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اخبار

مظلومی از برونو سزار
به حاتمی رسید!

اس��تقاللیها در حال��ی از ج��ذب س��زار
چشمپوش��ی میکنند که ظاهرا به دنبال جذب
فرزاد حاتمی هس��تند.از باش��گاه استقالل خبر
میرسد که فرزاد حاتمی در آستانه عقد قرارداد با
استقاللیها قرار دارد؛ خبری که ابتدا باور نکردنی
به نظر میرسید چراکه استقاللیها در یک قدمی
جذب برونو سزاری بودند که همگان درخشش او
را در سپاهان به یاد دارند .مظلومی در گفتوگویی
که با ایسنا در تاریخ  17فروردین سال  92داشت
از این بازیکن تمجید کرده و گفته بود :افسوس
بازی با سپاهان را هم میخورم ولی قبول کنید
سپاهان آن س��ال از االن بسیار قویتر بود .اصال
آن سپاهان کجا و این سپاهان کجا .سال گذشته
س��پاهان تیم قدری بود و بسیار هماهنگ بازی
میکرد .مهاجم آن تیم س��زار ب��ود که خودش
یک تیم بود.حاال باید حق داد که با شنیدن خبر
جذب حاتمی به جای س��زار ،هواداران استقالل
ب��ه بهت فرو روند؛ حاتم��یای که  3فصل پیش
از استقالل رفت و هیچگاه جز مدت کوتاهی که
در ملوان بود ،موفق عمل نکرد .او کس��ی اس��ت
که پیراهنهای فوالد ،پرسپولیس و مس دسته
یکی را در این مدت پوشید ولی عملکرد ناموفقی
داشت .شاید بد نباشد مظلومی به این سوال پاسخ
دهد که چرا حاتمی را به سزار ترجیح داده است؟

ناراحتی ژاوی از برخورد بد
با کاسیاس

کاپیتان س��ابق بارس��لونا به حمایت از ایکر
کاس��یاس پرداخت و رفتار فلورنتین��و پرس در
بیاحترامی به کاس��یاس را اقدامی زشت خواند.
پس از رفتن کاس��یاس از رئال و اش��کهای این
بازیکن در نشست خبری خیلی از بازیکنان بزرگ
واکنش نشان دادند و حاال ژاوی دوست صمیمی
کاس��یاس نیز به این اتفاق واکنش نشان داده و
گفت :نباید با ورزشکاران پخته اسپانیایی ،رفتاری
غیرمحترمانه بشود .او به پورتو میرود و مطمئنم
که مانند یک قهرمان از او اس��تقبال خواهد شد.
دور از اینجا (مادرید) ،آنها قدر او را بیشتر خواهند
دانس��ت .او ادامه داد :وقتی به ایکر نگاه میکنم،
احس��اس میکنم او اخیرا ً تحت فشار بازی کرده
است ،گویا مجبور بوده تا در هر بازی ثابت کند چه
دروازهبان بزرگی است ،بدون آنکه مثل گذشته از
بازی کردن لذت ببرد .طی سالهای اخیر دیدهام
که به مانند گذشته از بازی کردن لذت نمیبرد .او
حتی خشمگین و مملو از نفرت به نظر میرسد و
فکر میکنم همه کسانی که در این کشور هستند
باید به این مس��اله فکر کنند .نباید طوری بشود
که م��ردم ،ارزش نهادن به تمام کارهایی که آنها
یعنی بازیکنان پخته اسپانیایی برای ورزششان
انجام دادهاند را رها کنند و به جای آن ،روی نقاط
ضعفشان تمرکز کنند ،آن هم گاهی با قصد بد.

رؤیای صعود فوتبال ساحلی

تیم ملی فوتبال س��احلی ایران در صورتی
که روز پنجش��نبه بتواند از س��د تاهیتی عبور
کن��د برای نخس��تین بار در تاری��خ به مرحله
نیمهنهایی مسابقات جام جهانی صعود میکند.
تیمملی فوتبال ساحلی ایران پس از صعود از
گ��روه  Cجام جهانی  2015پرتغال در مرحله
یک چه��ارم نهایی در آخرین بازی این مرحله
روز پنجشنبه س��اعت  22به مصاف تیمملی
تاهیتی م��یرود .در صورتی که ایران تیم ملی
تاهیتی را شکس��ت دهد برای نخستین بار به
مرحله نیمه نهایی این بازیها صعود میکند.
برنده دیدار ایران و تاهیتی در مرحله نیمه نهایی
به مصاف برنده دیدار ایتالیا و ژاپن میرود.

یادداشت

بررسی وضعیت پرسپولیس برای شکست طلسم قهرمانی

ناراحتی سرمربی کازان از سردار

س��رمربی روبینکازان بار دیگ��ر به انتقاد از
مهاجم ملیپوش ایران پرداخت.س��ردار آزمون
ک��ه عضو تیم روبینکازان ب��ود ،در اواخر فصل
قب��ل ترجیح داد به روس��توف ب��رود و در تیم
قربان بردیف س��رمربی س��ابقش بازی کند .در
حالی که انتظار میرفت س��ردار بع��د از پایان
قراردادش به روبین کازان بازگردد ،اینطور نشد و
او همچنان در روستوف ماند ،موضوعی که خشم
رینات بیلیاتدینف سرمربی روبین را برانگیخت.
بیلیاتدین��ف که چندی پیش نیز ب��ه انتقاد از
سردار آزمون پرداخته بود بار دیگر در گفتوگو با
 soccer.ruگفت :مشکلی که برای سردار و تیم
من ایجاد ش��د را دوستان ،خانواده و نزدیکان او
ایجاد کردند .در واقع مشاورههای غلطی که اینها
به س��ردار دادند باعث شد تا این مشکل ایجاد
شود .اگر نمیخواهی برای ما بازی کنی مستقیم
بیا و مش��کلت را به من بگو ،این خیلی بهتر از
راهی بود که س��ردار انتخاب ک��رد .او ادامه داد:
سردار قبال نیز به دلیل مصدومیت از ما خواست
ت��ا چن��د روزی در تمرینات نباش��د و ما قبول
کردیم .انتظار داش��تم او این بار نیز مستقیم با
خود ما صحبت کند .مشکلی بین من و سردار
نبود ولی از وقتی که او برای جام ملتهای آسیا
به استرالیا رفت همه چیز تغییر کرد .پس از جام
ملتها دیر به ترکیب تیم اضافه شد و در ادامه
مشکالتی ایجاد کرد که اطالع دارید.

پنجشنبه  25تیر 1394

بررس��ی نفر به نف��ر تیم برانک��و ایوانکوویچ به
ما میگوی��د این تیم برخالف پیغ��ام مربیاش از
گیزیلچه حمام برای قهرمانی بس��ته نش��ده است
و ج��ای بازیکنان بزرگی در این تیم خالی اس��ت.
پرسش��ی بزرگ ذهن ما را به خود معطوف کرده،
آن پرس��ش این است که آیا برانکو میداند با کدام
لیگ طرف ش��ده یا اینکه نمیداند و در تصوراتش
یک قهرمانی س��اده را در رویا میس��ازد؟ که عصر
سهشنبه در گفتوگو با یکی از شبکههای خبری
ترکیه از این مساله سخن به میان آورده است .شاید
هم پرسش مهم اینگونه ادامه پیدا کند که اصال آیا
او انگیزه الزم را ب��رای موفقیت در ایران دارد؟پیام
برانک��و را از گیزیلچه حم��ام ترکیه مرور میکنیم
و مدام عکس تیمی پرس��پولیس را ب��اال و پایین
میبریم ،مرد یخی میگوید« :میخواهیم قهرمان
شویم» و اینبار جهت پرسش را به سمت خودمان
میگیریم و سوال میکنیم که آیا با این تیم میتوان
قهرمان شد؟ پاسخ میتواند مثبت باشد ،اما این در
صورتی است که واقعا برانکو ایوانکوویچ فاصله فنی
بسیاری با فرکی ،مظلومی ،تونی و البته منصوریان و
گلمحمدی داشته باشد که یک تیم کامال متوسط
را برای قهرمانی امیدوار بداند .پرس��پولیس به هر
دلیل ،خود خواس��ته یا ناخواسته ،پیام صادقیان را
از دست داد ،محمد نوریاش که عصای دست این
چند س��ال اخیر بود را نیز همچنین و گابریلی که
بسیار موثر نشان میداد از این تیم جدا شد .سرخها
سیدجالل را هم نگرفتهاند و دروازهبان مطمئنی هم
در مقایسه با رحمتی ،بیرانوند ،رحمان احمدی و...
ندارند .در دفاع چپ پرسپولیس هنوز اصال بازیکن
ندارد ،در دفاع راس��ت حاتمی همین پارس��ال در
کمتر از یک نیم فصل  2بار پاس گل به حریفان داد.
پلیمیکری هم در این تیم وجود ندارد و مسلمان
بیش��تر از اینکه پلیمیکر باشد ،بازیکن پا به توپی
اس��ت که باید در فضا حرکت کند و خودش پاس
بگیرد .از میالد کمندانی هم فعال نمیتوان انتظار
فرماندهی و کارگردانی تیمی به بزرگی پرسپولیس
را داش��ت .در دفاع وس��ط ل��وکا ماری��چ آزمون و
خطاس��ت ،او تازه از بند مصدومیت رباطی خالص
ش��ده و کارنامه خیلی خوبی هم ندارد و وضعیت
اومانیا نیز مش��خص نیست؛ آن هم در حالی که 2
هفته تا آغاز لیگ باقی مانده است البته بازیکنانی
مانند طارمی ،نوروزی ،بنگر و عالیشاه در پستهای
مختلف این تیم بازی میکنند که جزو خوبهای
لیگ بوده اما آیا ابزار کافی برای قهرمانی هستند؟باز
هم این سوال را تکرار میکنیم که آیا هنوز میتوان
با این تیم قهرمان هم شد؟ اما این اتفاق بیشتر به
نظر س��هلگیری ،رویاپردازی یا ناشی از اعتماد به
نفس��ی خارقالعاده است ،زیرا در مقایسه سپاهان،
نفت تهران ،استقالل ،تراکتورس��ازی ،ذوبآهن و
حتی سایپا با این پرسپولیس ،تصویری از تیم برانکو
برای ما میسازد که نمیتوان آن را قهرمان دانست.

پایان تلخ برای رابین فانپرسی

کار سخت برانکو

پرس��پولیس زیر فشار تماش��اگر قرار دارد و برای
قهرمان شدن با چنین فشاری ،باید بازیکنانی بزرگ
داشته باشی ،بازیکنانی مثل سیدجالل ،قوچاننژاد،
شجاعی ،نکونام ،تیموریان ،نه حتی بزرگتر از اینها،
جای امثال علی دایی و علی کریمی است .کار نشد
ندارد و قصد نداریم چیزی را پیشبینی کنیم چرا
ک��ه فوتبال بیش از هر چیز دیگری به جنگندگی
وابس��ته اس��ت و قوای بدنی ،اما با ای��ن وجود در
بازیهای زیادی نیاز به بازیکنانی کلیدی هست که
بازی را به اصطالح درآورند اما پرس��پولیس چنین
بازیکنانی ندارد .یک بار دیگر پرس��پولیس چنین
فضایی را س��اخته بود ،آن روزها آریهان  7نفر را
از تیم کنار گذاش��ت و با یکسری جوان کاری کرد
که همه انگشت به دهان مانده بودند ،اما آیا برانکو
میتوان��د چنین تیم منظمی بس��ازد که آریهان
ساخته بود؟ پاسخ را نمیدانیم ،باید زمان بگذرد تا
به نتیجه برسیم اما این را میدانیم که پرسپولیس
از نظر مهره و ابزار جزو  4تیم اول لیگ محس��وب
نمیشود ،مگر اینکه از نظر تاکتیکی به چنان بلوغی
برسد که از قدرتهای لیگ که وابسته به بازیکنان
هستند ،جلو بزند .کار نش��د ندارد اما با این وجود
نمیت��وان از بیتجربگی مدی��ران وزارت ورزش و
جوانان برای ساختن یک پرسپولیس بزرگ گذشت
چرا که آنها نمیدانند پرسپولیس باید با کدام نوع
بازیکنان بسته شود و تنها دغدغهشان انگار بیپولی
است نه قدرتمند بودن.
■■امیدواری زادمهر به قهرمانی!

در چنی��ن فضایی عضو هیات مدیره باش��گاه
پرس��پولیس میگوید :امس��ال تمام قراردادها زیر
نظر کارش��ناس حقوقی قرار دارد و کامال مشخص

است هیچ قرارداد نامعقولی در باشگاه پرسپولیس
امضا نشده است .محمدرضا زادمهر درباره آخرین
وضعیت نقل و انتقاالت سرخپوشان اظهار داشت:
شرایط پرسپولیس در حال حاضر بسیار خوب است.
تا االن  95درصد خواس��تههای برانکو ایوانکوویچ
برآورده ش��ده اس��ت و پرس��پولیس در ش��رایط
ایدهآلی قرار دارد .اعضای هیات مدیره به خصوص
طاه��ری در این مدت تمام تالش خود را کردند تا
خواستههای برانکو را برآورده کنند .در حال حاضر
هم که تیم در اردو قرار دارد و با این ش��رایط فکر
میکنم شرایط ایدهآلی در شروع رقابتهای لیگ
برای پرسپولیس رقم بخورد.
وی درباره قرعهای که برای سرخپوش��ان رقم
خورد ،خاطرنشان کرد :به هر حال وقتی یک تیمی
برای قهرمانی میجنگد باید بداند هر اتفاقی میافتد.
به نظرم پرسپولیس یکی از سختترین قرعهها را
دارد ام��ا با این ش��رایط باید بگویم تیمی که برای
قهرمانی میجنگد همیشه باید به پیروزی فکر کند
و این برای پرسپولیس یک لزوم است چون همیشه
تیمی اس��ت که هواداران از آن برد میخواهند و با
وجود این قرعه مطمئنا ما برای قهرمانی به میدان
خواهیم رفت.
عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در پاسخ
به این س��وال که آیا امسال هم با بازیکنی قرارداد
میلیاردی امضا کردهاند یا خیر ،یادآور شد :امسال
تمام قراردادها زیر نظر کارشناس حقوقی قرار دارد
و کامال مش��خص است هیچ قرارداد نامعقولی در
باشگاه پرسپولیس امضا نشده است .در سالهای
قبل نمیدانم چه اتفاقاتی میافتاده اما امسال این
رویه را در پیش گرفتهایم .زادمهر درباره شایعاتی

ک��ه در خصوص ناراحتی برانکو در این چند روزه
شنیده میشود ،توضیح داد :من این موضوعات را
فقط از رسانهها میخوانم .وقتی خود برانکو قبل
از رفت��ن با ما خوش و بش میکند و از همه چیز
راضی اس��ت پس دلیل ندارد به ش��ایعات توجه
کند .برانک��و هر چیزی که مورد تاییدش باش��د
امض��ا میکند .وقتی  95درص��د بازیکنان جذب
ش��ده مورد تایید برانکو قرار گرفته یعنی رضایت
کامل دارد.
■■ضرغام اسماعیل جمعه به ایران میآید

هافبک عراقی تیم فوتبال الش��رطه عراق برای
بستن قرارداد با پرسپولیس روز جمعه وارد تهران
خواه��د ش��د .مدیربرنامههای ضرغام اس��ماعیل،
درباره آخرین وضعیت این بازیکن اظهار داش��ت:
در روزهای گذش��ته ما در ت�لاش بودیم تا قرارداد
ضرغام اس��ماعیل را به طور قطعی با پرسپولیس
امضا کنیم اما با توجه به مش��کالتی که در سر راه
ای��ن انتقال بود این قضیه ب��ه طور قطعی منتفی
ش��د .وی درباره تمدید قرارداد ضرغام اسماعیل با
تیم خود خاطرنش��ان کرد :بله ،همینطور است و
ضرغام اس��ماعیل یک س��ال دیگر قراردادش را با
الش��رطه عراق تمدید کرده اما با توجه به توافقاتی
که میان  2باشگاه پرسپولیس و این باشگاه عراقی
صورت گرفته ضرغام اسماعیل این فصل و به مدت
یک س��ال به طور قرضی به پرس��پولیس خواهد
پیوس��ت .مدیربرنامههای ضرغام اسماعیل درباره
اینکه این بازیکن چ��ه زمانی به ایران خواهد آمد،
بیان داشت :این بازیکن روز جمعه به ایران خواهد
آم��د و قراردادش را قرضی برای یک س��ال با تیم
پرسپولیس امضا خواهد کرد.

کیوسک
مارکا

دخهآی ضد گلوله

همواره عادت داش��تیم در فصل نقلوانتقاالت
ش��اهد آتشبازی تیم فوتبال س��پاهان باشیم اما
امسال خبری از این خریدها نبود.اواخر فصل قبل
بود که مه��رزاد خلیلیان ،مدیرعامل س��پاهان در
مصاحبهای اعتراف کرد ،در س��پاهان همیشه پول
است اما حساب و کتاب هم در این مجموعه وجود
دارد .این دکتر اصفهان��ی ،کنایهای زد به تیمهای
پایتخ��ت که ب��ه زعم او پ��ول دارند ام��ا مدیریت
هزینهش��ان صحیح نیس��ت .با این وجود در فصل
نقل و انتق��االت ،خیلیها منتظر خریدهای بزرگ
س��پاهان بودند اما آنها برخالف فصول قبل هرگز
نتوانس��تند بمبی را منفجر کنند .بازیکنان جذب
شده این تیم به این ترتیب هستند؛ حبیب گردانی
از تراکتورسازی تبریز ،لئوناردو پادوانی از نفت تهران
و وحید نجفی از مقاومت تهران به اصفهان رفتند و
در آن سو محمدحسین مرادمند به پدیده مشهد
رفت ،امیرحس��ین کریمی هم ب��ه صورت قرضی
روانه گس��ترش فوالد تبریز ش��د ،جواهیر سوکای
و ماریو پس��وس هم دیگر جداشدههای این تیم به
ش��مار میروند .مدیران باش��گاه سپاهان در فصل
نقلوانتقاالت فعالیت اندکی داشتند و پس از جدایی

موندودپورتیوو

لوچو شفاف سازی کرد

اسپورت

رقابت بین  4نامزد
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بودجه سپاهان کم شده است؟

 ۴بازیکن از ترکیب این تیم ،تنها با  3بازیکن قرارداد
بستند البته تمدید قرارداد محرم نویدکیا ،احسان
حاجصفی و رحمان احمدی اتفاق مثبتی برای این
تیم اصفهانی بود .برای اینکه متوجه شویم بودجه
سپاهان همانند قبل وسیع نیست تنها الزم است
به موضوع امید ابراهیمی اشاره کنیم .بازیکن سابق
سپاهان که فصل قبل به استقالل تهران رفته بود،

بهخاطر بدقولیهای مالی ،تصمیم گرفت مجددا به
نصف جهان بازگردد .از این رو به صورت مخفیانه به
اصفهان آمد ،رقم قراردادش را به خلیلیان گفت و
منتظر امضای قرارداد ماند اما باشگاه سپاهان به او
اعالم کرد هرگز با این قیمت که نزدیک یک میلیارد
و  300میلی��ون تومان بود ،نمیتوان��د با او قرارداد
ببندد .رقم پیشنهادی سپاهان به ابراهیمی آنقدر
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ش��وکهکننده بود که این هافبک مازندرانی خیلی
س��ریع به تهران بازگشت و ترجیح داد با استقالل
بد قول تمدید کند .از سوی دیگر رحمان احمدی
هم قصد خروج داش��ت تا به تراکتورسازی برود اما
حس��ین فرکی موجب ش��د برای رحمان احمدی
پول بیشتری پرداخت شود .بزرگترین خرج زردها
مربوط به حفط احس��ان حاج صفی بود .از این رو
قسمت اعظم بودجه سپاهان صرف تمدید قرارداد
خودیها شد و دیگر بودجهای برای خریدهای بزرگ
نماند.مدیرعامل این تیم هم بهتازگی در مصاحبهای
اعالم کرده است ،امسال سال ریاضت اقتصادی در
باشگاه است و حتی تلویحی عنوان کرده بازیکنانی
مثل خلعتب��ری و حاج صفی با تخفی��ف زیاد در
اصفهان ماندند!گفته میش��ود نام��ه وزیر ورزش
و جوانان به وزیر صنایع موجب ش��ده تا آنها برای
کم کردن هزینههای فوتبال ،بودجه سپاهان را کم
کنند .دیگر تیمهای صنعتی همانند ذوبآهن هم
چنین وضعیتی دارند .حاال باید دید حسین فرکی
همانند فصل قبل میتواند با خوششانسی تیمش
را در کورس قهرمانی نگه دارد یا رقبا این بار دیگر
در هفته آخر جام را به او و تیمش تعارف نمیزنند.

اندی میتن :بازیکنان منچس��تر ،کتوشلوار به
تن به س��وی ترمینال یک فرودگاه منچس��تر
میرون��د ت��ا ت��ور  18روزه خودش��ان را در
ای��االت متحده آغ��از کنند 4 .خری��د جدید،
باس��تین شوآیناشتایگر ،مورگان اشنایدرلین،
ممفی��س دیپای و متئ��و دارمی��ان در جمع
بازیکن��ان دیگ��ر حاضرن��د و اد وودوارد ،مدیر
اجرایی باش��گاه ،بشدت راضی به نظر میرسد.
هوادارانی که  2هفت ه پیش از بابت خاموش��ی
در بازار ترانسفر تابستانی انتقاد میکردند ،حاال
همه تحسینش میکنند .لویی فانخال طبق
معمول خوشعکس است و با هواداران جلوی
دوربین ژس��ت میگیرد .عکسهای خوبی از
رایان گیگز در حالی که دارد با شوآیناشتایگر
حرف میزند هم ثبت میشود .شوآیناشتایگر
تازه یکش��نبه به منچستر آمده ،درست همان
روزی که رابین فانپرسی بعد از  3سال باشگاه
را ترک کرد .اینکه یونایتد اینقدر راحت ستاره
هلن��دیاش را فروخت کمی عجی��ب بود .اما
حقوق باالی او مش��کل بزرگی برای باشگاه به
حساب میآمد .در ضمن فانخال به این نتیجه
رس��یده بود که با این پول میتواند بازیکنانی
جوانتر که اینقدر هم مصدوم نمیشوند را به
خدمت بگیرد .پ��س او تصمیمش را گرفت و
گفت رابین فانپرسی که خودش او را بهعنوان
کاپیتان تیمملی هلند برگزی��ده بود ،میتواند
یونایتد را ترک کند .در فوتبال سطح اول جایی
برای احساسات نیست .فانخال مقتدرانه عمل
کرد و با فروش فانپرسی به دیگر نامهای بزرگ
تیمش هم هشدار داد اگر نمایش خوبی نداشته
باش��ند ،آیندهای در باش��گاه نخواهند داشت.
رابی��ن فانپرس��ی تا هم��ان روز آخر کیفیت
خودش در تمرینات را نش��ان داد .فانپرس��ی
تکنیکیترین بازیکن یونایتد بعد از بازنشستگی
پل اس��کولز بود .او همیشه به عضالت قوی و
هیکل خوشتراشش افتخار میکرد اما در نظر
فانخال ،مهاجم هلندی س��رعت س��ابقش را
نداشت و همین استارتهای دهم ثانیهای است
که سرنوش��ت بازیها را تغییر میدهد .نکته
حیاتی این بود که رابین فانپرسی هرگز موفق
نشد فرم فوقالعاده فصل اولش را برای یونایتد
تکرار کند .فانپرس��ی در فصل  2012-13با
زدن  30گل در مجموع  48بازی کلیدیترین
مهره یونایتد بود و باعث بیستمین قهرمانی این
تیم و آخرین قهرمانی سر الکس فرگوسن شد
اما در  2فصل بعد او به ترتیب  18و  14گل زد
که کافی نبود .بعد از اینکه فانپرسی در فوریه
مقابل س��وانزی مصدوم ش��د ،یونایتد بدون او
فرم بهتری گرفت .فانخال دیگر تصمیمش را
گرفته بود و قصد نداشت قرارداد رابین را تمدید
کند ،پس او میتوانست فقط یک سال دیگر در
یونایتد بماند تا س��ال  2016بازیکن آزاد شود.
وقت��ی تصمیم نهایی برای فروش فانپرس��ی
گرفته شد ،باشگاه خواست سریع و قاطع عمل
کند تا داس��تان فصل پیش نانی تکرار نشود.
فانخال فصل پی��ش اعالم کرد نیازی به نانی
ندارد اما حقوق او آنقدر باال بود که هیچ تیمی
حاضر به خریدنش نشد .فانخال هفت ه پیش به
فانپرسی گفت دیگر نیازی نیست با تیم تمرین
کند .فانخال این حرف را جلوی بازیکنان دیگر
زد و همین قضیه فانپرس��ی را عصبانی کرد.
هیچکس در تیم خبر نداشت چنین اتفاقی قرار
اس��ت بیفتد .برای همین ایجنت او خیلی زود
با فنرباغچه وارد مذاکره ش��د و به توافق بر سر
قیمت  4/7میلیون پوند رسید .شاید این قیمت
برای بازیکنی در حد فانپرسی خیلی کم بود
اما حقوق او بیش از  10میلیون پوند در س��ال
برای باشگاه خرج برمیداشت .هیچ بازیکنی از
ترک یونایتد خوشحال نمیشود (چون معموال
این تصمیم خودشان نیست و نشاندهنده آن
است که دوران اوجشان به پایان رسیده است)
و بازیکنان و مربیان معموال خوانش مختلفی از
اتفاقاتی که بینشان میافتد دارند اما فانپرسی
بعد از اینکه یونایتد را ترک کرد ،تکس��تهای
دوس��تانه زیادی به همبازیهایش فرس��تاد و
احتماال وقتی گرد و غبار این قضیه پاک شود،
او یونایتد را با خاطراتی خوب به یاد خواهد آورد.
رابین فانپرسی به اعتراف ریو فردیناند بیشترین
ضربه را از بازنشستگی سرالکس فرگوسن خورد.
وقتی س��ر الکس رابین را به یونایتد آورد به او
گفت حاال حاالها روی نیمکت هست و وقتی
در رختکن اعالم بازنشستگی کرد از بازیکنانش
عذرخواهی کرد چ��ون قول داده بود که بماند
اما نباید س��رالکس را سرزنش کرد .واقعا هیچ
وقت درست و مناسبی برای بازنشستگی او نبود.
بعد از رفتن سرالکس رابین زیر دست مویس،
گیگز و فانخال بازی کرد .او در دوران مویس
مصدوم شد و وقتی خودش اعتقاد داشت هنوز
برای بازگشتش به بازی زود است ،مویس اعالم
کرد او آماده اس��ت .همی��ن باعث پدید آمدن
مشکالتی بین این دو شد .وقتی فان نیستلروی
سال  2006یونایتد را ترک کرد خیلی از دست
س��رالکس عصبانی بود اما  2س��ال بعد وقتی
همه چیز برایش در رئال خوب پیش میرفت،
خودش از سرالکس خواست اختالفات را کنار
بگذارند و آشتی کنند.

