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وضعیتبرانکوواستراماچونیهنوزمشخصنیست

سرخها نگران ،آبیها منتظر
ایــن روزهــا اســتقالل و پرســپولیس دو
باشــگاه پرطرفــدار پایتخــت در وضعیتــی
ورزش تقریبــاً مشــابه قــرار دارنــد؛ آبیهــا معطــل
هســتند و ســرخها در انتظــار .پــای دو
ســرمربی در میــان اســت کــه یکــی بایــد در تهــران
حضــور یابــد و دیگــری موافقــت قطعــی خــود را
بــرای ادامــه همــکاری اعــام کنــد .در واقــع وضعیــت
بازگشــت برانکــو ایوانکوویــچ و آمــدن آنــدرهآ
اســتراماچونی بــه ایــران در هالـهای از ابهــام
قــرار دارد.
دیــروز خبــر رســید ســرخها موفــق
بــه تهیــه پــول برانکــو شــدهاند امــا
انتشــار مصاحبـهای از ایــن مربی در
ت نــت» کرواســی،
ســایت «اســپور 
وضعیــت را بــرای پرسپولیسـیها
نگــران کننــده کــرد .در بخشــی از
ایــن مصاحبــه بــه نقــل از برانکو
آمــده بــود« :یقیــن دارم کــه
باشــگاه پرســپولیس تمامــی
بدهــی مــن را پرداخــت
خواهــد کــرد ،گرچــه مــن
ایــران را در تابســتان
امســال تــرک خواهــم کــرد.
مــن یــک مربــی هســتم و
پیشــنهادهایی از دیگــر نقــاط
جهــان دارم».
ایــن مصاحبــه بازتــاب زیــادی
داشــت امــا مســئوالن باشــگاه
پرســپولیس تأکیــد کردنــد کــه
پــول برانکــو فراهــم شــده و
مشــکلی از بابــت مانــدن او در ایــن
تیــم وجــود نــدارد .سهشــنبه شــب
مصاحبــه کوتاهــی از برانکــو منتشــر شــد
و او برخــی جمــات مصاحبــه جنجالــی
را اصــاح کــرد« :همــه صحبتهــای من
درســت منتشــر شــده امــا یــک جملــه بــا
صحبتهــای مــن فــرق میکنــد .مــن
گفتــم کــه بــا وجــود اینکــه مطالبــات
مــن توســط قــرارداد تضمیــن شــده
و قــرارداد دارم امــا وضعیتــم بــرای
همــکاری بــا پرســپولیس در ابهــام
قــرار دارد و نگفتــم کــه بــا گرفتــن

مطالباتــم از پرســپولیس جــدا میشــوم ».ایــرج
عــرب ،مدیرعامــل باشــگاه پرســپولیس هــم امــروز به
ایــن اتفاقــات واکنــش نشــان داد« :شــخصاً بــا آقــای
برانکــو صحبــت کــردم و گفــت بــه آن شــکل صحبــت
نکــرده بــود ،هــواداران مراقــب حاشیهســازیها
باشــند».
بــا وجــود اینکــه بــه نظــر میرســد تــا حــدودی نگرانــی
هــواداران پرســپولیس برطــرف شــده باشــد ولــی
هنــوز دقیقــاً مشــخص نیســت کــه برانکــو در ایــن تیــم
میمانــد یــا بــه پیشــنهادهای دیگــر خــود پاســخ
مثبــت میدهــد.
در اســتقالل هــم وضعیــت نیمکــت ایــن
تیــم در فصــل آینــده مشــخص نیســت .بــا
اینکــه مذاکــرات اســتقالل و اســتراماچونی
هفتههاســت ادامــه دارد و مدیــران ایــن
باشــگاه در چنــد مقطــع از حضــور ایــن
مربــی ایتالیایــی «در چنــد روز آینــده»
بــه ایــران خبــر دادنــد ولــی حــاال ایــن
موضــوع ابعــاد جدیــدی بــه خــود
گرفتــه اســت.
امــروز در صفحه اینســتاگرام منتســب
بــه اســتراماچونی ،متنــی منتشــر شــد
و ایــن طــور برداشــت شــد کــه او آغــاز
ماجراجوی ـیاش در ایــران را رســماً
اعــام کــرده اســت .در ایــن پســت
آمــده« :مأموریــت جدیــد ،همــه
بــا هــم .بــرای درک یــک رویــا .از
هــواداران بــزرگ اســتقالل تشــکر
میکنــم .ممنونــم».
ســاعاتی بعــد مشــخص شــد کــه
ایــن صفحــه اینســتاگرام متعلــق
بــه ســرمربی ســابق اینتــر نیســت و
او فعالیتــی در ایــن شــبکه اجتماعــی
نــدارد .بــا تمــام ایــن اوصــاف،
اســماعیل خلیــلزاده عضــو هیــأت
مدیــره باشــگاه اســتقالل در گفتوگــو
بــا رادیــو ورزش اعــام کــرد کــه آنــدرهآ
اســتراماچونی ،گزینــه اصلــی هدایــت
تیــم فوتبــال اســتقالل شــنبه هفتــه آینــده
بــه ایــران میآیــد .خلی ـلزاده همچنیــن
گفــت رقــم قــرارداد اســتراماچونی و
دســتیارانش  700هــزار دالر خواهــد بــود.
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