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آذرﻗﻠﻢ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ در ﯾﮏ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﯽ ﺑﺮد ﻗﺮﺑﺎن ﺑﺮدﯾﻒ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﺮاﮐﺘﻮر از اراﯾﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪاﯾﯽ از
ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺧﺒﺮ داد .ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺛﻨﺎی ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﺣﺴﺎس ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ،آراﻣﺶ ﺗﺮاﮐﺘﻮری ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺰد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آذرﻗﻠﻢ ،ﻗﺮﺑﺎن ﺑﺮدﯾﻒ ﻋﺼﺮ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزی دوﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺑﺎ اﻟﻌﺪاﻟﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺟﻤﻊ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻤﺶ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻃﯽ روزﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل روﺳﯿﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﺬاﮐﺮات ﺟﺪیﺗﺮ ﺷﺪه و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﻣﺮوز درﺧﻮاﺳﺖ
ﺟﺪاﯾﯽام از ﺗﺮاﮐﺘﻮر را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎه اراﺋﻪ دادم.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع »ﭘﻮل« در اﻧﺘﺨﺎب ﺗﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ،
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺟﺪاﯾﯽ از ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺻﺮﻓﺎً ﺟﺒﺮاً و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻓﻮﺗﺒﺎل
روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺑﺮﺣﺴﺐ وﻇﯿﻔﻪ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدم .ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ از آﻗﺎی زﻧﻮزی ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺣﻀﻮر در ﺗﺮاﮐﺘﻮر
را ﺑﻪ ﻣﻦ داد و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت
و ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.

وی در اداﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺣﻀﻮرم در ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ،
ﻫﻮاداران و ﻣﻠّﺖ اﯾﺮان را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ .اﮐﻨﻮن راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ و
ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ دارم ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ آﺳﺎن ﻧﺒﻮد و
ﭘﺎﯾﺎن آن ﻧﯿﺰ آﺳﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮدﯾﻒ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارم ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﻦ را درک ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪ آنرا دارم ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻢ
ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ.
ﻣﻬﺪی ﮐﯿﺎﻧﯽ ،ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ،ﺧﻄﺎب
ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎن ﺑﺮدﯾﻒ ،ﮔﻔﺖ :ﻓﺎرغ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎه در ﻗﺒﺎل
درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪاﯾﯽ ﺷﻤﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن از ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﮑﺎرانﺗﺎن
ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .زﺣﻤﺎت زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﺮاﮐﺘﻮر و ﻣﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﮐﺸﯿﺪهاﯾﺪ و
روزﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪاﯾﻢ.
اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺑﺮدﯾﻒ در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزی ﮔﻔﺖ :ﻓﺮدا ﺗﺮاﮐﺘﻮر از اردوی ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺑﺮدﯾﻒ در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺮرﺳﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
»اﯾﻮب ﺑﻬﺘﺎج« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻗﺮﺑﺎن
ﺑﺮدﯾﻒ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮدﯾﻒ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
ﺟﺪاﯾﯽ از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺗﺮاﮐﺘﻮر را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ،او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ از ﺑﺎﺷﮕﺎه
روﺳﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺑﯽای در ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ
اﻣﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮدﯾﻒ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻬﺘﺎج ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺗﺮاﮐﺘﻮر اردوﯾﯽ دﯾﮕﺮی را
آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اردو داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎده
ﺳﺎزی ﺗﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ،اردوی ﺗﺮاﮐﺘﻮر در آﻧﺘﺎﻟﯿﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ از  ۲۰آﺑﺎن
آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺮوز -دوم آذرﻣﺎه -ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ
ﻓﺮدا ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
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ﺑﺮدﯾﻒ :ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ درﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﺮاﮐﺘﻮر را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮرم ﺷﺪه ﺑﻮد را رد ﮐﻨﻢ.
ﻗﺮﺑﺎن ﺑﺮدﯾﻒ رﺳﻤﺎ از ﺗﯿﻢ ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺟﺪا ﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺎت
ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد اﻣﺮوز ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ،وی ﺟﺪاﯾﯽ
ﺧﻮد از ﺗﺮاﮐﺘﻮر را رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد.
در ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺗﺮاﮐﺘﻮر اﻣﺮوز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮدﯾﻒ ﻋﻠﺖ ﺟﺪا
ﺷﺪﻧﺶ را درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎری از ﮐﺸﻮرش ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ آن را
رد ﮐﻨﺪ :ﻣﻦ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎری از ﮐﺸﻮرم روﺳﯿﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم و ﺑﻪ
ﻫﺮﺣﺎل ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را درد ﮐﻨﻢ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻮاداران
ﺗﺮاﮐﺘﻮر اﻋﻼم ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه
و ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و داﺧﻞ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺟﻮ ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ
و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮد .آﻧﻘﺪر ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻟﯽ در اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را رد ﮐﺮده و ﻋﻨﻮان داﺷﺖ :ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎری از ﺳﻮی ﮐﺸﻮرش از ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺟﺪا ﺷﺪه و اﻣﯿﺪوار
اﺳﺖ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﺗﺮاﮐﺘﻮر وی را درک و ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ و
ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺟﺪاﯾﯽام ﺑﻪ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ ارﺗﺒﺎط
ﻧﺪارد.
ﺑﺮدﯾﻒ ﺑﺎ ﺗﻤﺠﯿﺪ از ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮﺑﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮده ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻣﻦ راﺑﻄﻪ ﻋﻤﯿﻖ ودوﺳﺘﺎﻧﻪای ﺑﺎ زﻧﻮزی دارم و
ﻣﯽداﻧﻢ وی ﻋﺎﺷﻖ ﻓﻮﺗﺒﺎل و ﺗﯿﻢ ﺗﺮاﮐﺘﻮر اﺳﺖ و ﻣﺪﺗﯽ از ﻫﻢ دور
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد اﻣﺎ و دوﺳﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ زﻧﻮزی ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮده و ﺗﺪاوم ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﯿﻢ ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮﺑﺶ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﺗﺮاﮐﺘﻮر و

ﻫﻮاداران اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﺮﺑﺎن
ﺑﻮده و ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﻫﻮاداران ﺧﻮﻧﮕﺮم و ﻣﺘﻌﺼﺒﯽ دارﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﯿﻢ
ﺗﺮاﮐﺘﻮر و ﻫﻮاداران اﯾﻦ ﺗﯿﻢ آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻏﻢ و اﻧﺪوه
ﺗﯿﻢ ﺗﺮاﮐﺘﻮر را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ روزی دوﺑﺎره ﺑﻪ
اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.

