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چند هفته ای است که از آغاز تالش
احمد سعادتمند و دیگر مدیران استقالل برای
بازگرداندن استراماچونی به فوتبال باشگاهی
ایران میگذرد .هرچند مذاکرات با این مربی
ایتالیایی به خوبی پیش رفت اما موانعی از داخل
و خارج کشور مانع تحقق آن شد تا آبیها سراغ
گزینههای بعدی بروند.
پلن  Bاستقاللیها برای مربیگری فصل بعد

در روزهایی که بحث حضور استراماجونی
در استقالل به بن بست خورده بود ،از الکساندر
نوری به عنوان گزینه پلن  Bمدنظر آبیها
رونمایی شد .ابتدا برخی رسانه ها بر این باور
بودند که نوری گزینه مدنظر وزارت ورزش است
و هدف این وزارتخانه انداختن نام این مربی
ایرانی – آلمانی بر سر زبانها است تا انتظارات
برای بازگشت استراماچونی را به حاشیه برده
شود اما طبق پیگیری خبرنگار ما مشخص شد
که الکس نوری با علی نامداری (فرد متمول
نزدیک به باشگاه استقالل) در ارتباط بوده و
طبق مذاکرات بین دو طرف ،نوری پذیرفته بود
که به صورت موقت هدایت استقالل در لیگ
قهرمانان آسیا را به عهده بگیرد.
قوت گرفتن مذاکرات با نوری

پس از منتفی شدن پرونده بازگشت
استراماچونی ،مذاکرات مدیران استقالل با
الکساندر نوری قوت گرفت و این مربی نیز تمام
شرایط تیم تهرانی را پذیرفت تا ماجرا تقریبا
تمام شده تلقی شود .حتی دیشب نیز آخرین
تماس بین باشگاه استقالل و الکس نوی گرفته
شده و پیشنهادی حدود  300تا  400هزار دالر
مورد توافق طرفین قرار گرفته است اما به یک
دلیل ساده امکان نهایی شدن حضور نوری روی
نیمکت استقالل وجود ندارد.
بند دردسرساز

مسئوالن باشگاه استقالل بندی در پیش
نویس قرارداد الکساندر نوری آورده اند که طبق آن
باید پرداختی های باشگاه به این مربی به صورت
ریالی انجام شود .این در حالی است که تمام مربیان
حرفهای خارجی که قصد فعالیت در کشورمان را
دارند معتقدند هم با توجه به اینکه ایران زندگی
نمیکنند و هم با توجه به ارزش پایین این واحد
پولی در شرایط کنونی ،نباید چنین بندی در
قراردادشان لحاظ شود .همین موضوع باعث شده
تا به این لحظه گزینه جدید مدنظر استقاللی ها هم
در آستانه منتفی شدن قرار بگیرد.
گزینه های محدود داخلی

در صورتی که بعد از استراماچونی ،نوری
نیز هدایت استقالل را نپذیرد ،مدیران این
باشگاه چاره ای جز انتخاب مربی فصل بعد از
بین گزینه های داخلی خود ندارند .گزینه هایی
که حاال محدود هم هستند چرا که اکثرشان تیم
فصل بعد خود را انتخاب کرده اند و مربیان بدون
تیم انگشت شمارند .در نهایت باید منتظر ماند
و دید چه سرنوشتی در انتظار نیمکت فصل بعد
تیم استقالل است.

چه بر سر نقل و انتقاالت سرخابیها
آمده است؟

در فصل نقل و انتقاالت دو باشگاه استقالل
و پرسپولیس رقابت زیادی بر سر جذب نفرات
مورد نظر خود دارند و هر سال در فصل تابستان
حواشی زیادی درباره این موضوع به جود میآید
و ستارگان لیگ برتری با استفاده از رقابت این
دو باشگاه در جذب آنها حسابی بازارگرمی
میکنند و قیمتشان را باال میبرند.
با وجود آنکه رقابت دو باشگاه استقالل و
پرسپولیس همواره بخش ثابت نقل و انتقاالت
لیگ برتر بوده ،این روزها یک موضوع مهم به
چشم آمده و آن هم سطح کیفی بازیکنان مورد
رقابت بین دو تیم در قیاس با سالها گذشته
است .به طور مثال روزگاری سرخابیها بر سر
نفراتی چون جواد نکونام ،سیدجالل حسینی،
کریم انصاریفرد ،سیدمهدی رحمتی ،علیرضا
بیرانوند و وحید امیری باهم رقابت میکردند ولی
حاال رقابتشان بر سر نفراتی است اغلب حتی
سابقه ملی هم ندارند و هرگز در حد و اندازههای
بازی در این دو تیم نیستند.
این موضوع که به وضوح نشانگر افت سطح
کیفی لیگ برتر ایران است ،ریشه در مسائل
زیادی دارد اما نقش دو اتفاق بسیار پررنگتر
از عوامل دیگر به نظر میرسد؛ دلیل اول عالقه
شدید بازیکنان ایرانی به حضور در لیگهای
اروپایی است و آنها حضور در لیگهای درجه
دو اروپایی را به بازی در ایران و دو تیم پرطرفدار
پایتخت ترجیح میدهند و برای این اتفاق هم
دالیل زیادی وجود دارد .دالیلی مانند کاهش
ارزش پول ایران نسبت به کشورهای اروپایی،
زندگی حرفهای و پیشرفت فنی و همچنین
حضور در تیم ملی که باعث شده فوتبالیستهای
ایرانی عالقه شدیدی به بازی در اروپا نشان
دهند و عمال دست سرخابیهای پایتخت به
آنها نرسد .بازیکنانی چون علیرضا جهانبخش،
علی قلیزاده ،مهرداد محمدی ،میالد محمدی
و مرتضی پورعلیگنجی در این دسته قرار
میگیرند که بدون بازی در دو تیم پرطرفدار
پایتخت راهی تیمهای خارجی شدند و به نظر
میرسد فعال هم قصد بازگشت به وطن را ندارند.
دلیل دیگر اما به چرخه کند بازیکنسازی
در لیگ برتر برمیگردد که وقتی یک بازیکن از
سطح اول کنار میرود چند سالی طول میکشد
تا دوباره ستارهای در حد و اندازه او ساخته شود
و همین موضوع در طول سالهای طوالنی باعث
افت کیفیت فنی لیگ برتر شده است .در واقع
فوتبال پایه در سالهای اخیر چندان جدی
گرفته نشده و عرصهای برای جوالندهی دالالن
بوده است .اگر استعدادی هم رشد کرده چندان
حاصل کار علمی و برنامهریزی نبوده است .این
درحالی است که علی رغم این افت کیفی ،ورود
بازیکن و مربی خارجی هم ممنوع شده تا افت
کیفی لیگ برتر بیش از گذشته سرعت بگیرد و
با این شرایط نمیتوان چشمانداز خوبی را برای
لیگ برتر ایران متصور شد.
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پرسپولیس صدرنشین و یحیی رستگار شد!

خبر كوتاه
آیا نوری نیمکت استقالل را روشن
میکند؟

ورزش

در حمالت شرکت می کرد و به نوعی پر کارتر بود.
هر چند شاید شرایط و شرح وظایف این دو پست از
طرف کادر فنی ،متفاوت بوده است .بخصوص اینکه
در بازی اول ،پاشنه آشیل پرسپولیس پشت دفاع
های کناری بود .اما در کل برای سیستم ۲_۴_۴
کالسیک ،اصوال به دفاع های کناری رونده نیاز
است که به سرعت در محوطه جریمه حریف حاضر
شوند .مسئولیتی که حاال بر دوش نعمتی و آقایی
است.

امیر کریمی

فارغ از صدرنشینی ،پرسپولیس نشان داد
بازی به بازی بهتر می شود .هارمونی بازیکنان با
هم ،در بازی دوم به مراتب باالتر بود.
فارغ از صدرنشینی ،پرسپولیس نشان داد
بازی به بازی بهتر می شود .هارمونی بازیکنان با
هم ،در بازی دوم به مراتب باالتر بود .وفق پذیری
با شرایط قطر هم برای پرسپولیس شرایط را بهتر
کرده است .البته بازیکنان ایرانی نشان داده اند که
هر چقدر هم حرفه ای شوند ،باز هم احساسات
در ناخودآگاه آن ها بی داد می کند .اما درباره
پرسپولیس این روزها ،به نظر می رسد بازیکنان
تازه وارد هم عالوه بر بحث فنی ،در بعد روانی هم
به همدلی و یک پارچگی مناسبی رسیده اند.

تسویه حساب تیرک ها

تیکی تاکا ایرانی

نکته ای که در مسابقات سه نماینده فوتبال
ایران که تاکنون به میادین رفته اند وجود دارد،
پاس های متعدد و پی در پی به سبک تیکی تاکا و
شروع حمله از فاز دفاعی است.
پرسپولیس هم از این قاعده مستثنی نیست
اما نکته اینجاست که اصرار بر مالکیت توپ در
زمین خودی و بازیسازی از منطقه دفاعی همان
قدر که خوب و شیرین است ،می تواند دردسرساز
باشد .بخصوص که تیم های حاضر در رقابت ها،
پرس شدیدی را در دستور کار خود قرار می دهند.
البته تجربه باالی مدافعین پرسپولیس همچون
سید جالل حسینی و شجاع خلیل زاده در این امر،
بسیار کمک حال پرسپولیس بوده است.

پرسپولیس باز هم بردی اقتصادی و با تک گل
اختالف را کسب کرد.
ظاهرا پاشنه پرسپولیس حتی در آسیا هم
فعال بر همان منوال گذشته می چرخد .البته که
نباید از شرایط خط حمله و شکل جدید آن در به
وجود آمدن چنین نتایجی به سادگی گذشت .اما
نقش خط دفاع را هم با حضور شجاع و سیدجالل،
در این بردها نمی توان نادیده گرفت .اتفاقی که در
آخرین فصل حضور برانکو در پرسپولیس و قهرمانی
های متعددش نیز بسیار پررنگ بود.

بسیاری از فوتبال دوستان ،گل محمدی را
مربی بازی های بزرگ و روزهای سخت نمی دانند.
اما حاال این بازی های بین الملی ،رشد او به لحاظ
فنی را نشان می دهد .شاخصه های او را می توان
در اتخاذ استراتژی مناسب و تصمیم گیری های
به موقع در حین بازی بخصوص در این دو بازی
آسیایی به وضوح دید .ضمن اینکه گل محمدی
آمار بی نظیری هم از خود در مقابل عربستانی ها
به جا گذاشته است .تیم او در چهار بازی ،چهار برد
را کسب کرده است و هشت گل زده و هیچ گلی را
دریافت نکرده است.

شاید در مورد جایگزین بیرانوند و شایستگی
آن حرف زیاد باشد .تالش حامد لک در سال های
اخیر برای نزدیک شدن به پرسپولیس بر کسی
پوشیده نیست .حاال که این اتفاق میمون در
زندگی ورزشی این بازیکن افتاده است ،باید قدر
آن را بداند و با تالشی مضاعف خود را از زیر سایه
بیرانوند خارج نماید .البته که او تاکنون در آسیا دو
کلین شیت به ثبت رسانده است .اما نکته ضعف
این دروازه بان ،شاید بازی با پای او باشد که اتفاقا
تیم یحیی به دلیل شیوه بازی اش ،به این گزینه
نیاز مبرمی دارد.

میالد سرلک یکی از بازیکنان جدید
پرسپولیس ،در این دو بازی نمایش خیره کننده
ای داشته است.
امروزه یکی از معیارهای موفقیت تیم های
فوتبال ،هافبک های دفاعی هستند که نبض بازی
را در دست دارند و باالنس حمله و دفاع به آن ها
بستگی دارد .به خصوص که در فاز انتقال دفاع به
حمله ،هافبک های دفاعی نقشی مهم را ایفا می
کنند .این همان نکته ای است که در این سال
ها در پرسپولیس و موفقیت هایش با دو هافبک
دفاعی نمود عینی داشته است .حاال به هافبک های
دفاعی سابق ،یک تازه وارد اضافه شده است که
جور مصدومیت ها و محرومیت ها را هم بکشد.
بخصوص که کامیابی نیا کم کم پا به سن گذاشته
و شاید نتواند همانند سال های گذشته کمک حال
پرسپولیس باشد.
بنابراین رقابت کامیابی نیا ،نورالهی و سرلک
برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی ،دیدنی خواهد

برای پرسپولیس بدترین اتفاق ،جدایی ترابی
بود .شاید تنها راه کار برای پر کردن جای خالی او،
آزاد کردن بشار رسن از حصار ساخته شده در چپ
و راست میدان است .جایی که حاال رسن نشان
داده است که با قدرت پا به توپ و روندگی خود و
البته سرک کشیدن به نقاط مختلف ،قابلیت بریدن
دفاع حریف را دارد.
درضمن بشار از جمله بازیکنان است که اگر از
حیث روحی و روانی تغذیه شود ،قطعا تاثیرگزارتر
از قبل خواهد بود .تنها نکته منفی بشار ،وضعیت
بدنی او می باشد که زیر فشار ،مصدومیت های
زیادی را هم برای او به ارمغان می آورد.

گل محمدی و آمار بی نظیرش

نبض تیم

اخبار

بود.

بردهای اقتصادی

زیر سایه بیرانوند

بشار و تغدیه روانی

پوست انداختن پرسپولیس

در این مورد که پرسپولیس شکل و شمایل
جدید پیدا کرده است ،شکی نیست .این اتفاق
محتملی بود که شاید دیر یا زود برای این تیم
رخ می داد.
نکته مثبت برای پرسپولیس ،نمایش بهتر این

تیم در بازی دوم است .به نظر می رسد بازی به
بازی ،شرایط پرسپولیس با درک بیشتر بازیکنان،
بهتر خواهد شد.
خط حمله با آل کثیر

به این تیم با این سبک بازی اگر یک طارمی
یا حتی علیپور را اضافه کنید ،واقعا محشر می شود.
چرا که آن ها هم تجربه آسیا را داشته اند و هم
شناخت تا خط حمله پرسپولیس بیشتر از گل زدن
و زهردار بودن ،نقش زحمتکش بودن و دوندگی
بیشتر را بازی می کند .این موضوع خود می تواند
برای هر مهاجمی نکته مثبت محسوب شود .اما در
هر صورت ،حضور در محوطه جریمه حریف ،زدن
ضربات آخر و در نهایت گل زدن جزو وظایف اصلی
یک مهاجم هست.
آل کثیر که شاید تنها مهاجم تخصصی
ترکیب این دو بازی پرسپولیس بوده ،بیشتر نقش
فداکارانه ای را بازی می کند و این گونه سعی در
اثبات شایستگی های خود در زمین مسابقه دارد.
برای خارج شدن از زیر سایه مهاجمین قبلی،
باید از سوی کادر فنی به او ،آرامش و باال بردن
اعتماد به نفس توصیه شود .شاید اگر آل کثیر یک
گل بزند ،از زیر تمام این فشارها خارج شود .البته
او در بازی برگشت با التعاون بسیار بدشانس بود که
ضربه اش به تیرک خورد و گل نشد.
تعویض ها

تعویض های تیم برانکو در اغلب مسابقات ،از
دقیقه  ۷۵به بعوپد شروع می شد .اما حاال در تیم
گل محمدی ،این اتفاق به  ۷الی  ۸دقیقه پایانی
موکول شده است .ضمن اینکه حاال قانون پنج
تعویض هم برای تیم ها اعمال شده که دست کادر
فنی را بیش از قبل باز می گذارد .اما در کل ظاهرا
کادر فنی به این سادگی ها به این امر رضایت نمی
دهد .البته شاید علت این موضوع آن است که آن
ها تیمی نزدیک هستند و شرایط تیم و بازیکنان
را می دانند .اما در هر صورت تعویض هم می تواند
راهکاری مناسب برای تغییر شرایط بازی باشد.
کناره های زمین پرسپولیس

جناحین پرسپولیس در بازی دوم به مراتب
شب بهتری را پشت سر گذاشتند .به نظر می رسد
نعمتی با فضا و شرایط این پست بیشتر آشنا شده
است .آقایی هم دیگر استرس بازی در پرسپولیس را
به اندازه بازی نخست ندارد .اما نکته قابل توجه این
است که جناح چپ پرسپولیس بیشتر از راست آن

پرسپولیس در بازی برگشت دوبار به تیرک
زد تا حرف و حدیثی دیگر برای سعودی ها باقی
نماند .تا به نوعی در تیرک هم تسویه حساب کرده
باشند .توپی که آل کثیر به تیرک زد ،اگر گل می
شد شاید می توانست نامزد زیباترین گل این دوره
هم لقب بگیرد.
کار ناتمام پرسپولیس

پرسپولیس در شکست التعاون دبل کرد .آن
ها در بازی دوم بهتر از دیدار اول ظاهر شدند و
مزد زحمات خود را با صدرنشینی گرفتند .اما
خوابیدن در باد این برد می تواند ورق را در بازی
های آینده برگرداند .چرا که دو تیم دیگر گروه هم
به نتیجه ای دور از ذهن دست یافتند .پس اشباع
شدن و غرور برای سرخ پوشان ،مساوی است با
حذف پرسپولیسی که حاال یک تنه در حال باال نگه
داشتن پرچم فوتبال ایران در آسیا است.
گروه مرگ

باخت غیر منتظره الدحیل به الشارجه ،محاسبات
را در این گروه تغییر داد .بعضی از تحلیلگران ،این اتفاق
را به نفع پرسپولیس دانسته اند .اما نکته اینجاست که
حاال خود الشارجه هم شانس صعود دارد .تیمی که
پرسپولیس باید در دیدار آخر ،به مصاف آن رود .عمال
می توان فینال این گروه را در بازی بعدی تیم ها
جستجو کرد .چرا که نه الدحیل دیگر قصد باختن
دارد و نه التعاون و الشارجه می خواهند فرصت صعود
را از دست بدهند.
نیمه دوم های متفاوت

ظاهرا این موضوع که پرسپولیس در نیمه های
دوم ،عملکرد بهتری نسبت به نیمه های نخست دارد،
تنها مربوط به لیگ داخلی نمی شود .هر چند که در
بازی دوم ،تفاوت کیفیت نمایش در دو نیمه چشمگیر
نبود .اما در هر صورت ،جدا از مباحث روانی و آنالیز
فنی که در میان دو نیمه شرایط پرسپولیس را تغییر
می دهد ،نباید عملکرد خوب مربی بدنساز این تیم را
فراموش کرد .پرسپولیس برخالف بسیاری از تیم ها،
در  ۱۵دقیقه پایانی افت نمی کند و تا آخرین دقیقه
باز برای حمله کردن ،رمق دارد.
ریکاوری و تقسیم انرژی

در بازی هایی به این شکل که با کمترین
فاصله زمانی برگزار می شود ،شاید مهم ترین
موضوع برای یک تیم ،ریکاوری آن باشد .حاال این
ریکاوری هم می تواند هم از نظر روانی باشد و هم
از نظر فیزیکی.
برای پرسپولیس هم بعد از دو برد متوالی،
ریکاوری بدنی بسیار حائز اهمیت است .ضمن
اینکه اگر پرسپولیس الدحیل را شکست دهد،
بازی آخر برای آن ها به نوعی تشریفاتی می شود.
بنابراین از این فرصت می توان برای استراحت
دادن به بازیکنان اصلی استفاده کرد.

نامه فاطمه سامورا مدرک فدراسیون علیه ویلموتس

یکی از اسنادی که فدراسیون فوتبال می خواهد به آن در دعوی
با مارک ویلموتس در دادگاه عالی ورزش ( )CASبه آن اتکا کند نامه
فاطمه سامورا دبیرکل فدراسیون بین المللی فیفا است.
نامه مربوط به به دوره ای است که فدراسیون فوتبال مستاصل
برای پرداخت حق الزحمه ویلموتس از فیفا خواستار پرداخت
مطالباتش شده است .اما فیفا با نامه ای به امضای دبیرکل این
درخواست را به خاطر تحریم ها رد کرده است .این نامه یکی از
مدارکی است که وکالی فدراسیون فوتبال قصد دارند در دادگاه عالی
ورزش و در دعوی با مارک ویلموتس مطرح کنند چرا که بخشی از
عدم پرداخت به موقع دستمزد مربی بلژیکی به خاطر تحریم ها و عدم
همکاری فیفا در دادن پول مطالبات ایران به صورت قانونی بوده است.
متن نامه فاطمه سامورا دبیرکل فیفا به این شرح است:
آقای رئیس عزیز
متشکرم از نامه شما در رابطه با بودجه پرداخت نشده فدراسیون
فوتبال ایران .لطفا در نظر داشته باشید که نامه شما به تاریخ 19
فوریه  2019در تاریخ  2آوریل  2019پاسخ داده شد.
با توجه به تحریمهای بین المللی اعمال شده علیه ایران ،همه

رضا اسدی در حالی فصل  ٩٨-٩٩لیگ برتر را
به پایان رساند که دوران موفقی در تراکتور داشت
و ضمن به ثمر رساندن  ٥گل ،قهرمانی در جام
حذفی را همراه سرخپوشان تبریزی تبریز کرد و
یکی از عوامل موفقیت تیمش در لیگ نوزدهم بود.
این هافبک دفاعی که برای تراکتور در پست
دفاع میانی هم به میدان رفت ،فصل گذشته در
حالی که از استقالل هم پیشنهاد داشت به تبریز
رفت ولی حاال پس از اتمام قرارداد یکسالهاش
تصمیم به جدایی گرفته و قصد دارد به جمع
لژیونرهای فوتبال ایران اضافه شود.
در روزهای اخیر عنوان شد سرخابیهای
پایتخت ،سپاهان و  ...به او پیشنهاداتی ارائه دادهاند
و باشگاه تراکتور نیز رقم قابل توجهی را برای
تمدید قرارداد این بازیکن اعالم کرده ولی بنابر
اعالم اسدی به خبرنگار ما ،او به دنبال کسب تجربه
جدید در فوتبال اروپا است.
رضا اسدی پس از ماهها سکوت درباره
آیندهاش ،در گفتوگو با “ورزش سه” پیرامون
پیشنهاداتی که از تیمهای ایرانی دارد و تمدید
قرارداد با باشگاه تراکتور اظهار کرد :تنها هدف و
مقصدی که برای خود در نظر گرفتم ،فوتبال اروپا
است و به هیچ چیز دیگری فکر نمیکنم .در این
چند ماه با هیچ باشگاهی در ایران صحبت نکرده
و نخواهم کرد.
او ادامه داد :پیشنهادات فوق العادهای با
رقمهای بسیار باال در این مدت به من دادند ،اما
واقعیت این است که نگاهم در این فصل پول نبود

بانک هایی که با فیفا همکاری می کنند ،انتقال پول به ایران را متوقف
کرده اند .این شامل پرداخت های مستقیم ،غیرمستقیم و حتی در
مواردی نقدی می شود .در نظر داشته باشید که از زمان سخت تر
شدن تحریم ها ،فیفا با بانک ها و موسسات مالی زیادی در تماس
بوده و همگی نتیجه مشابهی داشته که براساس آن ،همگی از پرداخت
مستقیم یا غیرمستقیم به ایران سرباز زده اند.
این شرایط بسیار باعث تاسف است و فیفا پیدا کردن کانالی
برای پرداخت این پول به فدراسیون فوتبال شما را در اولویت قرار
داده است .این تالش جمعی بخش مالی ،بخش حقوقی ،بخش
 complianceو البته بخش  MAاست و شامل تماس های متعدد
با بانک ها و موسسات مالی در اروپا و خارج آن است و همین طور
همکاری نزدیک با مشاوران مالی مان ،سایر  NGOها و وزارت
اقتصاد سوئیس و همکاری با پروسه مجوزگیری .OFAC
با این وجود ،این روند بسیار وقت گیر است و در حال حاضر،
احتمال پیدا کردن یک کانال برای پرداخت پول بسیار پایین است
زیرا با توجه به تحریم های اعمال شده ،سیستم بانکی تقریبا متوقف
شده است.

مایلم تایید کنم که خودم و فیفا با حمایت کامل ،به دنبال پیدا
کردن راه حلی هستیم تا یک کانال پرداختی به فدراسیون شما در
کوتاه ترین زمان ممکن پیدا کنیم .در عین حال ،مایلم شما هم درک
کنید که این پروسه ای دشوار و زمان بر است و تا حد زیادی از دست
فیفا خارج است .در صورتی که اطالع جدیدی در این زمینه به دست
بیاوریم ،به اطالع شما خواهیم رساند.
با احترام
فاطمه سامورا

اسدی :به فوتبال ایران فکر هم نمیکنم!

چراکه فقط به دنبال پیشرفت هستم و میخواهم
تجربه جدیدی با حضور در فوتبال اروپا به دست
بیاورم و به موفقیتهای بیشتری برسم.
هافبک فصل گذشته تراکتور یادآور شد :اگر
دنبال پول بودم ،به دو پیشنهاد از لیگ ستارگان
قطر و یک پیشنهاد از تایلند که ارقام آنها یک
میلیون دالر بود ،پاسخ مثبت میدادم ولی بخاطر
اینکه قصد رفتن به اروپا را داشتم ،به آنها فکر
نکردم .اصال بحث من با تیمهای داخلی مالی نیست
چون اگر دنبال پول گرفتن بودم ،با قطریها توافق
میکردم.
اسدی با اشاره به دوران حضورش در تراکتور

ابراز کرد :فوتبال ایران فعال برای من تمام شده و
لذت حضورش را در تراکتور چشیدم که با قهرمانی
در جام حذفی و کسب سهمیه آسیایی همراه شد.
او با تاکید بر اینکه هیچ راه بازگشتی به
تیمهای ایرانی ندارم ،گفت :دنبال کارهای اقامتم
در اروپا هستم و قراردادم با باشگاه جدیدم را هم
آنها باید طبق شرایط خودشان اعالم کنند چراکه
قراردادم را امضاء کردم.
هافبک بلندقامت سابق سایپا و نفت تهران
ادامه داد :دو ماه و نیم است که درگیر کارهای
ویزا برای سفر به اتریش هستم که در مراحل آخر
است .متاسفانه صدور ویزا خیلی من را اذیت کرد و

با وجود اینکه کارهای اداری را مدیر برنامهام انجام
میداد ،اما حضور چند ماههام در ایران و اضافه
نشدن به تمرینات تیم جدیدم من را اذیت کرد.
اسدی با بیان به اینکه فکر می کنم تا پایان
هفته به اتریش بروم ،اظهار کرد :امیدوار هستم بتوانم
نماینده شایستهای برای فوتبال ایران باشم .به اروپا
میروم تا ببینم چه سرنوشتی در انتظارم است و
امیدوار هستم بتوانم به هدفم دست پیدا کنم.
او در خصوص سالی که با تراکتور پشت سر
گذاشت ،عنوان کرد :فصل خوبی بود که با سهمیه
آسیایی و قهرمانی در جام حذفی تمام شد .خدا
را شکر فصل موفقی داشتیم که خوشحالی مردم
تبریز را به همراه داشت .از حضور در تراکتور لذت
بردم و بهترین سال فوتبالیام را داشتم .البته
امیدوار هستم آقای زنوزی طبق قولی که دادند،
پاداش قهرمانی را بدهند(با خنده).
هافبک فصل گذشته تراکتور اضافه کرد :برای
باشگاه تراکتور در ادامه راه آرزوی موفقیت میکنم.
یک فصل پیراهن این تیم را بر تن کردم که رقابت
سختی با استقالل ،پرسپولیس ،سپاهان و  ...داشتیم،
اما باید بگویم تقریبا همه در یک سطح بودیم ولی
اتفاقات فوتبالی موجب شد یک تیم قهرمان شود و
سایر تیمها در ردههای بعدی قرار بگیرند.
اسدی در خصوص زمان بازگشتش به فوتبال
ایران گفت :اصال مشخص نیست چه زمانی برگردم.
فقط برای تالش بیشتر و رسیدن به اهدافم به
اتریش میروم و میخواهم در فوتبال اروپا موفق
شوم.

نیمکت تراکتور در تاریخ لیگ برتر:
محله بروبیا

تراکتور برای لیگ بیستم ،علیرضا
منصوریان را به عنوان سرمربی انتخاب کرد و
حاال او نوزدهمین نفری است که روی نیمکت
تبریزی ها در لیگ برتر می نشیند (محمود
یاوری ،احد شیخ الری ،فراز کمالوند ،امیر قلعه
نویی ،تونی اولیویرا ،حسن آذرنیا ،مجید جاللی،
غالمرضا باغ آبادی ،یحیی گل محمدی ،مجتبی
حسینی ،رسول خطیبی ،قادر احدزاده ،جان
توشاک ،محمد تقوی ،ساغالم ،لیکنز ،دنیزلی
و الهامی)  .در  12دوره ای که تراکتور در
لیگ برتر حضور داشته ،آنها فقط در  4دوره
به یک سرمربی اعتماد کردند و از اول تا آخر
با او همکاری داشتند :لیگ های نهم و دهم با
کمالوند و لیگ های یازدهم و شانزدهم با قلعه
نویی 19 .سرمربی (بدون احتساب اینکه یک
مربی در چند مقطع هدایت تیم را برعهده داشته
مثل شیخ الری و تونی اولیویرا) در  372بازی ای
که تراکتور در تاریخ لیگ برتر برگزار کرده نشان
می دهد عمر مربیگری در این تیم  20هفته هم
نیست .در  3فصل اخیر که مالکیت تیم به زنوزی
واگذار شده ،لیگ با یک سرمربی استارت خورده،
با یک سرمربی دیگر ادامه یافته و یک سرمربی
سوم به پایان رسیده است .در تاریخ لیگ برتر،
فقط  3بار تراکتور لیگ بعدی را با سرمربی ای
شروع کرده که فصل قبلی با او تمام شده بود:
کمالوند ،قلعه نویی و اولیویرا.
لیگ اول 2 /سرمربی
لیگ با محمود یاوری شروع شد ولی او
بدون کسب برد در  13بازی نیم فصل اول اخراج
شد .نیم فصل دوم به احد شیخ الری رسید ولی
درنهایت تراکتور سقوط کرد.
لیگ نهم /یک سرمربی
فراز کمالوند که تراکتور را بعد از  7فصل به
لیگ برتر رسانده بود ،برای حضور در سطح اول
فوتبال ایران رای اعتماد گرفت و تا پایان فصل
روی نیمکت تراکتور نشست.
لیگ دهم /یک سرمربی
همچنان نیمکت تراکتور به فراز کمالوند
وفادار است.
لیگ یازدهم /یک سرمربی
امیر قلعه نویی بعد از ترک سپاهان راهی
تبریز شد و هدایت تراکتور را برعهده گرفت .او تا
پایان فصل روی نیمکت باقی ماند.
لیگ دوازدهم 2 /سرمربی
فصل با تونی اولیویرا شروع و با حسن آذرنیا
تمام شد .مرد پرتغالی در  32بازی ابتدایی روی
نیمکت بود اما اخراج شد تا تراکتور در دو بازی
پایانی با آذرنیا صاحب  6امتیاز شود.
لیگ سیزدهم 3 /سرمربی
مجید جاللی ،سرمربی تراکتور در ابتدای
فصل بود .بعد از  23بازی ،عذر او خواسته شد و
غالم باغ آبادی در  2بازی روی نیمکت تراکتور
نشست تا درنهایت  5هفته پایانی با حضور تونی
اولیویرا رقم بخورد.
لیگ چهاردهم 3 /سرمربی
رسول خطیبی و تراکتور لیگ را با هم
شروع کردند ولی فقط  19بازی همدیگر را
تحمل کردند .یک بازی با حضور قادر احدزاده
روی نیمکت انجام شد تا بازهم اولیویرا بیاید و
 10هفته پایانی را رقم بزند.
لیگ پانزدهم 2 /سرمربی
اولیویرا بسان لیگ دوازدهم ،سرمربی
تراکتور در ابتدای فصل بود ولی بعد از  13بازی
رفتنی شد تا امیر قلعه نویی به نیمکت تراکتور
برای  17بازی بعدی برسد.
لیگ شانزدهم /یک سرمربی
یک مورد عجیب و غریب؛ فصل با قلعه
نویی شروع شد ،با او به میانه رسید و در انتهای
فصل هم قلعه نویی روی نیمکت بود.
لیگ هفدهم 3 /سرمربی
بعد از یک فصل ،تراکتور به ژن خودش
برگشت .لیگ با یحیی گل محمدی شروع شد.
بعد از  19بازی ،مجتبی حسینی به نیمکت
رسید ولی فقط یک هفته دوام آورد .در 10
بازی پایانی فصل هم آرتوغلور ساغالم ترک روی
نیمکت تراکتور نشست.
لیگ هجدهم 3 /سرمربی
جان توشاک به عنوان سرمربی تراکتور
روی نیمکت این تیم در هفته های ابتدایی
فصل نشست ولی تنها بعد از  6بازی رفت .سپس
محمد تقوی به عنوان سرمربی معرفی شد و در
 9بازی باقیمانده تا پایان نیم فصل اول ،هدایت
تراکتور را برعهده گرفت .در نیم فصل دوم هم
نوبت جرج لیکنز بلژیکی بود تا نشستن روی
نیمکت تراکتور را تجربه کند.
لیگ نوزدهم 3 /سرمربی
همان سناریوی همیشگی یعنی  2سرمربی
برای اول و آخر فصل و یک سرمربی موقت بین
این دو نفر؛ فصل با دنیزلی استارت خورد .یک
بازی به احد شیخ الری سپرده شد و درنهایت
ساکت الهامی هدایت تیم را برعهده گرفت.
لیگ بیستم
لیگ با علیرضا منصوریان شروع می شود
ولی کسی نمی داند درنهایت چه کسی در میانه
و پایان فصل ،هدایت تراکتور را برعهده خواهد
داشت؟ مثل لیگ های نهم ،دهم ،یازدهم و
شانزدهم ،فصل با همان سرمربی ای تمام می
شود که شروع شده؟ یا مثل لیگ های اول،
دوازدهم ،سیزدهم ،چهاردهم ،پانزدهم ،هفدهم،
هجدهم و نوزدهم ،نیمکت به چند نفر دیگر هم
می رسد؟

مدافع پرسپولیس در تیم منتخب هفته
چهارم لیگ قهرمانان آسیا

شجاع خلیل زاده مدافع تیم فوتبال
پرسپولیس در تیم منتخب هفته چهارم لیگ
قهرمانان آسیا قرار گرفت .هفته چهارم لیگ
قهرمانان آسیا در منطقه غرب این قاره شب
گذشته به پایان رسید .کنفدراسیون فوتبال آسیا
تیم منتخب این هفته را معرفی کرد که در این
تیم  ۱۱نفره ،نام شجاع خلیل زاده مدافع وسط
پرسپولیس هم دیده می شود.

