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چند بازیکن خط میخورند

کادرفنی پرسپولیس تا نیم فصل رقابت
های لیگ برتر فوتبال منتظر خریدهای جدید
خود باقی می ماند.
تیم فوتبال پرسپولیس در حالی دور رفت
بازیهای لیگ برتر را پشت سر میگذارد که بشار
رسن هافبک تیم ملی عراق پس از نایب قهرمانی
این تیم در لیگ قهرمانان آسیا تصمیم به جدایی
از جمع شاگردان یحیی گل محمدی گرفت.
سرمربی پرسپولیس که انتقادات تند و تیزی از
هیات مدیره باشگاه به خاطر جدایی رسن داشته
است انتخاب جانشین مناسب برای او را به نیم
فصل رقابتهای لیگ برتر موکول کرده است.
یحیی گل محمدی تصمیم دارد عالوه بر پیدا
کردن جایگزین مناسب برای هافبک بازیساز
سابق خود دنبال مهاجم و مدافع نیز باشد .از این
رو مجبور به خط زدن اسم تنی چند از بازیکنان
فعلی این تیم است.پرسپولیس در حال حاضر
میتواند بازیکنی که شرایط آزاد داشته باشد
را جذب کند اما گزینههای یحیی ،بدون تیم
نیستند تا پرسپولیسیها منتظر نقل و انتقاالت
زمستانی مانده و سپس بازیکنان مدنظر کادر
فنی را جذب کنند.
با اعالم سازمان لیگ؛

زمان بازی پرسپولیس و استقالل
مشخص شد

سازمان لیگ فوتبال ایران تاریخ بازی رفت
استقالل تهران و پرسپولیس را در لیگ برتر
بیستم مشخص کرد.
زمان دیدار تیمهای فوتبال استقالل تهران
و پرسپولیس در هفته هشتم رقابتهای لیگ
برتر مشخص شد.
با اعالم سازمان لیگ ،این دیدار معوقه روز
دوشنبه  ۲۲دی ماه از ساعت  ۱۶:۳۵در ورزشگاه
آزادی تهران برگزار میشود.
دربی نود و چهارم پایتخت در حالی برگزار
میشود که حضور پرسپولیس در فینال لیگ
قهرمانان آسیا باعث شد تا دیدارهای این تیم
در ادامه رقابتهای لیگ برتر فشردهتر از گذشته
برگزار شود.
تیم فوتبال پرسپولیس تاکنون در پنج بازی
ابتدایی خود در لیگ برتر ۹ ،امتیاز کسب کرده
است و استقالل تهران نیز از  ۷بازی ابتداییاش،
 ۱۲امتیاز به دست آورده است.

فصل فانتزی

تراکتور در آبادان با نتیجه  2بر یک برابر
صنعت نفت شکست خورد .از آنجا که اصوال
همه مربیان جهان تنها تا رقم خوردن نخستین
شکست در تراکتور تحمل میشوند ،بنابراین
بهنظر میرسد دوران حضور موقت مسعود
شجاعی روی نیمکت تیم تبریزی هم به پایان
رسیده است .نکته بامزه اینجاست که شجاعی 3
بازی سرمربی تراکتور بود و بهخودش یک دقیقه
هم بازی نداد! روز اول گفتند کمی مصدومیت
دارد ،اما گویا این «کمی» آسیبدیدگی خوب
نشد که نشد .کسی که خودش بهخودش در حد
 10دقیقه بازی اعتقاد ندارد ،تا همین یکماه
پیش بازیکن فیکس تراکتور بود و تا همین یک
سال پیش در تیم ملی خدمتشان بودیم! جالب
اینجاست که شجاعی بهعنوان بازیکن حتی
یکبار تعویض خودش را وتو کرد ،اما بهعنوان
سرمربی ترجیح میداد بازیکنان مفیدتر را به
زمین بفرستد.
12گل خورده در 8بازی؛ این آمار فاجعهبار
شهرخودرو با مهدی رحمتی است .تازه در همین
مسابقه آخر با آلومینیوم هم اگر برخورد توپ به
تیر دروازه در دقیقه پایانی و نیز شوت عضو کادر
فنی برای مختل کردن ضدحمله حریف نبود،
احتماال آمار گلهای خورده شهرخودرو بیشتر
میشد .آسانترین راه گلزنی به تیم مشهدی هم
ارسال از کنارهها و استفاده از ضربات سر است.
پرسپولیس به آنها همینطوری گل زد ،استقالل
هم زد و هر دو گل آلومینیوم هم از همین طریق
بهدست آمد .مهدی رحمتی در زمره بهترین
دروازهبانهای تاریخ فوتبال ایران به شمار
میآید ،اما در دوران بازی همیشه مشکل خروج
داشت و حاال انگار کل تیمش مشکل خروج دارد!
اوج شگفتیهای هفته هشتم لیگ برتر اما
در اصفهان رقم خورد؛ جایی که علیرضا حقیقی
بعد از 14سال موفق به مهار یک ضربه پنالتی
شد! او بعد از دفع پنالتی علی دایی در لیگ
ششم14 ،سال در هیچ کجای این کره خاکی
نتوانسته بود پنالتی بگیرد ،اما در بازی گلگهر و
ذوبآهن ضربه پنالتی دارکو بیدوف را مهار کرد؛
هرچند بدشانس بود و توپ در ریباند توسط علی
دشتی گل شد .جالب اینجاست که در این بازی
یک پنالتی دیگر هم به سود ذوب اعالم شد که
میالد جهانی آن را بیرون زد.
در بیمهاجمترین دوران این سالهای
پرسپولیس ،فورواردهای سابق این تیم هر روز
بیشتر خون به دل سرخها میکنند .این هفته
گادوین منشا گل نزد ،اما پاس گل داد تا
همچنان فصل درخشانش را ادامه بدهد .محمد
عباسزاده هم سومین گلش برای تراکتور را به
ثمر رساند و این در حالی است که او بهعنوان
بازیکن آزاد ،برای بازگشت به پرسپولیس بیتابی
میکرد .صد البته به همین زودی نمیشود حکم
کرد که مثال پرسپولیسیها در مورد عدمجذب
او در این شرایط ویژه اشتباه کردهاند ،اما گذشت
زمان این موضوع را روشنتر میکند .در همین
راستا رضا خالقیفر گل اول نفت آبادان را به
تراکتور زد و محمد قاضی هم که بازیکن
سابق همه تیمهای ایرانی است ،تنها گل مس
رفسنجان را برابر سپاهان به ثمر رساند .شگفتی
اما در داربی خودروسازان کامل شد؛ جایی که
بندهخدا امیر روستایی سرانجام شوک یک سال
نیمکتنشینی را از یاد برد و بعد از  2پنالتی
سوخته و یک پاس گل به حریف ،در جریان
تساوی یک  -یک برابر سایپا تنها گل پیکان را با
فرصتطلبی و ضربه دقیقش بهثمر رساند.
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صالحی امیری:

خبر كوتاه
پرسپولیس منتظر نیم فصل زمستانی
برای خریدهای جدید

ورزش

رئیس کمیته ملی المپیک با بیان اینکه فردی
که رویکرد رهبری در مدیریت دارد باید نگرش
انسانی داشته باشد تاکید کرد :مدیران باید اعتماد
ساز باشند.
به گزارش امتیاز و به نقل از پایگاه خبری
وزارت ورزش و جوانان سیدرضا صالحیامیری
رئیس کمیته ملی المپیک امروز در افتتاحیه
نخستین دوره عالی رهبری در ورزش زنان و در
تدریس موضوع مدیریت فرهنگی در ورزش ،ضمن
تشریح انواع و سطوح مختلف مدیریت اظهار داشت:
مقوله رهبری با مدیریت متفاوت و فراتر از آن است
و اولین نقطه در رهبری مسالهای به نام انسان
محوری و آغاز رهبری در مدیریت نگرش انسانی؛
نه ابزاری به افراد است.
وی با بیان اهمیت سرمایههای نمادین و
ماندگار در تاریخ مانند جهان پهلوان تختی گفت:
افرادی صالحیت رهبری در مدیریت را دارند که از
شایستگی اخالقی در مدیریت برخوردار و الگوی

مدیران باید اعتمادساز باشند

سایرین باشند و مدیرانی که مقبولیت ندارند موفق
نخواهند شد.

رئیس کمیته ملی المپیک با اشاره به آثار
اعتمادسازی در جامعه تصریح کرد :مدیران نباید

اخبار
اعتماد سوز بلکه باید اعتماد ساز باشند و بتوانند در
کارکنان و مخاطبان اعتماد ایجاد کنند.
وی کالننگری ،جامع نگری و آیندهنگری را
ابعاد نگرش استراتژیک رهبران و حداقل بازه زمانی
آن را دهه نام برد و گفت :رویکرد توسعه گرانه
مدیران انسان توسعه یافته و به دنبال آن جامعه
توسعه یافته را ایجاد میکند که این جامعه بر پایه
انسان محوری شکل گرفته است.سید رضا صالحی
امیری دیگر شاخصهای رهبری را تحول گرایی،
کادرسازی و تربیت مدیران موفق ،نتیجه گرایی،
خالقیت و همدلی ،همنوایی و هم دردی عنوان کرد
و افزود :مدیران امنیت آفرین ،آرامش ذهنی ،روانی و
زیستی ایجاد میکنند و مدیران سلیقه گرا موجب نا
امنی ذهنی افراد هستند .رییس کمیته المپیک تصریح
کرد :اصل نخست در مطالعات فرهنگی ،تغییر است و
رهبران کسانی هستند که زیست فرهنگی ایجاد کنند
و رهبری در مدیریت فهم دقیق از تغییرات جامعه و
عمق تغییرات ،تغییر در نظام باورها است.

زمان دیدار پرسپولیس  -گل گهر مشخص نیست

برنامه هفته دهم تا دوازدهم لیگ برتر فوتبال اعالم شد

سازمان لیگ فوتبال ایران برنامه هفته دهم تا دوازدهم لیگ برتر
فوتبال را اعالم کرد .سازمان لیگ فوتبال ایران برنامه هفته دهم تا
دوازدهم لیگ برتر را به شرح زیر اعالم کرد:
هفته دهم

سه شنبه  ۹دی ۹۹
ماشین سازی تبریز -فوالد مبارکه سپاهان – ساعت – ۱۵
ورزشگاه یادگار امام تبریز
دوشنبه  ۱۵دی ۹۹
صنعت نفت آبادان -نفت مسجد سلیمان – ساعت  -۱۵ورزشگاه
تختی آبادان
شهرخودرو مشهد – سایپا – ساعت  – ۱۴:۴۵ورزشگاه امام
رضا (ع) مشهد
استقالل – آلومینیوم اراک – ساعت  – ۱۶:۳۰ورزشگاه آزادی
تهران
فوالد خوزستان – مس رفسنجان – ساعت  – ۱۶:۵۰ورزشگاه
شهدای فوالد اهواز
سه شنبه  ۱۶دی ۹۹
پیکان تهران – نساجی مازندران – ساعت  – ۱۵ورزشگاه
شهدای شهر قدس
ذوب آهن اصفهان – تراکتور تبریز – ساعت  – ۱۵ورزشگاه
فوالد شهر اصفهان
گل گهرسیرجان – پرسپولیس –ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
کرمان زمان این مسابقه از هفته دهم متعاقباً اعالم میشود.
معوقه از هفته هفتم

سه شنبه  ۱۶دی ۹۹
پرسپولیس – فوالد مبارکه سپاهان ساعت  – ۱۶:۳۰ورزشگاه
آزادی تهران
معوقه از هفته نهم

یکشنبه  ۲۱دی ۹۹
فوالد مبارکه سپاهان – فوالد خوزستان – ساعت  – ۱۵ورزشگاه
نقش جهان اصفهان

آلومینیوم اراک – ذوب آهن اصفهان – ساعت  -۱۵ورزشگاه
امام خمینی (ره) اراک
هفته یازدهم

یکشنبه  ۲۱دی ۹۹
مس رفسنجان – ماشین سازی تبریز – ساعت  – ۱۵ورزشگاه
شهدای مس رفسنجان
نساجی مازندران – صنعت نفت آبادان – ساعت  – ۱۵ورزشگاه
شهید وطنی قائمشهر
معوقه هفته هشتم

دوشنبه  ۲۲دی ۹۹
استقالل – پرسپولیس – ساعت  – ۱۶:۳۵ورزشگاه آزادی تهران
هفته یازدهم

سه شنبه  ۲۳دی ۹۹
نفت مسجدسلیمان – شهرخودرو مشهد – ساعت  – ۱۵ورزشگاه
شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
جمعه  ۲۶دی ۹۹
نساجی مازندران – ماشین سازی تبریز – ساعت  -۱۵ورزشگاه
شهید وطنی قائمشهر
فوالد مبارکه سپاهان – پیکان تهران – ساعت  – ۱۵ورزشگاه
نقش جهان اصفهان
آلومینیوم اراک – گل گهر سیرجان – ساعت  – ۱۵ورزشگاه
امام خمینی (ره) اراک
سایپا کرج -ذوب آهن اصفهان – ساعت  – ۱۵ورزشگاه پاس
قوامین تهران
دوشنبه  ۲۹دی ۹۹
تراکتورتبریز -استقالل تهران – ساعت  – ۱۴:۳۰ورزشگاه یادگار
امام تبریز
پرسپولیس – فوالد خوزستان – ساعت  – ۱۶:۴۰ورزشگاه
آزادی تهران
هفته دوازدهم

چهارشنبه اول بهمن ۹۹

پیکان تهران – مس رفسنجان– ساعت  – ۱۵ورزشگاه شهدا
شهرقدس
شهرخودرو مشهد – نساجی مازندران – ساعت  – ۱۵ورزشگاه
امام رضا (ع) مشهد
ذوب آهن اصفهان – نفت مسجدسلیمان – ساعت  -۱۵ورزشگاه
فوالد شهر اصفهان
شنبه  ۴بهمن ۹۹
گل گهرسیرجان  -تراکتورتبریز– ساعت  – ۱۵ورزشگاه امام
علی (ع) سیرجان
استقالل– سایپا تهران – ساعت  – ۱۶:۴۵ورزشگاه آزادی تهران
یکشنبه  ۵بهمن ۹۹
ماشین سازی تبریز -فوالد خوزستان – ساعت  – ۱۵ورزشگاه
سردار شهید قاسم سلیمانی
دوشنبه  ۶بهمن ۹۹
آلومینیوم اراک – پرسپولیس – ساعت  – ۱۵ورزشگاه امام
خمینی (ره) اراک
صنعت نفت آبادان – فوالد مبارکه سپاهان – ساعت – ۱۶
ورزشگاه تختی آبادان

مهم نیست که تیمملی نداریم؟
مریم یکتایی سؤال بجایی کرده است:
«اگر این اتفاق برای فوتبال مردان میافتاد،
عکسالعملها همین بود؟» یکتایی ،دروازهبان
سابق تیم ملی فوتبال زنان ایران است و موضوع
را تقریبا همه میدانیم؛ روز 28آذر فیفا آخرین
رنکینگ تیمهای ملی فوتبال زنان را اعالم کرد
و نامی از ایران در این رنکینگ نبود .یک هفته
از اعالم این خبر میگذرد ولی نه کسی توضیحی
درباره دلیل این اتفاق داده و نه کسی بابت آن
توبیخ شده است .سؤال یکتایی را از مسئوالن
فوتبال و ورزش باید پرسید؛ هرچند به قول او
تصور اینکه ورزش ایران به سمتی برود که فیفا
فوتبال مردان ایران را از رنکینگ خارج کند،
امکانپذیر نیست اما اگر این اتفاق میافتاد ،باز
هم همه سکوت میکردند؟ رئیس فدراسیون
فوتبال برای توجیه ،بهانهها را کنار هم ردیف
نمیکرد؟ وزیر ورزش کسی را توبیخ نمیکرد؟
کار به مجلس و هیأت دولت نمیکشید؟ یک
هفته فوتبال به موضوع اصلی اخبار و زندگی
مردم بدل میشد و اما...

از فدراسیون فوتبال شروع کنیم؛ فدراسیون
حتی حاضر نشد خبر حذف زنان از رنکینگ
فیفا را روی سایتش منتشر کند .مسئوالن
فدراسیون فوتبال هم هیچ واکنشی به این
اتفاق نداشتهاند .لیال صوفیزاده ،نایبرئیس
فدراسیون که مسئول اول فوتبال زنان محسوب
میشود ،نزدیک به یک سال است که سکوت
کرده و کسی هیچ انتظاری از او ندارد .در وزارت
ورزش هم صحبتی از فوتبال زنان نیست .حتی
مهین فرهادیزاد ،معاون وزیر که باید بیشتر
از همه دغدغه ورزش زنان را داشته باشد ،در
مصاحبههایی که بهتازگی کرده ،واکنشی به این
اتفاق نداشته است.
تیم ملی فوتبال زنان ایران سال 2008وارد
رنکینگ فیفا شد و رتبهاش  48بود .از 2014
تا  2017ایران جایی در این ردهبندی نداشت
اما در بازگشت دوباره به جایگاه 55رسید .از
20فروردین 1398با حذف از مرحله دوم انتخابی
المپیک ،همه فعالیتهای ملی فوتبال زنان هم
تعطیل شد؛ سقوط به رده 71و حذف از رنکینگ،

نتیجه این تعطیلی بود .این افت و خیزها شاید
دلیل اصلی بیتوجهی به فوتبال زنان باشد.
حرف بعضیها این است که چرا فوتبالی که دیده
نمیشود ،موفقیتی حتی در سطح آسیا نداشته،
لیگش در بدترین شرایط و با کمترین دستمزدها
برگزار میشود ،باید دغدغه مسئوالن باشد و برایش
هزینه کنند؟ اما موضوع این است که اگر فوتبال
زنان نتوانسته موفقیتی داشته باشد ،بهخاطر همین
بیتوجهی است .مهمترین سؤال این است که چرا
باید تیم ملی فوتبال یک کشور نزدیک به 20ماه
هیچ فعالیتی نداشته باشد؟ آخرین خبری که از
تیم ملی روی سایت فدراسیون منتشر شده ،بازنشر
مصاحبه یاسمن فرمانی با مجله فدراسیون و مربوط
به سوم آبان امسال است .خبر قبلی که 23شهریور
روی سایت رفته ،خبر برگزاری وبینار آموزشی برای
مربیان تیم ملی بوده است.
دلیل اصلی تفاوت میان فوتبال زنان و مردان،
توجه افکار عمومی به فوتبال مردان است .هواداران
فوتبال به اندازه توجهشان مطالبهگر هستند و
بهخاطر مطالبهگری است که مسئوالن وادار به

پاسخگوییاند .فوتبال زنان که دیده نمیشود،
هواداری هم ندارد تا از آن حمایت شود .تا یکی
دو سال پیش فقط مربیان و بازیکنان بودند که از
مسئوالن سؤال میکردند و به تصمیمات فدراسیون
معترض بودند ،اما حتی آنها هم بعد از حذف از
رنکینگ فیفا سکوت کردند .مریم آزمون و کتایون
خسرویار ،مربیان تیم ملی به خواست خبرگزاریها
درباره این اتفاق صحبت کردهاند ولی آنها هم
جرأت نکردهاند مسئوالن را مقصر بدانند و همه
کاسهکوزهها را سر خودشان شکستهاند .شاید هم
آنها و هم بازیکنان حق داشته باشند سکوت کنند.
به هر حال فراموش نکردهاند سر بازیکنان فوتسال
چه آمد؛ فوتسالیستها که بهدنبال گرفتن جایزه
قهرمانی آسیا بودند ،از تیم ملی حذف شدند .حذف
نشدن ،دغدغه مهم کسانی است که با فوتبال و
فوتسال زنان سر و کار دارند .بازیکنان فوتبال بارها
به تعطیلشدن تیم ملی معترض شدند اما نهتنها
حرفشان جدی گرفته نشد که یا تهدید شدند یا
حذف .برای زنانی که فوتبال دغدغهشان است،
شاید بازی در لیگ هم غنیمت باشد.

چرا یحیی این قدر از جدایی بشار ناراحت است؟
پرسپولیس در اولین بازی خود بعد از فینال آسیا ،در قائم شهر
با نساجی بازی کرد .در کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی ،یحیی گل
محمدی باز هم از جدایی بشار رسن گله کرد .اما پشت پرده و دالیل
دلخوری تمام نشدنی یحیی چیست؟ یحیی گل محمدی انتظار داشت
در چهار بازی حساس لیگ برتر بعد از فینال لیگ قهرمانان آسیا ،بشار
رسن پرسپولیس را همراهی کند .یحیی در کنفرانس مطبوعاتی پیش
از بازی با نساجی ،دلخوری خود را اینگونه ابراز کرد:
بشار یک بازیکن مهم و ارزنده برای تیم ما بود که خیلی راحت
از دستش دادیم .هنوز این موضوع برای من غیرقابل هضم است و
نمیتوانم درک کنم چرا بازیکن خوبمان را راحت از دست دادیم.
می توانستیم با مدیریت بهتر تمام نفرات جدا شده را حفظ کنیم اما
اتفاق هایی که پس از صعود پرسپولیس به فینال رخ داد عجیب و
غریب بود .از همان روزی که پای خود را به تهران گذاشتیم اتفاق
های بدی رخ داد و هنوز هم ادامه دارد .در هر صورت باید بدون بشار
لیگ را شروع کنیم .نفرات جایگزین هم می توانند توانایی خود را به
اجرا بگذارند و باید سعی کنیم تمرینات بهتر و بیشتری داشته باشیم
و تمرکز خود را روی لیگ بگذاریم .امیدوارم در ادامه اتفاق های بدی
مانند رفتن بشار برای ما نیافتد .متاسفانه پس از این موضوع اتفاق

بدتری رخ داد و آن هم حمایت از جدایی رسن بود.
برخی اعضای هیات مدیره پرسپولیس انتقال بشار را به سود
پرسپولیس دانستند .همین موضوع باعث تشدید ناراحتی یحیی گل
محمدی شده که یکی از مهره های ارزشمند خود را از دست داده
است .یحیی گل محمدی همانطور که از صحبت هایش پیدا است،
انتظار حفظ بشار را داشته اما به چه شکل؟
دالیل ناراحتی یحیی از جدایی یکباره بشار رسن

بشار رسن بعد از فینال لیگ قهرمانان آسیا در قطر ماند
و برای انتقال به تیمی قطری مشغول مذاکره شد .حاال هم به
عراق برگشته و کنار خانواده اش در بغداد استراحت می کند.
پرسپولیس بعد از فینال لیگ قهرمانان آسیا چهار بازی حساس
پیش رو داشت که یکی از آن ها (بازی با نساجی) را انجام داده.
در ادامه پرسپولیس باید با ذوب آهن ،سپاهان و استقالل بازی
کند .یحیی معتقد است برخی اعضای هیات مدیره به جای
حمایت از جدایی بشار باید او را قانع می کردند حداقل در این
چهار بازی سخت با پرسپولیس باشد .در این صورت باشگاه نیز
می توانست به مذاکرات برای انتقال بشار کمک کند .همچنین
لزومی به حضور بشار در قطر برای مذاکره نبود و این مساله می

توانست غیرحضوری توسط مدیر برنامه های این بازیکن و باشگاه
پرسپولیس پیگیری شود .اما بشار رسن در نامه جدایی خود اجازه
گرفته بود تا بالفاصله بعد فینال پرسپولیس را ترک کند .نامه در
زمان مهدی رسول پناه صادر شده و علی رغبتی ،عضو کنونی
هیات مدیره پرسپولیس امضایش کرده بود.
با این اوصاف دلیل ناراحتی یحیی کامال پیدا است .جدایی بشار
رسن پیش از نیم فصل لیگ برتر ایران و حتی پیش از رسیدن لیگ
ستارگان قطر به نیم فصل ،دفاع برخی اعضای هیات مدیره از جدایی
این بازیکن ،امضا شدن نامه جدایی او بعد فینال آسیا توسط عضو
کنونی هیات مدیره و از دست دادن یکی از اصلی ترین مهره های
خود در اوج بازی های حساس پرسپولیس!
شبی که بشار از پرسپولیسی ها نامه گرفت ،به یحیی گفته شد او
تا آخرین روزهای نقل و انتقاالت زمستانی قطر در خدمت پرسپولیس
خواهد بود و فقط در چند بازی پایانی نیم فصل اول برای این تیم
به میدان نمی رود اما در این روزها که پرسپولیس هر پنج روز یک
بار باید در لیگ برتر به میدان برود ،بشار رسن به خاطر همان نامه
با خیال راحت در بغداد مشغول استراحت است و مدیر برنامه اش در
قطر برای او دنبال تیم می گردد!

واکنش سرمربی تیم الدحیل به احتمال جدایی رامین رضاییان

سرمربی تیم فوتبال الدحیل قطر به خبر جدایی چند بازیکن
این تیم از جمله رامین رضاییان در نقل و انتقاالت زمستانی واکنش
نشان داد.
«صبری لموشی» در نشست خبری پیش از بازی الدحیل با
االهلی در هفته یازدهم لیگ ستارگان قطر حاضر شد و به سئواالت

خبرنگاران پاسخ داد.
اخیرا ً رسانههای قطر اعالم کردند چند بازیکن الدحیل از جمله
رامین رضاییان« ،مهدی بن عطیه» و «یوسف المساکنی» در لیست
مازاد این تیم بوده و در نقل و انتقاالت زمستانی الدحیل را ترک
میکنند .لموشی در واکنش به تغییرات احتمالی تیمش گفت :در

مورد تغییرات و بازیکنان معرفی شده صحبتهای زیادی وجود دارد
اما ما فقط روی بازیها تمرکز داریم.
وی افزود :هنوز دوره نقل و انتقاالت زمستانی فرا نرسیده است.
مدیریت باشگاه میداند که باید چه کارهایی انجام بدهد و همه چیز
به موقع انجام خواهد شد.

رضاییان-پرسپولیس؛ بمب زمستانی از
تهران تا دوحه!

از دوره ای که رامین رضاییان به ریزه اسپور
رفت و با پشیمانی برای بازگشت به پرسپولیس
بیشترین میزان تالش را انجام داد ،چهار سال
میگذرد اما رامین همچنان گزینه ای جذاب
برای پرسپولیس و هوادارانش محسوب میشود.
طرفدارانی که در آن دوره هشتگ «هرچی برانکو
بگه» را در تقابل سرمربی کروات با رضاییان ترند
کردند ،همواره عالقه ویژه ای به ستاره سابق و
شماره  27تیمشان داشته اند و شاید به همین
خاطر بود که واکنش های بسیار تندی به شایعه
حضورش در تیم رقیب آبی پوش نشان دادند.
اما رامین هیچگاه پیراهن استقالل و دیگر
تیم های ایرانی را برتن نکرد تا جاده بازگشتش به
پرسپولیس همچنان هموار باشد .او در تابستان
اخیر یک انتقال جذاب به الدحیل را تجربه کرد
و بازی های نخست نیز با ارائه نمایشی درخشان،
خود را در قامت ستاره تیم بزرگ لیگ ستارگان
نشان داد .رامین دو گل از روی ضربه ایستگاهی
به ثمر رساند و در سمت راست خط دفاعی و
هافبک این تیم ،درخشید اما حاال شاید یک
جدایی در فال رضاییان و الدحیل افتاده باشد.
در هفته های اخیر اخباری درباره احتمال
جدایی رضاییان از الدحیل و حضورش در
السیلیه منتشر شد و به رسانه های فارسی زبان
نیز رسید تا گمانه زنی ها درخصوص آینده
ستاره ایرانی به وجود بیاید و دوباره پرسپولیس
در سر لیست این شایعات مجازی قرار گرفت.
حاال این بار روزنامه های قطری هستند که
خبرهای نه چندان پرتعداد رسانه های ایرانی
را بازتاب داده و درباره پیشنهاد پرسپولیس به
رضاییان نوشته اند.
روزنامه الوطن در این باره گزارش داده:
«رسانه های ایرانی گزارش دادند که رامین
رضاییان بازیکن باشگاه الدحیل برای انتقال به
باشگاه پرسپولیس ایران در زمستان ،پیشنهاد
دارد .منابع مطبوعاتی اعالم کردند که اگر
بازیکن و باشگاه پیشنهاد خوب و رضایت بخشی
برای هر دو طرف داشته باشند ،ممکن است
رضاییان در دوره آینده به عنوان بازیکن قرضی
یا فروشی باشگاه الدحیل را ترک کند».
الدحیل پس از پایان قرارداد رامین رضاییان
با تیم سابق خود یعنی الشحانیه که فصل گذشته
به لیگ دسته دوم سقوط کرد ،موفق به جذب
این بازیکن شد .رضاییان در طول فصل گذشته
با الشحانیه به سطوح باالیی رسید و توانست با
تیم خود  ۱۳گل به ثمر برساند؛ اگرچه تیمش
در پایان جدول لیگ بود ،اما بازیکن ایرانی موفق
شد توجهات را جلب کند.
تیم قرمزپوش قطری ماه آینده در جام
باشگاه های جهان مقابل قهرمانان پنج قاره
قرار خواهد گرفت و همین موضوع شاید جدایی
رضاییان را منتفی کند اما هواداران پرسپولیس
همچنان با شور و شوق احتمال این انتقال را
دنبال میکنند .باتوجه به اشتباه مهدی شیری
در فینال آسیا و نبود یک جایگزین برای او روی
نیمکت ،حضور رضاییان قدرت پرسپولیس در
این سمت را دو چندان میکند اما هنوز راه های
زیادی تا نهایی شدن این انتقال وجود دارد و
حتی طرفین هنوز مذاکره ای هم نداشته اند.

منشا از  12تیم لیگ برتری بیشتر گل
زده است

شاید کمتر کسی فکر می کرد گادوین
منشا تا پایان هفته هشتم لیگ بیستم موفق
به ثبت نه گل زده شود .منشا بعد از پوشیدن
پیراهن هر دو تیم استقالل و پرسپولیس،
لیگ ایران را ترک کرد و به عجمان رفت،
هرچند ماندن مرد نیجریه ای در این تیم زیاد
طول نکشید و او دوباره به لیگ ایران برگشت.
منشا که آخرین بار پیراهن آبی رنگ استقالل
را در لیگ پوشیده بود ،این بار با پیراهن آبی
رنگ تیم سیرجانی به لیگ ایران برگشت.
حضور امیر قلعه نویی در گل گهر سیرجان
باعث شده این تیم به یکی از مدعیان قهرمانی
لیگ برتر تبدیل شود ،تیمی که بدون شک
نقطه قوت آن به خط حمله اش بر می گردد،
جایی که این تیم موفق شده با ثبت  13گل
در  8هفته ،عنوان بهترین خط حمله لیگ
بیستم را به دوش بکشد .بدون هیچ تردیدی
نقش اول آتش بازی های توپخانه امیر قلعه
نویی گادوین منشا ،آقای گل  9گله لیگ
بیستم است.
تمام گل های گادوین در لیگ بیستم:
سپاهان 1 :گل ،مس رفسنجان 2 :گل ،فوالد
خوزستان 1 :گل ،پیکان 1 :گل ،صنعت نفت
آبادان 1 :گل ،شهر خودرو 3 :گل
نگاهی به آمار باال نشان می دهد منشا
فقط در  2بازی گلزنی نکرده است که یکی از
آن ها دیدار برابر ماشین سازی بود ،جایی که
با توجه به اینکه گادوین منشا پنالتی قبلی
را از دست داده بود ،امیر قلعه نویی ضربه
پنالتی را به احمد زنده روح داد ،دیگری هم
بازی با ذوب آهن که منشا پاس گل داد.
نکته عجیب ماجرا به این بخش خالصه
نمی شود .نگاهی به تعداد گل های زده تیم
های لیگ برتر و گادوین منشا در این فصل
نشان می دهد فقط یک تیم یعنی سپاهان
بیش از گادوین منشا در این فصل گلزنی
کرده است (البته در صورتی که گل گهر
سیرجان را در نظر نگیریم که  9گل از 13
گل این تیم را منشا زده است) .در واقع 12
تیم از گادوین منشا کمتر گل زده اند ،صنعت
نفت آبادان و شهر خودرو در تعداد گل های
زده با منشا برابر هستند و سپاهان هم تعداد
گل بیشتری را به ثبت رسانده است.
البته تعداد بازی های تیم های لیگ
برتری با هم برابر نیست .تا پایان هفته
هشتم ،پرسپولیس سه بازی عقب افتاده دارد،
استقالل ،سپاهان ،ذوب آهن ،فوالد و نساجی
هم هر کدام یک بازی عقب افتاده دارند .آمار
برای تیم های لیگ برتری فقط بیانگر یک
چیز است؛ مواظب گادوین منشا باشید!

