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مهدی ترابی که به پرسپولیس برگشت،
همه گفتند یحیی و باشگاه به خال زدهاند .برای
بازگرداندن ترابی ستاره فصل قبل پرسپولیس
به جمع سرخها البته دستاندازهای بزرگی هم
وجود داشت .از جمله پیشنهادهای کالن دو
باشگاه داخلی و وسوسه دستمزد بیشتر که یک
بار ترابی به همین خاطر پرسپولیس را رها کرده
و به قطر رفته بود .ترابی اما در مواجهه دوم با
وسوسه پول بیشتر خیلی صریح پرسپولیس را
انتخاب کرد تا بلکه دلخوری پیش آمده بابت
جدایی نابهنگامش را جبران کند.
ترابی بعد از نیم فصل ناامیدکننده خیلی
زود به پرسپولیس برگشت و حتی قبلتر از
اینکه باشگاههای بزرگ لیگ برتری فعالیت نقل
و انتقاالتیشان را به جایی برسانند ،پرسپولیس
یک گل زیبا و تمیز در نقل و انتقاالت زمستانی
زد.
ترابی به پرسپولیس پیوست و همه گفتند
سرخها شاه ماهی نقل و انتقاالت را آن هم در
مقطعی که بازیکن تاپ در بازار یافت نمیشود
به چنگ آوردهاند؛ بازیکنی که هم با اتمسفر
پرسپولیس آشناست هم کادر فنی آنقدر خوب او را
می شناسند تا بتوانند بهترین کارآیی را از او بگیرند.
با این وجود خیلی زود این سؤال هم مطرح
شد که آیا ترابی بعد از یک فصل پر از مصدومیت
و بدشانسی آنقدر آماده هست تا دوباره با پیراهن
پرسپولیس بدرخشد؟ ترابی از حدود ده روز قبل
تمریناتش با پرسپولیس را آغاز کرده و در این مدت
تمرینات ویژهای را پشت سر گذاشته تا دوباره همان
بازیکن چابک و سرنوشتساز باشد.
مظاهر رحیم پور مربی بدنساز پرسپولیس
از بدو در اختیار گرفتن ترابی برای آمادهسازی او
برنامه ویژهای را در نظر گرفته است .ترابی در زمان
بازگشت به پرسپولیس شرایط خوبی به لحاظ بدنی
نداشت اما نمیشد گفت ناآماده است .با این حال
او بیشتر از اینکه به لحاظ بدنی ناآماده باشد ،از نظر
ذهنی مشکل داشت و به خاطر اینکه در العربی
شرایط خوبی نداشت و به اندازه توان و مهارتش
بازی نکرده بود از نظر ذهنی به هم ریخته به نظر
میرسید.
حاال ترابی حدود ده روزی است خوب تمرین
میکند و تقریباً به شرایط آرمانی رسیده است .البته
او برای رسیدن به این نقطه سختی هم کشیده چرا
که هر روز در تمرین گروهی حاضر بوده و تمرین
انفرادیاش را هم پی گرفته ضمن اینکه وقتی تیم
برای بازی به اردو رفته و مسابقه داده ،ترابی خودش
به تنهایی طوری تمرین کرده که حاال در شرایط
مقبول بدنی قرار دارد.
برای آماده ساختن مهدی ترابی اما دکتر
بدنساز پرسپولیس برنامه خاصی را طراحی کرد.
ویژگی این برنامه آنجاست که مدل تمرینات
ویژه و اختصاصی ترابی بر اساس پست بازی او و
ویژگیهای بازی این بازیکن طراحی شده است.
تمرین اختصاصی ترابی طی این مدت به
صورت اختصاری  HIITنامیده میشود که یک
روش نسبتاً جدیدی در بدنسازی روز فوتبال
دنیاست تا بازیکنان در زمان کوتاهتری شرایط
مسابقه را به دست بیاورند .این روش با عنوان
HIGH INTENSITY INTERVAL
 TRAININGنامیده میشود .روشی که
با آن تمرینات با سرعت و شدت باال انجام
میشود و در البهالی آیتمها بازیکن میتواند
لحظات کوتاهی استراحت کند .این روش طی
ماههای اخیر در تیمهای بزرگ اروپایی به کار
گرفته شده و جواب داده است هر چند در
جزئیات آن میتوان تغییراتی ایجاد کرد و
نسبت به شرایط بازیکن و تیم پیش برد.
در روشی که مربی بدنساز پرسپولیس برای
مهدی ترابی در نظر گرفته ،این بازیکن  25تا
 30ثانیه تحت فشار باال تمرین میکند و  25تا
 30ثانیه استراحت میکند .این نوع تمرین باعث
میشود تا قدرت و توان هوازی ترابی باال برود
ضمن اینکه این بازیکن به لحاظ روانی آماده
مسابقه خواهد شد .مهمترین ویژگی این مدل
تمرین البته کار با توپ است که باعث میشود
بازیکن خسته نشود ضمن اینکه فشاری که در
زمانهای کوتاه به بدن بازیکن وارد میشود،
وینگر خالق سرخها را تبدیل به همان چیزی
خواهد کرد که فصل قبل عاملی شد برای
قهرمانی چهارم در لیگ برتر.
به گفته مربی بدنساز پرسپولیس ،فشاری
که ترابی با این مدل تمرینات در هر نوبت
متحمل میشود برابری میکند با  20تا 30
دقیقه حضور در مسابقه رسمی .این مسأله وقتی
بیشتر نمود پیدا میکند که ترابی هر روز همراه
تیم در تمرین  70تا  90دقیقهای حاضر میشود
و کار میکند و بعد از تمرین ،تازه تمرینات
انفرادی شدیدش را پی میگیرد.
ترابی که میداند باید نسبت به شرایط
حضورش در العربی قطر ،شرایط جسمانی بهتری
داشته باشد تا بتواند دوباره در لیگ برتر ایران
و لیگ قهرمانان آسیا بدرخشد ،با تمام توان این
تمرینات فشرده و سخت را تحمل کرده و آنقدر
برای حضور در میدان عطش دارد که نه غز
میزند و نه گالیه دارد.
مهدی ترابی به خاطر فرم بدنی خاصی که
دارد؛ نیم تنه پایینش بلندتر از نیم تنه باالی
اوست ،باید بیشتر روی عضالتش کار کند چرا
که در غیر این صورت با توجه به فرم بازی او
احتمال آسیبدیدگیاش زیاد است .این همان
نکتهای است که شاید مربی بدنساز العربی بدان
واقف نبود و باعث شد تا این وینگر سرعتی و
تکنیکی دو بار از ناحیه همسترینگ آسیب ببیند
و از فرم خوبش فاصله بگیرد.
حاال ترابی به عنوان تک ستاره لیگ نوزدهم
آماده است ،هم از نظر بدنی هم از نظر روانی تا
دوباره با پیراهن پرسپولیس بدرخشد و برای این
مهم انگیزه عجیبی هم دارد .به احتمال زیاد او
از چند روز دیگر در تمرین تیمی و ترکیب اصلی
یحیی کار خواهد کرد تا برای لیگ بیستم آماده
باشد .او برای بازی با سایپا در خط حمله تیمش
به میدان میرود؛ البته اگر پنجره نقل و انتقاالتی
باشگاه به موقع باز شود!

شرط علی کریمی برای انصراف از انتخابات فدراسیون فوتبال

علی کریمی گفت :اگر پا به این انتخابات
گذاشته ام هدف اولم حمایت از فوتبالی ها بوده،
نه زد و بندهای پشت پرده.به قول آقای دادکان
فوتبال عشق ابدی فوتبالی ها است و همان طور
که من و مهدی مهدوی کیا در بیانه مان اعالم
کردیم ،هدف مان مبارزه با فساد فوتبال و تالش
برای فراهم شدن فوتبال پاک است
محمد دادکان یکی از فوتبالی های خوشنام
و از جمله مدیران موفق در تاریخ مدیریت ریاست
فدراسیون فوتبال ایران محسوب می شود که اخیرا
به انتخابات  ۱۰اسفند واکنش صریح و بی پرده
ای داشته است .دادکان در آخرین مصاحبه خود
به صراحت اعالم کرده که در میان نامزدها ،علی
کریمی بیش از سه نامزد دیگر صالحیت نشستن بر
میز ریاست فدراسیون فوتبال ایران را دارد.
رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران مثل همیشه
از نحوه مدیریت بر فوتبال ایران انتقاد کرد و مدعی
شد که تکلیف انتخابات روز دهم اسفند با مهره چینی
های پشت پرده مشخص شده و حتی رئیس بعدی
فدراسیون فوتبال هم تعیین شده است.
دادکان در مصاحبه اخیر خود به صراحت
اعالم کرد که علی کریمی به دلیل داشتن دانش

باالی اجتماعی و همچنین به دلیل مقبولیت
باالی عمومی که دارد ،بهترین گزینه برای ریاست
فدراسیون فوتبال ایران است و این مقبولیت در
این شرایط می تواند کمک حال فوتبال کشور شود.
علی کریمی نیز به اظهارات اخیر دادکان
واکنش نشان داد و در گفت و گویی اظهار داشت:

بدون شک دادکان از بزرگان تاریخ فوتبال ایران
بوده و به دلیل کسوت و دانش مدیریتی که دارد،
همواره شان و شخصیتش برایم قابل احترام است.
به صراحت اعالم می کنم که اگر دادکان برای
انتخابات فدراسیون فوتبال ورود می کرد و اگر ثبت
نام می کرد ،هرگز به خودم اجازه نمی دادم که

برای انتخابات  ۱۰اسفند ثبت نام کنم .بدون تعارف
اعالم می کنم اگر محمد دادکان در مصاحبه ای
که داشتند ،اگر یکی از رقبای بنده که در انتخابات
حضور دارند را تایید می کردند و یکی از سه نفر
را شایسته انتخاب به عنوان رئیس فدراسیون را
داشتند ،حتما اولین نفر خودم از ادامه راه انتخاباتی
انصراف می دادم و کنار می کشیدم.
وی ادامه داد :البته قبل از ثبت نام نیز با آقای
دادکان مشورت کردم و اینکه وی بنده را از میان
نامزدها برای ریاست فدراسیون فوتبال کاندید
شایسته دانسته ،بی نهایت تشکر می کنم.
کریمی تاکید کرد :دوباره تاکید می کنم که اگر
پا به این انتخابات گذاشته ام هدف اولم حمایت از
فوتبالی ها بوده ،نه زد و بندهای پشت پرده.به قول
آقای دادکان فوتبال عشق ابدی فوتبالی ها است و
همان طور که من و مهدی مهدوی کیا در بیانه مان
اعالم کردیم ،هدف مان مبارزه با فساد فوتبال و تالش
برای فراهم شدن فوتبال پاک می باشد ،دغدغه ای که
دادکان و امثال آقای دادکان دارند و سال هاست با این
معضالت دست و پنجه نرم می کنم.
و سخن پایانی ام؛
فوتبال پاکم آرزوست

ادعای پرسپولیس :بدهی ما به تیم مشهدی کمتر از 8میلیارد تومان است

کمین یحیی برای شکار یک شهرخودرویی

سرخهای تهرانی که خیلی زود وارد بازار نقلوانتقاالت شدند
و توانستند مهدی ترابی را بهخدمت بگیرند ،این روزها درگیر باز
کردن پنجره نقلوانتقاالتیشان هستند تا بتوانند از این بازیکن و
سایر نفراتی که احتماال طی روزهای آتی جذب میکنند در نیمفصل
دوم لیگ برتر استفاده کنند و این موضوع نیازمند تسویهحساب کامل
با ماریو بودیمیر مهاجم سابق این تیم است که البته بهنظر میرسد
بهصورت کامل انجام شده و تنها نیاز به زمان دارد تا این پول بهحساب
این مهاجم کروات بنشیند.
البته پنجره نقلوانتقاالتی سرخها را موارد دیگری هم تهدید
میکند که باید دید تدبیر مدیران سرخ برای حل سایر مشکالت
چگونه است و آنها میتوانند در پروندههایی مثل بدهی به شایان
مصلح و همچنین بدهی به شهر خودرو بابت رضایتنامه یحیی
گلمحمدی و میالد سرلک که شنیده میشود به کنفدراسیون فوتبال
آسیا کشیده شده ،خطر را از سر پرسپولیس کم کنند یا اینکه باید
شاهد حاشیههای جدیدی در این باشگاه باشیم.
پرسپولیسیها رقم شهرخودرو را قبول ندارند

اخیرا شهرخودروییها موضوع حکم کمیته تعیین وضعیت را
در بوق و کرنا کردهاند که پرسپولیس محکوم شده و باید خیلیزود
این مبلغ از سوی آنها پرداخت شود و در غیر این صورت این موضوع
به کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا کشیده میشود و
دردسرهای بعدی را برای سرخها بههمراه دارد .با اینکه در حکم
کمیته تعیین وضعیت بدهی پرسپولیسیها به شهرخودرو حدود 8
میلیارد اعالم شده ،حاال شهرخودروییها جستهوگریخته از مبلغی
باالتر از اینها صحبت و ادعا میکنند که این بدهی در حدود 16
میلیارد است که این موضوع تعجب پرسپولیسیها را بههمراه داشته
است.
سرخها معتقدند که بدهیشان به باشگاه مشهدی بهمراتب
پایینتر از این حرفهاست و مدیران شهرخودرو میخواهند با
شلوغکاری هرچه زودتر به پولشان برسند.
ظاهرا پرسپولیسیها به همین مبلغ  8میلیارد هم معترض
هستند و قصد دارند در کمیته استیناف مدارکی را ارائه کنند که
ثابت کند بدهیشان به باشگاه مشهدی کمتر است .آنها معتقدند
در زمان انصاریفرد مبلغی در حدود  1.5میلیارد تومان از بابت
رضایتنامه گلمحمدی که کال  6میلیارد بوده ،پرداخت شده است
و طرح رقمهای  8و  16میلیاردی منطقی را پشت سر خود ندارد.
مبلغ رضایتنامه سرلک کم است

شهرخودروییها معتقدند که سرخها عالوهبر پول رضایتنامه
گلمحمدی و جریمه دیرکرد این پول که در توافقنامه 2باشگاه

آورده شده ،سرخها از بابت دریافت رضایتنامه سرلک هم به باشگاه
مشهدی بدهکار هستند و همین موضوع باعث شده که مبلغ بدهی
سرخها به این باشگاه باال برود .البته پیگیریها نشان میدهد سرلک
زمانی که قصد جدایی از شهرخودرو را داشت ،بخش عمدهای از مبلغ
رضایتنامهاش را از طریق مطالباتی که از این باشگاه داشت ،پرداخت
کرده و مبلغ ناچیزی که باقیمانده را نیز قرار بود از طریق پولی که
پرسپولیسیها به او میپردازند ،پرداخت کند .در این خصوص شنیده
میشود ،مبلغ باقیمانده از رضایتنامه سرلک ناچیز است و نمیتواند
تا این اندازه بدهی سرخها را به باشگاه مشهدی باال ببرد.
شنیدهها حاکی است که باقیمانده مبلغ رضایتنامه سرلک کمتر
از  500میلیون تومان است که البته این مبلغ هم از رقم قرارداد
بازیکن کسر و بهحساب باشگاه قبلیاش واریز میشود.
سرخها با حمیداوی مشکلی نداشتند

پرسپولیسیها تا همین چندوقت قبل که فرهاد حمیداوی ،مالک
شهرخودرو باالی سر باشگاهش و بر امور ناظر بود ،هیچمشکلی با
مجموعه شهرخودرو بابت بدهیهایشان نداشتند و با مذاکراتی که
با مالک تیم مشهدی داشتند ،توانسته بودند زمان مناسبی برای
پرداخت این پول بگیرند.
اما حاال که امور این باشگاه مشهدی به وطنخواه سپرده شده،
سرخها موفق نمیشوند که با مذاکره به توافق برسند و به همین
جهت همهچیز از طریق قانونی درحال پیگیری است .ظاهرا نماینده
حمیداوی پاسخی به تماس سرخها نمیدهد و همین مساله ناراحتی
پرسپولیسیها را بههمراه داشته و بر این باورند که حتی اگر قرار باشد
پولی رد و بدل شود باید مکالمهای بین طرفین صورت بگیرد و بعد از
آن درخصوص نحوه واریز و مبلغ آن توافق صورت بگیرد.
البته شنیده میشود وطنخواه که این روزها برای امور جاری
باشگاه دست خالی است و آهی در بساط ندارد ،طی چند روز گذشته
توپ این بازی را به زمین مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان
انداخته و از او خواسته که این پرونده را بهنحوی مدیریت کند تا
هرچه زودتر به پولشان برسند.
ظاهرا مشهدیها تمایل دارند با مدیران پرسپولیس پای میز
مذاکره بنشینند اما بهنظر میرسد در این شرایط ،این پرسپولیسیها
هستند که پا پسکشیدهاند و حاضر به گفتوگوی رو در رو با باشگاه
شهرخودرو یا نمایندهشان نیستند.
شکوری از اول هم قرار نبود به مشهد برود

چند روز قبل خبری در رسانهها درج شد مبنیبر اینکه ابراهیم
شکوری راهی مشهد میشود تا با نمایندگان مشهدی درخصوص
بدهیهای پرسپولیس پای میز مذاکره بنشیند ،اما روز دوشنبه اعالم

شد که این سفر به زمان دیگری موکول شده و شکوری یکشنبه راهی
مشهد نمیشود.
پیگیریها از باشگاه پرسپولیس حکایت از آن دارد که شکوری
از ابتدا هم قرار نبوده برای مذاکره و دیدار با شهرخودروییها عازم
مشهد شود! پرسپولیسیها معتقدند اگر قرار به سازش و حل دوستانه
این موضوع بود ،همان زمان که با وطنخواه تماس میگرفتند ،او باید
پای میز مذاکره میآمد ،اما حاال که این پرونده به استیناف رفته ،بهتر
است که این موضوع روال اداریاش را طی کند.
یکی از مسئوالن پرسپولیس در این خصوص گفت« :اگر قرار
باشد با شهرخودروییها پای میز مذاکره بنشینیم ،این نماینده تیم
مشهدی است که باید به تهران بیاید و مذاکرات را آغاز کند ،چراکه
ما در زمان الزم با آنها تماس گرفتیم تا این مشکل را حل کنیم و
حاال که آنها خواهان مذاکره شدهاند باید زحمت حضور در تهران را
نیز بکشند».
سرخها در کمین یک شهرخودرویی

مدیران شهرخودرو چند روز قبل اعالم کردند که تا زمان
تسویهحساب کامل با باشگاه پرسپولیس ،اجازه حضور هیچیک از
بازیکنان خود را در این تیم نمیدهند ،اما از اطراف باشگاه شهرخودرو
خبر میرسد که آنها بهشدت از لحاظ مالی دچار مشکل هستند و
اگر سرخها بتوانند یک توافق خوب با این باشگاه کرده و بخشی از
بدهیشان را نیز پرداخت کنند ،میتوانند بازیکنانی را که مدنظر دارند
به خدمت بگیرند.
ظاهرا گلمحمدی تنها یک بازیکن این تیم را در لیست خرید
خود قرار داده و نامهای دیگری که از این تیم برای پوشیدن پیراهن
سرخ کاندیدا میشوند ،در حد حرف است .ظاهرا در شرایط فعلی
یحیی دنبال فرجی و قاسمینژاد نیست و بهدنبال جذب علی نعمتی
است که او هم در پست دفاع میانی بازی میکند.

«بدون همه چیز»
قهرمانی
ِ
قهرمانی پرسپولیس در نیم فصل اول لیگ
بیستم عجیب و غریب بود .به خصوص قبل از 5
بازی آخرش که با  5برد همراه شد .پرسپولیس تا
قبل از این  5بازی  15امتیاز داشت و از این 5
بازی به اندازه  10بازی قبلیاش امتیاز گرفت و
همین مساله در نهایت باعث قهرمانی نیم فصل
شد .نکته جالبتر این که پرسپولیس در 14
هفتهای که از لیگ برتر گذشته بود حتی یک بار
هم به صدر جدول نرسیده بود اما درست سر بزنگاه
و در هفته آخر به صدر رسید و رقیبانش را مایوس
کرد .ماجرای قهرمانی پرسپولیس در نیم فصل اما
از یک جهت دیگر هم عجیب و باورنکردنی است.
این که پرسپولیس لیگ بیستم را در حالی آغاز
کرد که در همه خطوط بهترین بازیکنانش را از
دست داده بود! از دست دادن حداقل  4بازیکن
بدون «همه
کلیدی یعنی همه چیز و پرسپولیس
ِ
چیز» قهرمان نیم فصل شد .این ادعا اصال اغراق
آمیز نیست .پرسپولیس از دروازه تا خط حمله
دچار تغییرات اساسی شد اما باز با این وجود
توانست با تمرکز باال و هدایت خوب یحیی گل
محمدی به صدر جدول برسد.
لک به جای بیرانوند

پرسپولیس بعد از این که در زمستان سال
گذشته علیرضا بیرانوند را به آنتورپ بلژیک فروخت
برای پیدا کردن جانشین او خیلی سختی کشید.
بوژیدار رادوشویچ برخالف سالهای قبل نتوانست
اعتماد کامل کادر فنی را جلب کند و به همین

دلیل یحیی ناچار شد به فکر یک گزینه خوب باشد.
گزینه خوب ،کم نبود اما باید بهترین گزینه انتخاب
میشد .سرانجام از بین دروازهبانهایی مثل پیام
نیازمند ،محمدرضا اخباری ،محمدرشید مظاهری،
علیرضا حقیقی و حامد لک ،نفر آخر به پرسپولیس
پیوست .انتخابی که در ابتدا تردیدهایی درباره او
وجود داشت اما هرچه گذشت لک بیشتر اعتمادها
را جلب کرد .او از ارکان اصلی رسیدن پرسپولیس
به فینال لیگ قهرمانان آسیا بود و در لیگ برتر
بیستم هم بیشترین کلین شیت را به نام خودش
ثبت کرد .او کاری کرده که دیگر کمتر کسی یاد
علیرضا بیرانوند میافتد.
سید جالل و کمال به جای شجاع

شجاع خلیل زاده در بدترین شرایط
پرسپولیس را ترک کرد .وقتی که این تیم گزینه
مناسبی برای جایگزینی نداشت و کمی بعد هم
پنجره نقل و انتقاالتش بسته شد .بیتعارف باید
گفت شجاع در لیگ هجدهم و سپس نوزدهم
اصلیترین عنصر دفاعی پرسپولیس بود .کار به
جایی رسیده بود که نشستن سیدجالل حسینی
روی نیمکت برای همه عادی شده بود .وقتی شجاع
رفت پرسپولیس نتوانست مدافع دیگری جذب کند
و فقط با سید جالل و محمد حسین کنعانی زادگان
به مصاف رقبا رفت .در ادامه کنعانی زادگان هم
مصدوم شد اما کمال کامیابی نیا به قلب دفاع رفت
و بسیار خوش درخشید .پرسپولیس با زوج جالل
و کمال فقط یک گل از روی نقطه پنالتی خورد.

احمد به جای بشار

بشار رسن از همان پایان لیگ نوزدهم قصد
رفتن داشت اما قراردادش چنین اجازه ای به او
نمیداد .بشار راضی شد که تا فینال لیگ قهرمانان
در پرسپولیس بماند .به این ترتیب او بعد از 4
بازی در لیگ برای پرسپولیس از این تیم رفت
و یحیی بازیکنی را به عنوان بهترین هافبک این
فصل لیگ قهرمانان انتخاب شده بود از دست داد.
یحیی تصمیم گرفت از احمد نوراللهی به جای بشار
اول نوراللهی نتوانست
استفاده کند .در چند بازی ِ
انتظارات را برآورده کند اما کم کم در این پست جا
افتاد و توانست در نیم فصل  6گل بزند و  4پاس
گل بدهد .عملکردی خوب و قابل تحسین که باعث
شد جای خالی بشار هم دیگر چندان حس نشود.
پهلوان و عالیشاه به جای ترابی

مهدی ترابی قبل از شروع لیگ بیستم از
پرسپولیس رفت و این تیم را در آسیا تنها گذاشت.
او البته دوباره به پرسپولیس برگشته واز بازی بعدی
میتواند در ترکیب تیم قرار بگیرد .اما وقتی رفت
کمتر کسی فکر می کرد پرسپولیس بتواند جای
خالی او را پر کند .اما پرسپولیس به لطف درخشش
احسان پهلوان در آسیا و اوج گیری امید عالیشاه
در بازیهای اخیر پرسپولیس این خال را هم پر
کرد .سبک بازی پهلوان البته چندان به سبک بازی
ترابی شبیه نیست اما مدل بازی عالیشاه شباهت
بیشتری به ترابی دارد .با این وجود هر دوی این
بازیکنان به سبک خودشان و با تواناییهایی که

دارند به پرسپولیس برای درخشش در آسیا و لیگ
بیستم کمک کردند .حاال با بازگشت ترابی کار
یحیی برای انتخاب ترکیب اصلی در فاز هجومی
سختتر شده است.

بهزداد دادش زاده :مشکل گلزنی پرسپولیس حل میشود

کارشناس فوتبال ایران با اشاره به عملکرد تیم ها در دور رفت لیگ
برتر گفت :تیم ها شرایط خوبی داشتند اما اعتقاد دارم بازهم تیمی که از
شانس باالیی برای قهرمانی برخوردار است ،پرسپولیس است .بهزاد داداش
زاده ،درباره عملکرد تیمهای لیگ برتری در نیم فصل رقابتها گفت:
شرایط شروع بازیها با توجه به شیوع ویروس کرونا و تغییر تقویم رقابتها
باعث شد تا تیمها با آمادگی کامل وارد بازیها نشوند .کارشناس فوتبال
ایران درباره تغییرات گسترده مربیان تیمهای لیگ برتری در ابتدای فصل
نیز افزود :حضور مربیان جوان و ورود آنها به چرخه مربیگری را باید به فال
نیک گرفت .طبیعی است این مربیان که اکثر آنها سابقه پوشیدن پیراهن
تیم ملی را نیز داشتهاند تحت فشار کار خود را آغاز کنند اما مدیران

باشگاهها باید از آنها حمایت کنند .وی ادامه داد :مربیان نیاز به حمایت و
دلگرمی دارند تا از گرفتن نتایج نترسند .من فکر میکنم مربیان بادانشی
داریم و عالقه پیشکسوتان فوتبالی برای حضور در جایگاه مربیگری زیاد
است .آینده مربیان وطنی درخشان است اما باید آنها را همه جوره حمایت
کرد تا بتوانند دیدگاههای خود را در مدت کافی پیاده کنند .داداش
زاده درباره قهرمانی پرسپولیس در نیم فصل رقابتهای لیگ برتر گفت:
این تیم شروع خوبی به خاطر ذهنیت بازیکنانش که درگیر فینال لیگ
قهرمانان بودند نداشت .وقتی هم که در بازی پایانی مقابل اولسان هیوندای
کره جنوبی شکست خورد نتوانست چند هفتهای در لیگ برتر به پیروزی
برسد اما خیلی زود به مسیر بردهای متوالی برگشت و به پیروزی رسید .او

«هیچکس» به جای علیپور و عیسی

بعد از جدایی علی علیپور از پرسپولیس و
پیوستنش به ماریتیمو پرتغال ،عیسی آل کثیر
راهی تیم قرمزپوش پایتخت شد .آل کثیر در
نیم فصل دوم لیگ نوزدهم عملکرد چندان خوبی
نداشت و در ابتدا به نظر نمیرسید قادر باشد به
مهاجم اول پرسپولیس تبدیل شود .اما عملکرد
درخشان او در آسیا همه را امیدوار کرد .هرچند
این امیدواری با آن شادی گل و محرومیت 6
ماهه عیسی خیلی زود از بین رفت .در بین همه
بازیکنانی که پرسپولیس از دست داد ،محرومیت
عیسی بیشترین لطمه را به تیم زد .چرا که مهدی
عبدی علیرغم درخشش در چند بازی آسیایی و
داخلی ،نتوانست خودش را به عنوان یک گلزن
زهردار و خطرناک نشان بدهد .آرمان رمضانی
هم هرگز به شرایط ایده آل نرسید .در نتیجه این
هافبکها ،وینگرها و حتی مدافعان پرسپولیس
بودند که جور خط حمله را کشیدند .پرسپولیس در
هفته آخر نیم فصل اول هم بدون مهاجم تخصصی
به مقابله با گل گهر رفت و توانست به پیروزی  5بر
صفر برسد .البته مهدی عبدی در این بازی به زمین
آمد و یک بار هم دیرک دروازه را هدف گرفت اما
در این پیروزی پرگل هم مهاجمان لی نزدند!

تصریح کرد :بازیکنان پرسپولیس به قهرمانی عادت کردهاند و میدانند به
جای پرداختی به حواشی میتوانند اینگونه خود را در اوج نگه دارند .تیمی
که رمز موفقیت را یاد گرفته باشد خیلی سخت از آن دست میکشد.
داداش زاده درباره احتمال تکرار قهرمانی این تیم برای پنجمین فصل
متوالی تاکید کرد :من بیشترین شانس قهرمانی را باز هم به پرسپولیس
میدهم .آنها چیزی برای نرسیدن به جام کم ندارند و میتوانند یک بار
دیگر با بهره گیری از تجربیات خود در نیم فصل دوم هم صدرنشین باقی
بمانند .پیشکسوت پرسپولیس افزود :مشکل گلزنی پرسپولیس در نیم
فصل دوم با آمدن مهدی ترابی و بازگشت عیسی آل کثیر حل خواهد شد
و میتوانند این تیم را کمک زیادی کنند.

شماره 3156

اخبار
فکری چطور بیجانشین شد؟

جلسهای که اخیرا ً میان اعضای هیأت مدیره
باشگاه استقالل برگزار شد بیشتر حول محور تأمین
اعتبارات مالی این باشگاه بود اما بعد از برگزاری
این نشست گفته شد که به سرمربی آبیها 3
هفته فرصت داده شده تا به قول یکی از اعضای
هیأت مدیره به وضعیت این تیم سروسامان دهد.
این زمانبندی اما آنجا زیر سؤال میرود که
اعضای هیأت مدیره باشگاه استقالل بعد از باخت
به سپاهان که منجر به سقوط استقالل تا رتبه
سوم شد ،نتوانستند برای برکناری فکری فیالفور
به جمعبندی نهایی برسند و فردی را به جای
سرمربی استقالل برگزینند که متضمن قهرمانی
این تیم باشد .هرچند که برخی تداوم حضور
فکری را ناشی از عزم وزارت ورزش برای حمایت
از این مربی نوپا میدانند اما باید واقعبینانه به ماجرا
نگریست و باور داشت که مدیران باشگاه استقالل
هیچ گزینه مطمئنی برای خروج از وضعیت نسبتاً
ناآرام کنونی را ندارند و نمیتوانند تصمیمگیران
اصلی باشگاه در وزارتخانه را برای ایجاد تغییرات
قانع کنند .تردید نباید داشت اگر گزینهای دم دست
اعضای هیأت مدیره استقالل بود که میتوانست
قهرمانی این تیم را در لیگ بیستم تضمین کند
آنها هرگز در برکناری فکری درنگ نمیکردند و
ساعاتی بعد از باخت به سپاهان فرشته نجات خود
را معرفی میکردند اما باید باور داشت گزینههایی
که در روزهای اخیر مطرح شده برتری نسبت به
فکری ندارند و حتی ممکن است انتخاب یکی
از آنها اوضاع این باشگاه را اسفبارتر از چیزی که
هست ،کند .باشگاهی که بازیکنانش ماهها است
حقوق خود را دریافت نکردهاند ،مشکل زمین
تمرین دارد و برخی بازیکنانش به لحاظ شخصیتی
هنوز جایگاه باشگاهشان را به خوبی نمیشناسند آیا
قادر است به دست گزینههایی متحول شود که در
دانش و حتی اثرگذاریشان در این برهه تردیدهای
بسیاری وجود دارد؟ امیر قلعهنویی یا فرهاد مجیدی
چه کار شاقی از دستشان ساخته است؟ نام امیر
قلعهنویی در حالی یک هفته ذهن افکار عمومی را
به خود مشغول ساخت که این مربی در سالهای
بعد از برکناری از استقالل هیچ دستاوردی به چنگ
نیاورده است .امیر به واقع بعد از فصل دوازدهم که با
استقالل قهرمان لیگ شد ،موفقیتی به دست نیاورد.
او دو فصل پیدرپی بعد از آن قهرمانی با استقالل در
لیگ دوازدهم از رسیدن به سهیمه لیگ قهرمانان
آسیا (در لیگهای سیزدهم و چهاردهم) هم محروم
ماند تا بهرام افشارزاده در نهایت پرویز مظلومی را به
جایش برگزیند .امیر بعد از جدایی از استقالل هم
دوران پرنوسانی را در تیمهای تراکتور ،ذوبآهن
و سپاهان سپری کرد .او در فصل جاری نیز در
گلگهر به آنچه میخواست نرسید و حتی اخیرا ً
نیز بعد از باخت سنگین به پرسپولیس جایگاهش
در این باشگاه به شدت سست شده است .امیر
گرچه پرعنوانترین مربی تاریخ لیگ برتر محسوب
میشود اما اثرگذاری دوبارهاش در استقالل محل
تردیدهای بسیاری است و ریسکی بزرگ و حتی
مخاطرهآمیز محسوب میشود .ضمن اینکه نباید
از یاد برد که او جایگاهش را میان هواداران این
باشگاه نیز از کف داده است و آن اتحاد سالهای
دور در مواجهه با او میان هواداران هرگز وجود
ندارد .فرهاد مجیدی نیز در روزهای اخیر به عنوان
یکی از گزینههای مربیگری استقالل مطرح شد.
گزینه شدن او نیز از آن نقطه زیر سؤال میرود
که میبینیم همین اعضای هیأت مدیره در مقابل
استعفای او سکوت کردند و به جایش مجید نامجو
مطلق را به عنوان سرمربی موقت روی نیمکت
استقالل نشاندند.درواقع عقالنی نیست مدیرانی که
مجیدی را پیش از شروع لیگ بیستم از فهرست
خود کنار گذاشتهاند دوباره سراغش بروند و او را
به عنوان سرمربی برگزینند .مضاف بر آن مجیدی
هرگز گزینه مطمئنی برای استقالل نیست که
در این برهه بتواند استقالل را به سمت قهرمانی
در لیگ بیستم سوق دهد .مربیگری مجیدی در
فوتبال ایران آنجا بیشتر تردیدآمیز جلوه میکند
که او هیچگاه به طور جدی باشگاهی را خواهان
خود نمیبیند و عموماً اگر نامش هم برای باشگاهی
مطرح میشود در حد مذاکرات تلفنی است و نه
اقدامی عملی .شاید هیچ بعید نیست گزینه شدن
مجیدی کار برخی جریانهای رسانهای باشد که
همواره او را حمایت میکنند.
رسول خطیبی که در یک سال اخیر به
گزینه بالقوه این باشگاه نیز تبدیل شده اخیرا ً
با تراکتور قرارداد منعقد کرده تا پرونده او هم به
کلی بسته شود .در حقیقت برکناری فکری در این
برهه باری از روی دوش استقالل برنمیدارد و بر
دایره معضالت این باشگاه افزوده میشود چرا که
باشگاهنشینها نیز خود نتوانستهاند برای انتخاب
فردی به عنوان جانشین به جمعبندی برسند و تا
زمانی که فضا اینگونه است همان بهتر که استقالل
با محمود فکری جلو برود ،ولو اگر هیچ نتیجهای
هم عایدش نشود.
با حضور تمامی نفرات؛

فوتبال درون تیمی پرسپولیس پس از
دو روز تعطیلی

بازیکنان پرسپولیس با برگزاری فوتبال
درون تیمی به تعطیالت خود پایان دادند.
تمرین روز سهشنبه سرخپوشان پس از
دو روز استراحت ،از ساعت  ۱۲:۱۵در ورزشگاه
شهید کاظمی آغاز شد.
* تمرین امروز در شرایطی برگزار شد که
باد شدیدی در حال وزیدن بود و هوای سرد و
زمستانی احساس میشد.
* تمرین با گرم کردن بدنها زیر نظر مربی
بدنساز تیم آغاز شد .دروازهبانها هم زیر نظر
داود فنایی برنامههای ویژه خود را انجام دادند.
* پاسکاریهای کوتاه و ترکیبی و
پاسکاریهای تحت فشار در دستور کار قرار
گرفت و سرخپوشان فوتبال درون تیمی را زیر
نظر مستقیم یحیی گل محمدی سرمربی تیم و
دیگر اعضای کادر فنی به نمایش گذاشتند.
* تمام بازیکنان امروز بدون مشکل در تمام
مراحل تمرین شرکت داشتند و تمرین بعد از
 ۷۰دقیقه به پایان رسید و بازیکنان پس از سرد
کردن بدنها راهی رختکن شدند.

