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خبر كوتاه
دشواری های پرسپولیس
برای اقامت در قطر

امیرحسینی مسئول اموربین الملل باشگاه
پرسپولیس در خصوص سفر پرسپولیس به
قطر گفت :لیست بازیکنان و کادرفنی را ارسال
کردیم و امروز هم برنامه سفر را میفرستیم و
اتاق بندی هم انجام شده .ساعت صرف غذا و
تمرینات برنامه ریزی شده است .او که در مقابل
باشگاه پرسپولیس صحبت میکرد ،در پاسخ به
این سوال که آیا سرخ ها امکان اضافه کردن
بازیکن به فهرست خود را دارند یا خیر ،عنوان
کرد :لیستی که ارسال کردیم لیست اولیه بوده و
فرصت خواهیم داشت بازیکنان جدید را ارسال
کنیم و حذف شده ها را بگوییم .حسینی درباره
شرایط سفر نیز گفت :یک قانونی هست که تیم
میزبان اقامت تعداد  29نفر را قبول میکند و
ای اف سی هم به همین قانون استناد کرده.
اما ما میتوانیم برای  20عضو کادرفنی و 30
بازیکن آیدی کارت بگیریم که امسال تعداد
بازیکنان به  35نفر افزایش پیدا کرده و در واقع
برای  55نفر میتوانیم آیدی کارت بگیریم .از
این تعداد هزینه  29نفر را کنفدراسیون میدهد
و بقیه برعهده باشگاه است .مسئول بین الملل
پرسپولیس درمورد لغو شدن دریافت کمک
هزینه اظهار داشت :متاسفانه این اتفاق افتاده و
باید تقبل کنیم .اول نامه رسمی زدند که 100
هزار دالر کمک هزینه سفر پرداخت میکنیم اما
بعد حرفشان را عوض کردند و گفتند فقط هزینه
سفر  29نفر را پرداخت خواهیم کرد .شاید به
خاطر شرایط خاص و برگزاری متمرکز بازی
هاست که این تصمیم را گرفته اند و تصمیم
جدیدی گرفته اند.

شوک :ترابی و اقدام به فسخ قرارداد
با پرسپولیس

مهدی ترابی ،هافبک پرسپولیسیها که در
این فصل موفق به ثبت  11گل شده بود ،با حضور
در باشگاه و در توافق با مدیران این تیم ،با استناد
به بند عدم پرداخت مطالباتش ،درخواست فسخ
خود را ارائه داد .ترابی که از هفتههای پایانی فصل
زمزمه جداییاش از این تیم و حضور در فوتبال
خارج از ایران شدت گرفته بود ،جزو نفراتی بود
که یحیی گل محمدی در جلسه با مدیران تیم
خواهان تمدید قرارداد و ادامه حضور او شده بود.
با این حال این هافبک تاثیرگذار که پیشنهادات
خارجی دارد و گفته میشود به زودی مقصد جدید
خود را مشخص خواهد کرد ،با استناد به بندی در
قراردادش ،با توجه به عدم پرداخت مبلغ مدنظر،
قادر به فسخ قراردادش بود ،این درخواست را امروز
به مدیران تیم ارائه داده است تا اردوگاه این تیم در
شوک بزرگی فرو برود .مهدی رسول پناه ،سرپرست
پرسپولیس که طی روزهای اخیر با هجمه انتقادی
از سوی هواداران و خصوصا یحیی گل محمدی در
خصوص عدم توافق با نفرات مدنظر این تیم مواجه
بوده ،اکنون با جدایی قریب الوقوع مهدی ترابی،
وضعیت را سختتر از گذشته میبیند و این در
حالی است که هنوز موفق به جذب بازیکنان لیست
یحیی گل محمدی نیز نشده است .مهدی ترابی که
در نیم فصل لیگ هجدهم و در پایان محرومیت
نقل و انتقاالتی سرخپوشان به این تیم پیوسته بود،
طی این مدت توانسته بود عملکرد درخشانی در
راستای دستیابی به اهداف باشگاه از خود به جا
بگذارد و در دوران برانکو ،کالدرون و یحیی گل
محمدی جز نفرات تاثیرگذار سرخپوشان محسوب
شده که قطعا خال او میتواند در شرایط کنونی که
این تیم خود را مهیای حضور در لیگ قهرمانان
آسیا میکند ،تاثیر بزرگی به جا بگذارد.
جدایی احتمالی و فسخ قرارداد یکطرفه مهدی
ترابی قطعا یک اتفاق تلخ برای هواداران این تیم
محسوب میشود که امیدوار بودند با مدیریت
رسول پناه ،بعد از دستیابی به پوکر قهرمانی بتوانند
موفقیتهای خود را تداوم بخشند و باید دید آنها
چه راهکاری برای عقیم کردن این موضوع در پیش
خواهند گرفت.

نخستین واکنش استراماچونی به
حاشیههای بازگشتش به ایران

امروز جانلوکا دیمارتزیو ،خبرنگار مشهور
شبکه اسکای مذاکره مدیران استقالل با
استراماچونی را تأیید کرد .دیمارتزیو در وبسایت
خود نوشت :استقالل در حال تالش دوباره برای
جذب استراماچونی است .پس از خروج استرا،
تغییرات بسیاری در استقالل شکل گرفته است و
مدیران جدیدی روی کار آمده اند و اکنون آنها
دوباره به دنبال جذب آندرهآ استراماچونی هستند.
طی روزهای گذشته مدیرعامل استقالل در رم
بوده تا استراماچونی را برای قراردادی جدید و
سالیانه با رقم بسیار باال قانع کند .استراماچونی
چند روزی را فرصت خواسته تا فکر کند و با
خانوادهاش صحبت کند ».پس از جدی شدن
بحث بازگشت استراماچونی به استقالل ،سعی
کردیم با سرمربی سابق آبی پوشان تماسی داشته
باشیم .در پیامی که در نرم افزار واتس اپ برای
استراماچونی ارسال شد ،اینگونه عنوان شد« :عصر
بخیر ،میتوانم درک کنم که شاید قصد پاسخ دادن
به رسانههای ایرانی را ندارید ،اما در مورد اخباری
که در ایران مطرح میشود و همچنین درخصوص
مصاحبه آقای سعادتمند با تلویزیون ایران ،فکر
میکنم هواداران استقالل برای فهمیدن وضعیت
شما ،شایسته هستند چند کلمه از شما بشنوند.
با تشکر از حسن توجه شما» استراماچونی نیز در
پاسخ به این پیام گفت :عصر بخیر؛ هواداران ایران
و مخصوصاً استقالل الیق بهترینها هستند .مرسی
از توجهی که دارید ،اگر چیزی برای گفتن داشته
باشم دریغ نمیکنم .به هر حال از صحبتهای
استراماچونی اینگونه بنظر میرسد که او ،پیشنهاد
استقالل برای تصدی دوباره پست سرمربیگری این
تیم را نه تکذیب میکند و نه تأیید .شاید در پیش
بودن فینال جام حذفی و یا رسمی نشدن نتایج
مذاکرات دو طرف باعث شده استراماچونی فعال
سیاست سکوت را در پیش بگیرد ،ولی چیزی که
به نظر قطعی میرسد ،پیشنهاد حضور دوباره در
ایران است که از سوی سعادتمند به استراماچونی
داده شده است.

هادی شاه مرادی

ورزش

دوقطبی مجیدی – سعادتمند

هنوز فریاد شادی آبیها پس از غلبه بر
پرسپولیس و فینالیست شدن در جام حذفی
خاموش نشده بود که شوک استعفای فرهاد همه را
غافلگیر کرد .مخاطب تمام گالیه های مجیدی در
این استعفا شخص احمد سعادتمند بود و ظاهر امر
نشان میدهد باید رابطه بین سرمربی و مدیرعامل
استقالل را یک دو قطبی جدی قلمداد کنیم.
سعادتمند هر اقدامی را حق طبیعی
جایگاهش میداند و مجیدی برخی تصمیمات
ناشی از اختیارات مدیرعامل را توهین به خودش
تلقی میکند .حق با کدام است؟
مخالفت مجیدی از روز اول

پس از انتخاب غیر رسمی احمد سعادتمند
به عنوان مدیرعامل استقالل در اسفندماه سال
گذشته ،اولین و جدی ترین مخالف این انتخاب
فرهاد مجیدی بود .سرمربی استقالل که شخصا
مایل به همکاری با سیدعبدالرضا موسوی بود
با انتشار مطالبی در فضای مجازی مخالفتش با
انتصاب مدیرعامل جدید باشگاه را علنی کرد.
چند مرتبه درخواست مالقات با مجیدی از
سوی سعادتمند و بی تفاوتی فرهاد به این موضوع
زاویه شکل گرفته بین آقایان سرمربی و مدیرعامل
را تشدید نمود تا جایی که باالخره در اواسط
اردیبهشت ماه نخستین دیدار سعادتمند و مجیدی
رخ داد تا از بروز یک حاشیه جدی در تیم استقالل
جلوگیری شود.
پس از آن با حمایت های سعادتمند از
مجیدی و تالش او برای پرداخت به موقع حقوق
بازیکنان و کادر فنی به نظر می رسید این رابطه
از حالت کدورت خارج شده اما  24ساعت پس از
صعود استقالل به فینال جام حذفی مشخص شد
واقعیت خالف آن چیزی است که تصور میشود.
واکاوی دالیل مجیدی برای استعفا

متن استعفای اینستاگرامی سرمربی استقالل
نشان میدهد که او دلیل استعفایش را رفتار مدیران
باشگاه توصیف کرده و از شنیدن خبر مذاکره برای
بازگرداندن استراماچونی دلخوری دارد .سواالتی که
اینجا برای هواداران مطرح میشود این است که
“آیا سعادتمند کار اشتباهی کرده و آیا مجیدی
حق دارد ناراحت باشد؟” برای رسیدن به پاسخ این
سوال الزم است نگاهی داشته باشیم به شرح ماوقع
ماجرا.
ناراحتی فرهاد مجیدی از این است که چرا
در شرایطی که استقالل در یک بازی حساس باید
مقابل حریف سنتیاش حاضر میشده و در یک
قدمی کسب جام قرار داشته ،مدیرعامل به دنبال
انتخاب جایگزین برای او بوده است.
طبق توضیحات احمد سعادتمند در برنامه
ورزش و مردم شرایط ویزای مدیران باشگاه برای
سفر به ایتالیا به نحوی بوده که فقط  5روز جهت
انجام آن وقت داشته اند و در روزهایی که برای
انجام این سفر تصمیم گیری شده ،هنوز تیم
استقالل مقابل سپاهان بازی نکرده بود و حضورش
در دربی قطعی نبوده است .ضمن اینکه به گفته
سعادتمند ،فرهاد مجیدی از طریق پیامک های
مدیرعامل در جریان این سفر و جزئیات صورت
گرفته در آن بوده است.
دومین شکایت فرهاد مجیدی این است که
سعادتمند اقدام به تمدید بازیکنان مدنظرش
نکرده ،این در حالی است که سعادتمند میگوید:
«دو ماه است از سرمربی درخواست لیست کردهایم
اما لیستی به ما نداده است».
فرهاد در طرح سومین گالیه اش که فردای
پیروزی در شهرآورد منتشر کرده ،میگوید:

«میخواهم بدانید آنها دیشب حتی از یک خسته
نباشید خشکوخالی در رختکن تیم دریغ کردند».
که مدیرعامل آبیها در این خصوص نیز اظهار
داشت بعد از دربی قصد حضور در رختکن و مالقات
با بازیکنان و مربی تیم داشته که پس از تماس
تلفنی با سعید رمضانی این دیدار به تمرینات
بعدی موکول شده است .سعادتمند میگوید که
سرپرست استقالل به او گفته در این لحظه نیازی
به حضورشان در رختکن نیست و بهتر است به
بازیکنان در محل تمرین خسته نباشید گفته شود.
از این بررسی به راحتی میتوان دریافت
که هر چقدر پاسخ های مدیرعامل استقالل قابل
پیگیری و اثبات است ،ادعاهای سرمربی این تیم
را نمیتوان احراز نمود .البته ما قصد نتیجه گیری
نداریم و تعیین خوب و بد قصه را به خواننده مطلب
واگذار میکنیم.
توجه به سلسله مراتب

مدیر یک مجموعه اختیاراتی دارد و یکی از
آنها تعیین افراد برای حوزه های تحت مدیریتش
است .اگر با توجه به این تعریف نگاهی داشته
باشیم به برخی اختالفات فرهاد مجیدی با احمد
سعادتمند ابعاد تازهای از این ماجرا برایمان باز
میشود.
همانطور که گفتیم اولین اعتراض فرهاد به
انتخاب سعادتمند عدم مالقات با او بود چرا که
سرمربی استقالل عالقه داشت شخص دیگری برای
این جایگاه انتخاب شود .این در حالی است که در
هیچ جای دنیا انتخاب مدیرعامل برای باشگاه به
نظر سرمربی بستگی ندارد.
دومین دلخوری مجیدی به برکناری محمد
نوریفر از سمت مدیر رسانه باشگاه استقالل
برمیگردد آن هم در شرایطی که انتخاب مدیر
رسانه در حیطه اختیارات مدیرعامل است و اعمال
نظر سرمربی در آن حرفهای نیست.
در سومین اتفاق که باعث کدورت جدی
سرمربی استقالل از مدیرعاملشان شده نیز هیچ
تخطی قانونی و عرفی انجام نشده چرا که همانطور
که سعادتمند اشاره کرد برای تیمی که با اختالف
 14امتیاز نسبت به تیم قهرمان ،لیگ را به پایان
رسانده الزم است برای فصل بعد تصمیمات مهمی
بگیرد.
آنچه از این زاویه نگاه به موضوع استنباط
میشود این است که فرهاد مجیدی نسبت به
سلسله مراتب قانونی باشگاه توجه الزم را ندارد
و همین نقیصه باعث تصمیم گیری جنجالی و
احساسی آقای سرمربی شده است.
بیتفاوت در فضای واقعی،
پر حرف در فضای مجازی

یکی از مولفه های رفتاری فرهاد مجیدی

در مدتی که هدایت استقالل را بر عهده گرفته
این است که هنوز مشخص نشده به چه دلیلی او
حاضر به گفتگو رسانه ای با هواداران و مردم نیست.
مجیدی نه در نشست های خبری شرکت میکند و
نه در برنامه های تلویزیونی حاضر میشود تا الاقل
از این طریق تمام صحبت ها و ادعاهایش رنگ و
بوی رسمیتری به خود بگیرد.
او همانقدر که در دنیای واقعی کم حرف است
و دیده نمیشود ،به قدری در فضای مجازی فعالیت
دارد که از طرح گالیه ها تا انتشار متن استعفا را از
آن طریق به اطالع همه میرساند.
بدون شک برقراری گفتگوی واقعی بین
مدیرعامل و سرمربی استقالل تنها راه حلی است
که تا حدود زیادی به کاهش اختالفات بوجود
آمده بین آن دو منجر خواهد شد .گفتگویی که
احمد سعادتمند مدتها است برای انجامش چراغ
سبز نشان داده اما هنوز هیچ پالس مثبتی از سوی
سرمربی استقالل در این خصوص دیده نشده است.
ققنوس میتوان شد؛ در شعلههای آتش!

استقالل
روزی که فرهاد به پیشنها ِد هدایت
ِ
تاریک و نمو ِر «پسااسترا» پاسخ مثبت داد ،کمتر
کسی برای او شانس موفقیت و احترام قائل بود
و حتی هواداران دوآتشه آبی هم به اسطوره
سالهای نهچندان دو ِر خود ،ا َ ِ
نگ «سهم خواهی
و فرصت طلبی» میزدند .مجیدی اما یکتنه
مقابل همه فشارهای رسانهای و هواداری ایستاد
تا به باورهایی که در داالنهای انتهایی ذهنش در
حال شکلگیری و پروار شدن بودند ،برسد و آنجا
موفقیتهایش را داد بزند .واقعگرایانه بخواهم در
مورد وضعیت استقالل حرف بزنم ،فرهاد تیمی را
تحویل گرفت که در بدترین شرایط روحی و روانی
بهسر میبرد و بازیکنانش حتی نمیتوانستند 50
درصد از تواناییهای فردی خود را در مستطیل
سبز به نمایش بگذارند .تیمی که همه رقبایش را
قلع و قمع میکرد و از بزرگ و کوچک هراسی
نداشت ،پس از خروج غمانگیز آندرهآ استراماچونی
به شبهی از یک شیر بدل شده بود که از فرط پیری
و خستگی هر لگدی را تحمل میکرد و دم نمیزد.
مجیدی در این شرایط به استقالل آمد تا
عشق کودکی و رویای جوانیاش را به روزهای
خوب برگرداند .فرهاد در شرایطی که کملطفیها
و فشارها به باالترین حد ممکن رسیده بود و حتی
خودیهای استقاللی هم پشت شماره  7مقدس
باشگاه را خالی کرده بودند ،استقاللی که ترمز
بریده بود را آرمانی تصور میکرد و در پس رگبار
آتشهای پیدرپی ،ققنوس را متولد میساخت.
فرهاد آمده بود تا استقالل را احیا کند؛ درست
مانند شوک الکتریکی که به بیمار درحال مرگ
وارد میکنند ،مجیدی با همان استایل شیکپوش و
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اخبار
همان نگاه متفاوت ،روی محبوبیت بینظیرش قمار
کرد تا حال استقالل بهتر شود .فرهاد میدانست
هر قماربازی روزی خواهد باخت؛ اما چه باختی
شیرینتر از آن شکست که معشوق شاد باشد؟
سرمربیگری در تیمی که روزی بهترین
بازیکنش بودهای و هواداران از تو بهترین
خاطراتشان را وامدارند ،یکی از بزرگترین
ریسکهاییست که اسطورهها را هم میتواند به
چاه تاریک فراموشی و نفرت تبعید کند و هم
میتواند عرش را برایش مزین .فرهاد برای اینکه
تمام تمرکزش را روی میز قمار بر آبرویش جمع
کند و به احدی اجازه ندهد تا حواسش را از مهرهها
و کارتهای بازی پرت کند ،بهمانند روزهای
بازیگریاش یکباره تصمیم گرفت تا به هواداران
قول کسب سهمیه و قهرمانی در جام حذفی را
ِ
بدهد و سپس در سکوت بهدنبال تحقق رویای
شیرینش باشد .مجیدی از روز بازآغاز لیگ نه با
رسانهای حرف زده و نه در کنفرانسهای خبری
شرکت کرده تا صددرصد نورونهای مغزش را روی
استقالل متمرکز کند .نمایش حماسی و دراماتیک
آبیها مقابل سپاهان در لیگ برتر و جام حذفی و
پرسپولیس
پیروزی قاطع شاگردان فرهاد در برابر
ِ
همیشه رقیب ،به همه ثابت کرد که موفقیت
استقالل در روزهای هدایت کاپیتان سابق نه تابعی
از تصمیمات استراماچونی بوده و نه صرفاً متکی به
استقالل فرهاد مجیدی
مهارتهای فردی بازیکنان.
ِ
هم به نایبقهرمانی در لیگ رسید ،هم توانست
سهمیه آسیاییاش را قطعی کند و هم در آستانه
هشتمین قهرمانی در جام حذفی است .فرهاد برای
عمل کردن به وعدههای اینستاگرامیاش از همه
خوشقولتر و مصممتر است و تا در لیگ قهرمانان
آسیا کوالک نکند و جام گرد حذفی را باالی سر
نبرد؛ یک لحظه خواب راحت و آرامش نخواهد
داشت.
فرهاد تنها  24ساعت پس از پیروزی شیرین
آبیها در دربی همیشه حساس پایتخت با انتشار
یک پست آتشین ،از همانهایی که فقط از خودش
بر میآید ،تصمیم به استعفا گرفت و رفت تا نباشد.
دغدغههای مجیدی چندان بیراه هم نبود و میشد
به آن نگاهی متالمانه داشت اما مهمترین بحث
در این روزها استقالل است .تیم فینالیست جام
حذفی برای ایستادن روی سکوی قهرمانی و صعود
مستقیم به رقابتهای آسیایی تنها به آرامش نیاز
دارد و سکوت .رفتار سرمربی جوان و مدیرعامل
استقالل را شاید بتوان از هر نظر قضاوت کرد و
یکی از آنها را بهعنوان مقصر معرفی ،اما بازگشت
فرهاد با پادرمیانی مجید نامجومطلق و وریا غفوری
نشان داد که  7مقدس سکوهای آبی به رفتار
آماتورمآبانه خود پی برده و نمیخواهد یک بار دیگر
هم استقالل را در موقعیتی حساس تنها بگذارد.
مجیدی را دیگر نمیشود کتمان کرد .،اسطوره
جوانی که روزگاری با فرارهای تندوتیز و بغل پاهای
داخل محوطهاش نتایج دربی را بهتنهایی تغییر
میداد و بوسههایش به دو مشت گره کرده تبدیل
به یک خوشحالی پس از گل بهیادماندنی تبدیل
میشد ،حاال در قامت یک سرمربی خوشاستایل
و خوشفکر در فوتبال ایران آقایی میکند؛ مانند
روزهایی که هیچ مهاجمی روی دستش بلند
نمیشد .فرهاد با شاگردان متحد و همدلش یک
ِ
پشت
قدرت را شکست داد تا حرف و حدیثی
موفقیتهایش نباشد .استقالل اینروزها بیرحمانه
میتازد و روی جسد رقبایش هم یورتمه میرود تا
همه ساکت شوند؛ رویای فرهاد به آخرین لحظات
پرداخته شدن رسیده و با قهرمانی در جام حذفی از
ققنوس زیبای آبیها رونمایی خواهد شد.

 10نکته فنی از پرسپولیسی که پوکر کرد

چهارمین قهرمانی متوالی پرسپولیس در حالی رقم خورد که این
تیم سرمربی اش را پیش از شروع لیگ و همچنین در تعطیالت نیم
فصل از دست داد و با تجربه سه مدیرعامل در یک سال ،فصلی عاری
از ثبات را تجربه کرد .اما با این حال سرخ ها از غفلت رقبا استفاده
کردند و با کسب پیروزی های متوالی ،جام را باالی سر بردند .این
قهرمانی حواشی بسیار زیادی را به همراه داشت اما نگاهی فنی،
میتواند نکته های مهمی را از چهارمین جام متوالی سرخپوشان به
دست دهد؛ با ما همراه باشید:
 .1پرسپولیس در تمام فاکتورهای فنی از جمله برد ،گل زده ،گل
خورده ،کلین شیت ،مالکیت توپ ،شوت ،دقت پاس و شانس گل در
بین چهار تیم باالی جدول قرار دارد و در سه مورد صدرنشین است.
آن ها میانگین  56درصد مالکیت توپ را ثبت کردند تا نشان دهند در
دوره کالدرون و گل محمدی با فوتبالی مبتنی بر حفظ توپ وفقیت
خود را کسب کرده اند .همچنین ثبتت  11.5شوت در هر بازی و 4.5
شانس گل ،کیفیت باالی پرسپولیس را به نمایش میگذارد.
 .2علی علیپور با  12گل بیشرین گل زده را برای سرخ ها به
ثبت رساند .مهدی ترابی نیز بیشترین پاس گل را برای این تیم داد و
بهترین نمره را هم متوجه خود میبیند .بعد از ترابی ،امیری ،نوراللهی،
نعمتی و رسن با نمراتی در بازه  7.71تا  7.11قرار دارند.
 .3سرخپوشان تهرانی  17هفته صدرنشین لیگ برتر بودند تا
شایستگی خود برای کسب عنوان قهرمانی را نشان دهند .بهترین
دوره پرسپولیسی ها بعد از باخت به نفت مسجدسلیمان تا پیروزی
مقابل این تیم رقم خورد و باعث شد تا با همان برد قهرمانی را قطعی
کنند .در این مدت شاگردان کالدرون و گلمحمدی  14برد و یک
تساوی برابر استقالل به دست آوردند.
 .4بدترین مقطع پرسپولیس در فصل از هفته اول تا ششم رقم

تیم فوتبال استقالل در آخرین ساعات
چهارشنبه ششم شهریور موفق شد با غلبه بر تیم
پرسپولیس در ضربات پنالتی برای دوازدهمین
بار به فینال جام حذفی کشور راه پیدا کند تا در
صورت قهرمانی برای هشتمین بار به عنوان رسیده
باشد .آبیپوشان که پر افتخار ترین تیم در مسابقات
جام حذفی کشور هستند ،برای اولین بار در فصل
 ۵۶-۵۷و در دومین دوره این مسابقات به فینال
رسیدند که در این بازی با نتیجه  ۲بر صفر حریف
خود هما را شکست داده تا نخستین قهرمانی شأن
در جام حذفی را به دست آورند.آبیپوشان دومین
باری که به فینال جام حذفی کشور رسیدند ،در
سال  ۶۹بود و ششمین دوره این بازیها بود و در

خورد؛ جایی که گابریل کالدرون به تازگی هدایت تیم را برعهده
گرفته بود و پس از اردوی فاجعه بار استانبول ،تالش میکرد تا تیم
مدنظر خود را بسازد .او تیم برانکو را از نظر فنی به کلی تغییر داد
و نتیجه اش باخت به تراکتور ،سپاهان و شهرخودرو بود اما وقتی
پرسپولیسی ها با تفکرات وی هماهنگ شدند ،آنقدر بردند تا در پایان
نیم فصل به صدر رسیدند.
 .5پرسپولیس در این فصل رکوردهای زیادی را جابجا کرد؛
بیشترین امتیاز در لیگ برتر ( ،)67بیشترین برد در یک فصل لیگ
برتر ( ،)21بیشترین برد پیاپی خارج از خانه ( )10و بهترین خط
دفاعی لیگ (.)17
 .6پرسپولیسی ها چگونه گلزنی کردند؟ بازیسازی ( ،)18شروع
مجدد ( ،)9سانتر ( ،)6شوت از راه دور ( )5و ضد حمله ( .)5تیم
گابریل کالدرون بر پایه ضد حمالت برق آسا پایه ریزی شد و تیم گل
محمدی بر اساس ارسال از جناحین اما هر دو گل های متعددی را
هم از روی بازیسازی به ثمر رساندند تا تیم قرمزپوش تهران با  46گل
دومین خط حمله برتر لیگ را در اختیار داشته باشد.
 .7حاال بررسی چینش تیمی بازیکنان پرسپولیس؛ اول
( :)4.2.3.1این سیستم  11بار مورد استفاده قرار گرفت و منجر
به  8پیروزی و  2باخت شد .سرخ ها با آن میانگین امتیازی 2.27
را به دست آوردند و  16گل زدند و  3گل خوردند که در بازی
های مختلف وارد دروازه این تیم شد .ثبت مالکیت  55درصدی،
 11.4شوت و  5شانس گل ،نشان میدهد که به توفیق قابل
توجهی رسیدند.
 .8دوم ( :)4.2.2دومین سیستم پرکاربرد در پرسپولیس که به 7
پیروزی و یک باخت منجر شد تا میانگین امتیازی  2.3ثبت شود .آن
ها  19گل زدند تا وضعیت بهتری نسبت به چینش قبلی داشته باشند

اما کلین شیت کمتری داشتند .مالکیت توپ ،شوت و شانس گل نیز
روی اعدادی نزدیک به سیستم قبلی قرار داشتند .شاید دلیل گلزنی
و گل خورده بیشتر ،استفاده از دو مهاجم و کاهش یک هافبک باشد.
 .9سوم ( :)4.1.3.2تیم قرمزپوش تهرانی از این سیستم در 5
بازی استفاده کرد و یک بار بازنده شد و  4پیروزی به دست آورد .آن
ها مالکیت 60درصدی را ثبت کردند که البته باید دید این چینش اگر
در بازی های بیشتری استفاده میشد آیا مالکیت به همین شکل باقی
میماند یا خیر .همچنین  13.8شوت نشان دهنده هجومی بودن این
شکل از بازی است که به  442لوزی معروف شده است.
 .10چهارم ( :)4.3.3این سیستم تنها در دو بازی مورد استفاده
قرار گرفت که در دوره گابریل کالدرون بود .پرسپولیس با آن پارس
جنوبی را برد اما مقابل تراکتور شسکست خورد و همچنین کمترین
میزان مالکیت ،شوت و شانس گل را ثبت کرد .توضیح پایانی این که
در بازی با گل گهر پرسپولیس با سه مدافع کار را استارت زد اما خیلی
زود به شیوه چهار دفاعه تغییر کرد.

بررسی افتخارات استقالل در جام حذفی

حالی که در پایان  ۱۲۰دقیقه مقابل ملوان دیگر
تیم فینالیست به تساوی یک-یک رسیده بودند ،در
ضربات پنالتی این تیم ملوان بود که با نتیجه  ۶بر
 ۵آبیپوشان را شکست داد تا آنها به نایب قهرمانی
این مسابقات بسنده کنند.
آبیپوشان در دهمین دوره جام حذفی در
سال  ۷۵یکبار دیگر به دیدار پایانی رسیدند که
در مجموع دو بازی رفت و برگشت توانستند برق
شیراز را با نتیجه  ۵بر یک شکست داده تا برای
دومین بار فاتح این مسابقات شوند .سال  ۷۸و در
دوازدهمین دوره مسابقات جام حذفی استقالل و
پرسپولیس در دیدار نهایی به هم رسیدند که در
آن بازی پرسپولیس با نتیجه  ۲بر یک به پیروزی

رسید تا آبیپوشان یکبار دیگر در دیدار نهایی
شکست را تجربه کنند.آنها در سال  ۷۹یکبار دیگر
به دیدار فینال جام راه یافتند و این بار توانستند
با نتیجه  ۳بر یک تیم بهمن کرج را شکست داده
تا یکبار دیگر جام قهرمانی این مسابقات را باالی
سر ببرند.آبیپوشان که نشان دادند تبحر خاصی
در رسیدن به فینال جام حذفی دارند یکبار دیگر
در سال  ۸۱و در پانزدهمین دوره جام حذفی به
فینال راه یافتند و این بار در مجموع دو بازی رفت
و برگشت فجر سپاسی را با نتیجه  ۴بر  ۳شکست
دادند تا قهرمان شوند.
در هفدهمین دوره مسابقات جام حذفی
مربوط به سال  ۸۳دو تیم استقالل و سپاهان راهی

دیدار نهایی شدند که طالیی پوشان اصفهان در
مجموع دو بازی رفت و برگشت استقالل را با ۵
بر  ۳شکست دادند .استقالل یکبار دیگر و این
بار در سال  ۸۷به فینال جام حذفی رسید و در
دیدار پایانی تیم پگاه گیالن حریف این تیم شد
که آبیپوشان در مجموع دو بازی رفت و برگشت با
نتیجه  ۳بر یک پیروز شده و بار دیگر جام قهرمانی
این مسابقات را باالی سر بردند.آبیپوشان در
بیست و پنجمین دوره جام حذفی شاهین بوشهر
را در فینال جام حذفی رویاروی خود دیدند که در
یک دیدار جذاب توانستند در ضربات پنالتی حریف
شأن را با نتیجه  ۴بر یک مغلوب کرده و قهرمان
این دوره از مسابقات شوند.

پیوس :علیپور آقای گل شود ،بعد به
اروپا برود

فرشاد پیوس مهاجم سال های دور تیم
پرسپولیس ،این فصل موفق شد چوکای تالش
را به لیگ آزادگان بیاورد و به حسرت بیست
ساله مردم این منطقه خاتمه دهد .پیوس که
با  153گل آقای گل تاریخ باشگاه پرسپولیس
محسوب میشود ،در گفتگویی که با خبرنگار
ما داشته ،به این صعود تاریخی اشاره کرده و
درباره روند گلزنی علی علیپور که توانست رکورد
حسین کالنی را بشکند نیز صحبت های جالبی
را انجام داده است.
صعود چوکا به لیگ یک فقط کار من نبود

بیست سال مردم ،هواداران و مسئولین
دنبال این بودند که این تیم بیاید باال و این
تیمی که ما امسال درست کردیم یک تیم
همدلی بود هواداران و خود بازیکنان همدل
بودیم .کار کردن در لیگ دو خیلی سخت است.
ما در این چند سال حدودا چهارمین تیمی
هستیم که داریم میاییم باال .کارمان کار سختی
است .همه تیم ها برای صعود کار میکنند .تیم
های دیگر مثل بندرعباس ،مس شهر بابک و
نفت گچساران این ها تیم های خوبی بودند که
میتوانستند صعود کنند .ما جزو تیم هایی بودیم
که کمترین هزینه را کردیم .بازیکنانی را آوردیم
که تیم چوکای تالش را دوست داشتند ،تیم
چوکای تالش را بخاطر پیراهنش دوست داشتند.
عاشق طرفدارانش بودند .سعی کردیم بازیکنانی
را بیاوریم که هم باتجربه باشند و هم جوان .کار
تیمی بود و کار یک نفر یا دو نفر نبود .وقتی
یک تیم میخواهد قهرمان شود همه باید دست
با دست هم بدهند و قهرمان شوند .کادرفنی،
سرپرست ،مدیرعامل ،مدیرعامل سابق از همه
باید تشکر کنیم که توانستیم بعد بیست سال
دل مردم تالش را شاد کنیم .یک فوتبال پاک
بازی کردیم .ما بیست و یک هفته صدر جدول
بودیم و چهار هفته هم از سوم پایین تر نیامدیم.
صعود ما با فوتبال پاک رقم خورد

من میتوانم هزاران صحنه را نشان دهم
که گل اینطوری به ثمر رسیده .بازیکنان در
صدم ثانیه باید تصمیم بگیرند که جلو بروند یا
عقب اما برخی تیم ها که خودشان دنبال فوتبال
ناپاک هستند ،این صحبت ها را انجام میدهند
و به تیم چوکا و بازیکنان حریف تهمت میزنند.
شاید میخواهند به این شکل از فدراسیون
پوئن بگیرند اما باید تمرکزشان را روی تیم
خودشان بگذارند و مشکالتشان را برطرف کنند.
بندرعباسی ها میتوانستند به تالش نیایند اما
هزینه کردند و آمدند و به تیر دروازه هم زدند.
مس شهر بابک ،نفت و گاز گچساران و همین
شهرداری بندرعباس فوتبال پاک انجام دادند
اما برخی از مربیان جوان به جای این که کار
تاکتیکی انجام دهند ،میآیند و حرف عجیب
مطرح میکنند
دربی را باختیم ولی باید قدر یحیی را بدانیم

فوتبال یک روز خوب است و روز دیگر خوب
نیست .یحیی مربی ایرانی است و ما باید قدر او
را بدانیم و حمایت کنیم .شاید اگر خارجی بود،
تعصبی هم نداشت و برایش اهمیت نداشت که
تیم ببازد یا ببرد .باید بگذاریم که یحیی کارش
را انجام دهد و به نظرم میتواند پرسپولیس
را در آسیا هم به جایگاه خوبی برساند .یحیی
پرسپولیس را قهرمان کرد و دستش هم درد
نکند و زحمت زیادی هم کشید و حاال در روز
باخت هم باید حمایتش کنیم .تیم نقاط ضعف
داشت اما این را باید دوستانه صحبت کنیم و
بگوییم تا در آسیا هم حرف خوبی برای گفتن
داشته باشیم.
روحیه علیپور پایین است

خیلی خوشحال میشوم اگر علیپور بتواند
رکورد من را بشکند .به قول شما شاید غیرممکن
باشد اما من بسیار امیدوارم که یک بازیکن جوان
مثل علیپور بیاید و رکورد من را بزند و اسمش را
مطرح کند اما این به شرطی است که تمرکزش
را حفظ کند و به سمت حواشی نرود .بغل پایی
که زد واقعا حرفه ای و استثنایی بود اما باید او را
از نظر روحی-روانی در شرایط خوبی قرار دهیم.
روحیه او یک مقدار پایین است و من هم که
با علیپور صحبت میکنم این را متوجه شدهام.
علیپور بغل پاهای خوبی دارد ،سرزن است و
شوت های ناگهانی را عالی میزند و در مجموع
بازیکن خوبی است و مدافعان حریف را همیشه
اذیت میکند .علیپور میتواند در چین یا لیگ
های معتبرتر بازی کند.
علی باید بیشتر تمرین کند تا آقای گل شود

بازیکن باید انتقادپذیر باشد و هرچیزی که
بزرگترها ،مربیان و پیشکسوتان میگویند را گوش
کند و به آن ها احترام بگذارد .اگر انتقاد نباشد
فوتبالیست نمیتواند پیشرفت کند و علی (علیپور)
هم از آن خانواده هایی آمده که همیشه احترام
میگذارند .علیپور باید تمریناتش را بیشتر کند و
تمرکز بیشتری هم روی فوتبالش بگذارد تا انشاهلل
آقای گل سال آینده پرسپولیس شود.

تراکتور برای لیگ بیستم لژیونر می خرد؟

در حالیکه از مدت ها قبل و با توجه به کمبود
مهاجم در تیم تراکتور ،خبر پیوستن این مهاجم
بومی به جمع تراکتوری ها مطرح شده است ،پایان
قرارداد وی با باشگاه آذربایجانی و خروج نامش
از لیست بازیکنان فصل جدید سومقائیت ،حضور
بابایی در تراکتور را بیش از پیش قوت بخشیده
است .هرچند این بازیکن  ۲۶ساله به صورت قرضی
از تیم ماشین سازی در فصل گذشته به سومقائیت
پیوسته بود و تا سال  ۲۰۲۲با سبزقباهای تبریزی
قرارداد دارد ،اما گفته می شود مسئوالن باشگاه
تراکتور طی مذاکراتی با او توافقات الزم برای
حضورش در تراکتور را جلب کرده اند .بابایی که
از تربیت یافتگان آکادمی باشگاه تراکتور است،
پیشتر در تیم های گسترش فوالد و ماشین سازی
بازی کرده و فصل گذشته نیز با  ۸گل زده ،عنوان
آقای گلی لیگ برتر جمهوری آذربایجان را کسب
کرد .پیراهن شماره  ۸بابایی ،در فصل جدید لیگ
برتر جمهوری آذربایجان به صبوحی عبداهلل زاده
اختصاص یافته است.

