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اخبار کوتاه

استقالل در خطر کسر امتیاز و حذف از آسیا

عضــو هیــات مدیــره باشــگاه
اســتقالل احتمال کســر امتیاز از
اســتقالل و حذف این تیم از لیگ
قهرمانان آســیا را رد نکرد اما گفت
که کارهایی برای حل مشــکل در
حال انجام است.
به گزارش ایســنا ،پس از اعالم
خبر حذف اســتقالل از لیگ قهرمانان آسیا به دلیل شکایت پروپئیچ ،کامران
منزوی ،عضو هیات مدیره باشــگاه اســتقالل توضیح داد .او در این خصوص
گفت :دیشــب جلســه هیات مدیره داشــتیم و آقای فتحی گزارشی را اعالم
کردند .خوشبختانه وزارت ورزش و شــخص وزیر وارد قضیه شدهاند و قضیه
ملی است و قضیه باشگاهی نیست.
وی تاکید کرد :پروپئیچ ،پاپیچ اســتقالل شــده است! نمایندهای به محل
استقرار فدراســیونبینالمللی فیفا اعزام شــده و منتظریم اخبار خوش به ما
برسد.
منزوی یادآور شد :وزارت امور خارجه نیز در این زمینه بسیار زحمتکشیده
و کار گروهی خوبی انجام شده است .امیدواریم در کوتاهترین زمان ممکن این
پرونده به جای خوبی برسد.
او در پایان صحبتهایش ،احتمال کســر امتیاز و حذف اســتقالل از آسیا
را رد نکــرد و اعالم کرد که اصل خبــر را تکذیب نمیکند چون تا این لحظه
استقالل نتوانسته پرونده را حل کند.

ماجرای استعفای عبداهلل ویسی چیست؟

سرپرســت باشــگاه شــاهین
شــهرداری بوشــهر میگوید یک
اختــاف درون باشــگاهی علــت
استعفای عبداهلل ویسی بوده و قرار
شده تا ویسی به شاهین بازگردد.
به گزارش ایســنا ،خبری مبنی
بر استعفای عبداهلل ویسی از سمت
سرمربیگری باشگاه شاهین شهرداری بوشهر منتشر شد.
در همین رابطه سعید مسیگر ،سرپرست باشگاه شاهین شهرداری بوشهر
درباره استعفای عبداهلل ویسی اظهار کرد :یک اختالف نظر درباره یک ابالغیه
باشگاه وجود داشت و موجب شد تا آقای ویسی از سمت خود استعفا دهد.
او ادامه داد :طبق برنامههای پیش رو ،ما سه روز تمریناتمان تعطیل است
و طبق صحبتهایی که با آقای ویســی انجام دادیم ،ایشان صد درصد به اردو
و مسابقات چهارجانبه شیراز به تیم اضافه خواهند شد.

شفر تهدیدش را عملی کرد

ســرمربی پیشــین اســتقالل،
پروندهاش با این باشــگاه را به فیفا
ارســال کرد تا آنها بــرای وصول
مطالبــات این مربــی آلمانی اقدام
کنند.
به گزارش ایســنا ،وینفرد شفر،
سرمربی پیشین استقالل در تاریخ
 ۱۷خرداد در پستی اینســتاگرامی اعالم کرد که به خاطر بیتوجهی مدیران
اســتقالل تصمیم گرفته که به مراجع قضایــی فیفا برای وصول مطالباتش از
آبیهای پایتخت شکایت کند.
همچنین او در همان تاریخ قراردادش را به صورت یک طرفه با اســتقالل
فسخ کرد.
پس از این قضایا و خروج شفر از ایران ،این سرمربی آلمانی تیم جدیدش را
هم انتخاب کرد و به بنییاس امارات پیوست اما خبری از شکایت رسمی شفر
به فیفا نشد .با این حال او در نهایت تهدید خودش را عملی کرد و پروندهاش
را برای رسیدگی به فیفا فرستاد تا رسماً از استقاللیها شکایت کرده باشد.

جدایی همام طارق از استقالل

بازیکن عراقی اســتقالل از این
تیم جدا شد.
همام هافبک ملی پوش و عراقی
فصل گذشته استقالل ،بعد از توافق
با مســئوالن اســتقالل ،از این تیم
جدا شد و فصل آینده آبیپوشان را
همراهی نمیکند.
باشــگاه اســتقالل ضمن تشــکر و قدردانی از این بازیکن ،برای او آرزوی
موفقیت در ادامه دوران حرفهایش را دارد.
همام با پیراهن استقالل  ۱۴بار به میدان رفت و موفق به زدن گل هم شد.

نبرد والیبال ایران ،لهستان و برزیل برای صعود به نیمه نهایی لیگ ملتها
تیم ملی والیبال ایران بــرای اینکه بتواند صعود خود
به مرحلــه نیمهنهایی لیگ ملتهای  ۲۰۱۹را تا حدودی
قطعی کند ،باید بازی نخســت دور گروهی مرحله نهایی
مقابل لهستان را با برد پشت سر بگذارد.
به گزارش ایسنا ،تیم ملی والیبال ایران پس از درخشش
در دور مقدماتی مسابقات لیگ ملتهای والیبال۲۰۱۹ ،
توانســت به عنوان تیم دوم جــدول ردهبندی راهی دور
نهایی شــود .طبق برنامه بازیهــا در دور گروهی مرحله
فینال ایران با تیمهای لهســتان و برزیل هم گروه شــد.
در پایان مرحله مقدماتی  ۵تیم به عالوه آمریکا (میزبان)
جواز حضــور در دور نهایی را یافتند که به این ترتیب در
گروه اول تیمهای فرانســه ،آمریکا و روســیه و در گروه
دوم تیمهای برزیل ،ایران و لهســتان از  ۲۰تیر ماه مقابل
یکدیگر قرار میگیرند تا دو تیم برتر هر گروه راهی مرحله
نیمهنهایی شوند.
با اعالم فدراســیون جهانی تنها بازیهای ردهبندی و
فینال برگزار میشود و برای رده پنجم و ششم مسابقهای
برگزار نخواهد شد .نگاهی به وضعیت رقبا و حریفان ایران
چشم انداز بهتری را درباره بازیهای پیش رو ملیپوشان
ترسیم میکند.
ایران  -لهستان ،جمعه  ۲۱تیر ساعت ۲:۳۰
نخســتین بازی تیم ملی ایــران در این مرحله پس از
یک روز اســتراحت بیشتر نســبت به رقبا برگزار خواهد
شــد .ایران در نخستین بازی خود باید به مصاف تیم ملی
لهستانی برود که در بازی اول خود مقابل تیم ملی برزیل
قرار خواهد گرفت .لهســتان در این دوره لیگ ملتهای
والیبال از تمام ســتارههای خود استفاده نکردهبود و ایران
نیز توانســت در هفته ســوم دور مقدماتی که به میزبانی
ارومیه برگزار شــد ،با نتیجه سه بر دو این تیم را شکست
دهد.

پرسپولیس و استقالل به دنبال یک ستاره مشترک!

پرســپولیس و استقالل برای کســب موفقیت در سال
جاری تنها بــه یک مولفه مهم نیــاز دارند؛ حمایت همه
جانبه .به گزارش «ورزش سه» ،به سان همه بازارهای نقل
و انتقاالت تابستانی ،هواداران عالقمند به انتقال ستارههای
بزرگ به تیم مورد عالقه خود هستند و در این میان شاید
کیفیت فنی و مهم تر از آن نیاز سرمربی در اولویت چندم
برای برخی قرار میگیرد .در رقابت جذب ســتاره ،گاهی
مدیر یا ســرمربی خالف میل باطنی شاید بازیکنی را تنها
برای دلخوشی و البته کاهش اعتراضات جذب کند .اما تنها
چند هفته دیگر این تب و تاب شــدید فروکش میکند و
رقابت اصلی بین تیمهای مدعی آغاز خواهد شد.
نباید فراموش کرد سپاهان با امیر قلعه نوعی یک مدعی
سنتی به شــمار میآید ،تیمهای مصطفی دنیزلی فوتبال
فوق العادهای ارائه میدهند و تابستان نشان داده آرزوهای
پدیده تنها به کسب سهمیه منتج نمیشود.
پرسپولیس؛ فصل فراموشی برانکو
برانکو ،ســرمربی کروات و ســابق پرسپولیس بی شک
درخشــان ترین مقطع چند سال اخیر این تیم را رقم زده
و با کســب سه قهرمانی متوالی در لیگ برتر و رسیدن به
فینال لیگ قهرمانان آســیا ،نام خــود را در تاریخ فوتبال
ایران جاودانه کرده است؛ اما به هر حال برانکو به هر دلیلی
دیگر از پرســپولیس جدا شده و هواداران باید متر و معیار
جدیدی متفاوت از اســتانداردهای فوق العاده ای که او به
ثبت رساند برای حمایت از تیم خود بازسازی کنند.
علیرغــم حمــات همه جانبه به شــرایط باشــگاه،
پرسپولیس میتواند امســال هم مدعی قهرمانی در لیگ
برتر باشد .قرمزپوشــان تقریبا ستارههای فصل قبل خود
را حفظ کرده و  2بازیکن خوب (با توجه به استانداردهای

علیپور و بیرانوند راهی ترکیه شدند

برخالف شایعاتی که در خصوص
جدایی دو ســتاره پرسپولیس پیش
از اردوی ترکیه وجود داشت ،علیپور
و بیرانوند با حضــور در جمع دیگر
بازیکنــان ،اکنون در فرودگاه حاضر
هستند.
به گزارش «ورزش ســه» ،علی
علیپور و علیرضا بیرانوند دو بازیکنی
بودند که طی روزهای ابتدایی تمرینات پرســپولیس برای فصل جدید حاضر
نبودند و به دنبال مسیر جدایی خود بودند.
بــا این حال با توجه به عدم توافق شــکل گرفته ،اکنون این دو بازیکن در
اردوی اســتانبول نیز تیم را همراهی خواهند کرد و به دنبال این خواهند بود
تا هماهنگی الزم را در ادامه شکل دهند.
با این حال برخالف شــایعات شــکل گرفته درباره جدایی این دو بازیکن
از پرســپولیس و عدم همراهی آنها در ســفر به ترکیه ،آنها در فرودگاه حاضر
شدهاند و تیم را در این اردو در حال حاضر همراهی خواهند کرد.

فوتبال ایران) به ترکیب خود اضافه کردند.
بــا حضور بیرانوند درون دروازه ،ســید جالل ،انصاری،
کنعانی و شــجاع در قلب خط دفاعی وهافبکهای خالق
متعدد ،این تیم تنها نیاز به جذب یک مهاجم قاتل دارد اما
حتــی اگر این اتفاق هم رخ ندهد ،بازیکنانی چون علیپور،
ترابی یــا نعمتی همانند فصل قبل قادرند بار هجومی این
تیم را بر دوش کشــند .اما مدیریت ایــن بازیکنان تقریبا
مدعی بــرای حضور در ترکیب ،شــاید مهم ترین وظیفه
سرمربی آرژانتینی و جدید الورود پرسپولیس بوده و حتی
شــاید از توانایی فنی نیز در این مقطع برای وی از اهمیت
بیشتری برخوردار اســت؛ آنچه برانکو در اجرای آن تبحر
باالیی داشت.
امــا نباید فراموش کرد جغرافیــای نرمال فوتبال ایران
موید آن اســت برای مدیریت تیم ،حمایت هواداران یکی
از مولفههای اساسی است .فراموش نکنیم برانکو در  6ماه
اول حضور خود در ایران نتایــج چندان خوبی نگرفت اما
مورد حمایت ســکوها و فضای مجازی بود و تصمیمهای
آتشــین وی از جمله گذشتن از نام ستارههایی چون پیام
صادقیان ،رامین رضاییان و محســن مسلمان تقریبا مورد
اقبال عمومی بخش اعظمی از هواداران پرســپولیس نیز
قرار گرفت .در واقع در فصل پیش رو هواداران پرسپولیس
وظیفه ای فراتر از یار دوازدهم دارند زیرا  2مثال قابل تامل
پیش روی آنهاســت؛ در روزهای عصبانیت از جدایی علی
دایی ،فصل برای حمید اســتیلی و تیمش در همان نیمه
نخســت اولین بازی فصل با ملوان به پایان رسید و یکی از
تلخ ترین مقاطع این باشگاه در دل تاریخ ثبت شد.
مثال دوم حمایت از تیم برانکو علیرغم ســقوط به ته
جدول بعد از شکست سنگین مقابل سپاهان در اصفهان،

رشد این تیم با شیب مالیم و در ادامه رقم خوردن یکی از
بهترین مقاطع تاریخ باشــگاه بود؛ حق انتخاب با آنهاست،
باید استانداردها و موفقیتهای قبلی را فراموش کرد زیرا
موفقیت به قول برانکو تنبلی میآورد؛ پس حاال وقت بیعت
و حمایت از اندیشههای گابریل کالدرون است.
انقالب آبی رنگ؛ کارگردان خوش تیپ ایتالیایی
بر خالف فصول قبل ،هیاهو در اردوی استقالل در بازار
نقل و انتقاالت کمتر شده و به نظر میرسد خریدهای آبی
پوشان بیشتر بر پایه نیازهای سرمربی ،و نه کم کردن روی
رقبا انجام میشود.
استقالل با سرمربیگری آندره آ استراماچونی به سرعت
کار خود را شــروع کرد (فاکتوری کــه فصول قبل وجود
نداشــت) ،و در سکوت کامل در حال بازسازی تیمی است
کــه در فصول قبل علیرغم ارائــه نمایشهای خوب ،راه و
اصول پیروزی و قهرمانی را از یاد برده بود.
گرچه به نظر میرسید فرهاد مجیدی این فصل سرمربی
اســتقالل باشد ،اما افکار عمومی این انتخاب را بر نتافت و
در نهایت فشــار هواداران باعث شــد مدیریت استقالل با
آندره آ اســتراماچونی به توافق رســیده و سرنوشت فصل
بعدی خود را به سرمربی جوان ایتالیایی بسپارد.
تاریخ موید آن است ســرمربیان خارجی بعد از انقالب
فرجام خوشی در استقالل نداشته اند و اگر سکوهای آبی
به دنبال تغییر در تکرار تاریخ هستند ،باید رویه ای متفاوت
را در پیش گیرند تا سرنوشت سکوموروخوف ،رولند کخ یا
حتی وینفرد شفر دوباره تکرار نشود.
نباید فراموش کرد آندره آ اســتراماچونی بعد از مدتی
بیکاری برای اولین بار در ایران و قاره آسیا مشغول به کار
شــده و قطعا هماهنگی با شرایط برای وی زمان بر خواهد

بود (فاکتوری که به برانکو در دوران حضور در پرسپولیس
بسیار کمک کرد).
همچنین بــا جدایی بازیکنانی چــون مهدی رحمتی،
ایسما ،منشا ،پژمان منتظری ،صیادمنش ،نورافکن ،آرمین
ســهرابیان ،روح اهلل باقری ،محسن کریمی  ...و شاید علی
کریمی و روزبه چشــمی ،تغییراتی بنیادی و اساســی در
پیکره اســتقالل ایجاد شــده و در این شرایط تنها فاکتور
زمان میتواند گره گشــای تبعات این تغییرات ســنگین
باشــد .هواداران اســتقالل چاره ای جز حمایت از آندره
آ اســتراماچونی و خریدهای ولو شــاید کمی گمنام خود
ندارند و مرور تاریخ به آنها آموخته برای بازگشت به جاده
موفقیت ،ثبات و ثبات عاملی بزرگ و تعیین کننده است.
قرار نیست لزوما دیاباته همانند تیام باشد و ممکن است
در هفتههای ابتدایی و با توجه به فاکتورهای ذکر شــده،
نتایج یا سبک بازی اســتقالل باب میل هواداران این تیم
نباشد اما آبیهای حاضر روی سکوها چاره ای جز حداقل
دادن یک فصل زمان به ســرمربی جذاب و ایتالیایی خود
ندارند؛ تاریخ نشان داده تنها راه کسب موفقیت در فوتبال
ایران ،همگام بودن سکوها با تیمی است که در داخل زمین
مبارزه میکند .چه با جدایی ســتارههایی چون رحمتی و
منتظری موافق بودید چه مخالف ،تنها راه حل پیش روی
شما حمایت است.

اردوی ترکیه برای چه کسانی در پرسپولیس سرنوشت ساز است؟

تمایل امیری برای بازگشت به پرسپولیس

وحیــد امیــری برای بررســی
پیشــنهادات خود وارد ایران شــد
تــا تصمیــم نهایی را بــرای فصل
آیندهاش بگیرد.
به گزارش مهــر ،وحید امیری
پس از فســخ قرارداد خود با باشگاه
ترابوزان اســپور ترکیه بــه تهران
بازگشــت تا پیشنهاداتش را بررسی
کرده و تصمیم نهایی را برای ادامه دوران فوتبالی اش بگیرد.
هافبــک تیم ملی فوتبال ایران که از تیم های ســپاهان اصفهان ،تراکتور
تبریز و ذوب آهن پیشــنهاد دارد تمایل خود را برای بازگشت به پرسپولیس
نشان داده است.
امیــری با وجود اینکه از دو تیم باشــگاهی در قطر نیز پیشــنهاد دارد به
لرستان می رود تا چند روزی را در زادگاه خود به استراحت بپردازد و از طریق
مدیر برنامه هایش پیگیر پیشنهادات تیم های ایرانی است.
امیــری در حالی دوســت دارد به پرســپولیس باز گردد کــه ایرج عرب
مدیرعامل این باشگاه مذاکرات جدی با وی انجام نداده است و تنها یک بار به
مدیر برنامه های این بازیکن قبل از جدایی از ترابوزان تماس گرفته و خواهان
برگزاری جلســه در باشگاه شده اســت اما امیری با توجه به نامشخص بودن
وضعیــت خود با ترابوزان تصمیم گرفت مذاکره را به بعد از فســخ قراردادش
موکول کند.
عرب هم پس از جدایی هافبک تیم ملی از ترابوزان هیچگونه تماسی با وی
نگرفته است تا این بازیکن از بازگشت به پرسپولیس دور بماند.
تمامی این مســائل باعث شــده تا مدیربرنامه های امیری مذاکرات جدی
خود را با ســپاهان ،ذوب آهن و تراکتور ادامه بدهد تا این بازیکن در صورت
تصمیم نهایی نســبت به حضور در فوتبال ایران یکی از این مشتریان خود را
انتخاب کند.

شــاگردان ایگور کوالکوویچ در تیم ملی ایران با برتری
در ایــن دیدار میتواننــد نیمی از راه صعــود به مرحله
نیمهنهایــی را طی کنند و در غیر ایــن صورت کار برای
صعود بسیار سختتر خواهد شد ،چرا که تیم ملی برزیل
با همه بازیکنان و ستارههای خود در شیکاگو حضور دارد.
محمد ترکاشوند کارشناس و ملیپوش اسبق والیبال ایران
در این مورد به ایســنا گفت :ملیپوشــان ایران در بازی
مقابل لهستان حق اشتباه ندارند و هر طور شده است باید
ایــن تیم را ببریم تا خیالمان از صعود به دور بعد راحتتر
شود .باخت مقابل لهستان کار را بسیار سخت خواهد کرد
و هر طور است باید این بازی را ببریم.
میانگین سنی تیم ملی لهستان در این دوره از رقابتها
 ۲۶سال است .میانگین قدی این تیم نیز  ۱۹۷سانتی متر

اســت که از تیمهای بلند قد این دوره مسابقات به شمار
میرود .میانگین ارتفاع آبشارهای بازیکنان این تیم ۳۴۳
ســانتیمتر و میانگین ارتفاع دفاع روی تور بازیکنان این
تیم هم  ۳۱۷سانتیمتر است.
ماتیــوس بیئنیک با  ۲۱۰ســانتیمتر بلنــد قدترین
و جاکــوب با  ۱۸۰ســانتیمتر کوتاه قدتریــن بازیکنان
لهســتان هستند .همچنین الکساندر اسلیوکا نیز با کسب
 ۱۱۸امتیــاز ( ۱۰۷آبشــار ۵ ،دفاع روی تــور و  ۶امتیاز
ســرویس) در دور مقدماتی ،امتیــاز آورترین بازیکن این
تیم به شــمار میرود.کارول کلوس نیز با  ۲۰۱سانتیمتر
قد و  ۸۷کیلوگرم وزن کاپیتان تیم ملی لهســتان است.
ویتالهینن نیز به عنوان سرمربی هدایت تیم ملی لهستان
را بر عهده دارد.

ایران  -برزیل ،شنبه  ۲۲تیر ساعت ۲:۳۰
دومیــن بازی تیم ملی ایران نیز با یک روز اســتراحت
کمتر نســبت به حریــف ،مقابل تیم ملــی برزیل خواهد
بــود .در صورتی کــه ایران بتواند بازی نخســتش در این
مرحله را با برتری پشــت ســر بگذارد ،میتواند با آرامش
خاطر بیشتری مقابل برزیل قرار بگیرد .تیم ملی ایران در
هفتــه دوم دور مقدماتی لیگ ملتها بــا نتیجه  ۲ - ۳و
در یک بازی نزدیک به برزیل باخت و این موضوع نشــان
دهنده نزدیک بودن قدرت دو تیم به یکدیگر است .محمد
ترکاشــوند پیشکســوت والیبال ایران نیز درباره این بازی
توضیح داد :در این دوره دیدار با برزیل نســبت به بازی با
لهستان سختتر است چون لهستان تقریباً تیم دوم خود
را در اختیــار دارد ،اما برزیل با همه توان مقابل ایران قرار
میگیرد .با این حال ایران نشــان داده اســت که توانایی
شکســت برزیل و همه تیمهای قدرتمند دیگر را دارد .کار
ســخت است اما اگر بتوانیم لهســتان را شکست دهیم ،با
انگیزه بهتری مقابل برزیل حاضر میشویم .میانگین سنی
تیم ملی برزیل در این دوره از رقابتها  ۲۹ســال اســت.
میانگین قدی این تیم نیز  ۱۹۶ســانتی متر اســت که از
تیمهای قد متوســط این دوره مسابقات به شمار میرود.
میانگین ارتفاع آبشارهای بازیکنان این تیم  ۳۳۵سانتیمتر
و میانگین ارتفاع دفاع روی تور بازیکنان این تیم هم ۳۱۳
ســانتیمتر است .لوکاس ساتکمپ با  ۲۰۹سانتیمتر بلند
قدترین و داگالس پورزا با  ۱۷۸ســانتیمتر کوتاه قدترین
بازیکنان برزیل هستند .همچنین یوئاندی لئال نیز با کسب
 ۱۶۰امتیاز ( ۱۲۸آبشــار ۱۷ ،دفاع روی تور و  ۱۵امتیاز
سرویس) در دور مقدماتی ،امتیاز آورترین بازیکن این تیم
به شمار میرود.برونو رزنده نیز با  ۱۹۰سانتیمتر قد و ۷۶
کیلوگرم وزن کاپیتان تیم ملی برزیل اســت .هدایت این
تیم را رنان دالزاتو به عنوان سرمربی بر عهده دارد.

نقل و انتقاالت پرسپولیس چندان مورد توجه هواداران
و کارشناسان قرار نگرفته و پیشبینی یک چالش بزرگ در
آینده در این خصوص دور از انتظار نخواهد بود.
به گزارش «ورزش ســه» ،با پایان فصل که با دو عنوان
خها همراه بود ،انتظار میرفت هواداران این
قهرمانی برای سر 
تیــم بدون دغدغه در انتظار فصل جدید و رویاپردازیهای
دوباره خود باشــند؛ اتفاقی که البته به شکل دیگری دنبال
شده و اولین چالش با جدایی برانکو ایوانکوویچ رقم خورد و
دردسر این تیم برای انتخاب جایگزین مربیای که جامهای
فراوانی در موزه باشــگاه به دست آورد .در ادامه با انتخاب
کالــدرون به نظر میرســید آنها به دنبال مســیری برای
آرامش و فرار از این بحران باشند اما حضور عجیب در نقل
و انتقاالت و تصمیمات غیرکارشناسی به اعتراضی دیگر از
سوی هواداران تبدیل شده است.
استراتژی عجیب باشگاه برای انتخاب گزینههای حضور
در این تیم و جذب و تمدید با بازیکنانی که در ادامه فصل
میتوانــد برای آنها چالش بزرگی شــکل دهند ،اکنون به
دغدغه بزرگی تبدیل شــده است که در این گزارش به آن
خواهیم پرداخت.
درواز ه امن با اما و اگر
علیرضــا بیرانوند بــار دیگر به تمرینات تیم بازگشــته
اســت اما این حضور با شرط انتخاب احتمالی تیم اروپایی

و جدایی شــاید به دغدغه دوبــارهای برای این تیم تبدیل
شود .آنها البته بوژیدار رادوشــوویچ را نیز در اختیار دارند
که در جلســهای با کالدرون نســبت به او اعالم عدم نیاز
شده بود و با توجه به قراردادش فعال به تمرینات بازگشته
اســت .دیگر دروازهبان این پست نیز ابوالفضل درویشوند
بود که در صورت عدم جابجایی نفرات ،آنها را به ثبات الزم
خواهد رساند و مشکلی از این بابت همانند سه فصل اخیر
نخواهند داشت.
دفاع میانی؛ مدعیان و شرایط نگران کننده
در دفاع میانی اکنون با جذب حســین کنعانی زادگان
معادالت کامال برهم خورده است .کنعانی زادگان که حضور
در جــام ملتها را تجربه کرده و مدعــی تداوم حضور در
تیم ملی اســت ،با ادعای حضور فیکس در این تیم حاضر
خواهد شــد .این در حالی است که سیدجالل حسینی به
عنوان کاپیتان و شجاع خلیل زاده به عنوان یکی از نفرات
ت خواهد
تاثیرگذار تیم حضور دارند و این مساله کار را سخ 
کرد .نفر ســوم دغدغه ساز از این پست آغاز میشود و باید
دید تفکرات کالدرون در نهایت برای حضور در ترکیب کدام
بازیکنان خواهد بود .موضوعی کــه جذب کنعانی زادگان
را با چالش و انتقاد بیشــتری همراه میکند حضور محمد
نادری و محمد انصاری اســت که تجربه و قابلیت بازی در
این پســت را نیز دارا بودند و در صورت نیاز پرســپولیس
میتوانســت روی این دو بازیکن و البته محسن ربیع خواه
نیز حساب باز کند.
دفاع چپ؛ یک نفر خط میخورد
در لیست پرسپولیس و در سمت چپ دفاعی نیز مدعیان
زیادی حاضر هستند؛ از محمد انصاری که بعد از بازگشت
شرایط حضور در ترکیب را داراست تا نادری که در بازگشت
مجدد با توجه به عملکردش طی نیم فصل گذشــته ،مورد
توجه هواداران قرار دارد .شایان مصلح نیز دیگر مدعی این
پست است و البته محسن ربیع خواه و فرشاد احمدزاده نیز

قادر بودند در صورت نیاز به صورت مقطعی نیاز این پست را
برآورده کنند .ترافیک شدید در این پست نیز احتمال خط
خوردن یک بازیکن را افزایش میدهد.
دفاع راست؛ چالش عبور از کاپیتان
در سمت راست به صورت تخصصی در حال حاضر این
تیم حسین ماهینی و مهدی شیری را در اختیار دارد .آدام
همتی و ســیامک نعمتی نیز قادر هســتند در صورت نیاز
در این پســت برای تیم به میدان بروند .طی روزهای اخیر
شایعاتی مبنی بر احتمال کنار رفتن ماهینی شکل گرفته
که البته با توجه به ســابقه و انگیزه او بعد از بازگشــت از
مصدومیت ،این مســاله کار را ســخت خواهد کرد .در این
پســت ســرخها در حال حاضر دو بازیکن تخصصی و دو
بازیکن رزرو در روزهای نیاز در اختیار دارند.
هافبک دفاعی؛ بازگشت ربیع خواه
کمال کامیابی نیا ،احمد نوراللهی و محســن ربیع خواه
در این پســت حاضر هســتند .با توجه به تاکتیک مدنظر
کالــدرون باید در انتظار ماند و دید او در نهایت روی کدام
بازیکن نظــر قطعی خود را اعالم خواهد کرد .نکته عجیب
اینجاســت که کالدرون طی روزهای اخیر به کیفیت ربیع
خواه ابراز عالقه کرده و همین مســاله باعث تمدید قرارداد
او شده است .با این حال در این پست هم آنها کامل به نظر
میرسند و شرایط را برای انتخاب سخت میکند.
هافبک میانی؛ بشار معادالت را برهم میزند؟
یکــی از پرترافیکترین پســتهای کنونی در لیســت
پرســپولیس ،هافبک میانی اســت؛ در این پست سیامک
نعمتی ،امید عالیشاه ،مهدی ترابی ،سروش رفیعی ،فرشاد
احمــدزاده ،آدام همتی بهمراه چنــد بازیکن جوان حاضر
هستند .حمید طاهرخانی ،سعید حســینپور از بازیکنان
جوانی هســتند که پیش از این فرصتهایی کوتاه از سوی
برانکو ایوانکوویچ برای نمایش خود کســب کرده بودند .در
این جمع البته باید احتماال بشار رسن و شاید وحید امیری

را نیــز اضافه کرد تا ترافیک به باالترین حد خود برســد.
بشار رسن طبق اعالم باشگاه به زودی مذاکرات جدید خود
را آغاز خواهد کرد و احتماال با توجه به شــرایط ســنی و
ملیپوش بودن مورد توجه دوباره این باشــگاه قرار خواهد
گرفت .وحید امیری نیز بعد از جدایی از ترابوزان به عنوان
بازیکن آزاد آماده مذاکره با تیمهای خواهان خود اســت و
احتمال اینکه به پرسپولیس بازگردد زیاد است.
در حال حاضر  13بازیکن در پســت هافبک در لیست
سرخپوشــان اســت و باید دید نظر کالدرون برای انتخاب
نفرات نهایی چه خواهد بود.
مهاجم؛ به دنبال گلزن
در پســت مهاجم علی علیپور اکنون ســتاره این پست
محسوب میشود که البته همچنان رویای حضور در فوتبال
اروپا را دنبال میکند .دیگر بازیکنان این پســت هم سعید
کریمی ،امین اســدی و مهدی شریفی حضور دارند و باید
دید با توجه به اقدام باشــگاه برای جذب مهاجم خارجی،
تکلیف این پست نیز چه خواهد بود.
با نگاهی به لیســت عجیب و غریب پرسپولیس که در
برخی از پســتهای با ترافیک حاشــیه ساز بازیکن همراه
است ،باید دید طی روزهای آتی چه اقدامی برای جابجایی
آن انجام خواهد شد .باشگاه در شرایطی که اکنون برخالف
دیگر رقبا که حضوری پررنگ در جذب بازیکن داشــتهاند،
تنها با جذب دو بازیکن با مشــکل برخورد ه است و این در
حالی است که در مشکالت این بخش میتوان ردپای یک
عضو ســابق در باشــگاه که اکنون با یکی از پیشکسوتان
ائتالفی علیه مدیران کنونی شــکل دادهاند به وضوع دید.
با این حال اکنون بازیکنان به دنبال جلب اعتماد کالدرون
هســتند؛ موضوعی که باعث شده تا بازیکنان طی روزهای
اخیــر و در تمرینــات از باالترین توان خــود برای عبور از
برچسب نفر ســوم بودن در پست تخصصی استفاده کنند
و به دنبال این هستند تا از لیست خروج فاصله بگیرند.

ویلموتس:
باید روی فوتبال هجومی تمرکز کنیم
ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران در نشست هم اندیشی
مربیــان تیمهای ملی بر ضرورت توجــه به بازیکنان جوان
همچنین اجرای ســبک فوتبال تهاجمی در تیمهای ملی
ایران تاکید کرد.
مارک ویلموتس ضمن قدردانی از حاضران در این جلسه
اظهار کرد :در ابتدا از همه دوســتان تشکر میکنم .موارد
زیادی در جلســه مطرح شد و از تمامی مربیان باید تشکر
کنم که موضوعات مختلفــی را بیان کردند .مدت کوتاهی
است که به ایران آمدهام و در حال تجزیه و تحلیل هستم .به
خاطر اطالعاتی که در اختیار من گذاشتید متشکرم.
او همچنین افزود :کار ما این است که به صورت روشمند
جلو برویم .مطمئناً پایه این کار باشــگاهها هستند چراکه

آنها بازیکنان را انتخاب و تربیت میکنند .در مرحله بعدی
ما بهترینها را از بین آنها انتخاب میکنیم .پس از آن نگرش
و فلســفه مربی و فدراسیون مطرح میشود .من یک مربی
هستم که جوانان را بســیار دوست دارم و عالقمند هستم
آنها را به کار بگیــرم .برای همین در بلژیک با جوانترین
هســته ممکن در جــام جهانی برزیل حاضر شــدیم .این
ریســکی بود که من انجام دادم اما بعدا ً در پیش برد کار به
ما کمک کرد .مهم است که تیمهای جوان در تورنمنتهای
مختلف شرکت کنند .سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت:
مرحله بعد فلســفه بازی است .گروه  ۱۴و  ۱۶سال در یک
دســته تعریف میشــوند و گروه  ۱۹و  ۲۰سال به تیم من
نزدیکتر هستند .درباره فلسفه بازی برخی مربیان در جهان

معتقدند باید بازی کرد تا گل نخورد و برخی معتقدند باید
بازی کرد تا گل زد .برای من دفاع کردن صرف کافی نیست
و میخواهــم بازیکنانم حمله کنند و موقعیت ایجاد کنند.
خود من و همینطورهاشمیان مهاجم بودیم و مهاجم باید
در حمله باشــد .البته بازیکنان هم مسؤولیت خودشان را
دارند .وقتی اســتراتژی را در نظر میگیریم باید همه روی
آن متمرکز شوند یعنی وقتی قرار است تهاجمی بازی کنیم
همه باید از نظر ذهنی روی این مســاله و استراتژی فوتبال
هجومی تمرکز داشــته باشند هم از نظر شخصیتی و حتی
تفکر خود فدراسیون .وی همچنین اضافه کرد :فلسفه بازی
من این است که همین بازی تهاجمی که در پیش گرفتیم
ادامه پیدا کند چون مهاجمی که نتواند نقش خودش را ایفا

کند از نظرم در بازیها خواهد مرد .وظیفه اصلی سرمربیان
تشخیص هسته اصلی بازی و تشخیص نقاط ضعف و قوت
بازی اســت و بنا بر موقعیتهای مختلــف تغییراتی را نیز
خواهیم داد ،چون هدف نهایی رســیدن به پیروزی است.
قبــل از این که به ایران بیایم مشــغول مطالعه تیم ایران و
بازیکنانش بودم که مشخص شد در این زمینه بسیار غنی
هستند و توانایی اجرای تفکراتم را دارند.

