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خبر

فضای مطلوب رختکن
پرسپولیس با وجود فاصله
گرفتن سیدجالل

سینا اسدبیگی

اوسمار ویرا

کریم باقری

درخشش بعد از یک جلسه تمرین!

روز اول تمرین داد!

ورود رسمی به کادر فنی

در بــازی مقابــل تیم امید با نمایش درخشــانی که ارائــه کرد امیدواریهای
زیادی را برانگیخت .اسدبیگی فقط بعد از یک جلسه تمرین با پرسپولیس
در بازی تدارکاتی مقابل تیم المپیک و از آنجایی که میالد ســرلک مریض
بــود در ترکیــب اصلــی به میدان رفــت و نمایش فوقالعــادهای ارائه کرد .او
در پســت هافبــک دفاعــی طــوری مســلط بــازی کرد کــه بــازیاش دقیقا ًبه
چشــم آمــد .به نظر میرســد یحیی بــا این انتخابش به هدف زده اســت.

برخالف انتظار مربی برزیلی تازه وارد پرســپولیس در روز اول تیم را تمرین
داد .تمرین روز سهشنبه با تأخیر شروع شد چرا که مراسم معارفه ویرا در
رختکن انجام شــد .نکته جالب اینکه در شــروع تمرین یحیی کنار ایســتاد
تــا ببینــد مربــی برزیلی چه کاره اســت .ویرا هم تمریــن متفاوتی را طراحی و
اجــرا کــرد .او در کارش بســیار جــدی به نظر میرســد .ویرا به اندازه ولســلی
ننکا خونگرم نبود اما خشــک و بداخالق هم به نظر نمیرســید.

در فصول گذشــته به شــکل جدی در تمرینات فعالیت نداشت اما امسال
کال ًباقــری متفاوتــی را در پرســپولیس دیدهایم و انــگار او باالخره در تمرین
نقــش گرفتــه و جــدی کار میکنــد .باقــری در تمرینــات فصول قبل بیشــتر
بــا بازیکنــان میدویــد ،فوتبال بازی میکــرد و در آیتمهای شــوت به دروازه
شــرکت داشــت امــا ظاهــرا ًاز لقــب ناظــم خســته شــده و از ابتدا تــا انتهای
تمریــن در امــور فنــی دخالــت میکنــد و باالخره یک مربی واقعی شــده.

نه باند دارند نه
گروه ،خریدها در
تیم حل شدهاند

طاهرزاده :پولهای میلیاردی بازیکنان ما را اشباع کرده است

نمیخـــــــواهند پرسپولیسمهاجم بگیرد

ناصر قراگزلو
روزنامه نگار

اردوی خارجیشــان را هــم برگزار کردند
امــا ایــن مســائل از پرســپولیس دریــغ
میشــود چــون معتقدنــد پرســپولیس
پنــج ســال قهرمــان شــده و بعــد از آنکه
ســال قبــل هم تیــم رقیب قهرمان شــد
ایــن بــار شــاید به دنبــال این باشــند که
تیــم مدعــی دیگــری را قهرمــان کنند.

بهنــا م طا هــرزا د ه مها جــم پیشــین
پرســپولیس معتقــد اســت گروهــی
د ر مقا بــل با شــگا ه پر ســپو لیس
ســنگاندازی میکننــد تا نتواند مهاجم
خارجــی جــذب کنــد چــون میداننــد بــا
نقــل و انتقــاالت قــوی کــه پرســپولیس
داشــته ،قهرمانــیاش قطعــی اســت:

قرعه پرسپولیس را در هفتههای
ابتدایی و دربی رفت چگونه
ارزیابی میکنید؟

بــرای اینکــه یکســری نمیخواهنــد
پرسپولیس مهاجم خارجی بگیرد چون
در ایــن صــورت قدرتــی پیــدا میکند که
مهارناپذیر خواهد شد و تیمهای مدعی
دیگــر قــدرت رویارویی با پرســپولیس را
نخواهنــد داشــت ،از ایــن رو بــه هــر
طریق ممکن برای پرســپولیس مشکل
درســت میکنند تا تیم نتواند به اردوی
خارجــی بــرود یا مهاجم خارجــی بگیرد،
در صورتــی کــه بعضــی تیمهــای مدعی
خیلــی راحــت مهاجم خارجــی گرفتند و

رویارویی تفکرات یحیی با مربیان
خارجی لیگ را چگونه پیشبینی
میکنید؟

چرا پرسپولیس نتوانست حضور
قوی خودش را با جذب یک مهاجم
به شکل خوبی تکمیل سازد؟
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پرسپولیس اگر هفته اول را با برد شروع
کنــد حتمــا ًدر هفته دوم مقابل فوالد در
خانــه و بازیهای دیگرش نتیجه خواهد
گرفــت چــون اســتارت قــوی موضوعــی
روحی روانی است و بازیکنان تیم مدعی
حتمــا ًمیتوانند برنده شــده و شــرایط را
به ســود تیمشــان درآورند.
هفتــه دوازدهــم هــم زمانــی اســت کــه
تیمهــا در بهتریــن شــرایط رودرروی هم
قرار میگیرند که شرایطشــان در جدول
هــم به نوعی مشــخص شــده اســت.

یحیــی مربــیای اســت کــه هیــچ چیــزی
از مربیــان خارجــی کــه در تیمهــای دیگر
هستند به لحاظ دانش و تجربه کم ندارد
ضمــن اینکــه اصــوال ًیحیــی ریزهکاریهــا
و شــرایط خــاص فوتبــال ایــران را خــوب
میدانــد کــه مربیــان خارجــی آشــنایی به
این مســائل ندارند .یحیی مربی شجاعی
است که چندین دستیارش حاال مربیان
لیــگ برتــر مــا شــد هاند .ســرمربیای
کــه اجــازه مــیداد دســتیارش در تمــام
کنفرانسهــا شــرکت کنــد .مســألهای که
بزرگــی یحیــی را نشــان میدهــد .یحیــی
بــه لحــاظ فنی کــم نمــیآورد اما بــه نظرم
بــه سرپرســتی در کنــار خود نیــاز دارد که
بتوانــد حاشــیهها را جمــع کند تــا یحیی و
تیمــش از ایــن بابــت لطمــه نبیننــد.
شانس قهرمانی پرسپولیس
در بین سایر مدعیان را چگونه
ارزیابی میکنید؟

ا گــر پرســپو لیس مها جــم خا رجــی
ششــدانگ جــذب کنــد صددرصــد
قهرمــان لیگ خواهد شــد و در هر بازی
حریفان را با چند گل اختالف شکســت
خواهــد داد.

چرا ما در کشورمان مثال ًدر پست
مهاجم ،بازیکن خوب به تعداد
کافی نداریم؟

پــول زیاد انگیــزه بازیکنان ما را خیلی کم
ســاخته؛ وقتــی که بازیکــن لیگ برتری از
یــک تیم بــزرگ به یک تیــم دیگر میرود
و چنــد میلیــارد هــم پــول میگیــرد .ایــن
پولهــا انگیــزه را از بازیکــن میگیــرد و
بــه نوعــی مانــع پیشــرفت او میشــود.
متأســفانه مــا در فوتبــال کشــورمان هــم
مدیــر خــوب چندانــی نداریــم .هــر چنــد
ســالها قبــل مــا مدیــری ماننــد آقــای
عابدینــی را داشــتیم کــه در پرســپولیس
عالــی کار کرد یــا مدیرانی مانند دادگان و
صفایی فراهانی را هم داشــتیم که واقعا ً
در مدیریــت بینظیــر بودنــد امــا حــاال
تقریبا ًفاقد مدیران ورزشی قوی هستیم
و از ایــن بعــد بســیار لطمــه خوردهایــم.
بازیکنان ما هم چون پولهای
زیاد و میلیاردی میگیرند اشباع
میشوند ،به همین دلیل کمتر
شاهد پیشرفت و به تکامل
رسیدن بازیکنانمان میشویم.

فعــا ً دو باشــگاه بــزرگ پایتخــت پــول

دارنــد .بعــد از مدتــی این پــول هم تمام
میشــود و دوبــاره ســهام دیگــری بــرای
مدتــی بــه مزایــده گذاشــته میشــود و
داســتان تکرار میشــود چــون مدیرانی
نداریــم کــه ماننــد دادگان و عابدینــی و
صفایــی فراهانــی درآمــدزا باشــند.
بازیکنان اسمی که جذب پرسپولیس
شدهاند در تیم بزرگی مانند
پرسپولیس جواب خواهند داد؟

بازیکــن وقتــی وارد پرســپولیس میشــود
انــگار وارد دنیــای جدیدی شــده اســت که
همــه چیــزش بــا تیمهــای دیگــر متفاوت
اســت .در ایــن دنیــای متفاوت هم ممکن
اســت بازیکــن تبدیــل به مهــدی طارمی یا
نوراللهی شود یا اینکه مانند اسدی و چند
بازیکن دیگر که نتوانستند در پرسپولیس
موفــق شــوند راهــی تیــم دیگــری شــوند.
بازیکن باید در پرسپولیس جدا از مسائل
فنــی بــه لحــاظ روانی هــم ظرفیــت باالیی
داشــته باشــد ،موضوعــی کــه امیــدوارم
در خصــوص بازیکنانــی ماننــد صادقــی
و دانیــال اســماعیلیفر و ســایر بازیکنــان
جدیــد بــه بهترین شــکل ممکــن رخ داده
و اتفــاق بیفتد.

گزارش

پرسپولیس باالخره قید مهاجمان برزیلی را زد

لوکادیای هلندی از بوندسلیگا گزینه جدید
پرسپولیس هنوز مهاجم خارجی جذب
نکــرده امــا بــاز هــم خبــر توافــق اولیه با
یــک مهاجــم شــنیده میشــود کــه در
کمــال تعجــب برزیلی نیســت.
مد یــرا ن پرســپو لیس میگو ینــد
برخــی از مهاجمــان خارجــی را بــرای
حضــور در ایــران ترســانده بودنــد تــا
آنهــا بــه پرســپولیس نیاینــد .یکــی از
ایــن بازیکنــان یــک مهاجــم برزیلــی
بهنــام ادو بــود که مورد توجه باشــگاه
پرســپولیس قــرار داشــت و مذاکرات
خوبــی هــم بین طرفین انجام شــد اما
در حالــی کــه ایــن بازیکــن بهصــورت
تلویحــی موافقت خــود را برای حضور
در پرســپولیس اعــام کــرده بــود امــا
خبــر پیشــنهاد از لیــگ عربســتان و
فرانســه بــرای خــود را مطــرح کــرد تــا

حضور این بازیکن هم در پرسپولیس
منتفــی شــود.
ایــن بازیکن درخواســتهایی همچون
حقوق بیشــتر در ازای پاس گل ،گلزنی،
گرفتن پنالتی ،تعداد بازی و … را مطرح
کــرده بود که پرســپولیس ایــن موضوع
را هــم پذیرفته بود امــا در نهایت جذب
ایــن بازیکــن بــا مشــکل روبــهرو شــد تــا
این بار مســئوالن باشــگاه دنبال آوردن
بازیکنی از اروپا باشــند.
بنــا به گفته برخی از مســئوالن باشــگاه
پرســپولیس زمینــه جــذب یــک مهاجم
خارجــی بــرای حضور در ایــن تیم فراهم
شده و اگر اتفاق غیرقابل پیشبینی رخ
ندهــد این بازیکــن که احتمــاال ًاروپایی
هــم خواهد بود طی روزهــای آینده وارد
تهران خواهد شــد تا کار خود را زیر نظر

یحیــی گلمحمــدی آغاز کند.
گفتــه شــده یورگــن لئونــاردو لوکادیــا،
مهاجــم  28ســاله اهــل هلنــد بازیکنــی
اســت کــه صحبتهــای اولیــه را بــا
باشــگاه پرســپولیس انجــام داده و در
حــال حاضــر محتملتریــن گزینــه برای
تقویــت خــط حملــه پرســپولیس بــه
شــمار میرود .فوروارد  186سانتیمتری
فصــل گذشــته بوخوم که عمــده دوران
فوتبالــش را در پــیاسوی آیندهــوون
پشــت ســر گذاشــته ،پس از انجام 175
بــازی و بــه ثمــر رســاندن  63گل بــرای
آیندهــوون ،در قــراردادی  17میلیــون
یورویــی در ســال  2018بــه برایتــون
پیوســت تا در کنار علیرضا جهانبخش،
دومیــن خرید آن فصــل برایتون از لیگ
اردیویســه باشــد .بــا ایــن حــال ،ایــن

بازیکــن بعــد از یــک فصــل حضــور در
برایتــون و گلزنی برابر آرســنال و اورتون،
بــه تیمهــای هوفنهایم آلمان و افســی
سینســیناتی امریــکا قــرض داده شــد.
او در دوازده بــازی بــرای هوفنهایــم،
چهــار گل و یــک پــاس گل ثبــت کــرد و
در لیــگ  MLSهــم طــی  27بــازی ،ســه
گل بــرای اف ســی سینســیناتی بــه ثمــر
رســاند و ســرانجام بــا پایــان قــراردادش
با برایتون ،بعد از ثبت شــش گل و ســه
پــاس گل در مجمــوع  46بازی برای این
تیــم ،بهعنــوان بازیکــن آزاد بــه بوخــوم
پیوســت تــا ایــن تیــم را در بوندسلیــگا
همراهــی کنــد.
هرچنــد حضــور لوکادیــا در بوخــوم در
یــک نیمفصــل خالصــه شــد ،امــا ایــن
مهاجــم باکیفیــت هلنــدی در  13بــازی

بــرای ایــن تیــم دو گل زد و یــک پــاس
گل داد .نکتــه جالــب در خصوص این
بازیکــن امــا ،گلزنــی برابــر دورتمونــد و
بایرن مونیخ ،دو غول فوتبال آلمان در
فصــل گذشــته بود کــه بــا پیروزیهای
چهــار بــر دو برابــر بایــرن و چهار بر ســه
برابــر زنبورهــا همراه شــد.
لوکادیــای هلنــدی که ســابقه حضور در
ردههــای جوانــان و نوجوانــان و دعــوت
بــه اردوی تیــم ملــی بزرگســاالن هلند را
هــم در کارنامــه دارد ،در صــورت حضور
در پرســپولیس میتوانــد دغدغههــای
ســرمربی را در خــط حمله به طور کامل
برطــرف کنــد و از طرفــی دیگــر ،بعــد از
مانوئــل فرنانــدز خریــد ســپاهان ،یکــی
دیگــر از بمبهــای نقــل و انتقــاالت
فوتبــال ایــران لقــب بگیــرد.

اگر پرسپولیس
مهاجم خارجی
ششدانگ جذب کند
صددرصد قهرمان
لیگ خواهد شد و
در هر بازی حریفان
را با چند گل اختالف
شکست خواهد داد

فضای تیم پرسپولیس در تمرینات
پیشفصــل فضــای مثبــت و خوبی
اســت و از حاال میشــود به شــرایط
تیــم در فصــل جدیــد خوشــبین
بــود .هــر چنــد تیمهــای دیگــر
هــم خریدهــای خوبــی داشــتهاند
و فاصلــه زیــاد روزهــای نخســت
نقل و انتقاالت و کهکشــانی شــدن
زودهنگام پرســپولیس دیگر آنقدر
بولــد و پررنگ به چشــم نمیآید اما
آنچــه میتوانــد باعــث ایــن تفــاوت
شــود فضــای دوســتانه و منســجم
تیم در رختکن است .امید عالیشاه
بعد از رفتن سیدجالل کاپیتان اول
شــده و کمی متفاوت عمل میکند
امــا هم او هــم کمال که طی فصول
گذشــته بــا ســیدجالل رابطه خوبی
داشــتند در همــان مســیر قــدم
برمیدارنــد و حواسشــان بــه خــط
قرمزهــا هســت .ایــن مســأله در
مورد ســیامک نعمتی که حاال یکی
از بزرگترهای تیم به حساب میآید
هــم مصــداق دارد .اینهــا بــزرگان
پرســپولیس بــه حســاب میآینــد
کــه تــا حــدودی رفتــار متفاوتــی
نســبت بــه دیگر بازیکنــان از جمله
خریدهــای جدیــد و جوا نترهــا
دارنــد امــا هیــچ وقــت فاصلــهای
بیــن بازیکنــان تیم نیفتاده اســت.
بازیکنــان جدیــد هم خیلــی زود در
تیــم جــا افتــاده و بــا نفــرات دیگــر
اخــت شــدهاند .ســروش رفیعی که
قبلتــر در پرســپولیس بــوده و فضا
را میشناســد .بیرانونــد هم همین
حالــت را دارد ضمن اینکه خودش
عامــل روحیهبخــش و بمــب انــرژی
اســت .بقیــه نفــرات هــم بازیکنــان
باتجربــهای هســتند کــه قبلتــر
بــا برخــی بازیکنــان پرســپولیس
همبــازی بود هانــد .در مجمــوع
اتمســفر تیــم پرســپولیس قابــل
قبــول اســت .خبــری از بانــد و گروه
نیســت و میتوان تیم یحیی را یک
تیــم مؤدب و منضبــط در تمرینات
پیشفصــل خطــاب کــرد کــه بایــد
دیــد بــا ورود بــه مســابقات چــه
شــرایطی پیــدا خواهــد کرد.

