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از کمپ سرخ
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خبر

خبر خوب از کالنی
بعد از سکته مغزی

حســین کالنــی  3روز پیــش در
کالیفرنیای امریکا ســکته مغزی
کــرد و دو روز تحــت مراقبتهای
ویــژه قــرار داشــت .بعــد از ایــن
اتفــاق ،کالنــی ســتاره اســبق تیم
ملــی و با شــگا ه پرســپو لیس
بال فا صلــه بــرا ی پشــت ســر
گذاشــتن مراحــل درمانــی بــه
بیمارســتان منتقــل شــد .البتــه
خوشــبختانه آخرین اخبار درباره
وضعیت عمومی اسطوره فوتبال
ایــران خــوب گــزارش شــده و او
پــس از پشــت ســر گذاشــتن
مراقبتهــای مــورد نیــاز ،بــا نظر
پزشــکان از بیمارســتان مرخص
شــده اســت .با این حال حســین
کالنــی کــه قرار بــود در مهرماه به
ایــران بازگــردد با توصیه پزشــک
از ســفرهای طوالنــی مــدت منــع
شــده اســت.

محسن خلیلی

مهدی هاشمی نسب

سعید صادقی

پز دادن با محصوالت آکادمی

خوش و بش با نیمکت پرسپولیس

اصًال ناراحت نیست

بعــد از حضــور تعــداد زیــادی از بازیکنان تیم امید پرســپولیس در بازی تدارکاتی
تیــم بزرگســاالن باشــگاه مقابــل فــوالد ،مدیــر آکادمــی پرســپولیس بــا انتشــار
تصویری از حضور این جوانها در بازی با فوالد از دیده شدن جوانهای آکادمی
در ایــن بــازی ابــراز خوشــحالی کــرد .بــه نظر میرســد خلیلــی موفق شــده ارتباط
خوبــی بــا یحیــی گل محمدی بگیرد و همیــن ارتباط در حضور مســتمر بازیکنان
پایه در تمرینات و بازیهای تدارکاتی تیم بزرگســاالن تأثیر مثبت داشــته است.

گفته میشــد مربی فوالد با یحیی گل محمدی و افشســین پیروانی مشــکل دارد و
حاضر به دست دادن با آنها نیست اما انگار در بازی تدارکاتی شرایط فرق میکند.
گفته شده هاشمی نسب قبل از بازی هم با یحیی هم با افشین خوش و بش کرده
و حتــی دقایقــی طوالنــی در اتــاق مربیان پرســپولیس حاضر بوده اســت .همچنین
در شــرایطی که شــایعه شــده بود او از بازی اخراج شــده اما بازی با پرســپولیس را از
روی ســکو دیده تا دید بهتری نســبت به بازی تیمش داشــته باشــد.

بعد از اینکه از تیم ملی خط خورد و به تمرینات برگشــت مصدوم بود و نتوانســت
با تیم تمرین کند هر چند گفته میشــود مصدومیتش جدی نیســت و احتماال ًاز
امــروز در تمریــن حاضر شــود .بــا این حال چیزی که در مورد این بازیکن به چشــم
میخورد اینکه بعد از خط خوردن از تیم ملی چندان ناراحت نیســت و با چهرهای
خندان در ورزشــگاه شــهید کاظمی حاضر میشــود .البته شــاید خود صادقی هم
به این نتیجه رســیده که خط خوردنش طبیعی بوده اســت.

ترکیب نیمه اول
لو رفت

مشــخص نشــد چــرا رســا نه
رســمی باشــگاه پرســپولیس
ترکیــب نیمــه اول ایــن تیــم در
بــازی بــا فــوالد را اعــام کــرد؟
چــرا کــه بازیکنــان زیــادی از بین
نفــرات اصلی در تمرینات غایب
هســتند و نزدیــک بــه مســابقه
رســمی هــم نبودیــم .بــا ایــن
حــال مشــخص شــد در نیمــه
اول بــازی بــا فــوالد و در نیمــه
نخســت امیررضــا رفیعــی درون
دروازه ایســتاده ،گولســیانی و
فرجی مدافعــان میانی بودهاند،
علــی نعمتی در دفــاع چپ بازی
کــرده و دانیــال اســماعیلیفر
مدافــع راســت .در خــط میانــی
سینا اســدبیگی کنار کامیابینیا
بــازی کــرده و ســروش رفیعــی
هــم مقابــل آنهــا بــوده اســت.
در پســت وینگــر چــپ و راســت
حامــد پاکــدل و محمــد عمــری
بــازی کردنــد و در نــوک حملــه
لوکادیــا کــه این ترکیــب در نیمه
نخســت تنهــا یــک موقعیــت
خــوب گلزنــی ســاختند.

یک روز تعطیلی
تمرین

بعــد از بــازی تدارکاتــی مقابــل
فــوالد تمرینــات پرســپولیس
دیــروز تعطیــل بــود تــا بازیکنــان
اســتراحت کننــد .قــرار اســت از
امــروز تمرینــات ســرخها بــرای
بــازی بــا تراکتــور از ســر گرفتــه
شــود .ایــن بــازی روز دهــم
مهرمــاه در ورزشــگاه آزادی
برگزار میشــود و هنوز مشخص
نیســت که با حضور تماشــاگران
برگــزار خواهــد شــد یــا خیــر.

علت نتایج ضعیف
تیمهای پایه

تیمهــا ی پا یــه پر ســپو لیس
در هفتههــای ســپری شــده از
مســابقات ردههای سنی مختلف
نتا یــج خو بــی نگرفتها نــد کــه
خودشــان میگوینــد علــت ایــن
اتفاق زمان بد تمریناتشان بوده
اســت .از آنجــا کــه تیمهــای پایــه
پرســپولیس در فصــل تابســتان
تنها بین ساعات  11تا  2/30دقیقه
بعد از ظهر میتوانند در ورزشــگاه
درفشــیفر تمریــن کنند ،شــرایط
خوبی برای تمرین نداشتند و این
مســأله در عملکردشان تأثیرگذار
بــود .از آنجایــی کــه باشــگاه
پرســپولیس چنــد ســالی اســت
ورزشگاه درفشیفر را به پیمانکار
اجــاره داده ،این مشــکالت وجود
داشــته امــا قــرار اســت بــا پایــان
یافتــن مدت قــرارداد پیمانکار که
آخــر شــهریورماه اســت ورزشــگاه
درفشــیفر کامال ًبــه تیمهای پایه
داده شــود.

یک نیمه پایاپای مقابل فوالد پرستاره

نکته مهم و اتفاق
ویژهای که در این
فصل در مورد یحیی
و نگرش او نسبت به
بازیکنان جوان رخ
داده اینکه او نسبت
به شرایط این بازیکنان
اشراف دارد و همه را
به اسم میشناسد.
یحیی بهصورت
چرخشی از این
بازیکنان در تمرینات
استفاده میکند و هر
بار در تماس با خلیلی
مشخص میکند کدام
نفرات میتوانند در
کنار بزرگساالن حاضر
شوند
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جوانهای پرسپولیس آبروداری کردند
رســانه رســمی باشــگاه پرســپولیس
بعــد از بــازی تدارکاتــی روز سهشــنبه
مقابــل فــوالد تنهــا ترکیــب نیمــه دوم
ســرخها را اعــام کــرد کــه بــا تعجــب
مخاطبــان و هــواداران پرســپولیس
همــراه بــود .در ایــن ترکیــب تنهــا
نــام دو ســه بازیکــن بــه چشــم آشــنا
میآمــد؛ یکــی محمدمهــدی احمــدی
کــه عضــوی از تیــم اصلــی بزرگســاالن
است .ابوالفضل سلیمانی که خروجی
فصل قبل آکادمی بوده و حاال در تیم
بزرگســاالن حضــور دارد و البتــه علــی
جودکــی کــه از تیم امید بــه تیم اصلی
رســید .بقیــه نفــرات را حتی هــواداران
پیگیــر پرســپولیس هــم نشــناختند.
در ایــن بــازی امیررضــا رفیعــی کــه از
نســاجی به تیم امید پرســپولیس آمد
در ترکیــب اصلی بود .مدافعان میانی
در نیمــه دوم ابوالفضــل ســلیمانی و
جــواد امیــدی بودنــد؛ هــر چنــد یحیی
در یکــی دو بــازی تدارکاتی پیشفصل

از ســلیمانی در پســت هافبک دفاعی
هــم تســت گرفته بود کــه البته جواب
مثبتی نداشــت.
محمدمهدی احمدی مدافع چپ بود
و در ســمت راســت علــی بابایــی بــازی
کرد تا جانشــین دانیال اسماعیلیفر،
بازیکنــی جــوان باشــد .امیــد فهمــی و
علــی خمسآبــادی در پســت هافبک
دفاعــی زوج جدیــدی تشــکیل دادنــد
تــا پرســپولیس در این دیــدار نیز با دو
هافبک تدافعی بازی کند .امید فهمی
جــزو بازیکنــان بــود کــه در مقطعــی
از تمرینــات پیشفصــل همــراه تیــم
بزرگســاالن بود.
امیــر نــوری در ســمت راســت و علــی
جودکــی در جنــاح چــپ خــط هافبــک
بــازی کــرده بودنــد .البتــه جودکــی
عضوی از تیم بزرگســاالن اســت و او را
بهعنــوان مدافــع چــپ میشناســیم.
رضــا فالحتــی کــه پیراهــن شــماره 10
بــا نــام مخفــف میــاد ســرلک را برتــن

داشــت ،در پســت مهاجــم ســایه بــه
میــدان رفــت و رضا خــدادادی در خط
حملــه بــه کار گرفتــه شــد .خــدادادی
هم از جمله بازیکنانی بود که مقطعی
در تمرینــات پیشفصــل همــراه بــا
ســتارههای بزرگســاالن کار کــرده بود.
در ادامــه بابــک علیــزاده هــم دیگــر
بازیکــن تیــم امیــد بــود کــه بهعنــوان
بازیکــن تعویضــی وارد میــدان شــد.
ایــن بازیکنــان همگــی عضــوی از تیــم
امیــد پرســپولیس بودنــد .جالــب
اینکــه صبــح روز بــازی بــا فــوالد یحیی
گلمحمــدی در تمــاس بــا محســن
خلیلــی مدیــر آکادمی فوالد خواســته
بود که  9بازیکن تیم امید را برای بازی
دوســتانه تیــم بزرگســاالن بفرســتد.
البته از آنجا که تیم امید پرســپولیس
هــر  5روز یــک مســابقه رســمی انجام
میدهــد خلیلــی تعــدادی از بازیکنان
اصلــی و تعــدادی از بازیکنان ذخیره را
برای بازی با فوالد به ورزشــگاه شــهید

کاظمــی فرســتاد کــه همــه نمایشــی
قابــل قبــول ارائــه دادند.
نکتــه مهــم و اتفــاق ویــژهای کــه در
ایــن فصــل در مــورد یحیــی و نگــرش
او نســبت بــه بازیکنــان جــوان رخ
داده اینکــه او نســبت بــه شــرایط این
بازیکنــان اشــراف دارد و همــه را بــه
اســم میشناســد .یحیــی بهصــورت
چرخشــی از این بازیکنان در تمرینات
اســتفاده میکنــد و هــر بــار در تمــاس
بــا خلیلــی مشــخص میکنــد کــدام
نفــرات میتواننــد در کنــار بزرگســاالن
حاضــر شــوند.
به صورت کلی امسال یحیی از شرایط
بازیکنــان جوان تیمش راضی اســت و
بعــد از بــازی با فوالد رضایــت او و کادر
فنــی حاصل شــد .این اتفــاق در حالی
رخ میدهــد کــه او در فصــول گذشــته
هیــچ اعتقــادی نســبت بــه بازیکنــان
جوان نداشــت.
بازیکنــان جوان پرســپولیس در حالی

مقابــل فــوالد پرســتاره در یــک نیمــه
نمایشــی نســبتا ً پایاپــای داشــتند و
در دقایــق پایانــی گل خوردنــد کــه
از نظــر دریافتــی شــرایط عجیبــی
دارنــد .بــا وجــود ایــن شــاید همیــن
بــازی کــه ظاهــرا ًیحیــی مجبور شــد از
بازیکنــان امید باشــگاه اســتفاده کند
باعــث شــود تــا مدیــران باشــگاه نگاه
جدیتــری بــه آکادمــی و خروجــی آن
داشــته باشــند.
بــا همیــن یــک نیمــه بــازی مقابل یک
تیــم لیگ برتری حاال مدیران باشــگاه
پرســپولیس بیشــتر از قبــل بــه ایــن
نتیجــه خواهنــد رســید کــه در صورت
اهمیــت دادن بــه آکادمــی و هزینــه
کــردن بــرای آن جلــوی هــدر رفتــن
منابــع مالی باشــگاه را خواهند گرفت
و شــاید اگــر تنهــا دو میلیــارد تومــان
برای این بخش مهم و اساســی هزینه
کننــد جلــوی ضــرر 20میلیــارد تومانی
را بگیرنــد.

گزارش

ترابی و سرلک در رویای رسیدن به جام جهانی

 10و  11پرسپولیس  18و  16تیم ملی میمانند؟

میالد ســرلک و مهدی ترابی دو ســتاره
فصــل گذشــته پرســپولیس بدون ســر
و صــدا قراردادشــان را تمدیــد کردنــد
و در شــش هفتــه گذشــته هــم جــزو
بهترینهــای تیمشــان بودنــد تا همان
قــدر کــه از دیــد اســکوچیچ پنهــان
نمیماندنــد مــورد توجــه کارلــوس
کــیروش هــم قــرار بگیرنــد .هــر دو
بازیکــن حــاال در اتریــش حضــور دارند
و بعیــد نیســت در بــازی فــردا مقابــل
اروگوئــه هــم به میــدان بروند .شــماره
 10و  11پرسپولیس که حاال در تیم ملی
پیراهنهــای شــماره  18و  16را بــه تــن
میکننــد برعکس تیم باشگاهیشــان

شــرایط مســتحکمی در تیــم ملــی
ندارنــد.
میــاد ســرلک فصــل قبــل نفــر اول
پرســپولیس از حیــث دقایــق حضــور
در میــدان بــود و امســال هــم در کل
بازیهــا فیکــس بــود و بــه ســختی از
ســوی یحیــی تعویــض میشــود امــا
در تیــم ملــی رقبــای قدرتمنــدی مثــل
ســعید عزتاللهــی ،امیــد ابراهیمــی،
احمــد نوراللهــی و احســان حاجصفــی
دارد که همگی در خارج از کشــور بازی
میکننــد و در تورنمنتهــای قبلــی زیــر
نظــر کــیروش کار کردهانــد.
مهدی ترابی هم رقبای سرسختی مثل

علیرضــا جهانبخــش ،علــی قلــیزاده و
مهــدی قایــدی دارد و اگــر قــرار باشــد
تیــم ملــی با یک مهاجم نــوک بازی کند
رقیب مهمی مثل مهدی طارمی هم به
این جمع اضافه خواهد شــد .ترابی در
جام جهانی قبلی جزو لیســت تیم ملی
بــود امــا بازی نکــرد .اتفاقی کــه در جام
ملتهــای  2019هم برای او تکرار شــد.
کــیروش در خصــوص ترابی شــناخت
کاملــی دارد و حداقــل اینکــه بیشــتر از
ســرلک با او آشناســت امــا این احتمال
وجــود دارد کــه هــر دو بازیکــن یــا یکــی
از آنهــا یکــی از شــش خــط خــورده تیــم
ملــی در راه رســیدن بــه جــام جهانــی

قطــر باشــند.
بــا وجــود ایــن پــر واضــح اســت کــه هــر
دو بازیکــن لیاقــت و شایســتگی قــرار
گرفتــن در لیســت  23نفــره تیــم ملــی
را دارنــد و اگــر ایــن اتفــاق رخ دهد هیچ
کــس تعجــب نخواهــد کــرد .در ســوی
مقابــل خــط خــوردن هــر یــک از ایــن
بازیکنــان میتواند بــا واکنش هواداران
پرســپولیس مواجــه شــود چــرا کــه هــر
چقــدر ســهمیه پرســپولیس در جــام
جهانــی بیشــتر باشــد هــواداران ســرخ،
مقابــل طرفــداران تیمهــای رقیــب
سرشــان را باال میگیرند و بیشــتر کری
میخواننــد.

