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اخبار
شوک بزرگ به سرخپوشان

نامه فسخ قرارداد برانکو به باشگاه
پرسپولیس رسید

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که به خاطر
مطالباتش حاضر به ادامه همکاری نشده ،نامه
فسخ قرارداد خود را برای مسئوالن این باشگاه
ارسال کرده است و فصل آینده سرمربی این
تیم نخواهد بود.
به گزارش مهر ،برانکو ایوانکوویچ که بابت عدم
پرداخت مطالبات خود از باشگاه پرسپولیس
ناراحت بود نامه فسخ قرارداد خود را به باشگاه
پرسپولیس ارسال کرد .سرمربی سرخپوشان
پایتخت ضمن ابراز ناراحتی بابت عدم پرداخت
مطالباتش قید کرده است که مشکل مربوط به
همکاران وی نیز حل نشده است و او حاضر
به ادامه همکاری با باشگاه پرسپولیس نیست.
قرار است سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در
مذاکره با مسئوالن باشگاه پیرامون دریافت
مطالباتش به توافق برسد و از آنجایی که
باشگاه به تعهدات مالیاش عمل نکرده است،
وی بابت فسخ قرارداد سال آیندهاش خسارتی
به باشگاه نخواهد داد.

با اعالم سازمان لیگ

پرسپولیس قهرمان سوپرجام شد
سازمان لیگ رسما اعالم کرد پرسپولیس
قهرمان سوپر جام این فصل از مسابقات شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال
ایران ،با توجه به عدم پیشبینی این مورد در
آییننامه برگزاری مسابقات براساس مقررات
هیئت رئیسه سازمان لیگ در این خصوص
مصوب کرد در صورت قهرمانی یک تیم در
لیگ برتر و جام حذفی مسابقه سوپرجام برگزار
نمیشود و تیم قهرمان هر دو جام به عنوان
قهرمان سوپرجام معرفی میشود .ضمنا این
مورد در آییننامه سنوات آینده پیشبینی شد.

مهدی رحمتی رسما به پدیده مشهد
پیوست
کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه
استقالل به تیم فوتبال شهر خودرو خراسان
پیوست.
به گزارش وب سایت نود ،در بیانیه رسمی
باشگاه پدیده که در سایت این باشگاه منتشر
شده است درباره این انتقال آمده است:
سیدمهدی رحمتی ،کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال
ایران و باشگاه استقالل و یکی از پرافتخارترین
بازیکنان تاریخ فوتبال ایران با عقد قرارداد رسمی
به مدت دو فصل به تیم فوتبال شهر خودرو
پیوست .این بازیکن با تایید و درخواست یحیی
گل محمدی سرمربی تیم  ،پس از مذاکراتی
طوالنی با فرهاد حمیداوی ،مالک باشگاه شهر
خودرو برای لیگ نوزدهم و بیستم به عضویت
شهر خودرو درآمد .رحمتی با  77بازی ملی در
رده بزرگساالن و بیش از  ۱۵۰بازی ملی در رده
های سنی مختلف  ،به عنوان باسابقه ترین
بازیکن ادوار لیگ برتر  ۴۴۱بار به میدان رفته و
با بیش از  200کلینشیت ،رکورددار تاریخ لیگ
برتر فوتبال ایران است .این سنگربان کارکشته
با استقالل و سپاهان ۴ ،بار جام قهرمانی لیگ
برتر و  ۲بار جام قهرمانی حذفی را به باالی سر
برده است .رحمتی در فصل گذشته در استقالل
عملکرد قابل توجهی داشت و در  17بازی که
به میدان رفت ،موفق شد  12بار دروازهاش را
بسته نگاه دارد .چند روز پیش خبر توافق پدیده
با رحمتی منتشر شده بود.

جهانورزش
اخبار

دخالت فنی بدون حمایت خاص

نقش کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش در تیم فوتبال امید کجاست؟
همزمان با آغاز دوباره تمرینات تیم فوتبال امید
یک سوال جدی برای اهالی فوتبال پیرامون تعامل
فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و همچنین کمیته
ملی المپیک درخصوص این تیم ایجاد شده و آن
نقش یا مسئولیت تعریف شده هر طرف در این
معادله است.
به گزارش مهر ،البته این سوال تنها مربوط به
دوره فعلی نیست و درواقع همواره در آستانه آغاز
بازیهای المپیک برای تیم امید مطرح بوده که
جایگاه و نقش هر طرف در آمادهسازی و تدارک
این تیم به چه شکلی تعریف میشود؟
تیم فوتبال امید ایران تمرینات خود را در دور
جدید با سرمربیگری فرهاد مجیدی آغاز کرده و
بدون توجه به درست یا غلط بودن این انتخاب
سواالت جدی درخصوص نقش و جایگاه کمیته
المپیک و وزارت ورزش در تعیین سرنوشت و
تصمیمات اجرایی و فنی این تیم وجود دارد.
سوال اساسی این است که عمال ً آیا ادعای
مسئوالن وزارت و کمیته درخصوص ضرورت
همفکری با آنها پیرامون انتخاب سرمربیان تیمهای
ملی در رشتههای مختلف خصوصا ً در آستانه
رقابتهای المپیک موجه و منطقی است؟
اوال ً عطف به نامه کیومرث هاشمی رئیس اسبق
کمیته المپیک به فدراسیون فوتبال کلیه اختیارات
و تصمیمات فنی در حوزه تیم المپیک به این
فدراسیون واگذار و پس از آن هرگز مکاتبهای در
این خصوص با فدراسیون صورت نگرفته که حاکی
از سلب اختیار مسئوالن فدراسیون فوتبال یا حتی
ضرورت جلب موافقت و نظر کمیته المپیک و
وزارت ورزش درخصوص انتخاب سرمربی تیم امید
باشد.
حتی مسئوالن کمیته ملی المپیک پیش از این و
در ماجرای کنار رفتن کرانچار هم بارها اعالم کردند
که اینگونه تصمیمات در حوزه مدیریت فدراسیون
فوتبال اتخاذ میشود .این مسئله در ماجرای
انتخاب ویلموتس برای تیم ملی بزرگساالن هم
بارها از سوی وزارت ورزش و کمیته المپیک مورد
تاکید قرار گرفت.
ثانیا ًکمیته ملی المپیک و وزارت ورزش در حالی
مدعی لزوم دخالت در انتخاب سرمربی تیم امید
و یا اعالم نظر هستند که از جهت لوجستیکی و

کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش درحالی مدعی شدند فدراسیون فوتبال برای انتخاب سرمربی تیم امید با آنها هماهنگی نداشته است که در راه
آمادهسازی ملیپوشان نقش آنها مشخص نیست.

بنا بر برخی
گزارشات
موثق وعده
مسئوالنکمیته
المپیکبرای
پرداخت پاداش
به اعضای تیم
پس از صعود به
مرحلهنهایی
محققنشد
مالی هیچگونه حمایتی از این تیم انجام نمیدهند.
درواقع بر اساس اعالم رئیس فدراسیون فوتبال
مجموع حمایت مادی کمیته المپیک از تیم امید
رقمی در حدود  ۲۰۰میلیون تومان بوده که در
آستانه آغاز بازیها به اعضای تیم پرداخت شد و
البته این رقم حتی  ۵درصد از هزینههای تیم امید
در مرحله نخست مقدماتی نیز نبوده است.
از سوی دیگر بنا بر برخی گزارشات موثق وعده
مسئوالن کمیته المپیک برای پرداخت پاداش به
اعضای تیم پس از صعود به مرحله نهایی نیز
محقق نشد .حتی اردوی برون مرزی امیدها در
قطر و بازی با اردن و عمان در خاک این دو کشور
هم با رایزنی مسئوالن فدراسیون فوتبال عملی شد
و حتی وزارت ورزش در این مسیر از البیهای
دیپلماتیک خودش هم استفادهای به سود تیم

کاراته ایران باثباتترین تیم در دنیا است

امید نکرد .با این شرایط و در موقعیتی که وزارت
ورزش یا کمیته المپیک هیچگونه حمایت مادی
یا حتی معنوی از تیم المپیک نمیکنند و کلیه
مراحل آمادهسازی این تیم را به فدراسیون فوتبال
واگذار کردهاند ،انتظار دخالت در انتخاب سرمربی
تیم امید یا سایر اعضای کادر فنی تا حدودی غیر
منطقی به نظر میرسد.
مسئله سوم که باید در این حوزه مورد توجه
قرار داد ادعای وزارت ورزش درخصوص ضرورت
انتخاب سرمربی تیمهای ملی رشتههای مختلف
براساس مصوبهای است که فدراسیونهای عضو
را ملزم به کسب مجوز در این خصوص میکند.
با این وجود در حوزه فوتبال به نظر میرسد چنین
مصوبه و ابالغی دخالت صریح دولت در امور
فوتبال به شمار میرود چراکه انتخاب سرمربی

یکی از واضحترین مصادیق تصمیمات مستقل
فدراسیونها خصوصا ً در رشته فوتبال است و
طبیعتا ًبر اساس قوانین فیفا کسب مجوز از دولت
برای انتخاب سرمربی تیمهای ملی تخلف آشکار به
شمار میرود.
البته درخصوص انتخاب فرهاد مجیدی به
عنوان سرمربی تیم امید ممکن است دیدگاهها
و نظرات مختلفی بین اهالی فوتبال وجود داشته
باشد اما اینگونه تصمیمات در هر شرایطی تنها
باید در حوزه فوتبال و با کسب نظر پیشکسوتان
و کارشناسان خصوصا ًکمیته فنی فدراسیون اتخاذ
شود و درنهایت هم این کمیته پیرامون انتخابهای
خودش به رسانهها پاسخگو باشد اما با هر شرایطی
دخالت وزارت ورزش و کمیته المپیک در این
موضوع غیر قابل قبول به نظر میرسد.

آرژانتین کار خودش در کوپا آمریکا را با شکست
آغاز کرد.
به گزارش وبسایت نود ،تیم های آرژانتین و
کلمبیا از گروه دوم رقابت های کوپا آمریکا در
ساعت ۲:۳۰بامداد یکشنبه به مصاف هم رفتند
که این بازی با دو گل به سود کلمبیا تمام شد تا
این تیم پس از  ۱۲سال موفق به شکست آلبی
سلسته شود .آرژانتین در بازی بعدی به مصاف
پاراگوئه می رود و کلمبیا هم که هدایت آن بر
عهده کارلوس کیروش است به مصاف قطر
خواهد رفت.
کیروش در دقیقه  ۱۴بازی به دلیل مصدومیت
موریل مجبور به تعویض شد و مارتینز به جای او
به بازی آمد .نیمه اول بازی که با برتری نسبی
کلمبیا همراه بود بدون ایجاد موقعیت خاصی
به پایان رسید .آرژانتین که در نیمه اول نمایش
ضعیفی ارائه کرده بود در دقیقه  ۵۹صاحب
موقعیت خوبی شد اما شوت پاردس روی کرنر
ارسالی به خوبی توسط اوسپینا مهار شد.
در حالی که آرژانتین در نیمه دوم توانسته بود
نمایش بهتری ارائه دهد این تیم کیروش بود که
در دقیقه  ۷۰با شوت زیبای مارتینز به گل رسید.
کلمبیا در دقیقه  ۸۵از جلو کشیدن بازیکنان
حریف استفاده کرد و روی یک ضد حمله به گل
دوم هم رسید .زاپاتا موفق شد سانتر لرما به دهانه
دروازه را به گل تبدیل کند.

پوگبا خواهان جدایی
از منچستر شد
پل پوبا برای اولین بار به صورت رسمی اعالم
کرد که قصد دارد فصل بعد در تیمی دیگر به
فوتبال خود ادامه دهد.
به گزارش ورزش سه ،پوگبا تابستان 2016
بود که با انتقالی  105میلیون یورویی از
یوونتوس راهی منچستریونایتد شد .او سال
 2012از یونایتد به عنوان بازیکن آزاد به یووه
پیوسته بود و پس از  4سال به باشگاه سابق
خود بازگشت.
در سه سال گذشته او توانسته با یونایتد

قهرمان لیگ اروپا و نیز جام حذفی فوتبال

انگلیس شود ولی در دستیابی به لیگ برتر

بازماند .پوگبا که سال گذشته با ژوزه مورینیو

سخت به مشکل خورده بود و قصد جدایی در

مصائب شیرین سرمربی

سرمربی تیم ملی کاراته ایران در حالی برنامههای خود برای حضور
در رقابتهای قهرمانی آسیا را اعالم کرده که در میان مدعیان جهانی
باثباتترین تیم در یک سال اخیر بوده است.
به گزارش مهر ،ازبکستان در تاشکند کمتر از یک ماه دیگر میزبان
شانزدهمین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا است؛ رقابتهایی که به
دلیل تأثیر نتایج آن در کسب سهمیه المپیک از اهمیت ویژهای نه
تنها برای ایران که برای تمامی کشورهای مدعی برخوردار است.
سید شهرام هروی سرمربی موفق تیم ملی کاراته هرچند برنامههای
خود را برای حضور در این رویداد مهم اعالم کرده ولی به نظر میرسد
دشواریهای شیرینی پیش روی او است .وی با مالک قراردادن
عملکرد ملیپوشان از ابتدای سال  ۲۰۱۹و امتیازاتی که آنها در شش
تورنمنت لیگ جهانی بدست آوردهاند ،ترکیب تیم خود برای حضور
در رقابتهای قهرمانی آسیا انتخاب خواهد کرد.
برهمین اساس حضور مجید حسننیا ،بهمن عسگری و سجاد
جزاده در ترکیب اصلی برای اعزام به ازبکستان قطعی است و در
گن 
سه وزن هم دیدارهای انتخابی برگزار خواهد شد.
نفراتی که در اردوی تیم ملی در چندماه اخیر حضور داشتهاند،
عملکرد فوق العادهای از خود به تصویر کشیدند که باعث شد هروی از

کیروش از مسی
و یارانش انتقام گرفت

انتقاالت زمستانی را داشت اما با اخراج مرد
پرتغالی و آمدن اوله گنار سولسشر ،تصمیم

دشواریهای پیش روی خود لذت ببرد .اینکه چند کاراتهکای همطراز
داشته باشی و برای انتخاب آنها هم برنامه مدونی طراحی کرده باشی
نشان از همین موضوع دارد .بهمن عسگری در شش ماه گذشته و به
طور کل در سالهای اخیر در رقابتهایی که در وزن  ۷۵کیلوگرم به
روی تاتامی رفت روند خوبی داشت و ثبات در کسب مدال و امتیاز او
را به عنوان یکی از مدعیان جدی کسب سهمیه و حتی ایستادن روی
سکوی المپیک مطرح کرده است .در همین وزن علی اصغر آسیابری
هم توانایی باالی خود را به خوبی ثابت کرده و بدون شک در اردوی
تیم ملی روند خوب خود را ادامه خواهد داد .در سنگین وزن ،سجاد
جزاده و صالح اباذری هم شرایط مشابهی با عسگری دارند .هر دو پا
گن 
جزاده
به پای هم در مدالآوری در رویدادها پیش رفتند ،ولی برتری گن 
برابر رقیب ایرانی در فینال لیگ جهانی شانگهای ،کار انتخاب نفر برتر
وزن  +۸۴کیلوگرم را برای کادر فنی آسان کرد .در واقع داشتن تیمی
پرستاره همانند تیم ملی کاراته ایران یکی از خوششانسیها و به
نوعی نعمتی بزرگ برای هر مربی است ،نعمتی که مصائب شیرین
و دردسرهای خاص خود را دارد .در وزن  -۶۷کیلوگرم تیمملی کاراته
با ترافیک سنگین ستارهها مواجه است .چهار کاراتهکا در اردوی تیم
ملی هستند که هرکدام ظرفیت و ویژگیهای منحصر به فردی دارند
که شاید حتی برگزاری رقابتهای انتخابی هم برای گزینش نفر اصلی
نتوان گره کار را باز کرد .از امیر مهدیزاده با توانمندی باالی فنی و
کولهباری از تجربه و مدالهای رنگارنگ آسیایی و جهانی گرفته که
حاال به یک وزن باالتر آمده تا هامون درفشیپور با آن فیزیک مناسب
بدنی و ظرفیتهای فنی و امیررضا میرزایی و سیدعلی کریمی جوان
که نمایش خوبی در تورنمنتهای قبلی داشتند ،همه و همه نشان از
سختیهای پیش روی هروی و همکاران او برای یک انتخاب دارد .در
وزن  -۸۴کیلوگرم نیز شرایط مشابهی وجود دارد ،ذبیحالله پورشیب
هرچند نوسان اندکی در رقابتهای اخیر داشته ،ولی با کولهباری از

یزاده
تجربه و مدال یکی از مدعیان جدی این وزن است .مهدی قرار 
که به یکباره از این رو به آن رو شده و از ابتدای سال  ۲۰۱۹عملکرد
درخشانی در لیگهای جهانی داشته و مهدی خدابخشی که در هر
شرایطی یک پتاتسیل باال برای مدالآوری است ،گزینههایی است هر
مربی برای انتخاب یکی از آنها با مشکل مواجه خواهد بود .در وزن
 -۵۵کیلوگرم نیز که کاراتهکایی در اردوها حضور نداشت ،قهرمانان
کشوری و نفراتی از اردوی تیم ملی امید به رقابتهای انتخابی دعوت
شدند .نکته اصلی و مهم در این بین خوششانسی کاراته ایران است،
حضور کاراتهکاهای با تجربه در کنار جوانانی با آتیه نشان از آن دارد
که درصورت انتخاب هرکدام از این نفرات برای حضور در ترکیب
ت چراکه
ثابت تیم ملی ،پیروز نهایی کادرفنی و در کل کاراته ایران اس 
تیم پرستاره و ممتازی برای اعزام به تاشکند تدارک دیده شده و این
موضوع را در درجه اول باید به مدیریت مدبرانه سید شهرام هروی
نسبت داد که با کمک کادر فنی خود متشکل از سلطانی ،روحانی،
حسنیپور و حجتی در این سالها موفق شده این تیم پرستاره را با
کمترین تنش و حاشیه در مسابقات مختلف شرکت داده و بهترین
عملکرد و نتایج را به ثبت برساند.
نکته مهمی که نباید نادیده گرفته شود اینکه رقابتهای قهرمانی
آسیا پایان کار نیست و تا پایان سال نزدیک به  ۱۰مرحله از رقابتهای
لیگ جهانی در دو سطح سری  Aو برتر در پیش است و مسابقات
قهرمانی آسیا نیز امتیازی برابر با آنها دارد و کاراتهکاها با از دست
دادن تاتامی ازبکستان ،این فرصت را دارند که با درخشش در
رقابتهای آتی سهمیه حضور در المپیک را کسب کنند .در پایان باید
اشاره کنیم که تیم ملی کاراته در سال منتهی به المپیک عملکرد بسیار
خوبی در رقابتهای کسب امتیاز برای رسیدن به سهمیههای المپیک
داشته و در واقع باثباتترین در میان مدعیان جهانی بوده و ادامه این
روند یعنی رسیدن به اهداف ترسیم شده است.

گرفت تا پایان فصل بماند .در هفته های اخیر

شایعات زیادی در مورد جدایی پوگبا و پیوستن

او به رئال و اخیرا یوونتوس مطرح شده است.
گفته می شود که رئال چندین دور با سران
یونایتد وارد مذاکره شده و رقم انتقال او نیز
 168میلیون یورو عنوان شده است اما رئالی ها

نمیخواهند بیش از  150میلیون یورو هزینه

کنند .یوونتوس هم در این مدت بیکار ننشسته

و مذاکراتی برای بازگردان پوگبا داشته است.
ستاره فرانسوی که این روزها در توکیو به سر
می برد ،در یک نشست خبری و در پاسخ به

سوالی در مورد شایعات اخیر گفت« :همانطور

که شما میگویید ،حرف و شایعه درمورد من
زیاد است .من سه سال بزرگ و خوب را در

منچستریونایتد داشتهام و مثل هر بازیکنی در
هر تیمی ،روزهای بد و خوبی را تجربه کردهام.
فصل گذشته شاید بهترین فصل من در یونایتد
بود و پس از تمام اتفاقاتی که رخ داده ،فکر

میکنم االن بهترین زمان برای جدایی از یونایتد
و تجربه یک چالش جدید در تیمی دیگر باشد».

پوگبا در  92بازی برای یونایتد توانسته  24گل

به ثمر برساند و فصل گذشته در تیم منتخب
لیگ برتر انگلیس نیز قرار گرفت .بسیاری او را

نزدیک به رئال میدانند و با مصاحبه اخیر باید
عنوان کرد که ستاره فرانسوی دیگر چیزی تا

پیوستن به جمع کهکشانیها فاصلهای ندارد .او
درخواست مستقیم زیدان از پرز است و سران

رئال روی جذب وی اصرار دارند.

خریدهای تازه با فرمول قدیمی؛ شاگردان ابدی ژنرال
امیر قلعهنویی شاید تیم ثابتی نداشته باشد ،اما بازیکنانش معموال ثابت
هستند.
به گزارش وبسایت نود ،حدس زدن لیست خرید قلعهنویی در فصل نقل
و انتقاالت ،نمیتواند کار سختی باشد .او قبل از هر ستارهای ،سراغ بازیکنان
سابقش میرود و دست روی بازیکنانی میگذارد که حداقل یک با ر زیر نظرش
امتحان پس داده باشند .این فصل هم نقل و انتقاالت سپاهان ،با ورود محمدرضا
حسینی و جورج گولسیانی شروع شده است .حسینی ،در ذوب آهن قلعهنویی
ی با نظر قلعهنویی به ایران
اوج گرفت و بهترین بازیهایش را انجام داد و گولسیان 
آمد .روش یک دههای قلعهنویی ،گاهی باعث ایجاد کدورت بین او و باشگاههای
سابقش شده اما بازیکنانش ،حاضرند به خاطر او تغییر باشگاه بدهند و پیراهن
جدیدی بپوشند.
کوچ به اصفهان
اولین کوچ دوستان قلعهنویی ،لیگ نهم در اصفهان اتفاق افتاد .پیش از
آن ،قلعهنویی بیشتر دوران مربیگریاش را در استقالل گذرانده بود و دوران
چند ماههاش در مس کرمان هم پنجره نقل و انتقاالت نداشت .صاحب همه
قهرمانیهای استقالل در لیگ برتر ،میخواست خودش را در تیم دیگری ثابت
کند و برای این کار ،دست روی ستارههای محبوبش در استقالل گذاشت.

کزاده و رضا عنایتی،
مهدی رحمتی ،خسرو حیدری ،فابیو جانواریو ،هاشم بی 
استقاللیهای سابقی بودند که لیگهای نهم و دهم به سپاهان رفتند و در
اصفهان دوباره شاگرد قلعهنویی شدند .موفقیت این روش و دو قهرمانی پیاپی در
سپاهان ،باعث شد اولین انتخاب او در تیمهای جدید ،شاگردان و سابق و مورد
اعتمادش باشند.
دوستانهمیشگی
قلعهنویی کارش در تبریز را هم با خرید بازیکنان سابقش آغاز کرد .امیرحسین
صادقی ،سیاوش اکبرپور و احمد آل نعمه ،ستارههای محبوب او بودند و احسان
حاج صفی هم برای خدمت سربازی ،تراکتوری شد .نیم فصل هم فرزاد حاتمی،
دوست نزدیکش به او در تبریز پیوست .یک سال بعد ژنرال به استقالل برگشت
و دور دوم حضورش در این تیم ،با همین سبک آغاز شد .او در لیگ دوازدهم
کزاده
امیرحسین صادقی ،فابیو جانواریو ،سیاوش اکبرپور ،میثم بائو و هاشم بی 
را به استقالل برگرداند .رودریگو توسی هم همراهش از تراکتورسازی به استقالل
رفت .نیم فصل فرزاد حاتمی را از تراکتورسازی خرید و البته ،مجیدی با حرف و
حدیثهای زیاد به این تیم برگشت .لیگ سیزدهم نیکبخت به استقالل برگشت
و عابدینی از تراکتورسازی و جمشیدیان از سپاهان به استقالل پیوستند .البته
به این لیست ،میتوان نکونام ،آندو و پژمان نوری که در تیم ملی بازیکنان
محبوب قلعهنویی بودند و با او به استقالل رفتند را هم اضافه کرد .لیگ چهاردهم

قلعهنویی امید ابراهیمی که کشف خودش در سپاهان بود را به استقالل برد و
از بین بازیکنان سابقش مهدی کریمیان و محسن فروزان را خرید .نیم فصل هم
سراغ عنایتی ،میالد نوری و وحید طالبلو رفت و دوباره آنها را آبیپوش کرد.
مورد عجیب فرزاد حاتمی
دوره دوم حضور در تبریز ،قلعهنویی کارش را اواسط لیگ پانزدهم به عنوان
جانشین تونی شروع کرد و در نقل و انتقاالت زمستانی شروعی طوفانی داشت.
لیست خرید او ،مثل همیشه دوستان سابقش بودند .قلعهنویی بالفاصله مهدی
کیانی و فرزاد حاتمی را به تراکتورسازی برگرداند و فرزین گروسیان ،دروازهبان
ی رکورددار پیوستن
ذخیرهاش در استقالل را هم به تراکتورسازی اضافه کرد .حاتم 
به تیمهای قلعهنویی محسوب میشود .ابتدای لیگ شانزدهم هم او همین مسیر را
ادامه داد .بنگر مدافع سابقش در سپاهان را به تبریز برد و محمد ابراهیمی و کرار
جاسم هم مثل کیانی به تراکتورسازی برگشتند .ابراهیمی در تراکتورسازی و کرار
در استقالل ،با قلعهنویی کار کرده بودند .او علیرضا رمضانی ،بازیکنی که خودش
در استقالل کشف کرده بود را هم به تراکتورسازی برد .نیم فصل تراکتورسازی از
نقل و انتقاالت محروم شد و قلعهنویی ،نتوانست بازیکنی به تیمش اضافه کند.
آشتی با موسوی
قلعهنویی در ذوب آهن ،اول فصل سراغ بازیکنان سابقش نرفت اما یک خرید
غافلگیر کننده داشت .ایمان موسوی که لیگ دوازدهم در استقالل او بازی کرد

و عامل رویارویی قلعهنویی و نکونام بود ،با ذوب آهن قرارداد بست و حرفهای
سابقش علیه او را پس گرفت! نیم فصل هم قلعهنویی ،سراغ بازیکنهای
محبوبش رفت .خالد شفیعی که در تراکتورسازی ،نقش مهمی مخصوصا روی
اوتهای دستی داشت و بختیار رحمانی که جزو بازیکنان محبوبش در تبریز
محسوب میشد .فخرالدینی را هم قلعهنویی به تراکتورسازی برده بود .در کنار
آنها اکبر ایمانی که اولین بازی دوران حرفهای را در سپاهان قلعهنویی انجام داد
به ذوب آهن اضافه شد.
تلفیق سبز و قرمز
فصل پیش لیست خرید قلعهنویی ،تلفیقی از بازیکنانی بود که در ذوب آهن و
تراکتورسازی با او کار کرده بودند .قلعهنویی همراه خودش استنلی کیروش ،خالد
شفیعی و بختیار رحمانی را از ذوب آهن به سپاهان برد .کیروش ،اصلیترین
مهره او در سبک بازی محبوبش محسوب میشد .عالوه بر آنها محمد ایرانپوریان
و مهدی کیانی ،ستارههای تراکتور قلعهنویی هم به سپاهان رفتند تا دوباره از این
تیم یک مدعی قهرمانی بسازند .قلعهنویی سجاد شهباززاده ،بازیکنی که زیر نظر
او در استقالل عملکرد موفقی داشت را هم به سپاهان برد تا احیا کند .نیم فصل،
یزاده یکی از جوانهایی که قلعهنویی در تبریز بازی داد هم به سپاهان اضافه
مهد 
شد .بیشتر این بازیکنان ،نمایش موفقی در سپاهان داشتند و این تیم را از منطقه
سقوط ،به لیست مدعیان برگرداندند.

