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شماره هشتاد و هشت در اردوگاه قرمزها
تکلیف سیامک نعمتی مشخص شد

در دقایق پایانی نقل و انتقاالت تکلیف سیامک 
نعمتی نیز مشخص شد.

به گزارش ورزش سه، سیامک نعمتی که از 
سوی یحیی گل محمدی اجازه خروج از لیست 
پرسپوليس را دریافت کرده بود و در شرایطی 
که چند تیم را خواهان خود می دید، در نهایت 
تصمیم به ادامه حضور در این تیم و رقابت برای 
دستیابی به ترکیب، کار را در جمع سرخپوشان 

دنبال خواهد کرد.
مقصد  حول  را  زیادی  شایعات  که  نعمتی 
نقل  پایانی  دقایق  تا  می کرد،  دنبال  آینده اش 
با  را  مذاکره  مختلف  مسیرهای  انتقاالت  و 
پرسپوليس دنبال کرد اما در نهایت با این تیم کار 

را دنبال خواهد کرد.
باشگاه پرسپوليس سه شرط گذشت از مطالبات 
یک و نیم میلیاردی، پرداخت ۴ میلیاردی برای 
دریافت رضایت نامه قطعی و در نهایت انتقال 

قرضی را پیش روی این بازیکن قرار داد.
نعمتی با بخشش مطالبات یک و نیم میلیاردی 
مشکلی نداشت و اعالم کرده بود به خاطر عالقه 
به این تیم و هوادارانش آن را قبول خواهد کرد، 
اما تیم های خواهان او برای پرداخت ۴ میلیاردی 
همچنین  بودند.  مواجه  مانع  با  رضایت نامه 
پروسه نهایی انتقال قرضی نیز از سوی برخی از 
تیم های خواهان او رد شد تا طرفین نتوانند به 

مذاکره مثبتی دست یابند.
در نهایت پرسپوليس و سیامک نعمتی برای 
ادامه همکاری به توافق دست یافتند تا سرخ ها 
لوکادیا،  یورگن  زمستانی،  انتقاالت  و  نقل  در 
مهدی احمدی و حامد پاکدل را از دست بدهند 
و لئوناردو پریرا تنها بازیکن ورودی لیست آن ها 

لقب گیرد.

جایگزین لوکادیا از گامبا اوساکا
لئاندرو پریرا به پرسپوليس پیوست

مهاجم برزیلی مدنظر پرسپوليس با این باشگاه 
تهران  راهی  به زودی  و  یافت  دست  توافق  به 

می شود.
مهاجم  پریرا  لئاندرو  سه،  ورزش  گزارش  به 
برزیلی مدنظر پرسپوليس که قرار است در این 
تیم جایگزین یورگن لوکادیا بشود، دقایقی پیش 

با این تیم به توافق نهایی دست یافت.
بعد از جدایی غافلگیر کننده یورگن لوکادیا، 
پرسپوليس چند مهاجم خارجی را زیر نظر داشت 
که در نهایت مذاکرات با لئاندرو پریرا به مراحل 

نهایی نزدیک شد.
انتقاالت  و  نقل  پایانی  ساعات  در  طرفین 
زمستانی مذاکرات فشرده ای را دنبال کرده و در 

نهایت به توافق دست یافتند.
لیگ  در  اوزاکا  گامبا  با  که  ساله   31 پریرای 
قهرمانان آسیا بازی کرده، مشکلی برای حضور 
در لیگ برتر ندارد و در این زمینه توافق نهایی 
برای عقد قرارداد یک و نیم ساله صورت گرفت 
این  بلیت حضور  کردن  نهایی  با  است  قرار  و 

بازیکن، او به زودی راهی تهران شود.
بازیکن  این  برای  بین دو طرف  قرارداد  پیش 
ارسال شده و به امضا نیز رسیده تا رسما این 
بازیکن جدیدترین خارجی پرسپوليس لقب گیرد 
باید دید قادر خواهد بود جای خالی یورگن  و 
لوکادیا را پر کرده و به تیم برای گلزنی در نیم 

فصل دوم کمک کند یا خیر.
پرسپوليس در حال حاضر گئورگی گولسیانی، 
عنوان  به  را  دیاباته  شیخ  و  حنانوف  وحدت 
بازیکنان خارجی اش در اختیار دارد و با حضور 

پریرا سهمیه خود را تکمیل کرده است.

فسخ به استناد بند قرارداد: صحبت علیه 
ارکان باشگاه

یزدانی و استقالل در پیچیده ترین 
وضعیت ممکن

استقالل پنجشنبه شب گذشته قرارداد یزدانی 
را به صورت یک طرفه فسخ کرد، اما اگر این کار 
محرومیت  منتظر  باید  باشد،  بوده  غیرقانونی 

آبی ها باشیم.
به گزارش ورزش سه، آخرین دقایق پنجره نقل 
و انتقاالت زمستانی لیگ برتر ایران با اتفاقات 
مدیران  که  شرایطی  در  بود.  همراه  عجیبی 
استقالل منتظر حضور سیاوش یزدانی در جلسه 
شبانه بودند تا پس از توافق با این بازیکن قرارداد 
راهی  آبی پوشان  مدافع  اما  کنند،  فسخ  را  او 
نشست مذکور نشد تا مدیران باشگاه شخصا 
وارد کار شوند و قرارداد این بازیکن را به صورت 

یک طرفه فسخ کنند.
نکته جالب در بیانیه استقالل این است که 
آنها مدعی شده اند “به دلیل رعایت نکردن مفاد 
بازیکن در گذشته” تصمیم  این  قرارداد توسط 
در  دهند.  پایان  همکاری  این  به  تا  گرفته اند 
این اطالعیه ذکر شده باشگاه پیش از این هم 
صورت  به  را  وی  با  خود  قرارداد  می توانست 
صالح  تیم  مدیران  اما  نماید”  فسخ  یک طرفه 
دیده اند که برای حفظ شأن سیاوش، به همکاری 

با او ادامه دهند.”
طبق پیگیری های ورزش سه، مشخص شد که 
استقالل با ارسال نامه ای به سازمان لیگ، اعالم 
کرده که به دلیل صحبت های یزدانی علیه ارکان 
است.  شده  فسخ  بازیکن  این  قرارداد  باشگاه، 
آبی ها مدعی هستند که در قرارداد سیاوش ذکر 
شده که او حق ندارد علیه ارکان باشگاه صحبت 
کند و مدیران تیم نیز با استناد به این موضوع 

قرارداد او فسخ کرده اند.
شنبه  روز  لیگ  سازمان  که  است  قرار  حاال 
اما  کند.  اجرا  را  فسخ  و  بررسی  را  درخواست 
کند،  شکایت  استقالل  از  یزدانی  که  چنانچه 
تمام عواقب این فسخ بر عهده باشگاه است. 
نکته جالب اینجاست که سیاوش در این فصل 
مصاحبه ای علیه ارکان باشگاه انجام نداده و شاید 
تنها استناد آبی ها، به توییتی باشد که او پس از 
برگزاری جشن تولد ساپینتو، علیه سرمربی تیم 

منتشر کرد.
از آنکه  فسخ یک طرفه قرارداد یزدانی بیش 
کند،  فراهم  را  هواداران  خوشحالی  موجبات 
نگرانی های آنها را افزایش داده است. چرا که اگر 
اقدام باشگاه قانونی نبوده باشد، ممکن است 
در  باشد.  تیم  این  انتظار  در  سنگینی  عواقب 
صورتی که سیاوش با شکایت از استقالل این 
داستان را به کمیته تعیین وضعیت ببرد و در این 
پرونده پیروز شود، محرومیت نقل و انتقاالتی 

در انتظار آبی ها خواهد بود.
این داستان زمانی جالب می شود که به یاد 
مدیران  که  بود  امسال  تابستان  در  بیاوریم 
کاوه رضایی،  به خدمت گرفتن  برای  استقالل 
واقع  بودند. در  ارسالن  قرارداد  به دنبال فسخ 
مصطفی آجورلو و مدیران باشگاه به همکاری 
خود با مطهری پایان دادند، اما زمانی که دیدند 
که  ندارد  وجود  طرفین  قرارداد  در  بندی  هیچ 
بتوان به این همکاری پایان داد، مجبور به حفظ 
مهاجم تیمشان شدند تا از خطر شکایت و بسته 

شدن پنجره در امان بمانند.
حاال همه چیز به تصمیم یزدانی بستگی دارد. 
ممکن است این بازیکن قصد نداشته باشد که 
باشگاه را با عواقب حقوقی روبرو کند و از آنجایی 
که او برای جدایی درخواست مالی داشته، این 
پرونده می تواند با پیوستن سیاوش به سپاهان 
و همچنین دریافت بخشی از مبلغ قراردادش با 

استقالل، به پایان برسد.

آخرین  از  ماه  دو  به  نزدیک  گزارش خبرآنالین؛  به 
بازی ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ و حذف تلخ مقابل 
آمریکا می گذرد اما فدراسیون فوتبال هنوز تصمیمی 
در حال حاضر  است.  نگرفته  ملی  تیم  نیمکت  برای 
قرارداد کارلوس کی روش پرتغالی به پایان رسیده اما 
هیچ صحبتی در خصوص انتخاب سرمربی جدید مطرح 
نشده و به نظر می رسد فدراسیون فوتبال فعال عجله ای 
برای تصمیم گیری در این خصوص ندارد. این درحالی 
است که یک سال دیگر تیم ملی ایران باید برای شرکت 
در جام ملت های آسیا راهی قطر شود و این بالتکلیفی 
می تواند ضربه ای جدی به آماده سازی ملی پوشان وارد 

کند.
کی روش آمده بود که شش تایی نشویم!

چند ماه قبل از جام جهانی و در روزهایی دراگان 
بحث  داشت  قرار  انتقاد  مورد  شدت  به  اسکوچیچ 
بازگشت کارلوس کی روش به تیم ملی مطرح شد. در 
آن زمان مرد پرتغالی به عنوان یک منجی به فوتبال 
ایران برگشت تا جلوی فاجعه در جام جهانی را بگیرد. 
موافقان کی روش  و  اسکوچیچ  منتقدان  زمان  آن  در 
بارها مدعی شدند که تیم ملی با مرد کروات در جام 
جهانی گلباران خواهد شد و این ادعا در جلسه پیش 
از بازی با الجزایر و حتی در آن جلسه معروف در نهاد 
ریاست جمهوری هم مطرح شده بود. جلسه ای که در 
آن در خصوص اهدای مجوز واردات خودرو به بازیکنان 
تیم هم صحبت شد. در آن جلسه یکی از مخالفان 
اسکوچیچ  با  ملی  تیم  »اگر  که  بود  گفته  اسکوچیچ 
مقابل انگلیس قرار بگیرد، شش  گل دریافت خواهد 
کرد و باید کی روش را بیاوریم تا این اتفاق رخ ندهد«؛ 
اتفاقی که بدون مرد کروات هم رخ داد و تیم ملی یکی 
از سنگین ترین شکست های تاریخ خود را مقابل سه شیر 
متحمل شد و این یعنی پروژه بازگشت کی روش نتیجه 
مورد نظر را نداشته است. او در جام جهانی تصمیمات 
فنی عجیبی گرفت که به خصوص در بازی با انگلیس 
به تیم ملی ضربه بزرگی زد و نیمکت نشینی و خط زدن 
چند بازیکن اصلی تیم ملی هم انتقادات را افزایش داد.
هیئت  اعضای  میان  در  کی روش  فعلی  شرایط  در 
رئیسه موافقان زیادی ندارد. به جز میرشاد ماجدی 
که در زمان انتخابات مخالفت علنی خود با سرمربی 
پرتغالی را نشان داده بود، طهمورث حیدری، یکی دیگر 
جام  از  پس  هم  فدراسیون  رئیسه  هیئت  اعضای  از 
جهانی در گفتگویی مدعی شد موافق ماندن کی روش 
نیست. او در آن مصاحبه اخیرش مدعی شد اعضای 
پرتغالی  مرد  با  همکاری  ادامه  موافق  رئیسه  هیئت 
قنبرزاده،  منصور  احتماال  حیدری  منطور  نیستند؛ 
خداداد افشاریان و بهرام رضاییان است که باهم رابطه 
خوبی دارند. آن ها به تازگی هم هدایت ممبینی را به 
فدراسیون  دبیرکل  عنوان  به  پرهیزکاری  داوود  جای 

فوتبال انتخاب کردند.
در میان اعضای هیئت رییسه مهدی محمدنبی با 
کی روش رابطه بسیار خوبی دارد و این موضوع پیش 
اعضای  مخالفت  وجود  با  شد  باعث  جهانی  جام  از 
هیئت رئیسه به عنوان سرپرست تیم ملی انتخاب شود. 

نظر هیئت رئیسه روی سرپرستی رضاییان بود ولی در 
نهایت اتفاقات دیگری رخ داد و نبی سرپرست تیم ملی 

شد.
حضور کی روش در تیم ملی به معنای قدرت داشتن 
نبی است ولی اگر کی روش در تیم ملی ماندگار نشود 
قدرت او تا حد زیادی کاهش یافته و این شاید یکی 
از دالیل اعضای هیئت رئیسه برای مخالفت با ادامه 

حضور سرمربی پرتغالی است.
در شرایط فعلی احسان اصولی و براتی هم در دسته 
مخالفان کی روش قرار می گیرند و این یعنی تنها حامی 
اصلی او در فدراسیون فوتبال مهدی محمدنبی است که 
در بازگشت سرمربی پرتغالی هم نقشی اساسی داشت 

و همچنان به حضورش تاکید دارد.
وزیر ورزش در تیم حامیان کی روش!

مصاحبه های وزیر ورزش پس از جام جهانی نشان 
می دهد او هم به ادامه حضور کی روش تمایل دارد. 
احساس  که  در چند مصاحبه گفت  حمید سجادی 
می کند فدراسیون فوتبال قصد دارد با کی روش همکاری 
کند. این درحالی است که مصاحبه های اعضای هیئت 
رئیسه خالف این ادعا را نشان می دهد. به تازگی هم 
در تصمیمی که خیلی عرف نبوده مهدی محمدنبی 
که حامی شماره یک کی روش در ساختمان فدراسیون 
محسوب می شود، به عنوان مشاور سجادی انتخاب 
شده که این تصمیم هم سواالت زیادی را ایجاد کرده 
است. سجادی حتی در خصوص حضور مربیان داخلی 
هم اظهار نظر جالبی داشته و گفته آن ها درگیر لیگ 
قلعه نویی  امیر  تنها  ایرانی  میان مربیان  هستند. در 
البته سجادی  شانس حضور در تیم ملی را دارد که 
تالش کرده تا پرونده حضور سرمربی داخلی را به کل 

هم ببندد. او با انتخاب مربی موقت هم مخالفت کرده 
و در کل اظهاراتش بوی حمایت از حضور کی روش را 

می دهد.
با این حال افکار عمومی دیگر مثل سابق از سرمربی 
پرتغالی حمایت نمی کنند و عملکرد فنی تیم ملی در 
جام جهانی باعث شده مرد پرتغالی حامیان خود را از 
دست بدهد. حتی انتشار شایعاتی در خصوص مذاکره 
کی روش با فدراسیون فوتبال قطر هم نتوانسته اوضاع 
را به سود او تغییر دهد و ترفند قدیمی مرد پرتغالی هم 

این بار جواب نداده است.
در این بین شرایط تیم ملی با ماه های قبل از جام 
جهانی تفاوت زیادی دارد. اکنون دیگر بحث کمبود 
زمان مطرح نیست و سرمربی آینده تیم ملی در فرصت 
باقیمانده تا جام ملت ها می توانند تیم مورد نظر خودش 

را بسازد.
هت تریک مرد پرتغالی در جام ملت ها

کارلوس کی روش پیش از این دو بار با تیم ملی در 
جام ملت های آسیا حاضر شده و حذف در یک چهارم 
و نیمه نهایی این مسابقات حاصل کار او بوده است. 
بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به سبک بازی 
برای  زیادی  شانس  او  تیم های  کی روش  عالقه  مورد 
کسب جام  و عناوین قهرمانی ندارند و این موضوع در 

دوران مربیگری او هم به چشم می خورد.
کی روش همیشه در تیم هایش تاکید زیادی روی کار 
دفاعی داشته و در خصوص عملکرد هجومی تیم ملی 
در زمان او سواالت و نقدهای بسیاری وجود دارد. البته 
تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۲ از نظر دفاعی هم شرایط 
خوبی را تجربه نکرد و در سه مسابقه خود ۷ گل خورد.

از طرفی کی روش پرتغالی حدود ۹ سال روی نیمکت 

تیم ملی نشسته و هر آنچه که در چنته داشته را به 
فوتبال ایران ارائه داده است. او در سال ۲۰1۹ و زمانی 
که نسل فعلی تیم ملی در اوج آمادگی بود هم موفق 
به کسب عنوان قهرمانی جام ملت ها نشد و در شرایط 
فعلی که بسیاری از نفرات ان تیم پا به سن گذاشته اند 
بعید است بتواند نتیجه بهتری کسب کند. به خصوص 
که ژاپن، کره جنوبی، عربستان و استرالیا هم در جام 
جهانی نشان دادند شرایط به مراتب بهتری نسبت به 

فوتبال ایران دارند.
وقت کشی فدراسیون فوتبال برای چیست؟

نکته عجیب و نگران کننده این است که فدراسیون 
فوتبال هیچ عجله ای برای انتخاب سرمربی جدید تیم 
ملی ندارد و اصال گزینه ای هم مطرح نشده است. این 
درحالی است که سرمربی آینده تیم ملی در گام اول باید 
پروژه تغییر نسل را کلید بزند و این یک پروژه زمان بر 
است. تیم ملی ایران برای اینکه در جام ملت های آسیا 
به عنوان یک مدعی برای کسب عنوان قهرمانی بجنگد 
باید از همین حاال کار خود را آغاز کند و وقت کشی 

فدراسیون فوتبال به ضرر تیم ملی تمام خواهد شد.
تیم ملی در فروردین ماه یک فیفادی در پیش دارد و 
هنوز هیچ برنامه ریزی برای آن صورت نگرفته است. در 
این بین شاید فدراسیون فوتبال قصد دارد در نهایت کار 
را به جایی برساند که با توجیه کمبود وقت در نهایت 
اهالی فوتبال به همان حضور کی روش هم راضی شوند.
با این حال اگر تمام این اتفاقات منجر به ادامه حضور 
کی روش روی نیمکت تیم ملی شود آن موقع حامیان 
او و کسانی که باعث تمدید قراردادش علی رغم تمام 
مخالفت ها شدند باید پاسخگوی نتایج آینده اش هم 

باشند.

بعد از خروج پنج بازیکن از جمع شاگردان مورایس به زودی جذب 
بازیکنان شاخص توسط سپاهان را شاهد خواهیم بود.

به گزارش ورزش سه تیم فوتبال سپاهان به عنوان یکی از مدعیان 
جدی عنوان قهرمانی لیگ بیست ودوم، تا این لحظه در پنجره نقل و 
انتقاالت زمستانی فوتبال ایران دست به خرید و جذب بازیکنی نزده 
است. البته که این اتفاق به معنای عدم حضور این تیم در بازار نقل 

و انتقاالت نیست و بدون تردید طی روزهای آتی، اسکواد باشگاه 
سپاهان با تقویت همراه خواهد شد.

سپاهانی ها در پنجره زمستانی با خروج قرضی محمدرضا حسینی 
به عنوان یکی از شاخص ترین بازیکنان خود موافقت کردند و با 
حضورش در گل گهر سیرجان موافقت کردند تا یکی از انتقال های 

بزرگ نیم فصل رقم بخورد.
مدیران سپاهان همچنین با صدور رضایت نامه محمد نژادمهدی و 
رشید مظاهری با جدایی این بازیکنان نیز موافقت کردند تا فوالد و 

پیکان در ادامه فصل از حضور این بازیکنان منتفع گردند.
رناتو داسیلویرا و محمدرضا مهدی زاده نیز به صورت قطعی از 
جمع شاگردان مورایس خارج شدند تا لیست تیم سپاهان عمال از 
مدافع میانی سوم خالی شود. موضوعی که پیام آشکاری دارد و آن، 
جذب قریب الوقوع یک مدافع مرکزی توسط مدیران این باشگاه طی 

روزهای آتی است.
پروسه جذب  یزدانی،  با سیاوش  ارتباط  برقراری  با  سپاهانی ها 

مدافع استقالل را پیش می برند و با توجه به عالقه سرمربی پرتغالی 
این تیم به مدافع بلندقامت استقالل، به احتمال زیاد این بازیکن 
به زودی همبازی محمد دانشگر، دوست صمیمی خود، خواهد شد.
اما بخش دیگری از تمرکز باشگاه سپاهان در این پنجره نقل و 
انتقاالتی معطوف به جذب کاوه رضایی، مهاجم این فصل تراکتور 
است که اخبار زیادی از بازگشت او به استقالل حکایت دارد اما در 
صورتی که مدیران استقالل بخواهند تنها جای خالی ایجاد شده به 
واسطه خروج سیاوش یزدانی از لیستشان را با بازیکنی به جز کاوه 
رضایی پر کنند، باید منتظر حضور این ستاره در جمع طالیی پوشان 

دیار زاینده رود باشیم.
بازیکن  یک سهمیه  از سپاهان،  برزیلی  داسیلویرای  با جدایی 
خارجی نیز در لیست این تیم به وجود آمده که کادر فنی سپاهان 
به دنبال پر کردن آن با یک وینگر خارجی دیگر هستند و در همین 
راستا، گزینه های مدنظر مورایس نیز به باشگاه معرفی شده و باید 

دید در نهایت باشگاه موفق به جذب کدام یک از آنها خواهد شد.

وقت کشی برای ماندن کی روش است؟!

پشت پرده ماجراهای نیمکت تیم ملی
تیم ملی ایران پس از جام جهانی هنوز بالتکلیف است و وضعیت سرمربی آینده مشخص نیست.

آپدیت نقل و انتقاالت سپاهان: منتظر ستاره ها باشید!مدافع میانی، وینگر خارجی و شاید یک سورپرایز
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2022 و حذف 
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آمریکا می گذرد 
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تصمیمی برای 
نیمکت تیم ملی 

نگرفته است

تدبیری که سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس برای به خدمت گرفتن بازیکنان مد 
نظرش در ابتدای فصل داشت، حاال به کمکش آمده و در سخت ترین شرایط او را از 

ورود به بحران و ناکامی نجات داده است.
به گزارش مهر، تیم فوتبال پرسپولیس با قهرمانی در نیم فصل اول رقابت های 
لیگ برتر و پیروزی در نخستین بازی دور برگشت خط و نشان محکمی برای رقیبان 
خود در این مسیر کشیده است تا به جام زرین بیست و دومین دوره این مسابقات 
دست پیدا کند. آمار قابل قبول پرسپولیس در فصل جاری نه تنها روی تاکتیک های 
مناسب کادر فنی این تیم و تصمیمات مناسب در مواجهه با بحران هایی نظیر جدایی 
ناگهانی یورگن لوکادیا و مصدومیت های متوالی شیخ دیاباته، امید عالیشاه و سعید 
صادقی بوده است بلکه لیست بازیکنان این تیم کار را برای انتخاب جانشین در 

شرایط متفاوت فراهم کرد.
یحیی گل محمدی هر وقت با مشکالت جدی روبرو شد چشم به نیمکتی انداخت 
که هر یک از آنها در تیم های دیگر لیگ برتری می توانستند گزینه همیشگی حضور 

در ترکیب اصلی باشند.
تنها جای مطمئن برای نفر »یک«

عملکرد مطلوب علیرضا بیرانوند در بازگشت به پرسپولیس سبب شد تا گزینه اول 
و آخر این تیم در چارچوب دروازه باشد. او که کلین شیت های متوالی اش نقش 
ویژه ای در آمار گل های خورده اندک سرخ ها داشته است تنها گزینه همیشه حاضر 
در تیم است تا احمد گوهری کمترین شانس را برای بازی کردن در دروازه داشته 

باشد.

خیال راحت با مدافعان همیشه آماده
پرسپولیس فصل جاری لیگ برتر را با حضور بازیکنانی همچون فرشاد فرجی، 

گئورگی گولسیانی، علی نعمتی و دانیال اسماعیل فر در خط دفاع آغاز کرد.
حضور مرتضی پورعلی گنجی به عنوان بازیکن تازه وارد با مصدومیت فرشاد فرجی 
روبرو شد تا مدافع تیم ملی فوتبال ایران خیلی زود جایگاهش را در قلب سد مستحکم 
سرخپوشان پیدا کند. کلین شیت های متوالی بیرانوند با درخشش خط دفاعی این 

تیم همراه بود تا یحیی گل محمدی کمترین تغییر را در تیمش داشته باشد.
مدافعان پرسپولیس با وجود بازی فیزیکی و درگیرانه ای که با مهاجمان حریف 
دارند کمترین میزان آسیب دیدگی را داشته اند. همین موضوع به ثبات ترکیب دفاعی 
این تیم کمک کرد تا بدون اشتباهات فردی تأثیرات زیادی در صدرنشینی این تیم 
داشته باشند. حاال گل محمدی برای ادامه رقابت های لیگ برتر نه تنها دغدغه ای از 
این لحاظ ندارد بلکه ذخیره هایی همچون فرجی، وحدت هنانوف هر لحظه منتظر 

دستور گل محمدی هستند تا نیمکت را ترک کرده و به ترکیب اضافه شوند.
گوش های مطمئن

علی نعمتی در دفاع چپ یکی از بازیکنان قابل اطمینان یحیی شده است. با این 
حال فراز و نشیب او در اواسط فصل با حضور وحید امیری در این پست همراه 
بود و او نیز توانست خیلی خوب کار کند. با این حال یحیی بار دیگر به خاطر 
اجرای تاکتیک های تیمی تصمیم به بازگرداندن نعمتی گرفت تا وحید امیری به عنوان 
هافبک نفوذی نقش پررنگ تری در حمالت پرسپولیس داشته باشد. همچنین دانیال 
اسماعیلی فر نیز یکی از باثبات ترین بازیکنان ترکیب این تیم بوده است. با این حال 

گل محمدی در شروع نیم فصل دوم تصمیم به تغییر پست او گرفت تا خیلی راحت 
با استفاده از ابزار موجود بر روی نیمکت بتواند تغییر تاکتیکی ایجاد کند و هنانوف را 
به عنوان دفاع راست بازی دهد. همین استراتژی باعث شد تا اسماعیلی فر به عنوان 

هافبک راست برای پرسپولیس بازی کند.
میهمانی های سه امتیازی با هافبک ها

اصرار بیش از اندازه گل محمدی در ابتدای فصل مبنی بر جذب سعید صادقی، 
سینا اسدبیگی و تمدید قرارداد بازیکنانی همچون وحید امیری اصرار تاکتیکی او را 
در طول فصل برمال کرد. گل محمدی با استفاده از هافبک های آلترناتیو خود در خط 
میانی سخت ترین روزها را با بهترین نتایج طی کرد. او در روزهای مصدومیت شیخ 
دیاباته، جدایی یورگن لوکادیا و عدم اعتماد به مهاجمان داخلی به هافبک های خود 

برای گلزنی اعتماد کرد تا آنها بردهای متوالی برای این تیم کسب کند.
ترافیک خط میانی پرسپولیس نه تنها برای این تیم حاشیه ای به همراه نداشت بلکه 
در روزهای مصدومیت میالد سرلک باعث شد تا کمال کامیابی نیا و اسدبیگی فرصت 

نمایش پیدا کنند و برای این تیم مثمر ثمر شود.
اعتماد کادر فنی پرسپولیس به محمد عمری بازیکن جوان این تیم سبب شد تا 
او با گلزنی هایش لقب پدیده این تیم را بگیرد. یحیی هر وقت با مصدومیت امثال 
عالیشاه و صادقی روبرو شد بازیکنان دیگر را از روی نیمکت بلند می کند تا با باالترین 

بازدهی برای موفقیت تیم به میدان برود.
الگوی هافبک و مدافع برای مهاجم

مهدی عبدی و حامد پاکدل در نیم فصل اول به هیچ وجه نتوانستند انتظارات را 

برآورده کنند همین امر باعث جدایی پاکدل در نقل و انتقاالت زمستانی شد و یحیی 
تصمیم گرفت با وجود جذب دوباره عیسی آل کثیر رقابت را برای ایستادن به عنوان 
مهاجم هدف در تیمش بیشتر کند. استراتژی مشخصی که در خطوط هافبک و دفاع 
موفقیت آمیز بوده است و حاال جذب احتمالی مهاجم خارجی می تواند عطش گلزنی 

را به خط حمله این تیم بازگرداند.
به طور کلی پرسپولیس برای هر پست حداقل دو بازیکن دارد و دیگر این تیم نگران 
نبود یار نباشد و برای رسیدن به موفقیت با استفاده از موجودی هایش ترکیب های 

متفاوت را وارد زمین کند.

گل محمدی و تدبیری که او را نجات داد
 خیال پرسپولیس چگونه راحت شد؟

اوکراین تهدید به تحریم المپیک پاریس کرد
وزیر ورزش اوکراین اعالم کرد در صورتی که ورزشکاران روسیه و بالروس اجازه حضور در این مسابقات را 

داشته باشند، کشورش بازی های المپیک ۲۰۲۴ را تحریم خواهد کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از سایت sportbuzzer، اوکراین تهدید کرده است که اگر ورزشکاران روسیه و 
بالروس اجازه شرکت در المپیک ۲۰۲۴ را پیدا کنند، بازی های المپیک تابستانی پاریس را تحریم خواهد کرد.

وادیم گوتزایت، وزیر ورزش اوکراین گفت: کمیته بین المللی المپیک و سازمان های بین المللی از این تصمیم 
مطلع شده اند.

کمیته بین المللی المپیک به دنبال راه های بازگشت ورزشکاران روسیه و بالروس به میادین بین المللی 
ورزش است که با واکنش اوکراین روبه رو شده است.

گوتزات تاکید کرد: هیچ توافقی با نمایندگان کشورهای تروریستی امکان پذیر نیست. تا زمانی که در اوکراین 
جنگ وجود دارد، کشور او به حمایت از تحریم ها علیه روسیه و بالروس ادامه خواهد داد. ورزشکاران این 

کشورها نیز مجاز به رقابت با پرچم بی طرف نیستند. امیدوارم همه انجمن ها، ورزشکاران و کل جهان متمدن 
توجه دقیقی داشته باشند و ما مجبور نباشیم رقابت ها را تحریم کنیم.

کمیته بین المللی المپیک قبالً از فدراسیون های بین المللی خواسته بود که به ورزشکاران روسیه و بالروس 
اجازه دهند در مسابقات شرکت کنند و تحت شرایط خاصی جواز حضور در المپیک را کسب کنند.

ورزشکاران روس و بالروس به دلیل محدودیت ها و ممنوعیت های مختلف و همچنین مخالفت های ناشی 
از تهاجم روسیه به اوکراین نمی توانند در رقابت های ورزشی اروپایی شرکت کنند. کمیته بین المللی المپیک 
مشتاق است که ورزشکاران روس و بالروس را به عنوان ورزشکاران بی طرف در المپیک ۲۰۲۴ پاریس بگنجاند 
که به معنای رقابت آن ها زیر پرچم المپیک است اما هنوز مشخص نیست که آن ها چگونه می توانند سهمیه 
المپیک را کسب کنند. در المپیک ۲۰۲۴ در مجموع 3۲ رشته ورزشی و حدود 1۰ هزار و ۵۰۰ ورزشکار حضور 

دارند و به زودی رقابت ها برای کسب سهمیه شروع می شود.


