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  رونمايي از تركيب پرسپوليس  97بدون دو ستاره مليپوش

خبرکوتاه

كرواتها برنميگردند

اردوي  12روزه پرســپوليس در
واراژدين كرواســي امروز به پايان ميرســد
و سرخپوشــان راهي تهران خواهند شــد.
ايــن در حالي اســت كه برانكو بــه همراه
ديگــر كرواتهاي پرســپوليس در كشــور
خود خواهند ماند و شنبه شب به تهران باز
ميگردند .تمرينات پرسپوليس طي روزهاي
جمعه و شنبه پيشرو تعطيل است و از روز
يكشــنبه با حضور كليه اعضاي اين تيم در
ورزشگاه شهيد كاظمي دنبال خواهد شد.

خطر نيمكت خالي؛ منشا ،مصلح و جوانها

اشتياق برانكو ،فرار شفر از سوپرجام

گزارش

پرسپوليس در چهارمين ديدار تداركاتي خود در اردوي كرواسي با تركيب بوژيدار رادوشوويچ ،حسين ماهيني ،سيدجالل حسيني ،شجاع خليلزاده ،محمد انصاري ،كمال كاميابينيا،
احمد نوراللهي ،بشار رسن ،سيامك نعمتي ،اميد عاليشاه و علي عليپور مقابل تيم لكوموتيو زاگرب به ميدان رفت كه اين بازي با نتيجه مساوي يك بر يك تمام شد .اين جديترين بازي
تداركاتي پرسپوليس در اردوي اروپايياش بود .سرخها بعد از بازگشت به تهران يك بازي تداركاتي با گل گهر سيرجان انجام خواهند داد و بعد از آن در سوپرجام مقابل استقالل ميايستند.
يك هفته بعد از آن مسابقه جنجالي هم فصل تازه ليگ برتر شروع خواهد شد .فصلي كه بدون بازيكنان تازهوارد و همان تيم فصل قبل بدون چند مهره اصلي و يك تازهوارد آشنا به نام
اميد عاليشاه آغاز خواهد شد .غير از اين موضوعي كه ميتواند برانكو و پرسپوليسيها را بيشتر از قبل نگران كند احتمال جدايي دو مليپوش تيم است كه قوت گرفته وخبرساز شده است.
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سفر منشا به ايتاليا

گادويــن منشــا امــروز صبــح اردوي
پرسپوليس در كرواسي را ترك كرده و راهي
ايتاليا خواهد شــد .با توجه بــه اينكه برانكو
تمرينــات تيمش را از امروز تا روز يكشــنبه
تعطيل اعالم كرده ،منشــا از سرمربي تيمش
اجازه گرفته اســت تا راهي ايتاليا شود .قرار
است مهاجم پرسپوليس تا روز يكشنبه خود
را به تهران برســاند و در دور جديد تمرينات
سرخپوشان در تهران حاضر باشد.

الدحيل در آلپ

الدحيليها عصر روز سهشــنبه نخستين
تمريــن خود را در اتريش برپــا كردند و قرار
اســت به زودي بازيكنان مليپوششان به اردو
اضافه شوند و چند بازي دوستانه انجام بدهند.
كمپ تمريني قهرمان قطر در حوالي رشــته
كوههــای آلپ و منطقــهاي فوقالعاده خوش
آب و هــوا برگزار شــده و بازيكنان قطري را
شگفت زده کرده است .حريف پرسپوليس در
يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان ،در نخستين
بازي رســمي فصل خود بايد در یکم آگوست
به مصاف الريان در ديدار سوپرجام قطر برود.

مصلح پنالتي داد

پرســپوليس در آخرين بازي تداركاتي
خــود در اردوي كرواســي مقابــل لكوموتيو
زاگرب تن به تســاوي يك بر يك داد كه گل
حريف با ضربه پنالتي به دســت آمد ،آن هم
با خطايي كه مصلح روي بازيكن حریف انجام
داد .مصلــح بهعنوان مدافع كناري قد و قامت
بلنــدي دارد اما اين قد و قامت بلند همانقدر
كه روي ضربات ايســتگاهي و ارســالها به
كارش ميآيد در فاز دفاعي دردسرســاز است
چرا كه دســتها و پاهاي بلندش به حريفان
گير ميكند و بازيكنان براي پنالتي گرفتن از
اين وضعيت استفاده ميكنند.

پيراهن كرواسي براي كريم

در حاشــيه اردوي پرســپوليس در
كرواســي ميرو كاســيموويچ با حضور در
اردوي پرســپوليس پيراهن تيم ملي كشور
كرواسي را به باقري هديه كرد.

محمد قراگزلو
Mohammad Gharagozlou

به نظر ميرســد چنانچه جدايي اميري و
بيرانوند قطعي شود اين تركيب دقيقا تركيب
اصلي سرخها در شــروع فصل تازه ليگ برتر
باشــد .تركيبي كــه رادوشــوويچ جايگزين
بيرانوند شده ،ماهيني جاي محرمي را در دفاع
راســت گرفته و بالطبع دفاع چپ خالي شده
تا انصاری در تركيب اصلي باشــد و مصلح به
عنوان رزرو او روی نیمکت بنشیند .همچنين
در پســت هافبك راست بشــار جاي فرشاد
احمدزاده بازي خواهد كرد و عاليشاه در جناح
مقابل جايگزين وحيد اميري ميشود.
از آنجا كه پرســپوليس ظاهرا قرار است
همچنان با آرايــش  4-4-2خطي بازي كند،
كمال كاميابينيا و احمد نوراللهي دو هافبك
مياني تيــم خواهند بــود .در خط حمله هم
نيمكتنشــيني منشا ادامه خواهد داشت چرا
كه ســيامك نعمتي گزينــه معتمد برانكو در

جوانهاي تيم
آنقدر اعتماد
به نفس ندارند
كه خيلي
زود بتوان از
آنها انتظار
برگرداندن
ورق مسابقه را
داشت.

كنار عليپور بازي خواهد كرد.
با اين حســاب و با در نظــر گرفتن اينكه
خريدهاي تازه ســرخها مثل ترابي ،شــريفي،
شــيري و رفيعي نميتواننــد در نيم فصل اول
دســت برانكــو را بگيرند نيمكت پرســپوليس
خالي خواهد شــد .بدين ترتيب گلر ذخيره تيم
ابوالفضل درويشوند اســت .شــاهين عباسيان
رزرو ماهينــي در دفاع راســت خواهــد بود و
احسان حســيني مدافع مياني و ذخيره شجاع
و سيدجالل .از ســوي ديگر تا قبل از بازگشت
ربيع خواه به ميدان ،گزينه جواني مثل ســعيد
حسينپور ذخيره كمال و احمد در پست هافبك
دفاعــي اســت .در كنارههاي خــط مياني هم
احســان علوانزاده و آدم همتي تنها گزينههاي
در دسترس هستند و براي خط حمله تنها روي
ســه مهاجم جوان يعني محمد امين اســدي،
حميدرضا طاهرخاني و احمد بهاروندي كه همه
بازيكنان رده سني اميد هستند ،ميتوان حساب
باز كرد.
در واقــع چنانچه بيرانونــد و اميري به هر
دليلي در پرســپوليس نمانند برانكو شايد براي
چيــدن تركيب اصلــي خود مشــكل چنداني
نداشــته باشد اما نيمكتي خواهد داشت كه غير

از گادوين منشا و شایان مصلح همگي بازيكنان
زير  23سال يا فوقالعاده جوان هستند كه تقريبا
هيچ كــدام در ليگ برتر به ميدان نرفتهاند(غير
از علــوانزاده و طاهرخانــي كــه طي دو فصل
گذشته لحظات بسيار كوتاهي در ميدان بودند)
و بعيد است بتوانند گليم پرسپوليس را در نيمه
ابتدايي فصل از آب دربياورند چه رسد به بازي
با الدحيل و مقابله با ستارههاي ميليون دالري
اين تيم.
بــه هر حــال اگــر اميــري و بيرانوند در
پرســپوليس نمانند احتماال برانكــو با تركيبي
كه عصر سهشــنبه به مصــاف لكوموتيو زاگرب
فرستاد ،در ديدار سوپرجام مقابل استقالل بازي
خواهــد كرد كما اينكه شــايد حتي اگر هر دو
مليپوش ســرخها در اين تيم ماندني شوند نيز
همين تركيب اخير مقابل تيم شــفر به ميدان
بــرود چرا كــه اميــري و بيرانونــد تقريبا كل
تمرينهای پيش فصل پرســپوليس را از دست
دادهاند و مشخص نيست كي به تمرينهای اين
تيم اضافه خواهند شد.
پرســپوليس با اين تركيب تيــم ناقص يا
ضعيفي به نظر نميرســد اما تقريبــا در تمام
پستها كمبود بازيكن رزرو و شاخص كه از روي

نيمكت بيايد و كاري انجام دهد ،ديده ميشود
و جوانهاي تيم آنقدر اعتمــاد به نفس ندارند
كــه خيلي زود بتوان از آنهــا انتظار برگرداندن
ورق مسابقه را داشت .در واقع چنانچه دو ستاره
مليپوش پرســپوليس از اين تيم جدا شــوند
برانكو مجبور است هر هفته با همين تركيب به
مصاف تيمش برود و اگر تيم محروم يا مصدوم
بدهد همه چيز به هم خواهد ريخت .همچنين
در طول مسابقه نود دقيقهاي با توجه به شرايط
بدني بازيكنان ،تغيير ريتم بازي و نياز به حمله
يا دفــاع ،او نياز به انجــام تغييراتي در تركيب
تيمش خواهد داشــت اما با ايــن نيمكت بعيد
است جرات چنين كاري داشته باشد.
البتــه برانكــو حتي وقتي دســت پري روي
نيمكت داشت هم خيلي دير تعويض ميكرد و در
اين كار خست به خرج ميداد و شايد اساسا با اين
نيمكت جوان و بازيكنان رزرو بيتجربه مشــكلي
نداشــته باشــد .احتمال ميرود با چنين تركيبي
روي نيمكت منشــا در هر بازي بيــن دقايق 60
تا  70بــه بازي برود اما مصلــح و جوانهاي تيم
همه بازيكناني براي دقايق كوتاه پاياني هستند و
حداقل اينكه برانكو نشــان داده فقط از دقيقه 80
به بعد به آنها اعتماد می کند.

رادوشوويچ باز هم خالف جهت؛ برعكس شوباشيچ
هر چنــد شوباشــيچ دروازهبان تيم
ملي كرواسي در جام جهاني نشان داد در
مهار پنالتي خبره است و با مهار پنالتيها
تيمش را به جمــع چهار تيم برتر جهان
رساند اما هموطن او در پرسپوليس اصال
در اين زمينه مهارتي ندارد .رادو در ديدار
با لكوموتيو از كشورش يك پنالتي خورد
و باز هم برخالف ضربه شــيرجه رفت .او
كه يك بار در ضربات پنالتي بازي قشقايي
هم نشان داده بود پنالتيگير خوبي نيست
در اين راه رقابتي شانه به شانه با بيرانوند

نقل قول

ربيعخواه :اين
تمرينها براي تيمهايي
است كه ميخواهند
ن شوند
قهرما 

محســن ربيعخواه كه در اردوي
كرواســي تمرينهای انفرادياش را
ادامــه داد ،دربــاره آخرين وضعيت
خود توضيــح داد«:مراحــل درمان
و تمرينها را مرحلــه به مرحله زير
نظر كادر پزشــكي و كادر فني پشت
سر ميگذارم .براي بازگشت عجلهاي
ندارم .البته ســعي ميكنم با اجراي
دقيــق برنامهها و تالشــي كه انجام
ميدهم هر چه زودتر خودم را به فرم
مطلوب برسانم ،ولي براي هر مرحله
بايد زمان الزم بگذرد».
هافبك دفاعي پرسپوليس درباره
روزهــاي بعــد از مصدوميتــش هم
صحبــت كرد«:وقتي اين اتفاق افتاد،
ته دلم ميدانستم چه شد ولي مرتب
به خودم دلداري ميدادم كه شــايد
هم رباط صليبيام پاره نشــده باشد.
در مرحله انكار اتفاقي بودم كه برايم
رخ داده بود تا اينكه جواب ام آر آی
آمد .مخصوصاً آن روزهاي اول خيلي
ســخت بود ولي همراهي دوستان و
همبازيانم و قوت قلب هواداران باعث
شد خودم را سريع جمع و جور كنم
و با اميد و انرژي زيادي كارم را شروع
كردم كه برگردم».
از وقتي ربيعخواه مصدوم شــد
همه با او مهربان شــدند و حاال سه،
چهار ماهي اســت کــه همينطور او
از هواداران تشــكر ميكنــد« :بارها
گفتهام ولي باز هم دلم ميخواهد از
هواداران به خاطر دلداريهايشــان
تشــكر كنم .آنها باعث شدند تا راهم
را محكمتر ادامه بدهم .در آن شرايط
سخت به كمك من آمدند و حاال هم
در شرايط ســخت تيم به كمك تيم
ميآيند».
ربيعخــواه كــه از نزديك روند
آمادهسازي پرســپوليس را ميبيند
و شــرايط را حــس ميكند به فصل
پيش رو خوشــبين است«:با تالشي
كه در اين روزها از بچهها ديدهام و با
نفراتي كه داريم ،شخصاً فكر ميكنم
تيم ما از همين شــروع كار با هدف
قهرماني در مسابقات حاضر ميشود.
من كه تمرينهای اختصاصي خودم
را دنبــال ميكنم ولــي بايد نزديك
باشــيد و ببينيــد كه بچههــا با چه
فشــار و جديتي تمريــن ميكنند.
چنين تمريني براي تيمي اســت كه
ميخواهــد قهرمان شــود و در اين
ميان ،حمايت هواداران مثل هميشه
يكي از مهمترين داشتههاي ماست».

ميخواهند هوادارانمان را فريب بدهند

سيدجالل :آنهايي كه ربيع خواه و ماهيني
را اذيت كردند منتظر اين روزها بودند
سيدجالل حسيني در مصاحبه تازهاش
درباره شــرايط پرســپوليس انتقادهايي را
مطرح كرده است« :گاهي اوقات حرفهايي
ميشــنويم كه احســاس ميكنــم برخي
لو
ميخواهند با ما شــوخي كنند .انگار نق 
انتقاالت شــوخي اســت .واقعا نميدانم چه
واژهاي را در مــورد اين افراد بــه كار ببرم.
ما ســه تا از بهترين نفرات تيم را از دســت
دادهايــم و در مقابــل نتوانســتيم بازيكني
در اختيــار بگيريم .نيم فصل اول امســال
سختترين فصل فوتبالي بازيكنان ما است.
برخي ميآينــد و ميگويند نقل و انتقاالت
اينگونه شد و پرســپوليس فالن كار را كرد
اما كســي نميگويد ما ســه نفر از بهترين
بازيكنانمــان را از دســت دادهايــم و اصال
شــرايط خوبــي نداريم .قرار اســت ليگ را
همين گونه آغاز كنيم .ما در آســيا با تيمي
بازي داريم كه از نظــر من از تيمملي قطر
هم قويتر اســت .كساني كه برخي مباحث
را مطرح ميكنند ميخواهند مردم را فريب
دهند .ما در حا ل حاضر سختترين شرايط
را داريم .برانكو در همين بازيهاي دوستانه
بازيكناني  17و  18ساله را بازي ميدهد كه
همينها قرار است در ليگ براي پرسپوليس
بازي كنند».
ســيدجالل با اشــاره بــه مصدوميت
خودش و شــجاع ميگويد« :من نگران اين
هستم كه با اين شرايط سخت برخي بيايند
و مردم را فريب دهند و بگويند كار ما آسان

اســت .االن همه تيمها تقويت شــدهاند و
پرســپوليس از نيــم فصل ســال قبل هيچ
بازيكني نگرفته اســت .حال اين مسائلي كه
مطرح ميشود چيســت؟ هر تيمي در حال
حاضر شــش هفت بازيكن جذب ميكنند و
راحت هســتند و ما نميتوانيم كاري انجام
دهيــم ».كاپيتــان پرســپوليس ميگويد:
«خواهشــم از هواداران اين است كه فريب
كســي را نخورنــد .آنهايي كــه ربيعخواه و
ماهينــي را اذيت ميكردند ،براي اين روزها
آماده بودند كه به پرســپوليس لطمه بزنند
و ســعي كنند بازيكنان را تحت فشــار قرار
دهند .به خاطر همين فشــارها محسن ربيع
خواه را از دســت داديــم و در حا ل حاضر
حســين ماهيني نيز شرايط ســختي دارد.
برخي با اين وضعيت چشمشــان را به روي
مشــكالت ميبندند و خيلي از مســائل را
نميبينند .خداي نكرده اگر چند بازيكن تيم
مــا در حال حاضر مصدوم يا محروم شــوند
اتفاقات بدي براي پرسپوليس ميافتد».
و البته كنايه به مديران قبلي باشگاه و
آنهايي كه باعث شدند پنجره نقل و انتقاالت
بســته شــود جــزو حرفهاي هميشــگي
ســيدجالل است« :متاســفانه قانوني وجود
ندارد كه افراد مســووليت خــود را بپذيرند.
شــما ميتوانيد هــر كاري را انجام دهيد و
بدون هيچ مشــكل و عذرخواهي به زندگي
شــخصيتان ادامه دهيد .اينجا فقط بازيكن
و مربي مقصر هستند».

گرشاسبي :تا وقتي با اميري مذاكره نكنيم
هيچ حرفي نداريم
حميدرضــا گرشاســبي بــا توجه
به اخبــار مختلفي كه دربــاره عليرضا
بيرانوند و وحيد اميري مطرح ميشود،
گفت« :درباره وحيد اميري تا زماني كه
پاي ميــز مذاكره نيامده و حرفهايمان
را نزدهايــم طبيعــي اســت كــه هيچ
اظهارنظري نداريم .حرفها كه زده شد،
آن وقت ميتــوان اظهارنظر كرد .آنچه
در حــال حاضر ميتوان بــا قطعيت از
آن ســخن گفت اين است كه ما وحيد

اميري را ميخواهيم و پيگيريها براي
تمديد قــرارداد انجام ميشــود .درباره
عليرضــا بيرانوند نيز بايــد بگويم كه او
قــرارداد دارد .نكتهاي كــه خود او هم
مطرح كرده است و فكر نميكنم در اين
باره جاي بحث خاصي باشــد .وي بعد
از دوره اســتراحت ميآيد و به جمع ما
اضافه ميشــود .البته در اين باره بعضي
اظهارنظرهــای غير رســمي هم مطرح
شده است كه اصال صحت ندارد».

دارد هر چند بيرانونــد تمام پنالتيهايي
كه در پرســپوليس نگرفته بود را در تيم
ملي و مقابل كريس رونالدو جبران كرد.
رادوشوويچ دو فصل قبل و در بازي مقابل
ماشين سازي در ضربه پنالتي موفق بود
كه البته اين ضربه توســط حامد پاكدل
به اوت رفت وگرنه رادو باز هم نتوانســته
بود جهت توپ را تشــخيص دهد .به نظر
ميرســد اگر پرســپوليس بدون بيرانوند
وارد فصل شــود بايد فكري به حال اين
نقطه ضعف رادوشوويچ كند.

تقدير پرسپوليسيها از ميزباني واراژدين و برانكو
واراژدين صبح ديروز شاهد بارندگي
شــديد و دامنهداري بود كه باعث شد
سرخپوشان تمرين نوبت اول ديروزشان
را در ســالن انجــام بدهنــد .تمريــن
پرسپوليس در دو بخش سالن بدنسازي
و سالن فوتسال انجام شد .بازيكنان در
ابتدا و انتهاي تمرين به سالن بدنسازي
و وزنــه رفتند كه مجموع اين تمرينات
 100دقيقــه به طول انجاميد .شــروع
تمرين در سالن بدنســازي بود .بخش

دوم تمرين در ســالن فوتســال انجام
شد .در سالن فوتسال در كنار كارهاي
بدني ،كار با توپ و بازي فوتبال هم در
دستور كار قرار گرفت كه در اين بخش
ربيعخواه ،سرخپوشان را همراهي نكرد.
سرخپوشان براي پايان دادن به تمرين
خود نيز وارد ســالن بدنسازي شدند و
به كار با وزنــه پرداختند .جالب اينكه
تمرين عصر ديروز يك ســاعت زودتر
از موعــد قبلي و از ســاعت  16:30به

وقت محلي آغاز شــد كه ايــن تغيير
برنامه به دليل بازي كرواسي  -انگليس
بود .جالب اينكــه بازيكنان و همراهان
تيم پرســپوليس در روز پاياني اردوي
سرخپوشان در شهر واراژدين كرواسي،
با برگزاري مراسمي از زحمات كادرفني
و ميزبانــي اين شــهر تقدير و تشــكر
كردند .روي كيك اين مراســم به زبان
كروات نوشــته شده« :تشــكر از شهر
واراژدين».

اميري هفته بعد مذاكره ميكند؛ تمديد يا جدايي؟
بعد از شايعاتي كه درباره جدايي اميري
و بيرانوند در رسانهها منتشر شد حاال باشگاه
پرســپوليس به اين شــايعات واكنش نشان
داده .البته در مورد اميري كه قراردادش به
پايان رسيده كاري از دست مسووالن باشگاه
برنميآيد اما خبيري مشــاور گرشاســبي
اعالم كرده اميري هفته آينده براي مذاكره
به باشــگاه ميآيد .حاال اينكه اين مذاكرات
منجر به جدايي شماره يازده سرخها شود يا
تمديد قــرارداد اين بازيكن ،هنوز هيچ چيز
مشخص نيست .در مورد بيرانوند هم سايت

رسمي باشــگاه يك جمله كليشهاي به كار
برده و نوشــته او در دوران استراحت بهسر
ميبرد و همچنان قراردادش ادامه دارد .اين
جمله البته براي كاستن از نگراني هواداران
ميليوني پرســپوليس مطرح شده اما هنوز
مشخص نيست كه بيرانوند با وجود داشتن
قرارداد در پرسپوليس بماند .در حال حاضر
مهمتريــن نگراني هواداران پرســپوليس و
البته برانكو مانــدن يا نماندن دو ملي پوش
اين تيم است اما درباره ماندن يا جدايي آنها
نميتوان صراحتا نظر داد.

استقالل هم مثل پرسپوليس تيم دوم ندارد

پرسپوليس برخالف اســتقالل براي بازي سوپرجام آماده و پيشبيني
ميشود تا روز اين مسابقه تا حدودي زيادي آماده باشد اما با توجه به طوالني
شــدن فصل براي ســرخ ها (با توجه به انجام دو بازي رفت و برگشت مقابل
الجزيــره بعد از پايــان فصل ليگ برتر) تمرينهای پرســپوليس باز هم دير
شــروع شده و شايد تيم برانكو در ســه ،چهار هفته ابتدايي هم فرم ايدهآلي
نداشته باشد.
پرســپوليس تمرينهــاش را از  26خردادماه در تهــران آغاز كرد و در
بيشــتر روزها صبح و بعد از ظهر تمرين ميكرد .برانكو دو مليپوشش را در
اختيار نداشت اما از همان روز نخست تعداد قابل توجهي بازيكن در تمرينها
حاضر بودند و خيلي زود نفرات تكميل شــدند .تيم برانكو از  26خرداد تا 6
تير صبح و بعد ازظهر در تهران تمرين كرد ،در حالي كه تمرينهای استقالل
هنوز آغاز نشــده بود .برانكو قبل از ســفر به اروپــا و برگزاي اردو يك بازي
تداركاتي هم در تهران انجام داد تا نخســتين
بخش از تمرينهای پيش فصلش را به سرانجام
رسانده باشد .سرخها طي اين مدت حدود 15
جلسه تمريني داشــتند و يك بازي تداركاتي
انجام دادند .اردوي ســرخها در كرواسي از روز
 9تيرماه آغاز شــد و از آن روز تا امروز كه اين
اردو به پايان ميرســد ،باز هم تيم پرسپوليس
در بيشتر روزها صبح و بعد از ظهر تمرين كرده
اســت .در اين مقطع پرسپوليس باز هم حدود
 15جلســه تمريني برگزار كرد و البته  4بازي
تداركاتي انجام داد.
مقطع ســوم تمرينهای پرســپوليس از
يكشــنبه در تهران آغاز خواهد شــد و قبل از بازي با اســتقالل يك بازي
تداركاتــي ديگر نيز انجام ميشــود .در واقع بازي ســوپرجام  33روز بعد از
شروع تمرينهای پرســپوليس برگزار ميشــود .مقطعي كه سرخها حدود
 40جلســه تمريني و  6بازي تداركاتي انجام دادهاند اما حريف در وضعيتي
كامال متفاوت قرار خواهد داشــت .اســتقالل دو هفته ديرتر از پرسپوليس
تمرينهــاش را آغاز كرد و تيمش هم ناقصتر اســت .تيم شــفر مصدومان
زيادي دارد و درست در مقطعي كه پرســپوليس اردوي اروپايياش را تمام
كرده تازه به اردوي خارجي رفته است .در واقع پرسپوليس حداقل دو هفته
از رقيبش در ســوپرجام پيش است و اين يعني كه حداقل ده جلسه بيشتر
تمرين كرده و سه ،چهار بازي تداركاتي بيشتر انجام داده است .با اين حساب
تيم برانكو در مســابقه روز  29تير بايد سرحالتر و آمادهتر از استقالل باشد.
اســتقاللي كه دو مليپوشش را از دســت داده ،يكي مصدوم است و ديگري
مثل مليپوشان پرسپوليس به تمرينها برنگشته است.
دقيقا به خاطر همين عقبافتادگي و شــرايط بدي كه استقالل داشته
آنها بشدت تالش كردند تا از زير بار سوپرجام فرار كننند و تن به اين مسابقه
ندهند اما با تهديد به جريمه سنگين احتماال قبول ميكنند و هر طور شد در
اين ميدان حاضر خواهند شد .شايعه شده استقالليها ميخواهند با تيم دوم
شان وارد اين مسابقه شوند اما واقعيت اين است كه براي اين مسابقه تيم اول
و دوم نداريم و هر دو تيم با نفرات آمادهاش وارد اين مســابقه خواهند شد.
پرسپوليس كه بدون دو ملیپوشش كال سيزده بازيكن شناخته شده و اصلي
دارد كه يازده تاي اصلياش مشــخص است و استقالل هم بدون مصدومان
و ملي پوشــانش بقيه نفرات را مهياي اين مسابقه خواهد كرد و شفر از تمام
نفرات اصلي و موجودش اســتفاده خواهد كرد .در واقع اينكه استقالل با تيم
دومش پا به اين ميدان خواهد گذاشــت يك غلو رســانهاي بيش نيست چرا
كه االن استقالل و شفر در شرايطي نيستند كه يك تيم را بهعنوان تيم اول
كنار بگذارند و با تيم دوم وارد اين مسابقه شوند.
از ســوي ديگر برانكو در تمام مصاحبههــاي چند وقت اخير خود تاكيد
كرده بازي سوپرجام مقابل استقالل فوقالعاده خواهد بود و مشخص است اين
بازي براي او و شــاگردانش اهميتي ويژه دارد .هر چند جام برنده اين مسابقه
را در ويترين افتخارات يك باشــگاه ميگذارند و در كارنامه مربي و بازيكنان
بهعنوان جام مينويســند اما واقعيت اين است كه اين جام معني جام واقعي
كه در پي موفقيت در يك تورنمنت يا ليگ به دســت ميآيد را نميدهد مگر
در اين مورد خاص .در واقع اگر بردن حريف ســنتي با يك جام همراه باشد
ارزش بسياري خواهد داشــت و به خاطر همين است كه شفر ميخواهد هر
طور شده اين بازي برگزار نشود و برانكو با اشتياق از آن حرف ميزند.

عکسنوشت

احمد نوراللهي آخر فصل قبل خيلي دير اوج گرفت اما باز هم به
كار پرسپوليس آمد .برانكو براي فصل جديد روي او حساب ويژهاي
باز كرده اما نوراللهي هم در دفاع هم در حمله بايد بازيكن بهتري
باشد .آنقدر كه برانكو ديگر جرات نكند به ربيع خواه اعتماد كند.

ســيامك نعمتي ديگــر در قالــب مهاجم فرو رفته اســت و
برانكــو بهعنوان يــك هافبك كنــاري به او نــگاه نميكند.
در واقــع ضعف منشــا باعث شــد تــا نعمتي مهاجم شــود
و شــايد بــراي خود ســيامك هم اين شــرايط بهتر باشــد.

عاليشاه با تكنيك وقتي
بر اثر خطاهاي حريف به
زمين ميافتد اينطوري از
داوران طلبكار ميشود.
در واقع اين يكي از
تواناييهاي او كنار خط
طولي است كه با سرعت
و تكنيكش از بازيكنان
حريف خطا و اخطار بگيرد.

نگراني درباره سازمان دفاعي؛ هشدار اسلوونيايي
پرســپوليس در اردوي كرواسي 5
بــازي انجام داد كه در ايــن بازيها 5
بــار دروازه خود را باز شــده ديد و اين
در حالــي بود كه تمــام عناصر دفاعي
پرسپوليس  -هرچند برخي براي دقايق
اندك -در زمين حضور داشتند .در همه
بازيها رادوشــوويچ دروازهبــان بود و
اگرچه روي بسياري از گلها مقصر نبود
اما ميتوانســت عملكرد بهتري داشته
باشد .پرســپوليس در دو فصل اخير با

حضــور بيرانوند ،ســيدجالل ،انصاري،
ماهينــي و ...بهترين خــط دفاع ليگ
را داشــته و اين ركورد ،يكي از عوامل
قهرمانيشــان نيز بوده اســت بنابراين
آنها بايد نمايشهاي مســتحكمتري در
ليگ برتر داشــته باشــند تا بتوانند بار
ديگر به نتايج دلخواه برســند .البته دو
كلين شــيت در اين اردو اميدوار كننده
بوده ضمن اينكه در بــازي آخر مقابل
لكوموتيــو زاگرب هم ســرخها از روي

نقطه پنالتي گل خوردهاند اما شكســت
 5گله مقابل حريف اسلوونيايي به اندازه
كافي نگران كننده بوده اســت .در اين
بازي شاگردان برانكو حمالت بيشتري
داشــتند ولي به شــكل ناباورانهاي 5
گل خوردند .در واقع شــايد ميتوان از
همين نكته پي برد كه پرسپوليس هنوز
نتوانســته ســازمان دفاعي تيمياش را
استحكام بخشد و هافبكهاي دفاعي به
خط دفاع كمك نميكنند.
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چاگــو هافبك كامروني ســابق فوالد زمانــي در ديناموزاگرب
زيــر نظر برانكو بازي ميكــرد .ظاهرا او كه حاال اســتعدادياب
ديناموزاگرب اســت آمده تا ســري به مربي ســابقش بزند اما
نميدانيــم با منشــا نيجريــهاي چگونه و از كجا آشناســت.

