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پدری:

ژاوی از ما میخواهد مانند
خودش بازی کنیم
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علی کریمی برای همیشه از ایران رفت

درخصوص مهاجرت شماره هشت معروف فوتبال ایران شنیده میشود وی بهتازگی ویزای دائمی اقامت
در کشور امارات را دریافت کرده و بر همین اساس به همراه خانواده برای همیشه به دبی کوچ کرده است.
سابق بایرنمونیخ و پرسپولیس هماکنون در دبی به سر میبرد.
براساس آخرین اخبار ،بازیکن
ِ

خبر

موضع تند سردار در قبال تضعیف اسکوچیچ
پدری ،هافبک جوان بارسلونا مدعی شد ژاوی از
بازیکنان این تیم می خواهد رو به دروازه حریف بازی
کنند.
پدری در ماه های اخیر نمایش درخشانی در ترکیب
بارسلونا داشته و به یکی از بازیکنان آینده دار فوتبال
زیر نظر ژاوی تبدیل شده است .سرمربی جوان بارسلونا
بارها روی ارائه فوتبال تماشایی از سوی تیمش تاکید
داشته و حاال پدری در مصاحبه ای با نشریه گاردین
فاش کرد که ژاوی از آنها می خواهد مانند خودش در
زمین فوتبال بازی کنند.
پدری گفت" :من سعی می کنم در هر پستی که قرار
می گیرم بازی همیشگی خودم را انجام دهم .ژاوی در
مورد سبک بازی بارسلونا ایده بسیار روشنی دارد و او
در مورد آنچه که هر یک از ما باید انجام دهیم کامال
واضح با بازیکنان تیم صحبت می کند .هافبک های
تیم باید بین خطوط بازی کرده و توپ را از یک سمت
به سمت دیگر انتقال دهند .این همان کارهایی است
که خود ژاوی نیز در زمان حضور در میدان انجام می
داد و عملکردش واقعا هم تماشایی بود ،پس حاال او
سعی می کند چنین سبکی را به ما تلقین کند.
اگر بازیکنی از پست خود در زمین خارج شود ،وقتی
توپ را از دست می دهید نمی توانید به روشی که نیاز
دارید پرس کنید و پس در واقع به هدف خود در زمین
نخواهید رسید .ژاوی همچنین از هافبک های بارسلونا
می خواهد در جای مناسبی قرار گرفته و با چرخش
صحیح ،رو به سمت دروازه تیم حریف بازی کنند".

ستاره اینرت در آستانه انتقال
به  PSGقرار گرفت

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در مصاحبهای بار دیگر به
انتقادها علیه تیم ملی پرداخت و از اهالی رسانه خواست که
در مسیر جام جهانی فقط از اسکوچیچ و بازیکنان حمایت
کنند.
سردار آزمون که این روزها در تهران حضور دارد در
گفتوگویی در رابطه با اینکه آیا تیم ملی فوتبال ایران
میتواند از گروهش صعود کند ،بیان کرد :ما که تمام
تالشمان را میکنیم و اصال شک نکنید که یک درصد کم
کاری را هم از ما نخواهید دید .تقاضا میکنیم از وزیر ورزش و
فدراسیون که از تیم ما حمایت کامل بکنند .چون یک اردوی
دیگر بیشتر نداریم و امیدوارم این اتفاق رخ بدهد و بتوانیم
در اردوی آینده بازیهای خیلی خوبی انجام بدهیم تا بتوانیم
جلوی تیمهای بزرگ ،با انگیزه خیلی زیاد و با اعتماد به نفس
کامل بازی کنیم.سوال بعدی از سردار آزمون درباره انتقادات
به عملکرد اسکوچیچ بود و اینکه برخی معتقدند باید سرمربی
تیم ملی در جام جهانی فرد دیگری باشد .مهاجم تیم فوتبال
بایرلورکوزن در واکنش به این سوال و اینکه آیا خودش به
این موضوع اعتقادی دارد یا خیر با سرخوردگی تمام عنوان
کرد :چرا باید تغییر بدهیم؟! من نمیفهمم .من برای همین
میگویم باید حمایت شویم .االن وقت این حرفها نیست.
ما یک اردوی دیگر بیشتر نداریم .حتی اگر گواردیوال را هم
بیاوریم فکر میکنید میتواند کار خاصی انجام بدهد؟! این
فدراسیون است که باید از بازیکنان حمایت کند و بازیهای
دوستانه خیلی خوبی بگذارد نه سرمربی .این برای بار هزارم!
او سپس با تاکید ادامه داد :هیچ جای دنیا سرمربی نمیرود
قرارداد ببندد .نمیرود با کشورهای دیگر حرف بزند و التماس
کند .این وظیفه فدراسیون است .این بار هزارم .چه شما
فوتبالی باشید و چه نباشید .من بهتر از شما میدانم .من
تجربه بین المللیام خیلی بیشتر از شماست و میدانم چطور
است .پس خواهش میکنم فقط حمایت کنید .االن وقت
کنار گذاشتن سرمربی نیست .کنار گذاشتن سرمربی االن
خیلی خیلی بد است و کار ما را خیلی دشوارتر میکند .اینکه
توانسته رکورد جابهجا کند ،پس قطعا قابلیت دارد .از همان
اولی که حمایت کردید نتیجه گرفتیم ،اما هر وقت شما تیم
ملی را زدید ،سرمربی را زدید ،تیم نتیجه نگرفته است .یک
مقدار با ملت ایران باشید .یک مقدار با بازیکنان تیم ملی

باشید .واقعا دیگر از بس حرف تکراری زدم خسته شدم.
آدمی هم نیستم که هزار بار تکرار کنم .من بهعنوان بازیکن
تیم ملی فوتبال از شما فقط حمایت میخواهم؛ نه برکناری
سردار آزمون؛ نه برکناری مهدی طارمی؛ نه اسکوچیچ.
سوال بعدی از سردار آزمون در این مورد بود که برخی از
هواداران تیم ملی نگران سه شکست بد در جام جهانی
هستند .مهاجم تیم ملی در واکنش به این سوال بیان کرد :ما
االن قرار نیست مقابل بحرین و لبنان بازی کنیم .ما قرار است
مقابل تیمهای بزرگ دنیا فوتبال بازی کنیم .اگر خودمان
باشیم و حمایتهای کافی از تیم ملی بشود یا اگر پنجاه
درصد حمایتهای گذشته هم بود من میتوانستم خیلی
محکمتر حرف بزنم ولی االن سخت است .من نمیتوانم به
مردم دروغ بگویم .در جلسهای هم که با وزیر ورزش آقای
سجادی داشتیم آنجا به ایشان رک گفتم که من نمیتوانم
دروغ بگویم .االن کار دشوار است و این تیم ملی با این
عملکرد اصال منطقی نیست که بخواهد در بازیهای بزرگ
نتیجه بگیرد.او سپس در واکنش به این سوال که پس
هواداران باید نگران نتایج تیم ملی در جام جهانی باشند،
اضافه کرد :نگران باخت؟ فوتبال برد و باخت دارد .من از
باختن نمیترسم .اینقدر شکستهای بدی را تجربه کردهام

که شاید اصال دیده هم نشود .باخت و برد جزو فوتبال است.
من ولی باز هم امیدوارم .من به بازیکنانی که کنارم بازی
میکنند و روی نیمکت هستند ،اطمینان کامل دارم .من به
کادر فنی تیم اعتماد میکنم .هر چیزی هم باشد من با صد در
صد انگیزه و برای نتیجه گرفتن بازی خواهم کرد.
درنهایت از سردار آزمون درباره حضور قربان بردیف در تراکتور
پرسیده شد و اینکه آیا او توصی های به این مربی روس برای
حضور در فوتبال ایران داشته یا خیر که مهاجم تیم ملی در
واکنش به این سوال اینطور پاسخ داد :من که نمیتوانم به
یک مربی بزرگ توصیه بکنم که این کار را انجام بدهد یا
ندهد! االن میدانم اگر تراکتور خدایی ناکرده نتیجه نگیرد،
همه چیز را گردن من میاندازند .اما من آماده همه چیز
هستم .خودشان از من چند سوال درباره تراکتور پرسیدند
که من جز خوبی تراکتور چیزی نگفتم .من نگفتم فالن کمک
مربی را بگیر یا چیز دیگر .من فعال در این حد نیستم و اگر
گفته بودم مثل مرد اینجا میگفتم .با اینکه از من خواستند
که نام چند بازیکن را ببرم و نام هم بردم ،تصمیم اول و
آخر را خودشان میگیرند .چند بازیکنی هم که من نام بردم
از تاپترین بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران و همینطور تیم
ملیهستند.

ساپینتو :به تیمی میروم که دنبال قهرمانی است
پاری سن ژرمن پیشنهاد خود را برای میالن
اشکرینیار به  60میلیون یورو افزایش داده است.
اوضاع مالی در باشگاه اینتر اصال مساعد نیست
و این تیم چاره ای جز فروش یک ستاره دیگر
ترکیب خود ندارد .نشریه توتواسپورت امروز در
گزارشی مدعی شد مدیران باشگاه پاری سن ژرمن
روز دوشنبه پیشنهاد جدیدی برای جذب میالن
اشکرینیار ،مدافع اهل اسلواکی ارائه کرده و امیدوار
است این بار به توافق نهایی دست یابد .دو هفته
پیش پیشنهاد  50میلیون یورویی پاری سن ژرمن
برای این بازیکن رد شد و حاال آنها با پیشنهاد
جدیدی به ارزش  60میلیون یورو به اضافه پنج
میلیون پاداش ،قصد دارند جذب این مدافع
ارزشمند را نهایی سازند.
ابتدا قیمت درخواستی باشگاه اینتر برای فروش
میالن اشکرینیار  80میلیون یورو بود ،اما ممکن
است با توجه به اینکه قرارداد این مدافع در سال
 2023به پایان می رسد ،نراتزوری خواسته مالی
خود را برای فروش میالن اشکرینیار کاهش دهد.
جالب اینجاست این مدافع مستحکم چند هفته
قبل برای تمدید قرارداد با اینتر به توافق رسیده بود،
اما انتقال به پاریس خواسته مدیران باشگاه برای
بهبود شرایط مالی اینتر است و میالن اشکرینیار نیز
با رخ دادن این اتفاق مخالفت نمی کند .نراتزوری
با گلیسون برمر ،مدافع تورینو به عنوان میالن
اشکرینیار به توافق شفاهی رسیده و احتمال دارد
به زودی این بازیکن جوان و برزیلی را جذب کند.
به هر حال پاری سن ژرمن پارسال با بهره گیری از
شرایط بد اینتر موفق به جذب اشرف حکیمی شد
و حاال به نظر می رسد این اتفاق در مورد میالن
اشکرینیار نیز در حال رخ دادن است.

انتشاراتشروع
چاپ کتاب های شما از یک نسخه
تا صد هزار نسخه
صفحه آرایی و طراحی کتاب،
مجله و نشریات ،بروشور و ...
پذیرفته می شود

09391899871

وینیسیوس:

متدید کردم چون رئال بهرتین
باشگاهدنیاست
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ریکاردو ساپینتو که قرار است امروز به عنوان سرمربی
استقالل معرفی شود ،می گوید به تیمی می رود که در پی
قهرمانی است .او هنوز نتوانسته است زخم شکست برابر
فرانسه و زیدان در یورو  2000را فراموش کند .همه چیز
مهیای اعالم رسمی ریکاردو ساپینتو به عنوان سرمربی جدید
استقالل است .فردی که در نسل طالیی تیم ملی پرتغال در
سالهای  1996تا  2000حضور داشت و به همراه اسپورتینگ
در کشورش به عناوین مختلفی دست پیدا کرد.سرمربی
جدید استقالل چند سال پیش مصاحبه مفصل و طوالنی
با رسانه  voice coachesانجام داد که مرور آن خالی از لطف
نیست .این گفتگو برای دوران بازگشت سرمربی به فوتبال
پرتغال و هدایت تیم براگای پرتغال است.
* کسب مقام سوم در یورو  2000لحظه ماندگاری بود
من این افتخار را داشتم که رویای خود را برآورده کنم و
شغلی موفق بسازم .در پرتغال ،هر جامی را که ممکن است
به دست آوردم .من همچنین با تیم ملی به موفقیت های
زیادی دست یافتم ،کسب مقام سوم در یورو  2000لحظه
ای ماندگار و سفر دوست داشتنی بود .تصمیم برای مربی
شدن نیاز به تأمل بیشتری داشت ،بنابراین سعی کردم تا حد
امکان در زمینه های مختلف بازی اطالعات بیشتری کسب
کنم .این فقط می تواند برای شناسایی بهترین مسیر برای
آینده حرفه ای من مفید باشد.
* به دلیل پارگی رباط ،پنج بار زانویم را عمل کردم
مصدومیت هایی که در طول دوران بازی متحمل شده بودم،
انگیزه من را تقویت کرد .من در زمان اولین مصدومیت
بزرگم  27ساله بودم که در بهترین لحظات دوران بازی من و
در روزهای حضورم در رئال سوسیداد رخ داد .متأسفانه بعد
از آن نیز تعدادی آسیب دیدگی در رباط صلیبی قدامی و
منیسک داشتم .من در مجموع پنج عمل جراحی زانو انجام
دادم که آخرین بار در  31سالگی بود .در آن زمان بسیاری
از پزشکان از عمل من خودداری کردند .آنها گفتند این کار
بسیار خطرناک است .اما من تسلیم نشدم .من یک پزشک
سوئیسی را پیدا کردم که در جراحی های پرخطر تخصص
داشت و این باعث شد تا من سه فصل دیگر نیز بازی کنم.
* زمانی که بازیکن بودم به دنبال مدرک یوفا رفتم
با این حال ،از آخرین عمل جراحی به بعد ،شروع کردم به
فکر کردن با دقت بیشتری در مورد آینده ام در خارج از زمین.
زمانی که تحصیل برای دریافت مدرک مربیگری یوفا را آغاز
کردم ،هنوز بازیکن بودم .پس از بازنشستگی از بازی ،آن
دوره ها را به پایان رساندم و در عین حال در رشته ارتباطات
تجاری نیز فارغ التحصیل شدم .من همچنین مدرک
کارشناسی ارشد خود را در رشته بازاریابی و مدیریت ورزشی
در موسسه دانشگاه لیسبون کسب کردم .همه تجربیات
ارزشمندی بود که به من در تصمیم گیری در مورد قدم های
بعدی کمک کرد .اما انتخاب کردم که مربی باشم .متوجه
شدم زمین فوتبال جایی است که بیشتر از هر مکان دیگری
باعث می شود تا احساس خوشبختی کنم.
* مربی و مدیر بودن با بازیکن بودن خیلی متفاوت است
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اما به زودی متوجه شدم که مدیر و مربی بودن بسیار
سخت بوده و با بازیکن بودن کامال متفاوت است .البته
فوتبال یک بازی گروهی است ،اما فرد فقط باید به عملکرد
خودش اهمیت دهد .منظورم این است که بازیکنان می
توانند مراقب رژیم غذایی خود ،استراحت خود و عملکرد
خود باشند .سرمربی باید مراقب کل تیم باشد و حتی این
همه چیز نیست .وظیفه ما ایجاد هماهنگی بین تمام بخش
های یک باشگاه است :پزشکی ،ارتباطات ،کارکنان و غیره.
مسئولیت ها فراتر از زمین است .مربی باید یک رهبر برای
مدیریت افراد در حوزه های مختلف باشگاه باشد .تصادفی
نیست که انگلیسی ها از کلمه "مدیر" برای اشاره به سرمربی
استفادهکردند.
* مورینیو شخصی است که همیشه او را تحسین می کنم
من این امتیاز را داشتم که زیر نظر چند مربی بزرگ بازی
کنم و از همه آنها چیزهای زیادی یاد گرفته ام .با این حال،
شخص خاصی وجود دارد که با وجود اینکه هرگز با او کار
نکرده ام ،بسیار او را تحسین می کنم؛ ژوزه مورینیو .در دوران
هدایت او در اینترمیالن ،من این شانس را داشتم که به
مدت یک هفته روال او را از نزدیک دنبال کنم .پس از آن،
سال ها بعد ،زمانی که او در رئال مادرید بود ،همین فرصت
به وجود آمد .ما رابطه خوبی داریم و من او را تحسین می
کنم .توانایی او در خواندن بازی رقیب و آماده کردن تیم
هایش برای هر بازی چشمگیر است.
* دوست دارم تیمی هجومی بسازم اما بدون از دست دادن
تعادل دفاعی
من دوست دارم یک تیم تهاجمی بسازم ،چه با توپ یا بدون
توپ ،اما تیم من هرگز نباید تعادل دفاعی خود را از دست
بدهد .البته فوتبال نیاز به غیرقابل پیش بینی بودن عادت
دارد ،همیشه باید به دنبال غافلگیری حریفان باشید ،اما
بدون از دست دادن تعادل .درک نحوه حمله و دفاع همزمان
بسیار مهم است .گفته می شود ،اگر می خواهید برنده شوید،
باید ریسک کنید .در دوران رشدم ،از بسیاری از فلسفه های
مختلف فوتبال درس گرفته ام .اما برای دستیابی به استراتژی
بازی ،نمیتوانید فقط به ویژگیهای بازیکنان نگاه کنید.
* در اللیگا با بازیکنان فوق العاده ای روبرو شدم :زیدان،
ریوالدو ،رونالدو
رئال سوسیه داد باشگاهی است که من به آن عالقه زیادی
دارم .به عنوان یک بازیکن ،سه سال را در آنجا گذراندم ،جایی

که تقابل هایی مقابل رئال مادرید و بارسلونا در ذهن من
برجسته است .من این امتیاز را داشتم که با بازیکنان فوق
العاده ای روبرو شوم :زین الدین زیدان ،ریوالدو ،رونالدو،
روبرتو کارلوس و بسیاری دیگر .اللیگا در آن زمان بهترین
لیگ جهان بود و مردم در ایالت باسک با من واقع ًا خوب
رفتار کردند .آنجا خیلی خوشحال شدم .مهمتر از همه ،سرگرم
کننده بود .ما تیم باکیفیتی داشتیم که می توانست فوتبال
بی باک بازی کند.
* شاید یک روز سرمربی رئال سوسیه داد شوم
تقریب ًا چهار سال پیش ،رئال سوسیه داد در شرف تغییر
سرمربی بود و من لحظهای فوقالعاده از دوران حرفهای
خود را سپری میکردم .من به تازگی با استاندارد لیژ قهرمان
جام حذفی بلژیک شده بودم .در آن فصل یکی از بهترین
مربیان فوتبال بلژیک به حساب می آمدم .من فکر می کردم
پیشنهاد هدایت رئال سوسیه داد برایم ارسال می شود ،اما
متاسفانه هرگز این اتفاق رخ نداد .چه کسی می داند ،شاید
یک روز این اتفاق بیفتد؟ من به عنوان یک بازیکن نماینده
رئال سوسیداد بودم و می خواهم یک بار دیگر به عنوان
سرمربی نماینده آنها باشم.
* مردم به من لقب قلب شیر را داده بودند
به عنوان یک بازیکن ،چه در رئال و چه در تمام باشگاه های
دیگرم ،به خاطر روحیه جنگندگی ام شناخته شده بودم .مردم
به من "قلب شیر" می گفتند .من هرگز با ایده باخت به
خوبی برخورد نکردم .با تساوی اشتهایم را از دست می دادم،
پس تصور کنید با شکست چگونه بودم .من همیشه درگیر
تالش بودم .پیروزی حیاتی است و فداکاری تنها راه رسیدن
به آن است .تسلیم شدن هرگز برای من یک گزینه نبود .از
همان روزهای اولیه ،من اهدافی را تعیین می کردم ،آنها را
به انجام می رساندم و اهداف جدیدی ایجاد می کردم .این
مسئله ذاتی است و بخشی از وجود من است.
* دوست داشتم در لیگ انگلیس بازی کنم
من به عنوان یک بازیکن به همه خواسته هایم نرسیدم .برای
مثال ،دوست داشتم در فوتبال انگلیس بازی کنم .من به
راحتی در آنجا جا میافتادم .استادیومهای مملو از هواداران
پرشور ،فوتبال هیجانی و گلهای فراوان .من آن را به عنوان
یک بازیکن تجربه نکردم ،اما امیدوارم به عنوان یک سرمربی
این شانس را داشته باشم.
* میخواهم به تیم هایی بروم که در پی کسب قهرمانی
هستند
من احساس افتخار می کنم که همان شور شدید فوتبال را نه
یک بار ،بلکه دو بار تجربه کرده ام .اول به عنوان یک بازیکن
و حاال به عنوان یک مربی .اکثر تجربیات من مثبت بوده
است ،اما من بیشتر می خواهم .من می خواهم به سطح
بعدی برسم و معتقدم که در داخل این مسیر هستم .من
می خواهم باشگاه هایی را مدیریت کنم که مدعی کسب
قهرمانی هستند .این چیزی است که هنوز مرا به حرکت
در می آورد ،اشتیاق من برای بازی ،و جاه طلبی من برای
برنده شدن.

وینیسیوس یکی از مهرههای اصلی رئال مادرید در موفقیتهای این فصل
در لیگ قهرمانان و اللیگا بود.
این ستاره برزیلی که گل قهرمانی تیمش در فینال لیگ قهرمانان 2022
برابر لیورپول را به ثمر رساند ،این فصل نمایشی درخشان از خودش ارائه
کرد و مرگبارترین زوج هجومی فوتبال اروپا را در کنار کریم بنزما شکل داد.
همین باعث شد که مدیران رئال مادرید به فکر تمدید قرارداد و امضای
قرارداد جدیدی با او باشند و این در حالی بود که بسیاری از باشگاههای
بزرگ اروپایی مانند پی اس جی ،منچستریونایتد و لیورپول آماده اغوای
او با قراردادهای نجومی بودند.
وینیسیوس در گفتگو با برنامه تلویزیونی  !Bem,Amigosدرباره علت تمدید
قراردادش با باشگاه رئال مادرید گفت «:من قراردادم را تمدید میکنم
چون میخواهم در بهترین باشگاه فوتبالی که در دنیا وجود دارد بمانم».
گفته میشود بند فسخ این بازیکن از  350میلیون یورو به یک میلیارد یورو
تغییر پیدا کرده و دستمزد او نیز به شکل قابل توجهی در قرارداد جدید
افزایش یافته تا جایگاه این بازیکن را در رئال نشان دهد.
مارکا مدعی شده که وینیسیوس پیش از این حدود سه تا چهار میلیون
یورو دستمزد داشت اما حاال قرار است  10میلیون یورو دستمزد خالص
دریافت کند و با توجه به بندهایی که در قرارداد او گنجانده شده ،این مبلغ
ممکن است در صورت ثبت رکوردها و اهداف خاصی افزایش پیدا کند.
این بازیکن برزیلی در مصاحبهای که انجام داده ،کارلو آنچلوتی را با تیته،
سرمربی برزیل ،مقایسه کرده و گفت «:هر دوی آنها بسیار مستقیم و
صریح حرف میزنند .شباهت آنها در همین است .کارلتو و تیته به هم
عالقه دارند و هر دو صریح هستند».

داوران لیگ برتری کاهش مییابند

در سال های اخیر بی رویه تعداد داورانی که برای قضاوت در لیگ برتر
انتخاب شده اند افزایش یافته و این موجب کاهش قضاوت آنها در بازی
ها و طبعا کاهش درآمدها شده است.
به گزارش "ورزش سه" ،این موضوع به میزان آمادگی داوران در لیگ برتر
هم آسیب وارد کرده است چرا اگر قرار باشد هر داور برای قضاوت در لیگ
برتر  5هفته صبر کند خواه یا ناخواه آمادگی اش را از دست می دهد اما
اگر هر هفته قضاوت داشته باشد طبیعتا به خاطر انجام تمرینات در فرم
ایده آل باقی می ماند.
فدراسیون فوتبال البته در یکی دو سال اخیر هر بار سعی کرده تعداد
داوران در لیگ برتر را کاهش دهد و اینبار هم علی خسروی به این موضوع
مهم اشاره کرده است .او در این باره می گوید :باید کالسهای داوری
پیش از فصل را از اواخر تیر تا  10مرداد برگزار کنیم .برای انتخاب ناظران و
داوران لیگ برتر جلسه خواهیم داشت و قرار است تعداد آنها کاهش یابد.
ناراحت نشوید و اجازه بدهید فاصله  10ساله فغانی با دیگران کمتر شود.
از کجا میدانید در دوره بعدی جام جهانی داور خواهیم داشت؟ استانها
به ما فشار نیاورند که داور آنها باید باشد.
گفتنی است در حال حاضر تعداد داورانی که بازی های لیگ برتر را سوت
می زنند دو و حتی سه برابر تعداد داوران لیگ های معتبر جهان است و
این اقدامی است که پیش از انتخابات فدراسیون فوتبال صورت گرفت و
حتی نقدهای زیادی به آن شد.

پرسپولیس با عیسی آلکثیر چه میکند؟
عیسی آلکثیر در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر از ناحیه رباط صلیبی دچار
آسیب دیدگی شدید شد اما با این حال پنج ماه دیرتر زانوی خود را به تیغ
جراحان سپرد تا به این ترتیب در موقعیتی عجیب قرار بگیرد.
او هم اکنون در دزفول حضور دارد و پیشنهاد تمدید از پرسپولیس دریافت
نکرده تا در فهرست جداشده های پرسپولیس قرار بگیرد اما او امیدوار است در
هفتههای پیش رو معادالت تغییر پیدا کنند.شنیدهها حاکی از آن است که او از
نظر جسمانی موقعیت خوبی دارد اما نمیتواند فعال در تمرینات شرکت کند و
احتماال تا آبان از میادین دور خواهد بود.به این ترتیب به نظر میرسد آلکثیر
تا پایان نیم فصل در اختیار پرسپولیس نباشد و امکان بازی نخواهد داشت.
نکته مهم اینکه فهرست پرسپولیس اکنون با جذب گولسیانی و تمدید نعمتی،
چهار جای خالی دیگر دارد .باشگاه پرسپولیس جذب مهاجم خارجی و سعید
صادقی را در دستور کار قرار داده و احتمال جذب دو بازیکن دیگر هم وجود
دارد.به این ترتیب لیست بزرگساالن پرسپولیس جای خالی برای عیسی آلکثیر
ندارد اما با این حال او امیدوار است که در بازگشت به میادین ،یک پیشنهاد
تمدید از پرسپولیس دریافت کند و در این تیم بماند.

