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ساپینتو: به تیمی می روم که دنبال قهرمانی است

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 2000 را فراموش کند.
به گزارش »ورزش سه«، همه چیز مهیای اعالم رسمی ریکاردو ساپینتو به 
عنوان سرمربی جدید استقالل است. فردی که در نسل طالیی تیم ملی پرتغال 
در سال های 1996 تا 2000 حضور 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 coaches انجام 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 2000 لحظه ماندگاری بود

من این افتخار را داشتم که رویای خود را برآورده کنم و شغلی موفق بسازم. 
در پرتغال، هر جامی را که ممکن اســت به دست آوردم. من همچنین با تیم 
ملی به موفقیت های زیادی دست یافتم، کسب مقام سوم در یورو 2000 لحظه 
ای ماندگار و ســفر دوست داشتنی بود. تصمیم برای مربی شدن نیاز به تأمل 
بیشــتری داشت، بنابراین سعی کردم تا حد امکان در زمینه های مختلف بازی 
اطالعات بیشــتری کسب کنم. این فقط می تواند برای شناسایی بهترین مسیر 

برای آینده حرفه ای من مفید باشد.
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 
بیشــتری در مورد آینده ام در خارج از زمین. زمانی که تحصیل برای دریافت 
مدرک مربیگری یوفا را آغاز کردم، هنوز بازیکن بودم. پس از بازنشســتگی از 
بازی، آن دوره ها را به پایان رســاندم و در عین حال در رشته ارتباطات تجاری 
نیز فارغ التحصیل شدم. من همچنین مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته 
بازاریابی و مدیریت ورزشــی در موسسه دانشــگاه لیسبون کسب کردم. همه 
تجربیات ارزشــمندی بود که به من در تصمیم گیری در مورد قدم های بعدی 
کمک کرد. اما انتخاب کردم که مربی باشــم. 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
اما به زودی متوجه شــدم که مدیر و مربی بودن بســیار ســخت بوده و با 
بازیکن بودن کامال متفاوت اســت. البته فوتبال یک بازی گروهی اســت، اما 
فرد فقط باید به عملکرد خودش اهمیت دهد. منظورم این اســت که بازیکنان 
می تواننــد مراقب رژیم غذایی خود، اســتراحت خود و عملکرد خود باشــند. 
سرمربی باید مراقب کل تیم باشد و حتی این همه چیز نیست. وظیفه ما ایجاد 
هماهنگی بین تمام بخش های یک باشــگاه است: پزشکی، ارتباطات، کارکنان 
و غیره. مســئولیت ها فراتر از زمین اســت. 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 استفاده کردند.
دوست دارم تیمی هجومی بسازم اما بدون 

از دست دادن تعادل دفاعی
من دوســت 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 بســیاری از فلسفه های مختلف فوتبال درس گرفته ام. اما برای دستیابی به 

استراتژی بازی، نمی توانید فقط به ویژگی های بازیکنان نگاه کنید.
در اللیگا با بازیکنان فوق العاده ای روبرو شدم: 

زیدان، ریوالدو، رونالدو
رئال سوســیه داد باشگاهی است که من به آن عالقه زیادی دارم. به عنوان 
یک بازیکن، ســه ســال را در آنجا گذراندم، جایی که تقابل هایی مقابل رئال 
مادرید و بارســلونا در ذهن من برجسته اســت. من این امتیاز را داشتم که با 
بازیکنان فوق العاده ای روبرو شــوم: 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 واقعاً 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

تقریباً چهار سال پیش، رئال سوسیه داد در شرف تغییر سرمربی بود و من 
لحظــه ای فوق العاده از دوران حرفه ای خود را ســپری می کردم. من به تازگی 
با اســتاندارد لیژ قهرمان جام حذفی بلژیک شــده بودم. در آن فصل یکی از 
بهترین مربیان فوتبال بلژیک به حســاب می آمدم. من فکر می کردم پیشنهاد 
هدایت رئال سوســیه داد برایم ارسال می شــود، اما متاسفانه هرگز این اتفاق 
رخ نداد. چه کســی 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 شــناخته شده بودم. مردم به من »قلب شیر« می گفتند. 
من هرگز با ایده باخت به خوبی برخورد نکردم. با تســاوی اشتهایم را از دست 
می دادم، پس تصور کنید با شکســت چگونه بودم. من همیشــه درگیر تالش 
بودم. پیروزی حیاتی است و فداکاری تنها راه رسیدن به آن است. تسلیم شدن 
هرگز برای من یک گزینه نبــود. از همان روزهای اولیه، من اهدافی را تعیین 
می کردم، آنها را به انجام می رســاندم و اهداف جدیــدی ایجاد می کردم. این 

مسئله ذاتی است و بخشی از وجود من است.
حذف ما در یورو 96 ناعادالنه بود

مــن در انگلیس با تیم ملی بازی کردم، اما در یــورو 96. پرتغال تیم فوق 
العاده ای داشــت. ما در مرحله یک چهارم نهایی توسط جمهوری چک حذف 
شــدیم، اما نتیجه ناعادالنه بود. پرتغال بهترین فوتبال را در این رقابت ها ارائه 
می کرد. ما با وجود ایجاد موقعیت های بســیار بیشتر از حریف به چک باختیم. 
ما در آن تورنمنت یک فوتبال چشم نواز بازی کردیم. من واقعاً فکر می کنم که 

می توانستیم تا فینال پیش برویم.
پنالتی زیدان درست نبود، باید راهی فینال می شدیم

آن نســل طالیی پرتغال فرصت دیگری در یورو 2000 داشت. اساساً همان 
گروه از بازیکنان بود، هرچند بالغ تر. مشکل این بود که فرانسه هم تیم بزرگی 

داشت و ما در نیمه نهایی با آنها روبرو شدیم.
این یک بازی فشرده بود که می توانست به هر سمتی پیش برود و من هنوز 
فکر می کنم تصمیم داور برای اعالم پنالتی به ســود فرانسه در وقت های اضافه 
که زیدان آن را به گل تبدیل کرد، بحث برانگیز بود. مطمئن نیســتم که داور 
بازی خطای هند آبل خاویر را دیده اســت. متاسفانه او پنالتی را گرفت و ما را 
به خانه فرســتادند. یک بار دیگر فکر می کنم می توانســتیم به فینال برسیم و 

قهرمان اروپا شویم.
می خواهم 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 بــار تجربه کرده ام. اول به عنوان یک بازیکــن و حاال به عنوان یک مربی. 
اکثر تجربیات من مثبت بوده اســت، اما من بیشتر می خواهم. من می خواهم 
به ســطح 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 
کــه هنوز مرا به حرکت در می آورد، اشــتیاق من برای بازی، و جاه طلبی من 

برای برنده شدن.

گفتوگو

سجاد انوشــیروانی در فدراســیون وزنه برداری روزهای 
سختی را در پیش دارد چراکه باید از ابتدا شروع به ساختن 

ویرانه های این رشته کند.
به گزارش ایسنا، علی مرادی در فاصله یک سال تا پایان 
دوره ریاستش به دلیل ابطال انتخابات فدراسیون، مجبور به 
وداع اجباری با ریاست وزنه برداری شد. با رفتن علی مرادی، 
سجاد انوشیروانی به عنوان سرپرست این فدراسیون منصوب 

شد.
انوشیروانی در انتخابات سال 9۸، حضور جدی داشت و 
اصلی ترین رقیب علی مرادی برای ریاست محسوب می شد 
و اگر وزارت ورزش وقت، انتخابات را قانونی برگزار می کرد، 
رقابت این دو نفربه دور دوم کشــیده می شــد. در هر حال 
انوشــیروانی سه سال پس از انتخابات، توانست حکم ابطال 
را بگیرد و اکنون با مســئولیت جدیدی قدم به فدراسیون 
می گــذارد. البته با توجه به حاشــیه های زیــادی که وزنه 
برداری در این ســال ها داشته است، روزهای سختی پیش 

روی انوشیروانی قراردارد.
قدم اول بازگرداندن ملی پوشان معترض

وزنه بــرداران ملــی پوش به دلیل شــرایط بــد اردو و 
امکانات کمپ، اردوی تیم ملی را ترک کردند و خواســتار 
بهبود شــرایط و حفظ شــان و احترامشان شدند. از این رو 
به نظر می رسد انوشــیروانی در وهله اول باید جلسه ای با 
این وزنه برداران معترض داشته باشد تا بتواند آنها را متقاعد 
به بازگشت به اردوی تیم ملی کند. انوشیروانی باید شرایط 
اردو را به گونه ای فراهم کند تا وزنه برداران مجاب شوند که 
تغییرات در راه است و بدون داشتن دغدغه غذا و مکمل یا 
حقوق برای حضور در بازی های کشورهای اسالمی و سپس 

اولین گزینشی المپیک آماده شوند.
سرو سامان دادن به کادر اداری و بدنه تیم ملی 

وزنه برداری
 فدراسیون وزنه برداری در این مدت توسط کسانی اداره 
می شد که ارتباط خوبی با علی مرادی داشتند. در واقع نوع 
ارتباط، میزان اختیارات افراد را مشخص می کرد نه تخصص 
و تجربه. از این رو به نظر می رســد فدراســیون نیازبه خانه 
تکانی داشته باشد و به افرادی در فدراسیون پست داده شود 
که تخصص الزم را دارند. انوشــیروانی باید سروسامانی به 
چارت اداری فدراسیون دهد و سرپرست نایب رییسی تعیین 

کند. بحث خزانه داری و کمیته های فدراسیون و مخصوصا 
بین الملل را به دست افراد فنی و کاربلد بسپارد.

حذف بذل و بخشش مربیگری تیم های ملی
تیم های ملی هم در این سال ها اوضاع آشفته ای داشته و 
بیشتر به محل برو و بیا تبدیل شده بود. در این سال ها تیم 
ملی مدیر فنی کاربلد نداشته است که پای کار باشد. برخی 
افراد فقط به اسم حضور داشتند اما حتی اطالع نداشتند که 

وزنه برداران در اردو چه شرایطی دارند.
سرمربیان هم هیچ اختیاری از خود برای انتخاب دستیار 
نداشتند و روسای هیات ها به عنوان مربیان تیم ملی پست 

گرفتند و انتظار است که به این رویه اشتباه پایان داده شود 
و شاهد حضور مربیان کاربلد در تیم های ملی باشیم.

تعیین تکلیف اجاره سالن مسابقه
سالن مسابقه وزنه برداری سال ها در اجاره بود و کنسرت 
و همایش ها در این سالن برگزار می شد بدون اینکه مشخص 
شود اجاره بهای این ســالن چقدر بوده و کجا هزینه شده 
است. انوشــیروانی اکنون باید تکلیف این سالن را مشخص 
کند که چقدر فدراســیون از اجاره این سالن سود می برده 
است؟ اصال قرارداد فدراسیون با پیمانکار این سالن چگونه 

است و ضرر مالی متوجه فدراسیون هست یا خیر؟
مشکالت تمامی ندارند

مشکالت در وزنه برداری یکی، دو تا نیست. پیشکسوتان 
و قهرمانان زیادی از فدراسیون دور شده اند که باید شرایطی 

برای جمع کردن این خانواده کنار هم فراهم شود. 
خوابگاه و زیرســاخت های کمپ تیم هــای ملی نیاز به 
بازســازی اساســی دارد تا به مکان مناسبی برای تیم ملی 

ایران تبدیل شود. 
انگیزه را باید به استان ها برگرداند چراکه در این سال ها 

وزنه برداری در اکثر استان ها تعطیل شده است.
همچنین مســئول جدید فدراســیون باید زمینه ورود 
اسپانســرها را به وزنه برداری فراهم کند تا نگاه فدراسیون 
برای تامین مخارج اردویی تنها به دســتان وزارت ورزش و 

کمیته ملی المپیک نباشد.
در واقع انوشــیروانی روزهای ســختی را در فدراسیون 
وزنه برداری خواهد داشــت و باید کم کم شروع به ساختن 
دوبــاره وزنه برداری کند تا این رشــته بتوانــد به روزهای 

درخشان خود بازگردد.

احسان پهلوان انتظار نداشت که پرسپولیس دو هافبک 
در بخش تهاجمی به خدمت بگیرد.

به گزارش« ورزش ســه«، پیش از پایان لیگ برتر گفته 
می شد احسان پهلوان یکی از بازیکنان تمدیدی پرسپولیس 
خواهد بود و برای فصل آینــده در این تیم خواهد ماند اما 

ناگهان معادالت تغییر پیدا کردند.
در حالی که به نظر می رســید او پیش از میالد ســرلک 
قرارداد جدیــد را امضا کند، وی از تمدید با پرســپولیس 
انصراف داد و در همین حال پیشنهاد فوالد و سپس سپاهان 

به دست وی رسید.
نکته مهم اینکه به نظر می رســد رونــد نقل و انتقاالت 
پرســپولیس در تصمیم پهلوان تاثیر داشته است. با توجه 
به حضور امیری، ترابی، نعمتی و عالیشاه، این بازیکن انتظار 
نداشت که پرسپولیس سراغ یک هافبک کناری دیگر برود و 

تصمیم سرخپوشان برای جذب سعید صادقی را به منزله بی 
عالقگی نسبت به حضورش دانست.

به عبارتی پهلوان برای رقابت با ســه هم پســت دیگر 
آمادگی داشــت اما خرید چهارمیــن بازیکن به نوعی کنار 

گذاشتن او برایش تلقی شد.
در عین حال پیشــنهاد مالی پرسپولیس به پهلوان نیز 
تفاوت جدی با خواسته وی و همچنین پیشنهاد فوالد داشت 

و باعث شد تا او قید حضور در پرسپولیس را بزند.
البته پهلوان هنوز به صورت رســمی مقصد آینده اش را 
انتخاب نکرده اما به نظر می رسد فوالد به جذب او نزدیک تر 
باشد. این در حالی است که سپاهان نیز به دنبال استخدام 

این بازیکن است.
در نهایت باید دید آیا پرسپولیس موفق به جذب سعید 

صادقی خواهد شد یا خیر؟

با اینکه گفته می شــود دو بازیکن کلیدی اســتقالل با 
پیشــنهاد اغوا کننــده خارجی مواجه هســتند، اما بنا به 
دالیلی بعید اســت این اتفاق برای آنهــا در این فصل رخ 

دهد.
به گزارش مهر، در حالی که باشــگاه استقالل در نقل 
و انتقاالت تنها یک بازیکن به اســم ســجاد شهباززاده را 
به خدمت گرفته و هنوز به صورت رســمی با هیچیک از 
بازیکنان فصل گذشــته خود تمدید نکرده است، صحبت 
از پیشــنهاد خارجی برای برخی ستاره های این تیم باعث 

ایجاد نگرانی بین هواداران آنها شده است.
سید حسین حســینی ســنگربان و کاپیتان دوم آبی 
پوشان به همراه امیر حســین حسین زاده ستاره جوان و 
ملی پوش این تیم بازیکنانی هســتند که گفته می شود با 
پیشنهادات اغوا کننده ای از لیگ های خارج از ایران مواجه 

شده اند.
با اینکه این پیشــنهادات واقعی بوده و شرایط جدایی 
برای این دو ستاره تیم استقالل مهیاست، اما بنا به دالیلی 
این دو بازیکن برای فصل بعد از استقالل جدا نخواهند شد 
که مهم ترین دلیــل آن در پیش بودن جام جهانی و عدم 
ریســک پذیری آنها برای از دست دادن احتمالی موقعیت 

خود در تیم ملی هستند.

تجربه ناموفــق برخی دروازه بانان ایرانی مثل بیرانوند و 
نیازمند در ترانســفر که در نهایت منجر به متزلزل شدن 
موقعیت ملی آنها شــد، مهم ترین عاملی است که حسینی 
در ســال منتهی به جام جهانی ریسک ترانسفر را نپذیرد 
و با ادامه حضور در اســتقالل شانس خود را برای سفر به 

قطر افزایش دهد.
حســینی که امروز یکی از ۳ دروازه بان تیم ملی است، 

تنها حضور در قطر او را راضی نمی کند. 
وی که در ســال های اخیر بهترین عملکرد را در لیگ 
برتر داشــته و حاال رکورددار تعداد بیشترین کلین شیت 
و کمترین گل خورده در یک فصل می باشــد، می کوشــد 
تا با ادامه همین شــرایط در اســتقالل خــود را به عنوان 
دروازه بان شــماره یک به ســرمربی تیم ملی تحمیل کند 
و یکی از ابزارهای رســیدن به این هدف، ادامه حضور در 

استقالل است.
حسین زاده هم که پس از درخشش در استقالل مورد 
توجه ســرمربی تیم ملی قرار گرفت، مایــل به پذیرفتن 

ریسک جدایی از استقالل در سال جام جهانی نیست.
ایــن بازیکن که یک فصل دیگر با آبی پوشــان قرارداد 
داشــته و از سوی کارشناســان نیز به عنوان بازیکنی که 
شــانس پدیده شــدن در جام جهانی را دارد معرفی شده 

است، می داند با درخشش در جام جهانی می تواند شانس 
زیادی برای یک ترانسفر بزرگ برای خود ایجاد کند و لذا 

این بازیکن جوان هم بعید است بیش از این برای حضور در 
لیگ های خارج از ایران در این فصل وسوسه شود.

کارسختانوشیروانیدرویرانهایبهنامفدراسیونوزنهبرداری

جذب سروش، صادقی و اختالف میلیاردی

چرا پهلوان با پرسپولیس تمدید نکرد؟

دالیلی که دو استقاللی را از انتقال به تیم های خارجی منصرف می کند

سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان کشورمان توضیحاتی 
را درخصوص انتخاب نفرات و زمان شــروع تمرینات ارائه 

کرد.
به گزارش فارس، صمد مرفاوی پس از جلســه کمیته 
فنــی فدراســیون فوتبال اظهار داشــت: در این جلســه 
برنامه هایمان را برای تاریخ شــروع تمرینات ارائه کردیم. 
پیشنهادات خودمان را دادیم تا فدراسیون بتواند روزهایی 

که نیاز به اردو داریم را هماهنگ کند.
وی افزود: روز یکم تا چهارم تست استعداد یابی را انجام 
می دهیم. سپس همراه با نفراتی که در استعداد یابی نبودند 
و ما از لیگ های مختلف شناسایی کردیم، شروع تمرینات 
بــا 50 نفر در قالب دو گروه 25 نفره از هفتم خواهد بود و 
تا چهاردهم ادامه دارد. نفرات را جمع می کنیم تا ان شااهلل 

تمرینات اصلی را از هفدهم به بعد برگزار کنیم. 
ســرمربی تیــم ملــی جوانــان در خصــوص انتخاب 
دســتیارانش گفت: فرشــاد ماجدی، حیدر شریفی، امین 
راســتی، مهدی حیدری )مربی دروازه بان ها( و مســعود 
مومنی )مربیبدنساز( خواهند بود. این افراد مورد تایید من 
هســتند و ان ها را معرفی کردم. هنوز قرارداد امضا نشده 

اســت. کمیته فنی از نظر فنی، اخالقــی و موارد مدنظر 
خودشان، تایید و انتخاب کرد.

وی در مــورد شــایعه دعوت 1۳ بازیکن از اســتقالل 
به لیســت تیم ملی، عنوان کرد: این شــایعه است. هیچ 
بازیکنی را دعوت نکرده ام. اصال کارمان را شــروع نکرده 
ایم که بازیکنی را دعوت کنیــم. افرادی هم که به عنوان 
استعداد یابی می آیند را کمیته جوانان دعوت کرده است. 
در اســتان های مختلف تیم های استعداد یابی هستند که 
۸هــزار بازیکن را دیده اند و االن به 200 نفر رســیده اند. 

اسامی آن ها را به ما داده اند که ببینیم.
مرفــاوی در مورد انتظارش از کمیته فنی فدراســیون 
فوتبال برای بازی های تدارکاتی، گفت: کمیته فنی مسئول 
بازی تدارکاتی نیست. با ما همکاری می کند. موارد الزم را 
با هم بررســی می کنیم و تصمیم فنی نهایی را می گیریم.
کمیته فنی هیچ وقت کاری را انجام نداده که خدای ناکرده 
گردن آن بیندازیم. بازی تدارکاتی فعال با تیم های داخلی 
خواهد بود. بــازی خارجی فقط تورنمنت کافا را در مرداد 
داریم که به چشــم بازی تدارکاتــی می بینیم. در کنارش 

سعی می کنیم بهترین نتایج را بگیریم و قهرمان شویم.

واکنش مرفاوی به دعوت 13 بازیکن استقالل

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که فصل پر 
فراز و نشیبی را پشــت سر گذاشت و انتقاداتی 
را هــم متوجــه خود دیــد، با کنار گذاشــتن 
همه دســتیارانش فصل جدیــدی را در دوران 
مربیگری اش آغــاز خواهد کرد. به گزارش  مهر، 

کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس در فصل آینده 
رقابت های لیگ برتر دستخوش تغییرات گسترده 
شــد تا یحیــی گل محمدی بــدون همراهان 
همیشــگی خود و با دســتیاران خارجی و ورود 
کاپیتان فصل گذشــته به جمع مربیان تیمش 

را آماده کند. عملکرد ضعیف حامد لک و احمد 
گوهری در فصل گذشــته منجر به جدایی داود 
فنایی در پایان فصل شــد تا مربــی دروازه بانان 
پرســپولیس تغییر کــرده و »دینــکا آلین« به 
عنوان جدی ترین گزینه جانشینی او برای ورود 
به پرســپولیس انتخاب شــود. مصدومیت های 
متوالی بازیکنان پرســپولیس در فصل گذشته 
نه تنها باعث دوری بلند مدت عیســی آل کثیر 
شــد بلکه گل محمدی در بســیاری از بازی ها 
نتوانســت حامد پاکدل، ســید جالل حسینی، 
امید عالیشاه، سیامک نعمتی، سعید آقایی، وحید 
امیری و میالد سرلک را در اختیار داشته باشد. 
مظاهر رحیم پــور دومین قربانی نایب قهرمانی 
پرســپولیس در کادر فنی سرخپوشــان بود تا 
لوســادا مربی بدنساز اســپانیایی با این باشگاه 

قرارداد ببندد. روند تنهایی یحیی گل محمدی 
با جدایی حمید مطهری از مجموعه تفکرات فنی 
او همراه بود. دستیار اول سرمربی سرخپوشان با 
موج انتقادات فراوان در فضای مجازی روبرو شد 
تا با گوشه چشم نساجی راهی این باشگاه شود 
و بتواند با آنها قــرارداد ببندد. گل محمدی که 
همواره به تجمیع تفکرات فنی اعتقاد داشته است 
و هنگام رسیدن به بن بست های تاکتیکی سراغ 
دستیاران خود می رفت حاال باید برای مشورت با 
دســتیاران خود سراغ کریم باقری و سید جالل 
حســینی برود. باقری با وجود اینکه سال ها در 
پرســپولیس مربی بوده است هرگز به سرمربی 
شدن نزدیک هم نبوده است تا فاصله بین او با نفر 
اول کادر فنی همیشه حفظ شده باشد. سیدجالل 
نیز با وجود اعالم رضا درویش برای بازنشستگی 

و حضــور در کادر فنی هنــوز در این باره اظهار 
نظر نکرده است اما در صورتیکه دستیاری یحیی 
را هم بپذیرد باز تجربــه ای در این زمینه ندارد. 
روزهای تنهایی گل محمدی در حالی فرا رسیده 
که بهترین خریدهــای ممکن چند فصل اخیر 
در تابستان امسال برای پرسپولیس رقم خورده 
اســت. ســتاره هایی همچون علیرضا بیرانوند، 
مرتضی پورعلی گنجی، دانیال اســماعیلی فر، 
سروش رفیعی و گئورگی گولسیانی که استفاده 
از حداکثر ظرفیت آنها می تواند مهم ترین چالش 
برای گل محمدی باشــد. باید دید بازگشت این 
مربی به تنظیمات کارخانه می تواند پرسپولیس 
را از حاشیه های ناخواسته دستیاران چند فصل 
اخیــر دور کند یا اینکه او نیز دیر یا زود چاره ای 

جز رفتن از این تیم پیدا نمی کند.

تغییرات نیمکت و یک امیدواری

محک جدید برای گل محمدی


