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پنجره تابستانی نقل و انتقاالت 
لیگ پانزدهــم، اولین جایی بود 
که برانکو توانســت بازیکنان 
دلخواهش را به تیم اضافه کند. 
حاال بعد از همه آن ســال ها از 
فهرست طوالنی آن خریدها تنها 
کمال کامیابی نیا در پرسپولیس 
باقی مانده است. به بهانه بازگشت 
کمال به ترکیب اصلــی تیم و 
نمایش های خوب او در هفته های 
گذشته، بد نیســت سرنوشت 
ســایر مهره های آن فهرست را 
مرور کنیم. لیســتی که یکی از 
چشم نوازترین پرسپولیس های 
تاریخ رقابت هــای لیگ برتر را 
ساخت. تیمی که قهرمان نشد اما 
خاطره بسیار جذابی از خودش به 

جا گذاشت.

 احمدزاده؛ فرشاد 
پسر پروفسور

فرشــاد احمدزاده در باشگاه 
پرسپولیس رشــد کرد و حتی 

سابقه حضور در تیم اصلی 
این باشگاه را نیز داشت. او 
اما برای دو سال به صورت 
قرضی به تراکتور رفت و 

دوباره به جمع قرمزها برگشت. همه 
می دانستند که برانکو چه عالقه ای به 
سبک بازی فرشاد دارد. او برای مدت ها 
با لقب پسر برانکو شــناخته می شد. 
فرشاد اما بعد از سه فصل، تصمیم گرفت 
به فوتبال لهســتان برود و شانسش را 
در اروپا محک بزند. تجربه ای که اصال 
موفق نبود. احمدزاده این روزها برای 

سپاهان در لیگ برتر بازی می کند.

رامین رضاییان؛ باال و پایین
درست مثل فرشاد، رامین هم این 
روزها در سپاهان توپ می زند. تاثیر 
پیوستن به تیم برانکو اما در پیشرفت 

این ســتاره انکارنشدنی 
اســت. او در لیگ 

پانزدهم، یکی 

از بهترین های فوتبــال ایران بود و در 
پرسپولیس فوق العاده ظاهر شد. رفت 
و برگشت به ریزه اسپور و البته درگیر 
شدن با علی علیپور اما او را به فهرست 
ســیاه برانکو برد. بازیکــن محبوب 
کــی روش در نهایت بــا نارضایتی از 
تیم برانکو جدا شد. هرچند که بعدها 
دوباره برای یک نیم فصل 
لیس  ســپو پر بــه 

برگشت.

محسن 
مسلمان؛ 

وقتی برانکو 
راضی شد

برانکو کامال مخالف 
جذب محســن مسلمان 
بود. چراکــه این بازیکن 
در لیــگ اصــال آمار 
خوبی نداشت. با 
این حال باشگاه 
به هر شــکل 

برای جذب او فشار آورد و موفق شد 
برانکو را راضی کند. محســن برای 
مدتی اصــال در پرســپولیس بازی 
نمی کرد و فقــط روی نیمکت دیده 
می شــد. با این حال او به مرور زمان 
پیشــرفت کرد و در نهایت مهندس 
محبوب پرسپولیسی ها شد. هرچند 
که رابطــه این بازیکن و پروفســور، 
هیچ وقت به ســطح خوبی نرسید. 
مســلمان این روزهــا در لیگ یک 
توپ می زنــد. بازیکنی کــه بعد از 
 ترك پرســپولیس، ســقوط آزاد را 

تجربه کرد.

 وحید حیدریه؛ 
انتخاب بی سرانجام

وحید استعداد زیادی داشت و در 
رده های پایه درخشــیده بود. با این 
حال حضور او در تیــم برانکو تجربه 
موفقی نشــد و این بازیکن به ندرت 
فرصت برای حضور در تیم را به 
دست آورد. وحید هیچ وقت 
نتوانست در تیم برانکو جا 
بیفتد و یک بازیکن ثابت 
برای این تیم شود. او این 
روزها در لیگ برتر ایران پیراهن 
فوالد را به تن دارد و برای تیم نکونام 

بازی می کند.

 ایمان صادقی؛ 
مردی که دوام نیاورد

محرومیــت سوشــا مکانی، این 
فرصت را برای ایمان صادقی فراهم 
آورد که ناگهــان گلــر اول قرمزها 
شــود اما نمایش او در شــروع فصل 
آنقدر ضعیف بود که باشگاه عذر او را 
خواست و این بازیکن را در نیم فصل 

به خونه به خونه بابل داد. صادقی که 
در آن پنجره نقل و انتقاالت از ملوان به 
پرسپولیس پیوسته بود، حاال در لیگ 
برتر برای ملوان بازی می کند و هفته 
گذشته نیز روبه روی پرسپولیسی ها 

به زمین مسابقه رفته است.

محمد انصاری؛ یک کشف بزرگ
غیرمنتظره ترین خرید برانکو در 
آن فصل، محمد انصاری بود. بازیکنی 
که سابقه حضور در استقالل را داشت 
و قبل از قرمزها برای شهرداری تبریز 
بازی می کــرد. او بــرای حضور در 
پرسپولیس تست داد و از سوی برانکو 
پذیرفته شــد. انصاری ابتدا در دفاع 
چپ به ســتاره ای برای پرسپولیس 
بدل شد و ســپس در قلب دفاع برای 
این باشگاه به میدان رفت. او در طول 
چندین ســال، یک بازیکن بســیار 
مهم برای پرسپولیس بود. ستاره ای 
که البته چند مصدومیت بســیار بد 
را نیز تجربــه کرد. او حــاال در لیگ 
 برتــر در عضویت مس رفســنجان 

قرار دارد.

 جری بنگستون؛ 
ناجی لحظه آخری

از همان ابتدا هم مشــخص بود 
که بنگستون یک دوره طوالنی را در 
پرسپولیس سپری نخواهد کرد. با این 
حال او یک لحظه فراموش نشدنی را 
برای این تیم ساخت. در دربی رفت 
لیگ پانزدهــم، او در آخرین ثانیه ها 
بدون دخالت پا )!(، گل تساوی را وارد 
دروازه استقالل کرد و تیمش را نجات 
داد. این گل هنوز هم در ذهن هواداران 

پرسپولیس باقی مانده است.

 لوکا ماریچ؛ 
متوسط تر  از متوسط

پرســپولیس در لیگ پانزدهم، 
مشکالت زیادی در خط دفاعی داشت 
و همین مشــکالت مانــع قهرمانی 
تیمش شــدند. لوکا ماریچ هم یک 
خرید کامال متوسط بود که نتوانست 
این مشــکالت را به حداقل برساند و 
پرســپولیس را در فرم مطلوب تری 

قرار بدهد.

 کمال کامیابی نیا؛ 
سربازی که فرمانده شد

از بین همه آن خریدها، فقط کمال 
کامیابی نیا هنوز در پرسپولیس باقی 
مانده و برای این تیم به میدان می رود. 
کمال در طول این ســال ها، به یک 
فرمانده در میانه میدان پرسپولیس 
تبدیل شد. بازیکنی که در نفت تهران 
هنوز چندان شناخته شده نبود اما یک 
کارنامه رویایی در پرسپولیس برای 
خودش ساخت. این هافبک میانی با 
پرسپولیس پنج بار قهرمان لیگ برتر 
شده است. او دو بار هم با این باشگاه 
توانســته در فینال لیــگ قهرمانان 

بازی کند.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

کمال در طول این سال ها، به 
یک فرمانده در میانه میدان 

پرسپولیس تبدیل شد. 
بازیکنی که در نفت تهران 
هنوز چندان شناخته شده 
نبود اما یک کارنامه رویایی 

در پرسپولیس برای 
خودش ساخت
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وظيفهبرايحمايتازالمپيكيها

ســي ام مهرماه بود کــه هانیه رســتمیان، 
ملي پوش تیراندازي ایران نخســتین ســهمیه 
المپیک 2024 پاریس را به دست آورد تا کاروان 
ایران در فاصله 21 ماه تا این رقابت ها حداقل یک 
سهمیه را در جیب داشته باشد. با المپیکي شدن 
رستمیان، صحبت ها درباره حمایت از ورزشکاران 
جدي تر از قبل مطرح و حتي میزان پاداش سهمیه 
المپیک هم مشخص شد. طبق اعالم سیدمناف 
هاشــمی، دبیرکل کمیته ملي المپیک، پاداش 
کسب سهمیه 30 میلیون تومان تعیین شده و از 
زمان المپیکي شدن، حقوق هم تعریف مي شود. 
این حقوق از 20 مــاه مانده به بازی های المپیک 
براي ورزشکار در نظر گرفته مي شود. از سوي دیگر 
حمید سجادي، وزیر ورزش و جوانان نیز از وظیفه 
وزارتخانه براي رفع نیازهاي فني رستمیان صحبت 
کرد. او در این باره گفت:»ما وظیفه داریم نیازهای 
فنی هر فدراسیون را بررسی کنیم و درباره نیاز فنی 
رستمیان هنوز گزارشی به ما ندادند. حتما با کمال 
میل اگر فدراسیون تیراندازی منعکس کند وظیفه 
داریم در خدمت عزیزان باشیم. تا المپیک پاریس 
21، 22 ماه بیشتر نمانده است و از همین امروز که 
ایشان کسب سهمیه کرده است باید به صورت ویژه 
تمرین کند تا ان شاءاهلل طالی تیراندازی تکرار و 
این بار نصیب خانم ها شود. البته در بخش آقایان 
نیز امیدوارم تکرار شود. بعد از کسب یک مدال برنز 
در تکواندوی بانوان این بار شاهد مدال طال در بانوان 
باشیم و وظیفه داریم حمایت کنیم.« وزراي ورزش 
قبلي چندان نتوانسته بودند رضایت ورزشکاران را 
در وعده هاي حمایتي شان جلب کنند. باید دید 
سجادي چقدر مي تواند در این مسیر موفق عمل 
کند. حمایت از ورزشــکاران به خصوص با توجه 
به افزایش قیمت ارز، نیاز به بودجه کالني دارد که 

سجادي باید از االن به فکر تامینش باشد. 

رداستعفاباپارهكردننامهدرخواست
پــس از خبر اســتعفاي حمید ســوریان از 
نایب رییسي فدراســیون کشتي، همه در انتظار 
واکنش علیرضــا دبیر بودند. حــاال با گفتگوي 
محمدابراهیم امامي، ســخنگوي فدراسیون با 
یکي از خبرگزاري ها، به نظر مي رســد سوریان 
در فدراسیون ماندني شده است. نکته جالب اما 
واکنش دبیر به نامه اســتعفاي سوریان بوده که 
در فضاي صمیمي و دوســتانه خود، درخواست 
رفیق قدیمي اش را پاره کرده است. امامي درباره 
استعفاي اخیر ســوریان و واکنش دبیر چنین 
توضیح داده است:»استعفای اخیر مربوط به یک 
هفته قبل است که سوریان مجددا بحث استعفا 
به دلیل مشکالت شخصی را مطرح کرد. او این بار 
استعفانامه خود را در محل فدراسیون به علیرضا 
دبیر تحویل داد. از آنجایی که رابطه ســوریان و 
دبیر بسیار دوســتانه و صمیمانه است و این دو 
قهرمان نامدار از نوجوانی با یکدیگر در یک محل 
بزرگ شده اند و با هم خیلی راحت هستند؛ دبیر 
با خنده و شوخی نامه اســتعفای سوریان را پاره 
کرد و با همان لحن دوستانه به او گفت تا روزی که 
من در فدراسیون هستم شما هم هستید. بدین 
ترتیب این موضوع دوســتانه و به سادگی حل و 
بحث استعفای سوریان منتفی شد. این در حالی 
است که سوریان دوشنبه هم به فدراسیون آمد و 
همچنان به عنوان نایب رییس حضور داشت. او 
حتی لیست اردونشینان تیم ملی کشتی فرنگی را 
هم رویت و نظرات خود را بیان کرد. او همچنان در 
فدراسیون کشتی همچون سابق فعالیت می کند 
و امور محوله زیر نظر وی انجام خواهد شد.« طبق 
گفته امامي، دبیر پیش از این نیز که ســوریان به 
دالیل شخصي خواهان اســتعفا بوده، به او گفته 
»این آشی است که خودتان برای من پختید، پس 
باید تا آخر با هم باشــیم«. حال باید دید سوریان 
این بار هم از استعفا انصراف مي دهد و همراه دبیر 
مي ماند یا شاهد اتفاق و تصمیم جدیدي از سوي او 

در چند روز آینده خواهیم بود. 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

سرنوشت اولین خریدهای برانکو برای پرسپولیس چه شد؟

کمالگرایی!

به نظر می رسد پنجره نقل و انتقاالتی شلوغی در نیم فصل انتظار استقاللی ها 
را خواهد کشید. همان طور که بارها در شروع فصل نیز گفته شده بود، استقالل به 

خوبی بسته نشده، تعادل درستی ندارد و اصال باالنس نیست. 
یکی از جدایی های احتمالی باشگاه در زمستان، سجاد شهباززاده خواهد بود. 
بازیکنی که این روزها اصال فرصت بازی در ترکیب تیم را به دســت نمی آورد. در 
شروع فصل، برچســب هایی مثل آقای گل دو فصل قبل لیگ برتر و ستاره سابق 
استقالل، موجب می شد ساپینتو به سجاد بازی بدهد اما نمایش های این مهاجم 

بسیار ضعیف بود و او حاال دیگر جایی در ترکیب آبی ها ندارد. 
خرید سجاد از همان ابتدا هم یک تصمیم عجیب و شتاب زده بود. استقاللی ها 
فقط برای جلوگیری از رفتن این بازیکن به پرسپولیس، اقدام به خرید او کردند. 
ثمره تصمیم هایی نظیر جذب شهباززاده و تمدید قرارداد مطهری، از دست دادن 
کاوه رضایی بود. مهاجمی که در شروع فصل با استقالل به توافق کامل رسید اما 

باشگاه نتوانست نامش را در فهرست نهایی ثبت کند. 
در خط حمله، خرید محبی خرید بسیار خوبی به نظر می رسید اما مدیرعامل 

جدید باشگاه استقالل از بدهی سنگین آبی ها به باشگاه سانتاکالرا برای حفظ 
محبی خبر داده اســت. اگر ادعای فتح اهلل زاده در مــورد بدهی 30 میلیاردی 
استقالل به سانتاکالرا درســت باشــد، یک فاجعه بزرگ برای این باشگاه رخ 

داده است. 
چطور می شود برای خرید قرضی یک بازیکن، چنین رقمی پرداخت کرد؟ ظاهرا 
باشگاه های پرتغالی هم دیگر راه درآمدزایی از فوتبال ایران را یاد گرفته اند. آنها 
هر سال یک بازیکن ایرانی می خرند و او را با رقمی حتی بیشتر از رقم خرید قرض 
می دهند. در این صورت بعد از یک فصل باشگاه هم بازیکنش را پس گرفته و هم از 

این راه سود به دست آورده است! 
قاعده خرید بازیکن در فوتبال ایران، هنوز هم کامال اشــتباهی است. باشگاه 
استقالل این فصل در این زمینه ســرآمد بوده و مرتکب اشتباه های زیادی شده 
است. همین باشگاه فصل گذشته مهدی قایدی را در اوج و در بهترین فرم ممکن، 

در اختیار االهلی امارات قرار داد.  
قایدی در االهلی آماده نشــان نداد و فصل خوبی را در این تیم ســپری نکرد. 
استقالل اما در این فصل دوباره به سراغ او رفت و با یک قرارداد قرضی بازیکن سابق 

خودش را به خدمت گرفت. این یک بازی برد-برد برای باشگاه اماراتی بود. 
اگر قایدی می درخشید، دوباره در اوج آمادگی به االهلی برمی گشت و قیمتش 
باالتر می رفت و اگر هم ناآماده ظاهر می شد، دستمزدش برای این فصل را باشگاه 
اســتقالل داده بود. قایدی تا امروز فصل ناامیدکننده ای را در استقالل پشت سر 

گذاشته است. تا زمانی که روند خرید بازیکن در فوتبال ایران به طور کامل اصالح 
نشود، امیدی به بهبود شرایط این فوتبال نخواهد بود. 

این اشتباه ها در درازمدت باشــگاه های فوتبال را به مجموعه هایی بدهکار با 
مشکالت بسیار بزرگ تبدیل خواهند کرد. تیم هایی که در ظاهر برای رفع نیازشان 
خرید می کنند اما در واقعیت با شــلختگی در خریدها و امضای قراردادهای بد، 

خودشان را به بحران می کشانند و با چالش های بزرگی روبه رو می شوند.

وقتی استراتژی درست خرید بازیکن »گم« می شود

قاعدهغلط!

چهره به چهره

دیگر چیز زیادی به پایان دور گروهــی لیگ قهرمانان 
نمانده اســت. تا همین جا نیز صعود چند تیم قطعی شده و 
امشب در پایان هفته پنجم، سرنوشت بعضی از گروه ها روشن 
خواهد شد. جدال حساس آژاکس و لیورپول برای صعود از 
گروه، تالش اینتری ها برای ساختن تاریخ با کنار زدن بارسا، 
دفاع آهنین کلوب بروژ برای حفظ رکورد خارق العاده در اروپا 
و جنب و جوش کونته برای پایان دادن به کابوس اروپایی، 

از ماجراهای جذاب این هفته لیگ قهرمانان خواهد بود.

هوی متال در آمستردام! 
بعد از شکســت تلخ و ناباورانه روبه روی تیم ته جدولی 
ناتینگام فارست در لیگ برتر، لیورپولی ها باید آماده بازی 
در زمین آژاکس شــوند. یک نتیجه تســاوی کافی به نظر 
می رسد تا لیورپول امشب صعود به مرحله بعدی را تجربه 
کند. آژاکس اما با توجه به شکست در بازی رفت و تفاضل گل 
بسیار کمی که در این گروه دارد، باید تالش کند تا لیورپول را 

با اختالف دو گل شکست بدهد. اگر این اتفاق بیفتد، فاصله 
دو تیم تا قبل از دیدارهای پایانی به عدد سه خواهد رسید. در 
این صورت اگر لیورپول در دیدار آخر با ناپولی بازنده شود و 
آژاکس، تیم حذف شده رنجرز را ببرد، تیم کلوپ به لیگ اروپا 
می رود! فعال این معادله ها کمی دور از ذهن به نظر می رسند. 
در این گروه تیم صعودکرده ناپولی نیز به یک برد نیاز دارد 
تا حتی سرگروهی اش را از همین حاال مسجل کند. با توجه 
به برد پرگل آنها روبه روی لیورپول در بازی رفت، بعید است 
این تیم در دیدارهای رودررو مقابل این حریف بازنده شود. 
تیم مهارنشدنی اسپالتی امشب با رنجرز مسابقه خواهد داد. 
بعید نیست آنها یک جشنواره گل دیگر روبه روی رنجرز راه 
بیندازند و این تیم را تحقیر کنند. ناپولی با 9 برد و دو تساوی 
در سری آ، فصلی استثنایی را در فوتبال ایتالیا سپری کرده 
و در تک تک دیدارهایش در لیــگ قهرمانان اروپا نیز برنده 

بوده است.

کالف سردرگم! 
در این گروه، فقط صعود بروژ بــه مرحله بعدی قطعی 
شده و هر سه تیم دیگر هنوز برای رفتن به دور حذفی لیگ 
قهرمانان اروپا شانس دارند. بروژ که شگفتی ساز این فصل 
لیگ قهرمانان اروپا بوده، امشــب میزبان پورتو خواهد بود. 
تیمی که بعد از شکســت خوردن روبــه روی بنفیکا و قرار 
گرفتن در فاصله 6 امتیازی با ایــن حریف، به لحاظ روحی 

فشار زیادی را احساس می کند. پورتو با 6 امتیاز فعال تیم دوم 
این گروه به شمار می رود و اگر برنده این مسابقه شود، فعال 
برای تیم های رقیب دست نیافتنی خواهد شد. جالب است 
بدانید که بروژ تنها تیم این فصل لیگ قهرمانان با »صفر« گل 
خورده است. تیمی که این فصل را با یک نمایش رویایی در 
دفاع و دروازه شروع کرده است. مسابقه دیگر این گروه بین 
اتلتیکو و لورکوزن برگزار می شود. دو تیمی که به دنبال راه 
نجات از این مرحله هستند. ژابی آلونسو قبال به عنوان بازیکن 
رئال مادرید، روبه روی آتلتی در این ورزشگاه به میدان رفته 
است. شکست در این مسابقه، به معنای حذف لورکوزن از 
لیگ قهرمانان خواهد بود. لورکــوزن در چهار بازی از پنج 
بازی اروپایی اخیرش شکســت خورده اما همان یک برد را 
برابر آتلتی به دست آورده است. اتلتیکو در دوران مربیگری 
ســیمئونه هرگز چهار بازی پیاپی بدون زدن گل در لیگ 
قهرمانان نداشته و اگر امشب به گل نرسد برای اولین بار این 

اتفاق را تجربه خواهد کرد.

اینزاگی و رویای بزرگ
همین چند هفته قبل و بعد از نتایج درخشــان بارســا 
در اللیگا و نتایج ضعیف اینتر در ســری آ، هیچ کس تصور 
نمی کرد تیم ایتالیایی از این گروه به مرحله بعد برسد. حاال اما 
اینتر فقط به اندازه یک برد خانگی روبه روی تیم بدون امتیاز 
ویکتوریا پلژن برای صعود به دور بعدی لیگ قهرمانان فاصله 

دارد. اینتر در 9 بازی اخیر لیگ قهرمانان، پنج بار برنده شده 
و فقط دو بار شکست خورده است. بردن حریف جمهوری 
چکی، یک تجربه باشــکوه را برای این تیم رقم خواهد زد. 
بارسلونا نیز امشب در نیوکمپ، میزبان بایرن مونیخ خواهد 
بود. آنها انگیزه های زیادی برای ایستادن روبه روی حریف 
آلمانی دارند اما شــاید حتی برد در نبرد امشــب، منجر به 
صعودشان از این مرحله نشود. بارسا در 9 بازی از 12 تقابل 
اخیر با بایرن بازنده بوده اســت. آنها در پنج برخورد اخیر با 
بایرن نیز همواره شکست خورده اند. بارسا در طول تاریخش 
فقط یک بار در دو فصل متوالی لیگ قهرمانان حذف شده 
است. وقتی که فان خال مربی باشــگاه بود و ژاوی برای این 

تیم بازی می کرد! 

کونته از کابوس رد می شود؟
بعد از پیروزی در دیدار هفته قبلی لیگ قهرمانان روبه روی 
فرانکفورت، اسپرز با هفت امتیاز صدرنشین گروه است. اگر 
آنها مارسی را شکست بدهند، تحت هر شرایطی به مرحله 
بعدی خواهند رفت. اتفاقی که بعــد از کابوس های متوالی 
لیگ قهرمانان برای کونتــه اهمیت زیــادی دارد. در این 
گروه بسیار نزدیک و فشرده، اســپورتینگ 6 امتیازی نیز 
با فرانکفورت چهار امتیازی روبه رو خواهد شــد. یک نبرد 
حساس دیگر که شاید تکلیف این گروه را کمی روشن تر از 

وضعیت فعلی کند.

لیگ قهرمانان در آخرهاي مسیر دور گروهي

شبشكار!

اتفاق روز

آریا   طاري 


