آریا یوسفی و بمبی که منفجر نشد

دیدار تیمهای ســپاهان و آلومینیوم در شــرایطی با تســاوی
بدون گل به پایان رســید که ترفند مورایــس برای تغییر نتیجه،
تعویضهایی بــه مانند بازی با ذوب بود .جایی که آریا یوســفی
و عیســی مرادی به عنــوان دو بال به تیم اضافه شــدند تا بلکه
با تلفیق ســرعت و جوانی بتوانند خط دفاع فشــرده آلومینیوم را
نفوذپذیر کنند.
یوسفی  20ساله که در تیم ملی امید و زیر نظر مهدی مهدویکیا

هم سابقه بازی دارد ،بعد از حضورش در زمین چند باری خودش را
در موقعیت گلزنی قرار داد که یکی از بهترین فرصتهای سپاهان
برای باز کردن دروازه پورحمیدی هم نصیب او شد.
روی ضدحمله سریع طالییپوشان ،امید نورافکن با ارسال پاسی
عمقی ،آریا یوســفی را پشت مدافعین آلومینیوم صاحب توپ کرد.
یوسفی که گامهای زیادی برای رسیدن به توپ برداشته بود ،بعد
از تصاحب آن کمی از سرعتش کاسته شد تا در لحظه زدن ضربه

نهایی ،مدافع اراکیها به او برســد و با تکل به موقع خودش مانع
از ثبت گل پیروزیبخش سپاهان شود
موقعیــت فوقالعادهای که گلزنی یوســفی در آن میتوانســت
ورزشــگاه را منفجر کند اما در نهایت حاصلی نداشت .اتفاقی که
ناراحتی شــدید ایــن بازیکن را هم به دنبال داشــت تا جایی که
نورافکن که به او در این صحنه پاس داده بود ،ســعی در دلداری
دادن به این بازیکن داشت.

 4ورزشی
یکی از عجیبترین لحظات این هفته فوتبال ایران ،ســاعاتی
پس از وقــوع و از طریق تصاویر ارســالی از کرمان ،به فوتبال
ایران مخابره شد .جایی که مهدی تارتار در حال دویدن به سمت
حبیب فرعباسی دیده میشد و در فریم بعدی نیز به نظر او را به
سمتی دیگر هل میداد.
در همین خصوص گفتگویی را با سرمربی ذوبآهن انجام دادیم
و او توضیحاتــی را در مورد این صحنه ارائــه کرد که در ادامه
میخوانید:
میخواستم از درگیری جلوگیری کنم
من یــک لحظه دیدم کــه بازیکنان در گوشــه زمین درحال
درگیری هستند و چند بازیکن حریف ،صادق صادقی را محاصره
کردهانــد و یک ضربه هم به او زدنــد .در همین لحظه بود که
حبیب فرعباسی هم به سمت محل درگیری رفت و من احساس
کردم اگر حبیب هم به ماجرا اضافه شــود ،ممکن است اتفاقات
بدتری از نظر اخالقی رقم بخورد و فکر کردم الزم اســت وارد
زمین شوم و از دیگری جلوگیری کنم.
به حبیب گفتم برگرد به دروازهات
هیچوقت دوســت نداشتم بازیکنان تیمم درگیر شوند و همیشه
از آنها خواستهام تمرکز خود را روی بازی بگذارند .اما گاهی این
اتفاقات زیر فشــار و تحت تاثیر ضربــان قلب باال رخ میدهد و
فکر میکنم این وظیفه ســرمربی باشد که بعضی مواقع وارد کار
شــود و اجازه ندهد کار به جاهای باریک بکشــد .در آن صحنه
هم به حبیب گفتم برگرد دروازه و او هم مثل همیشــه به حرفم
گوش کرد و به نفعش هم شــد .فکر میکنم با مربیان باید نقش
آتشنشان را هم داشته باشیم.

اخبار کوتاه
احتمال بسته شدن پنجره نقل و
انتقاالتیمس!

باشــگاه مس کرمان در حالی نقل و انتقاالت تابستانی خود
را انجــام داد که در روزهای پایانی این پنجره تصمیم گرفت
قــرارداد میثم آقایی را بهصورت یکطرفه فســخ کند و این
بازیکــن ناچارا دوبــاره راهی لیگ یک شــود و با ونپارس
اصفهان قــرارداد امضاء کند .میثم آقایی که فصل گذشــته
را با آلومینیوم شــروع کرده و در زمستان راهی مس کرمان
شــده بود ،بخاطر فسخ یکطرفه قراردادش از سوی باشگاه
مــس حاال اقدام به شــکایت از این باشــگاه کرده تا حق و
حقوق خــود را دریافت کند.وکیل میثم آقایــی در این باره
عنوان کــرد :موکلم در نیمفصل دوم بــا قراردادی به مدت
یک فصل و نیم به باشــگاه مس کرمان پیوسته بود کهپس
از صعود به لیگ برتر ،متاسفانه باشگاه مس کرمان در فاصله
چند روز مانده به شــروع لیگ برتــر بهصورت یک طرفه و
غیر موجه اقدام به فســخ قرارداد موکلم نمود که ناچاراً علیه
این باشگاه شــکایتی تحت عنوان فسخ غیر موجه و اعمال
مجازات ورزشی و مطالبه غرامت را به انضمام قسمتی از حق
و حقــوق موکلم که در فصل قبل پرداخت نشــده بود را به
کمیته وضعیت بازیکنان فوتبال تقدیم و تقاضای رســیدگی
و صــدور حکم بــه محکومیت ایــن باشــگاه را نمودهایم.

اولینزنانغیرسرخابی
در استادیوم آزادی

بازی غیررســمی ســوپر جام فوتبال ایران میان استقالل و
نســاجی با برتری آبی ها به پایان رســید .در مسابقه ای که
میان قهرمانان لیگ برتر و جام حذفی ســال گذشته برگزار
شــد ،تیم ســاپینتو کامال نســبت به حریف خود برتر بود و
توانست قدرت خود را بر رقیب دیکته کند.این دیدار به مانند
سایر مسابقات خانگی آبی پوشان با حضور پر رنگ هواداران
زن برگزار شد .بانوان طرفدار استقالل که در بازی های قبلی
برابر مس کرمان و پیکان خود را به ورزشــگاه آزادی رسانده
بودند ،در بازی با نســاجی نیز حضور پررنگی در اســتادیوم
داشــتند.البته تنها هواداران زن اســتقاللی نبودند که خود را
به استادیوم رساندند .در ســمت مقابل نیز تعدادی از بانوان
هوادار نساجی در طبقه دوم ورزشگاه حاضر شده و تیم مورد
عالقه خود را تشــویق کردند باشگاه نساجی از چند روز قبل
از برگزاری بازی با استقالل ،از سازمان لیگ درخواست کرده
بود تا شرایط برای حضور بانوان هوادار این تیم در ورزشگاه
مهیا شــود که این اتفاق رخ داد و آنها به صورت رســمی در
بخشی از استادیوم مستقر شده و بازی تیم محبوب خود را از
نزدیک به نظاره نشستند.

جدال تاکتیکی و پرهیجان مس و
هوادار به نفع ربیعی

در هفته ششم لیگ برتر هشت بازی در یک روز برگزار شد که
یکی از بازیهای مهیج و پر گل این هفته در شهرستان رفسنجان
رقم خورد.شاید پیش از شروع این مسابقه هم پیشبینی میشد
که قرار نیست امتیازات تقسیم شود و این بازی برنده دارد چرا که
تیممحمد ربیعی  ۵هفته مساوی کرده بود و هوادار نیز در اندیشه
جبران باخت پرگل به پرسپولیس بود.در این بازی موقعیتهای
زیادی به روی دروازهها خلق شد و در نهایت مهدی حسینی گل
اول بازی را زد و در شرایطی که هوادار برای جبران گل خورده
سراپا حمله شده روی ضدحمله گل دوم را دریافت کرد .یکی از
این گلهای خورده توســط پورقاز جبران شد تا مس رفسنجان
لحظات پر استرسی را برای کسب پیروزی پشت سر بگذارد .در
نهایت این ربیعی بود که باز هم مقابل ساکت الهامی پیروز شد
و بازی دو بر یک به ســود مس رفسنجان به پایان رسید .تقابل
این دو سرمربی چند ماه قبل در بازی مس و نساجی در کرج رخ
داده بود که مس رفسنجان در ده دقیقه پایانی دو گل زد و پیروز
شد .ساکت الهامی پس از دو شکست پیاپی مقابل دو تیم مدعی
پرسپولیس و مس رفسنجان حاال کار بسیار سختی در پیش دارد.
آنها در هفته هفتم میزبان سپاهان هستند و زردپوشان اصفهانی
نیز پس از چهار هفته ناکامی در کسب پیروزی با شرایط ویژهای
به تهران میآیند.
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تارتار :کیروش بعد از جام جهانی باید برود

وضعیت لیگ برتر از نظر اخالقی خوب نیست
من همیشــه گفتــهام که نقش مربیــان در وضعیت اخالقی
لیگ خیلی مهم اســت و متأســفانه حــاال میبینیم که بعضی
از نیمکتها ،بیشــتر از اینکه ســعی کنند آرامش را به تیم و
بازیکنان خود بدهند ،بیشــتر تنش را به بازی تزریق میکنند.

در چنــد بازی لیگ برتر دیدید کــه دقایقی از بازی به خاطر
اعتــراض نیمکتها که خیلی زود به ســکو هم تســری پیدا
میکند ،قطع شــد .اینها اتفاقات خوبی نیســت و ما مربیان
باوجود تمام فشــارها باید ســعی کنیم به داوران و بازیکنان
کمک کنیم و درگیریها را به حداقل برســانیم.

حقوردی :به خاطر بردیف و
تراکتور به ایران برگشتم

حجت حقوردی در مورد پیروزی تراکتور مقابل صنعت نفت آبادان به خبرنگار ما گفت :ما برای سه
امتیــاز به زمین رفتیم ولی صنعت نفت آبادان آمده بود که نبازد جوری هم بازی می کردند که کار
را برای ما ســخت کردند .تیمی هستند که خوب دفاع می کنند ،ما هجومی کار کردیم و دنبال این
بودیم که در جریان بازی به گل برسیم موقعیت هایی هم داشتیم که نشد .طبیعت ًا هر چقدر هم زمان
بگذرد گل زدن سخت تر است .نیمه دوم فشار آوردیم و کسانی که به عنوان یار جایگزین به زمین
آمدند خیلی خوب بودند .فشارهایی که آوردیم در دقیقه  ۹۴منجر به گل شد و خدا را شکر توانستیم
سه امتیاز بازی را بگیریم که برای من خیلی مهم بود به هر حال حمایت هواداران را داشتیم و ما هم
شدیدا به این سه امتیاز خانگی نیاز داشتیم.وی در مورد دومین برد متوالی ادامه داد :تا قبل از بازی با
آلومینیوم شرایط ما خوب نبود .خوب فوتبال بازی می کردیم ولی بدشانسی می آوردیم در بازی با
فوالد در دقایق آخر گل خوردیم .در دیدار با هوادار می توانستیم ببریم و چند موقعیت خوب داشتیم
و شــرایطمان در جدول خوب نبود اما شرایط این تیم هفته به هفته بهتر می شود .بازیکنان زیادی
اضافه شــدند و زمان میبرد که با هم هماهنگ شویم .بازی با آلومینیوم هم خیلی سخت بود چون
تیم با کیفیتی اســت و نتایجش این موضوع را نشان می دهد .در آن بازی خیلی هوشمندانه بازی
کردیم و خدا را شکر گل نخوردیم و گل اول را خیلی زود زدیم و حریف هم بعدش فشار آورد .آخر
بازی گل زدیم و سه امتیاز را گرفتیم و این موضوع یک روحیه مضاعف برای تیم شد که سه امتیاز
دوم را بگیریم که خدا را شکر اینگونه هم شد .االن هم شرایطمان خوب است ،بعد از تعطیالت دو
بازی سخت داریم امتیازاتی که باید بگیریم خیلی مهم است و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.
حق وردی یادآور شد :جا دارد که از هواداران تراکتور تشکر کنم .مخصوصا در دیدار با صنعت نفت
خیلی خوب تیم را حمایت کردند .امیدوارم حمایتهای آنها ادامه دار باشــد و مطمئن باشند که تیم
تراکتور هفته به هفته شرایط بهتری پیدا خواهد کرد.

واعظی :پرسپولیس بهترین ابزار را
در حمله در اختیار دارد

مهدی واعظی دروازهبان اسبق پرسپولیس در خصوص وضعیت این تیم در شش هفته گذشته لیگ برتر
گفت :پرســپولیس شرایط خوبی دارد ،اگرچه ابتدای فصل به دلیل عدم آمادگی بدنی بازیکنان و یک سری
مشکالتی که معمو ًال هفتههای اول وجود دارد به عالوه عدم هماهنگی بازیکنان جدید ،اوضاع تیم کمی از
شرایط آرمانی فاصله داشت ولی هرچه جلوتر رفتیم تیم به آن صالبت الزم رسید و هفته به هفته بهتر شد
تاجاییکه اوج بازی این تیم را در بازی اخیر مقابل نفت مسجد سلیمان دیدیم .وی در مورد مشکالت خط حمله
پرسپولیس در ابتدای فصل و اضافه شدن لوکادیا گفت :پرسپولیس فصل قبل در خط حمله مشکالتی داشت
و بعد از رفتن مغانلو و مصدومیت آل کثیر این مشکل در تیم به وجود آمد و با وجود اینکه بازیکنان خوبی مثل
پاکدل و عبدی در تیم حضور داشتند ولی بازهم جنس تیم در خط حمله جور نبود .به نظرم اضافه شدن لوکادیا
اتفاقی بود که پرسپولیس به آن نیاز داشت و عملکرد این بازیکن را هم در این چند بازی دیدیم .او میتواند
مشکالت خط حمله پرسپولیس را تا حد زیادی برطرف کند .حاال پرسپولیس با حضور لوکادیا و اضافه شدن
دیاباته هر آنچه در خط حمله نیاز است در اختیار دارد .پیشکسوت پرسپولیس در مورد اضافه شدن دیاباته هم
گفت :دیاباته هم بازیکن با کیفیتی است و این را با شناختی که از او داریم م یدانیم .امیدوارم هرچه زودتر به
مرز آمادگی برسد و بتواند به تیم کمک کند .این فرصت تعطیالت پیش رو از این جهت برای او خوب است
که زمان بیشتری برای آمادهسازی دارد و میتواند در کنار لوکادیا زوج خوبی تشکیل دهند .واعظی در مورد
گلرهای دعوت شده به اردوی تیم ملی گفت :بیرانوند که جایگاه ثابتی در تیم ملی دارد و بازگشتش به لیگ
برتر و عملکرد خوبش هم در ادامه این روند موثر است .فکر میکنم گلر ثابت و اصلی تیم ملی در جام جهانی او
خواهد بود و سایر گلرهایی که دعوت میشوند هم قطع ًا از بین  3-2اسم مطرح این سالها هستند ،برای مثال
سیدحسین حسینی که فصل قبل شرایط خوبی در استقالل داشت و امسال آن شرایط را ادامه میدهد و فکر
میکنم یکی از مسافران جام جهانی باشد یا نیازمند و عابدزاده گزینههای دیگری هستند که شانسهای اصلی
حضور در قطر خواهند بود ولی پیراهن شماره یک بعید م یدانم به کسی جز بیرانوند برسد.

سپاها ِنمورایسدرگیرمشکالتسپاها ِنمحرم

کلید موفقیت محرم نویدکیا در لیگ بیستم که از هفته سیزدهم
و پس از شکست مقابل شاگردان مهدی رحمتی در نقش جهان
اتفاق افتاد ،رسیدن به ترکیبی ثابت بود و وقتی این مربی جوان
و خوشفکــر به دالیل مختلف( محرومیــت ،مصدومیت و پیدا
کردن آرایش دلخواه تیم) نتوانست ترکیب ثابتی برای تیمش در
لیگ بیســت و یکم پیدا کند ،تیمش با فراز و نشیب مواجه شد و
ســرانجام هم فصل را با رتبه سومی تمام کرد که دور از انتظار
هم نویدکیا و هم هواداران سپاهان بود.
حاال و در شــرایطی که طالییپوشــان اصفهانی شروع بسیار
خوبی در رقابتهای لیگ برتر داشــتند ،در شــش هفته گذشته
مورایس و دســتیارانش با بحرانی مواجه شدهاند که هنوز موفق
به حل آن نشــدهاند .مورایس در بازی اول مقابل اســتقالل با
انتخاب یک ترکیب هوشمندانه توانست مقابل شاگردان ساپینتو
به برتری برســد ولــی از بازی دوم تغییرات تمام نشــدنی این
مربی پرتغالی آغاز شده است .بیرون رفتن محمد کریمی به دلیل
مصدومیت و اســتفاده از نیلسون جونیور و محمدرضا حسینی به
جای محمد دانشــگر و فرشاد احمدزاده در ترکیب اصلی از جمله
تغییرات کادر فنی سپاهان در بازی دوم بودند که البته به کسب
سه امتیاز منجر شد .در این مسابقه مهمترین تغییر بازگشت امید
نورافکن به پســت دفاع چپ به عنوان جایگزین زکیپور بود و
محمد علینژاد هم به جای کامسوبا پس از دو حضور فیکس به
ترکیب اصلی بازگشت .سپاهان در شرایطی به مصاف آلومینیوم
اراک رســیده بود کــه فرناندز را به دلیــل مصدومیت در اختیار
نداشت و فرشــاد احمدزاده بود که به جای این بازیکن در مثلث
میانی زمین قرار گرفت .تغییر مهم دیگر هم اســتفاده دوباره از

امیدوارم وی ای آر به ایران بیاید
امیدوارم وی ای آر هرچه زودتر به ایران بیاید چون هم تنشها
کنار زمین کم میشــود و هم عدالت بیشــتر رعایت خواهد شد.
از آقــای تاج به عنوان رییس فدراســیون انتظار دارم باتوجه به
تواناییشان ،این کار را برای فوتبال ایران کند.
امیدوارم پیروزیهایمان شروع شوند
اینکه تا حاال هیچ باختی نداشتهایم برایم مهم است اما حسرت
دو بازی را میخورم که میتوانســتیم ببریم اما روی یک صحنه
گل خوردیم و ســه امتیاز را از دســت دادیم .به هر حال اینکه
مقابل تیمهای مدعی پرســپولیس ،تراکتور و ســپاهان شکست
نخوردیم نکته مهمی اســت ،همچنین در جــو انزلی و کرمان،
خیلی از تیمها زمینگیر خواهند شــد و جا دارد به مربیان این دو
تیم بابت تیمهای خوبشان تبریک بگویم.
مصدومیت باقرپسند خیلی به ضررمان شد
ما روی سعید باقرپسند خیلی حســاب باز کرده بودیم و او هم
آمادگی خیلی باالیی داشت اما متاسفانه دچار آسیبدیدگی شد.
من اول از همه برای خود ســعید ناراحتم که این آســیبدیدگی
باعث شــد حداقل یک نیم فصل بیرون بنشیند و بعد از آن هم
تیم خودمان دچار مشــکل شــد .چون ما در پیش فصل با سعید
تمرین کردیم .خداراشکر ما محمدرضا سلیمانی ،شهرام ساالری
و دارکــو بیدوف را هم جذب کردیم امــا آنها به زمان نیاز دارند
تا به شــرایط خوب برسند و در ترکیب جا بیفتند .قبل از آن هم
سینا اســدبیگی به آن شکل جدا شد که او هم در پیش فصل با
ما تمرین کرده بــود؛ یعنی ما دو بازیکن اصلی را در همین یک
ماه از دست دادیم.

زکیپور به جای نورافکن در پست دفاع چپ بود.
در واقع ســپاهان با مورایس در تمام  6بازی گذشته با ترکیبی
متفاوت راهی میدان شــده که البته به استثنای دو بازی ابتدایی
که برای این تیم با دو پیروزی همراه شــد ،در  4بازی گذشــته
به سه تساوی و یک شکست منتهی شده است تا صدرنشین دو
هفته ابتدایی مسابقات حاال با  9امتیاز در رتبه چهارم قرار داشته
باشــد .طی هفتههای اخیر مورایس و دستیارانش تنها روی چند
بازیکن که پیام نیازمند ،رناتو داســیلویرا ،رامین رضائیان ،مسعود
ریگی ،یاسین سلمانی و شــهریار مغانلو هستند برای حضور در
ترکیب اصلی اتفاق نظر داشتهاند و نتوانستهاند درباره  5بازیکن
دیگر برای حضور در ترکیب اصلی به جمع بندی برسند؛ اتفاقی
که فصل گذشــته انتخاب دروازهبان ،ســه بازیکن خط میانی و
وینگرهــا محرم نویدکیا و کادرش را بــه زحمت انداخت و آنها
سرانجام هم به جمع بندی درستی هم نرسیدند.

به کیفیت و توانایی بازیکنان اعتماد کامل دارم
همــه بازیکنان زحمــت زیادی کشــیدهاند و کیفیت و توانایی
باالیی هم دارند و ما از داشــتن آنها بسیار خوشحالیم .از زحمت
تک تک آنها متشــکرم و امیدوارم در ادامه فصل پاسخ زحمات
خودشان را بگیرند و جواب اعتماد هواداران و باشگاه را هم بدهند
که در این شش هفته حمایت زیادی از ما کردند.
بودجه برخی تیمها چهار برابر ماست
ما تمام تالشمان را خواهیم کرد تا بهترین نتایج را کسب کنیم
و فکر میکنم تا اینجای فصل هم با قرعه ســختی که داشتیم،
بد نتیجه نگرفتیم .اما خود من همیشــه فوتبال هجومی دوست
داشــتم و تالشم بر این بوده که در بازیها پیروز شویم .به نظرم
متغیر بودجه را هم باید در نظر بگیریم و اینکه بعضی تیمها چهار
برابر ما هزینه کردهاند .اما ما به عنوان تیمی باریشــه باید تالش
کنیم با تالش روزانه و حمایت هواداران و مســئوالن باشگاه ،به
موفقیت الزم برسیم.
کیروش به تمام آرزوهایش در فوتبال رسیده
در مورد اتفاقات اخیر فدراســیون هم به نظرم باید به انتخابات
احترام گذاشــت .درباره تیم ملی هــم ،وزن نیمکت ما با آمدن
کیروش طبیعتا باالتر خواهد رفــت اما حضور او به نظرم فقط
بــرای این مدت کوتاه خوب خواهد بود و بعد از جام جهانی باید
یــک مربی جوان ،با انگیزه و بــا رزومه چه ایرانی و چه خارجی
هدایت تیم ملی را به دست بگیرد .به هر حال جوان بودن مربی
مهم است که انگیزه باالیی داشته باشد .آقای کیروش به تمام
آرزوهایش در فوتبال رســیده و نمیتواند انگیزه یک فرد جوان
را داشته باشد

لوکادیا :مشکلی برای تمدید
با پرسپولیس ندارم

ظهــر دیروز یورگــن لوکادیا که همچنان در هتل اقامت دارد ،به مناســبت افزایش تعداد
دنبالکنندگان صفحه اینســتاگرامش به یک میلیون فالوور ،در یک الیو اینســتاگرامی با
هواداران پرسپولیس صحبت کرد .او در این گفتگوی کوتاه از حمایت طرفداران پرسپولیس
تشکر کرد و گفت که تمام تالش خود را خواهد کرد تا در بازیهای بعدی نیز برای پرسپولیس
عملکرد خوبی داشته باشد و گلزنی خود را ادامه دهد.مهاجم هلندی پرسپولیس همچنان در
پاسخ به هواداران پرسپولیس که خواستار فارسی یادگرفتن او بودند ،گفتند که کلماتی نظیر
«داداش ،ســام ،چطوری؟» را بلد اســت و تالش میکند کلمات دیگر را هم یاد بگیرد اما
یادگیری فارسی دشواریهای زیادی دارد.با این حال مهمترین بخش الیو اینستاگرام یورگن
لوکادیا جایی بود که او در پاسخ به سوال انبوه طرفداران پرسپولیس راجع به تمدید قرارداد با
پرسپولیس اظهار نظر کرد و گفت که مشکلی از این بابت نخواهد داشت و البته در آینده به
این موضوع خواهد پرداخت.لوکادیا در این خصوص گفت« :تمدید قرارداد؟ از نظر من مشکلی
وجود ندارد .باید البته این مســاله را در نظر داشــت که صحبت در این خصوص زود است.
ابتدا باید دید آیا کادرفنی از من رضایت دارد یا خیر ».نکته جالب اینکه علیرضا جهانبخش
همتیمی سابق لوکادیا در برایتون نیز در این الیو حضور داشت و با لوکادیا مشغول شوخی و
خنده شد .این در حالی است که پس از چهار گل لوکادیا در شروع فصل ،هواداران پرسپولیس
خواستار تمدید زودهنگام قرارداد او از سوی باشگاه پرسپولیس هستند و رضا درویش نیز این
موضوع را منوط به رضایت یحیی گلمحمدی دانســته است .لوکادیا با قرارداد یک میلیون
دالری به پرسپولیس پیوست و به گرانترین خرید تاریخ این باشگاه تبدیل شد اما در عین حال
با عملکردی درخشــان ،بهترین آمار گلزنی در شروع کار برای یک مهاجم را نیز رقم زده تا
کارآمدی خود و ارزشش نسبت به دستمزد دریافتی را نشان دهد.

و اینک ارسالن ،رستم صربستان!

این کشتیگیر آملی که در سالهای اخیر بارها برای رسیدن به دوبنده
تیــم ملی تالش کرده بود اما در این امر ناکام بود ،حدود  9ماه قبل
با پیشنهادی که از صربستان داشت تصمیم گرفت راهی بلگراد شود
و با دوبنده کشوری که امسال میزبان مسابقات جهانی کشتی است
در این رقابتها حاضر شود .اما شاید سوال این باشد که چرا اگر علی
ارسالن توانایی رسیدن به مدال طالی جهان را داشت این اتفاق با
او در دورانی که میتوانست با پرچم ایران در مسابقات جهانی حاضر
شود رخ نداد؟ در سالهای اخیر ارسالن بارها در مسابقات انتخابی و
جام تختی و لیگ برتر شرکت کرد و حتی رقبای اصلی خود را هم
گاها شکســت داد اما هیچ وقت با روی خوش مربیان تیم ملی به
ویژه محمد بنا مواجه نشد .ارسالن که همواره مسیر پرپی چوخمی را
برای رسیدن به دوبنده تیم ملی پیش روی خود میدید ،چند باری
برای دستیابی به هدف اصلی خود تالش کرد اما در میانه های راه و
شاید در لحظات آخر از رسیدن به دوبنده تیم ملی باز ماند .البته که
او در مسابقات لیگ در دو سال اخیر سابقه شکست دادن محمدرضا
گرایی ،قهرمان المپیک توکیو و قهرمان فعلی کشتی ایران در وزن
 67کیلوگرم و محمدرضا مختاری ملیپوش کشتی فرنگی ایران در
وزن  72کیلوگرم در مســابقات جهانی  2022را هم دارد اما گاهی
هم مقابل حریفان خود مانند امین کاویانینژاد و محمدرضا مختاری
شکست خورده است .ارسالن بعد از اینکه چندسالی به دلیل شکست
در مسابقات انتخابی ،شرکت در لیگ و حتی بیماری قبل از شرکت
در انتخابی نتوانست به دوبنده تیم ملی برسد و با روی خوش محمد
بنا هم مواجه نشد ،ناگهان با پیشنهاد جالبی از صربستان مواجه شد.
داور استفانک ،قهرمان سابق المپیک و جهان صربستان که چندسال
قبل با علی ارسالن در لیگ جهانی کشتی مبارزه کرده بود و مقابل

او در یک کشتی هیجان انگیز  15بر  12شکست خورده بود ،از آن
زمان با ارسالن ارتباط نزدیکی داشت.
به هرحال اکنون ایــن ماجرا منجر به طرح انتقاداتی از محمد بنا،
ســرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران شده که همواره در سالهای
اخیر سیستم انتخاب ملیپوشان توسط او مورد اعتراض برخی بوده
است .شاید یادمان نرود که دو سال قبل پس از پیروزی ارسالن برابر
رقبای اصلی اش در لیگ برتر از مسئوالن نادو درخواست کرد که از
این کشتی گیر تست دوپینگ بگیرند .اتفاقاتی که در نهایت مصاحب ه
ارسالن علیه محمد بنا پیش از مسابقات قهرمانی اروپا  2022را به
دنبال داشت»:مسئله اصال برد و باخت نیست ،مسئله این است که
محمد بنا کسی را که بخواهد با  6بار باخت هم کنار نمیرود و کسی
را که نخواهد با  6بار برد هم نمیخواهد .ایراد هم از چرخه نیســت،
ایراد این دید مغرضانه نســبت به بعضیهاست ،اینکه برخی با یک
باخت کنار گذاشته میشوند».

