با آسیب دیدگی شدید رباط صلیبی؛

پرسپولیس با عیسی آلکثیر چه میکند؟
عیســی آلکثیر در چارچوب هفتــه چهاردهم لیگ برتر از ناحیه
رباط صلیبی دچار آســیب دیدگی شدید شــد اما با این حال پنج
ماه دیرتر زانوی خود را به تیغ جراحان ســپرد تا به این ترتیب در
موقعیتــی 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

 4ورزشی

دارد .باشگاه پرســپولیس 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 پیشــنهاد تمدید از پرســپولیس دریافت کند و در
این تیم بماند.

رو معادالت تغییر پیدا کنند.شنیدهها حاکی از آن است که او از نظر
جسمانی موقعیت خوبی دارد اما نمیتواند فعال در تمرینات شرکت
کنــد 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 گولســیانی و تمدید نعمتی ،چهار جای خالی دیگر
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باز هم کی روش
️رضا بلوچی

شــاید کمتر فوتبال دوستی در کشور باشــد که نام کی روش
برایش خاص نباشد و یا با شنیدن نام او ناخوداگاه احساس غرور
نکند .درست است که بعضی از خصوصیات مرد جنتملن پرتغالی
مورد وثوق بعضی از اهالی فوتبال نبود ،اما او که از فوتبال تماما
حرفه ای اروپــا پا به فوتبال نیم حرفه ای ما گذاشــته بود ،آن
خصوصیــات اخالقی که به تعبیر بعضی هــا بد بودند را در گذر
زمان از ما یاد گرفتــه بود .یا اگر بهتر بگویم ،کی روش در گذر
زمان و در برخورد با اخالقیات فوتبالی ما که سراســر غیر برنامه
ریزی شده است و بر پایه اما و اگر هایی که همه چیز را به آینده
حواله می کند ،آرام آرام در حوزه فوتبال،شبیه خودمان شده بود.
شباهت رفتاری و گفتاری که مجبور بود آن را برای هر چه بهتر
شدن وضعیت شاگردان خود و وضعیت کلی تیم ملی ،در برخورد
با نمایندگان باالدستی(مسئوالن) فوتبال کشور بکار ببندد .گرچه
او با بروز دادن چنین رفتارهایی ،هزینه هم می داد و مخالفان او،
آنها را بهانه ای بزرگ جلوه می دادند تا از شــر او خالص شوند،
اما اگر نکات مثبت و منفی او را در طول هشت سال فعالیتش در
تیم ملی در کنار هم قرار دهیم ،می بینیم که کفه ترازو به سمت
آورده های مثبت او سنگینی بیشتری می کند.
مزایای بزرگ حضور کی روش در فوتبال کشور
دو بار حضــور پیاپی در دو جام جهانــی ،آورده کوچکی برای
فوتبال کشــور ما نیست که به راحتی فراموش شود .سلطانی در
فوتبال آسیا در رنکینگ فیفا در دوران کی روش به ثبات خاصی
رســیده بود ،گرچه او در تورنمنت های رسمی آسیایی نتوانست
تیم ملی را قهرمان کند ،اما این یک واقعیت اســت که در دوران

حضور کی روش ،همه ی تیم های بزرگ و کوچک آســیایی از
رویارویــی و همگروهی با تیم ملی ایــران در هراس بودند .به
عنوان مثال کره جنوبی از جمله تیم های با کیفیت آسیای شرقی
است که برد در برابر شــاگردان کی روش ،برایشان به آرمان و
آرزوی ملی تبدیل شــده بود .نسل حاضر بازیکنان تیم ملی تک
تک شــان محصول کار و ممارســت کی روش و کادر فنی وی
بود ،که زمینه لژیونر شدن بسیاری از بازیکنان را فراهم کرد .زیر
ســاخت های خاص و ویژه ای که با پیشــنهاد و ایستادگی کی

روش اســتارت خورد و یا به بهره برداری رســید ،نظم و انظباط
خاص که زبان زد خاص و عام بود ،شایســته ســاالری و عدم
بازیکن ســاالری در دوران کی روش به اوج خود رسید ،به گواه
اکثر کارشناسان فوتبالی کشور ،کی روش گروه بزرگی از بهترین
بازیکنــان را چنــان رصد و برنامه ریزی کرده بود که می شــد
همزمان تیم الف و ب را برای تیم ملی،در نظر گرفت .یعنی تیم
ملی دارای پشتوانه ی بزرگی از بازیکنان بود که در نبود هر یک
از بازیکنان ،بالفاصله بازیکنی بــا همان کیفیت ،جایگزین می

شــد .البته اوج هنر کی روش و شاگردان او را در برابر تیم های
درجه یک دنیا یعنی آرژانتین ،اسپانیا و پرتغال ،همگان دیدند.
کی روش به عنوان یک فــرد خارجی در زمان حضور خود چنان
سرمایه اجتماعی برای خود جمع کرده بود که تا به االن پایدار است.
با کمال احترام به ســرمربی حاضر تیم ملی(اســکوچیچ) ،باید
بگوییــم که هــر وقت و به هر دلیلی اگر بحثــی در مورد پایان
همکاری با اســکوچیچ به میان می آید ،اولین گزینه ای که در
ذهن ها تداعی می شــود ،کی روش اســت .و گزینه شدن کی
روش بسته به نظر یک گروه خاص نیست ،هر دو گروه موافقین
و مخالفین ،در اولین گام نام کی روش را مطرح می کنند ،عموم
هواداران تیم ملی هم همینطور ،گرچه نظر خواهی رسمی صورت
نگرفته ،اما در فضای مجازی که برایندی از فضای واقعی است
می توان به راحتی محبوبیت کی روش را سنجید ،محبوبیتی که
با هزاران و گاهی با میلیون ها کامنت مثبت برای حضور دوباره
کی روش به اشتراک گذاشته می شود.
در مــاه های منتهی بــه جام جهانی  2022قطــر ،تیم ملی با
سرمربی کروات خود ،شــرایط مطلوبی ندارد ،گرچه سریع ترین
صعود به جام جهانی را داشــته است ،اما این یک واقعیت است
که هواداران و تا حدود زیادی مســئوالن فوتبالی کشور ،دوست
ندارند که تیم ملی با جناب اسکوچیچ به جام جهانی قطر برود.
گرچه عــده ای زمان کم و محدود باقــی مانده تا جام جهانی
را دلیلــی موجه بــرای عدم تغییرات می داننــد و یا جابه جایی
اســکوچیچ را اخالقی نمی دانند و یا بازی های گره خورده تیم
ملی و شرایط خاص دوره مقدماتی را مالک عمل قرار می دهند،
اما همان گروه هم به خوبی می دانند که ادامه حضور اسکوچیچ
در تیم ملی برای بازی های جام جهانی قطر ،به صالح نیســت،

چون حضور وی نمی تواند آورده چشــمگیری برای فوتبال ملی
در این جام جهانی داشــته باشــد ،آن هــم در دوره ای که تیم
ملی در سیاســی ترین گروه ادوار مختلف جام جهانی قرار گرفته
اســت ،دوره ای که قرار اســت تیم ملی ،تاریخی ترین و شاید
ماندگارترین بازی های خود را با انگلســتان ،آمریکا و ولز برگزار
کند .دوره ای که شاید بازی های این گروه لقب پرتماشاگرترین
را به خود اختصاص دهد.
زمزمه نام نکونام و کی روش
با تمام تفاســیر درســت یا غلط ،در کنار نام نکونــام وطنی ،نام
کیروش هم ،در بین هواداران تیم ملی زمزمه می شود اما گروهی
تالش می کنند که همین زمزمــه ها و یا گمانه زنی هواداران هم
مخابره نشود ،این گروه در لباس خیر خواهان تیم ملی در آمده اند و
با مصاحبه گرفتن از بازیکنانی و مربیانی خاص سعی می کنند شرایط
حاضر تیم ملی را مطلوب و عالی جلوه دهند.
شــاید آنها فراموش کرده اند که ،ارگان ها و سازمان های رسمی
فراوانی در کشــور وجود دارند که وظیفه ســیانت از تیم ملی را بر
عهده دارند و به طور دقیق ،عملکرد ســرمربی و فعالیت های تیم
ملی را رصد می کنند و قطعا بهترین تصمیم را خواهند گرفت(ادامه
یا اتمام همکاری با اســکوچیچ) ،تا نمایندگان فوتبالی کشور بتوانند
بهترین عملکرد را در آوردگاه مهم جام جهانی داشته باشند .تیم ملی
با اسکوچیچ یا نکونام یا کی روش ،با سکانداری هر کدام که باشد،
چندان مهم نیست ،مهم نام ایران بزرگ است که تیم ملی آن متعلق
به کل مردم می باشد و همه وظیفه دارند از تیم ملی حمایت کنند،
چون ،تیم ملی نماد همبســتگی ،انسجام و زمینه ساز ایجاد شور و
نشاط در بستر جامعه است ،موفقیت تیم ملی آرزوی تک تک مردمان
ایران زمین می باشد.

اخبار کوتاه
شکایتاستقاللازپرسپولیس

پرســپولیس در ادامه فعالیت نقل و انتقاالتی خود ،اقدام به
خرید یکی از بازیکنان رده پایه باشگاه استقالل کرد .عرفان
باقری بازیکن  ۱۷ساله جوانان استقالل که به دلیل حواشی
متعدد هیچگاه نتوانســت ،در تمرین بزرگساالن این تیم راه
پیدا کند ،در اقدامی جنجالی به اردوگاه تیم رقیب پیوست.
این انتقال اما با واکنش باشــگاه اســتقالل همراه شد .آبی
ها پایتخت مدعی هســتند که باقری بازیکن استقالل است
و در موعد مقرر پول خود را گرفته است به همین دلیل برای
فســخ قرارداد بهانهای نداشت.در همین راستا شنیده میشود
که باشــگاه اســتقالل قصد دارد از عرفان باقری و باشگاه
پرســپولیس به علت ثبت قرارداد غیرقانونی شــکایت کند.
همین موضوع باعث شده تا کمیته حقوقی باشگاه پرسپولیس
برای تأیید فســخ قرارداد عرفان باقری دچار شــک و شبهه
شود و هرگونه امضای رســمی قرارداد با او را تأیید نکند .از
این رو باشــگاه پرسپولیس نیز تاکنون عکسی از عقد قرارداد
این بازیکن منتشر نکرده است و منتظر استعالمهای مختلف
از سازمان لیگ ،ادامه امور مالیاتی و فدراسیون فوتبال است

مدافع سپاهان مقصد جدیدش
را لو نداد!

محمد نژادمهدی مدافع سپاهان در لیگ بیست و یکم در چند
سال گذشته یکی از مدافعان خوب لیگ برتر بوده است .او حاال
قراردادش با سپاهان به اتمام رسیده و مشخص نیست فوتبالش
را در چــه تیمی دنبال خواهد کرد .نژادمهدی در زادگاهش بابل
در یک تورنمنت خیریه حضــور یافت و بازی کرد .نژاد مهدی
در حاشــیه این تورنمنت گفت« :فوتبال بابل را دنبال میکنم؛
متاســفانه زیرساخت خوبی در شــهر پدریام نیست .امیدوارم
مسئوالن شهر کمک کنند تا جوانان شهرمان در لیگ یک بمانند
و در سال های بعد به لیگ برتر برسند ».او درباره وضعیتش برای
فصل آینده بیان کرد«:هنوز تصمیمی نگرفته ام .قراردادم تمام
شده و پیشــنهادهایی نیز دارم .منتظرم ببینم در روزهای آینده
چه اتفاقاتی میافتد».اصرار خبرنگاران حاضر برای آنکه هدف
نژادمهدی را در انتخاب تیم آینده اش متوجه شوند فایده نداشت
و این بازیکن باتجربه تیم بعدی اش را لو نداد!

رونمایی از  ۲۲بازیکن منتخب
تیمملیوالیبالزنان

تیم ملــی والیبال زنان ایران خود را برای حضور شایســته
در جام کنفدراســیون آسیا ،بازیهای آســیایی و بازیهای
همبســتگی کشــورهای اســامی آماده میکند و در مسیر
آمادهسازی خود برای این رقابتها تاکنون  6اردو برگزار کرده
که یکی از آنها به همراه چند دیدار تدارکاتی در صربســتان
انجام شــده است .این تیم که ششــمین اردوی آمادهسازی
خود را از تاریــخ  16تا  28خرداد ماه برگزار کرده بود از روز
یکشــنبه پنج خرداد در کمپ تیمهــای ملی والیبال دختران
هفتمین اردوی آمادهسازی خود را آغاز خواهد کرد و این اردو
تا روز یکشنبه  19تیر ادامه خواهد داشت.الساندرا کمپدلی در
راستای اســتفاده از حداکثر پتانسیل والیبال زنان و توجه به
پشتوانهسازی برای داشتن تیم ملی هر چه قدرتمندتر در آینده
عالوه بر دعوت از بازیکنان بزرگسال از  6بازیکن نوجوان هم
برای حضور در هفتمین اردوی تیم ملی دعوت کرد .شــبنم
علیخانــی ،منا دریس محمودی ،زهــرا کریمی ،پوران زارع،
زهرا مغانی ،فاطمه امینی ،تهمینه درگذنی ،مهســا صابری،
مهســا کدخدا ،الهه پورصالح ،محدثه مشــتاقی ،نگار کیانی،
مائده برهانی اصفهان ،هانیه محتشــمیپور ،آیتک سالمت
و ریحانه کریمی بازیکنان دعوت شــده به این اردو هستند.
سیده نگار هاشمی ،شقایق حسنخانی ،ستایش حسینی ،دیانا
رشیدی ،مبینا رســتمی و زهرا محمدزاده 6 ،بازیکن دعوت
شــده به اردو از تیم ملی نوجوانان هستند که از روز پنجشنبه
 9تیر مــاه به هفتمین اردوی تیم ملی اضافه خواهند شــد.
صدیقه اســامی (سرپرست) ،الســاندرا کمپدلی (سرمربی)،
فاطمه رشیدی ،سمیرا ایمانی و بهاره نیازی (مربیان) ،زینب
گیوه (مربی بدنساز) و نرگس عهدنو (تراپیست) اعضای کادر
فنی تیم ملی والیبال زنان در این اردو هستند.

آشنایی با اولین حریف ایران
در هفته دوم لیگملتها

دومین هفته لیگ ملتهای والیبال در صوفیه بلغارستان و کوئزون فیلیپین آغاز میشود.
بلغارستان نخســتین حریف ایران در این هفته از رقابتها که از امتیاز میزبانی هم سود میبرد،
نتیجه چهار بازی گذشــته خود در هفته نخست را برابر صربستان ،آلمان ،کانادا و لهستان واگذار
کرده اســت و این هفتــه در خانه برای ماندن در لیگ ملتهای والیبال محکوم به کســب چند
پیروزی اســت .این تیم چیزی برای از دست دادن ندارد و با دو امتیاز در رتبه پانزدهم جدول رده
بندی قرار دارد.
میزبان هفته دوم ایران در لیگ ملتها از سال  ۱۹۹۴در لیگ جهانی حضور داشته و چهار مقام
چهارمی بهترین نتیجه این تیم در این رقابتها است.
بلغارها که از ســال  2018تا  2021در لیگ ملتهای والیبال (شــکل جدید لیگ جهانی سابق)
حضور داشــتند و تیم با تجربهای به لحاظ حضور و ســابقه بینالمللی محسوب میشود .این در
حالی است که تیم ملی ایران در سال  ۲۰۱۴یعنی  20سال دیرتر از تیم ملی بلغارستان ،نخستین
حضور خود را در لیگ جهانی تجربه کرد.
تیم بلغارســتان نیز در ســال  2022مانند ایران اقدام به جوانگرایی کرده اســت اما بازیکنان با
تجربهای مانند «جورجی ســگانوف» پاسور« ،الکس گروژ دانف» دفاع وسط« ،آسپارو آسپاروف»
قدرتی زن و «مارتین آتاناســوف» قدرتی زن دیگر تیم ملی بلغارســتان هنوز در این تیم حضور
دارند.
جورجی سگانوف در تیم التینا ایتالیا بازی میکند و گروژ دانف در تیم مونزا حضور دارد .آسپارو
آسپاروف قدرتی زن بلغارها هم در تیم ورونای ایتالیا است .مارتین آتاناسوف قدرتی زن دیگر تیم
ملی بلغارستان نیز در تیم زارعت بانک آنکارا حضور دارد.

واکنش مرفاوی به دعوت
از  13بازیکن استقالل

صمد مرفاوی که به تازگی به عنوان ســرمربی تیم فوتبال جوانان ایران انتخاب شــده پس از
شرکت در جلســه کمیته فنی فدراسیون فوتبال درباره محتوای جلســه برگزار شده در گفتگو با
خبرنگاران بیان کرد :در این جلســه برنامههایمان ارائه شد .شروع تمرینات را گفتیم .اینکه در چه
تاریخها و در چه روزهایی باشــد .ما پیشنهادات خودمان را دادیم تا فدراسیون در روزهایی که ما
نیاز داریم برنامه بریزد.
او در واکنش به اینکه چه تاریخی را اعالم کرده اضافه کرد :ما از یکم تیرماه تست استعدادیابی
را انجام میدهیم .با  50نفر .دو گروه  25نفره که از هفتم شروع میشود .نفرات را جمع میکنیم
تا تمرینات اصلی را از تاریخ هفدهم به بعد آغاز کنیم.
سوال بعدی از مرفاوی در رابطه با دستیارانش بود و او در واکنش به این سوال گفت :آقای فرشاد
ماجدی ،آقای حیدر شــریفی ،آقای امین راستی و مربی دروازهبانها هم مهدی حیدری و بدنساز
هم آقای مســعود مومنی.سوال بعدی از مرفاوی این بود که شــایعه شده این مربی  13بازیکن
از استقالل را برای اســتعدادیابی فراخوانده است .مربی سابق استقالل که انتظار چنین سوالی را
نداشت ،در واکنش به این سوال بیان کرد :شما این شایعه را از کجا شنیدهاید؟
خبرنگار جواب داد از رســانهها و در ادامه مرفاوی اضافه کرد :شما خودتان میگوئید شایعه .اگر
واقعیت داشــت که  ...شایعه است .من هیچ بازیکنی را تا حاال دعوت نکردم .اصال کارم را شروع
نکردم که بازیکنی را دعوت کنم .این هایی را هم که می بینید برای کمیته استعدادیابی آمدهاند،
توســط کمیته فنی دعوت شدهاند .تیمهای استعدادیابی هستند و از میان هشت هزار بازیکن این
دویســت نفر انتخاب شدهاند .قرار است از میان اینها نفراتی انتخاب شوند و با نفرات دیگری که
هستند کارمان را شروع کنیم.

موضع تند سردار
در قبال تضعیف اسکوچیچ

ســردار آزمون که این روزها در تهــران حضور دارد در گفتوگویی در
رابطه با اینکه آیا تیم ملی فوتبال ایران میتواند از گروهش صعود کند،
بیان کرد :ما که تمام تالشــمان را میکنیم و اصال شک نکنید که یک
درصد کم کاری را هم از ما نخواهید دید .تقاضا میکنیم از وزیر ورزش
و فدراســیون که از تیم ما حمایت کامل بکنند .چون یک اردوی دیگر
بیشــتر نداریم و امیدوارم این اتفــاق رخ بدهد و بتوانیم در اردوی آینده
بازیهــای خیلی خوبی انجام بدهیم تا بتوانیم جلوی تیمهای بزرگ ،با
انگیزه خیلی زیاد و با اعتماد به نفس کامل بازی کنیم.
ســوال بعدی از سردار آزمون درباره انتقادات به عملکرد اسکوچیچ بود
و اینکه برخی معتقدند باید سرمربی تیم ملی در جام جهانی فرد دیگری
باشــد .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؟! مــن نمیفهمم .من برای همین میگویم
باید حمایت شــویم .االن وقت این حرفها نیست .ما یک اردوی دیگر
بیشــتر 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 دوســتانه خیلی خوبی بگذارد نه سرمربی .این برای بار
هزارم! او ســپس با تاکید ادامه داد :هیچ جای دنیا ســرمربی نمیرود
قرارداد ببندد .نمیرود با کشــورهای دیگر حــرف بزند و التماس کند.
این وظیفه فدراسیون است .این بار هزارم .چه شما فوتبالی باشید و چه
نباشید .من بهتر از شــما میدانم .من تجربه بین المللیام خیلی بیشتر
از شماست و میدانم چطور اســت .پس خواهش میکنم فقط حمایت
کنید .االن وقت کنار گذاشتن سرمربی نیست .من بهعنوان بازیکن تیم

ملی فوتبال از شما فقط حمایت میخواهم؛ نه برکناری سردار آزمون؛ نه
برکناری مهدی طارمی؛ نه اســکوچیچ .سوال بعدی از سردار آزمون در
این مورد بود که برخی از هواداران تیم ملی نگران ســه شکست بد در
جام جهانی هســتند .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 بشــود یا اگر پنجاه درصد حمایتهای گذشته هم بود
من میتوانســتم 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.

ماموریت مهم مطهری
درقائمشهر

به نظر می رســد نساجی در فصل جدید شــرایط متفاوتی را در بازی های لیگ برتر تجربه کند
به این خاطر که حمید مطهری در اولین تجربه ســرمربیگری اش از انگیزه باالیی برای کســب
نتیجه برخوردار است.
از همه مهمتر نســاجی از خانه به دوشی نجات پیدا می کند و می تواند برگزار کننده دیدارهای
خانگی در اســتادیوم شــهید وطنی باشد .آنهم در حضور پرشور تماشــاگران چرا که خوشبختانه
اینروزها مرگ و میر ناشــی از ویروس کرونا به صفر رسیده و پیش بینی می شود در فصل پیش
رو حضور تماشاگران در استادیوم ها با محدودیت همراه نشود .حمید مطهری پیش از این یک بار
حضور در کادر فنی تیم نساجی را به عنوان مربی تجربه کرده و به خوبی با فضای کار درنساجی و
قا ئمشهر آشناست و این می تواند ضریب موفقیت او را در تیم باال ببرد .هر چند این بار به عنوان
ســرمربی پا به قائمشهر می گذارد و مسئولیت سنگین تری را به دوش می کشد.به نظر می رسد
جوان سازی نساجی مهمترین ماموریت حمید مطهری در تیم نساجی باشد .نساجی فصل گذشته
در لیگ برتر باالترین میانگین ســنی را در بین تیم های شــرکت کننده داشت و عنوانی که این
تیم در پایان فصل در لیگ برتر کســب کرد با قهرمانی این تیم در جام حذفی همخوانی نداشت.
دوازدهمی در لیگ برتر با وجود قهرمانی تیم درجام حذفی خیلی باب میل کادر فنی و تماشاگران
تیم نبود و همه انتظار داشتند تیمی که در جام حذفی قهرمان شده در لیگ برتر به عنوانی بهتر از
دوازدهمی دست پیدا کند .باتجربه های نساجی البته برای هر تیمی غنیمت هستند و بدون شک
یکی از ارکان قهرمانی تیم در جام حذفی بودند اما اگر تنها یک درصد از قابلیت های فنی آنها در
فصل جدید کاهش پیدا کند حتی تکرار دوازدهمی در لیگ برتر هم برای آنها ســخت خواهد بود
و تنها راه حل اضافه کردن چند بازیکن جوان به این ترکیب است.

رفیعی:
قهرمانی استقالل شانسی نبود ولی...

ســروش رفیعی میهمان فوتبال برتر بود و به سواالت میثاقی صادقانه
پاسخ داد .این بازیکن از قهرمانی استقالل حرف زد و در نهایت صحبت
هایش به تیم ملی ختم شــد .نکته جالــب مصاحبه ،این بود که قبل از
پرسپولیسی شدن سروش ،ضبط شده بود .مشروح این گفت و گو را که
نکته جالب کم نداشت در ادامه بخوانید:
ســروش که چند روز پیش قراردادش با پرسپولیس را قطعی کرد ،در
این گفت و گو بازگشــتش به جمع سرخ پوشان را پیش بینی کرده بود:
صحبت و مذاکره با پرســپولیس انجام شــد چون امســال بازیکن آزاد
هستم .راستش خیلی هم تمایلی برای نگه داشتنم در سپاهان ندیدم به
خاطر همین با تیم های دیگر هم مذاکره کردم .نمی توانم بگویم قطعا
به پرســپولیس رفتم .شانس پرســپولیس قطعا بیشتر از بقیه تیم هایی
است که به من پیشنهاد دادند.
اوال که تیم استقالل وقتی بدون باخت و با کمی اختالف امتیاز قهرمان
می شــود به نظرم شایسته این قهرمانی است .اعتقاد من این است که
شــما نمی توانید یک فصل را با این تعداد بازی بدون باخت پشت سر
بگذاری و شانسی باشد .می توانم راحت بگویم شاید خیلی سبک فوتبال
استقالل را نمی پسندیدم و خیلی ها اینگونه بودند چون روبروی خود ما
بازی کردند و شکلی که بازی می کردند مثل یک تیم قهرمان نبود ولی
معلــوم بود می خواهند چه کار کنند و آن را انجام می دادند و خوب هم
انجام می دادند .شــاید اصلیترین چیزی که به یک تیم برای قهرمانی
کمک می کند نباختن و کم گل خوردن اســت که اســتقالل همین را
عالی انجام داد و قهرمان شد .با همه این اوصاف از صمیم قلب به آنها
تبریک می گویم .مطمئن هســتم که خیلی با این قهرمانی حال کردند

چون در لیگ ایران با این شــرایط و امکانات ســخت است .خیلی جاها
زمینها خراب است و اتفاقات عجیب و غریب در لیگ میافتد.
فکر میکنم اگر تیم پرســپولیس همان پرسپولیس سال گذشته بود و
سپاهان خوش شانستر بود اول سپاهان شانس قهرمانی بود بعد نسبت
به فوتبالی که پرسپولیس انجام داد شانس دوم بود و بعد هم استقالل.
البته به عقیده و نســبت به فوتبالی که از ایــن تیم ها دیدم می گویم.
با توجه شــرایطی که بود حتی گل گهر می توانســت بهتر از این باشد
البته چند امتیاز از این تیم کم شــد .به هیچ وجه نه می خواهم قهرمانی
اســتقالل را زیر ســوال ببرم و نه بی احترامی کنم ولی خیلی صادقانه
بحث فوتبالی می کنم .در مورد ســپاهان فکر می کنم بهترین فوتبال
را بازی می کردیم چراکه نفرات فوق العادهای داشــتیم .هم بدشانسی
داشتیم و هم اشتباه .که همین اشتباهات هم نگذاشت ما قهرمان شویم.

