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وقتی قهرمانان ایران به دوچرخه سواری 
ترکمنستان هم غبطه می خورند

| در حالى كه ركابزنان ايران همچنان در حسرت داشتن يك پيست چوبى به سر مى برند، تركمنستان 
كه نمى تواند ادعايى در دوچرخه سوارى داشته باشد، توانســت ميزبانى يكى از مهمترين رويدادهاى جهانى 

دوچرخه سوارى را بگيرد.
تركمنستان با برگزارى بازى هاى داخل سالن آسيا به نوعى از امكانات زير ساختى خود رونمايى كرد و پس از 
آن توانست ميزبانى رويدادهاى مهمى را بگيرد.تركمنستان يك ماه ديگر بايد مسابقات وزنه بردارى بزرگساالن 
جهان را ميزبانى كند و اكنون هم موفق شد ميزبانى مسابقات دوچرخه سوارى پيست قهرمانى جهان را براى 
سال 2021 بگيرد. تركمنستان در بازى هاى داخل سالن آسيا از پيست چوبى و سرپوشيده اى رونمايى كرد 

كه همه به تحسين آن پرداختند.
تركمنستان بعد از ژاپن و هنگ كنگ سومين كشور آســيايى است كه توانست ميزبانى مسابقات دوچرخه 
سوارى پيســت قهرمانى جهان را بگيرد و اين در حالى است كه ركابزنان آن حرفى براى گفتن در سطح آسيا 
ندارد.در واقع در شرايطى كه ركابزنان ايرانى با اســتعداد  و توانايى كه دارند همچنان در حسرت داشتن يك 
پيست چوبى هستند و تالش مى كنند با تمرين در همان پيست پير و فرسوده و البته سيمانى آزادى از كورس 
رقابت عقب نمانند، كشورى مانند تركمنستان كه ركابزنان آن اصال نمى توانند در بين مدعيان باشند، با ساختن 
پيست استانداردى يكى از مهمترين رويدادهاى دوچرخه سوارى را ميزبانى مى كند تا زمينه حضور نخبه ها 

و حرفه اى ترين دوچرخه سواران جهان  در كشورش فراهم  شود.

محمدیان: دختران ما پتانسیل و توانایی خود را 
ثابت کردند

| معاون ورزش بانوان وزارت ورزش با تمجيد از عملكرد بانوان تيراندازى ايران در سومين دوره 
بازيهاى پاراآسيايى گفت: بانوان ورزش ايران توانايى و پتانسيل باالى خود را نشان دادند.فريبا محمديان 
معاون ورزش بانوان وزار ورزش بعد از قهرمانى و نائب قهرمانى بانوان تيرانداز ايران در پاراآسيايى اندونزى 
اظهار كرد: فدراسيون، كميته ملى پارالمپيك، وزارت ورزش و همه هيات هاى استانى تالش كردند تا 

اين ورزشكاران با بهترين شرايط راهى جاكارتا شوند.
او افزود: پشتيبانى خوبى انجام شد تا با انگيزه تمام در مسابقات شركت كنند. فينال تيراندازى امروز 
و البته ديروز واقعا نفس گير بود. تعداد شــركت كننده ها زياد است و همه قدرتمند هستند. رقابت ها 

نزديك بود اما دختران ايرانى به همان شكلى كه شايسته بودند مدال هاى خوشرنگى كسب كردند.
محمديان خاطرنشــان كرد: دختران ما ثابت كردند كه پتانســيل بااليى دارند. شما اگر مدال آورى 
كشورهاى صاحب رنك دنيا را نيز تحليل كنيد متوجه مى شويد كه حمايت و توجه در هر دو بخش آقايان 
و بانوان است و اين حمايت در پارالمپيك ايران كامال حرفه اى و بدون توجه به مسائل احساسى است.

معاون وزير ورزش در پايان گفت: دخترانى كه به جاكارتا اعزام شــدند اعزامشــان كامال براســاس 
شايســتگى فنى بوده و فقط براى كسب تجربه نيامده اند. اكثرشــان هم تا پاى فينال رسيدند و مدال 

گرفته اند. اگر هم نگرفتند طبيعى بوده و شرايط يك مسابقه به همين شكل است.

شاهین ایزدیار در جاکارتا هت تریک کرد
| دارنده دو مدال طالى بازى هاى پاراآســيايى جاكارتا 2018 بار ديگر موفق به 

كسب مدال طال شد.شــاهين ايزديار كه در رشته شــنا ماده 200 متر مختلط كالس SM10 همراه با 
شناگرانى از كره شمالى، مالزى، قزاقستان و هند به آب پريده بود، در نهايت توانست طالى ديگرى براى 
ايران به دست بياورد.شاهين طى دو روز گذشته دو مدال طال در رشته شنا براى ايران كسب كرده بود و 

اين بار در 200 متر، كاروان خودباورى و اميد را صاحب سومين مدال طالى خود كرد.
همچنين در مسابقات دو و ميدانى در ماده 100 متر كالس T37  ايران سه نماينده داشت كه داود على 

قاسمى با ثبت ركورد 97/ 11 به مدال نقره رسيد.
على الفت نيا با 10 / 12 و مبين رستگارى با 25 / 12 ديگر شركت كنندگان ايران در اين كالس بودند 
كه در رده چهارم و پنجم قرار گرفتند.در اين كالس مدال طال به شركت كننده اندونزى رسيد و برنز هم 
به نام ورزشكار عربستان ثبت شد.همچنين در ادامه مسابقات دو و ميدانى در 100 متر رقابتهاى كالس 
T38 ايران يك نماينده داشــت كه يزدى در آن با ثبت زمان 12:01 به عنوانى بهتر از چهارمى نرسيد.
دوندگان چين، عراق و چين در اين ماده به ترتيب اول تا سوم شدند.پرتابگر ديسك كشورمان مدال طالى 

بازى هاى پاراآسيايى را براى ايران به ارمغان آورد.
 در ادامه رقابت هاى دووميدانى بازيهاى پاراآسيايى 2018 جاكارتا، فرزاد سپهوند و شهرام حسن پور 
نمايندگان كشورمان در ماده پرتاب ديســك كالس ادغامى F62 - 44/F43/64 به مصاف حريفانشان 

رفتند كه در پايان سپهوند موفق به كسب مدال طال شد و حسن پور به عنوانى بهتر از ششمى نرسيد.

نورافکن: بازگشتم از شارلوا به ایران صحت ندارد
| بازيكن تيم ملى اميد ايران مى گويد مسووالن خوبى داريم كه به فكر هستند و 

بايد كمك كنند تا موفق شويم.اميد نورافكن درباره شــرايط تيم اميد ايران اظهار كرد: خدا را شكر تيم 
خوبى هســتيم. اميدوارم با بازى هاى دوستانه خوب بتوانيم آمادگى الزم را داشته باشيم. مسووالن بايد 
حمايت كنند تا بتوانيم بعد از چند سال مثل تيم جوانان درخشش خوبى داشته باشيم و تيم ملى اميد به 
المپيك صعود كند. به هر حال چند سالى است كه تمرين مى كنيم و اميد داريم كه باالخره به المپيك 
صعود كنيم، اميدوارم اين اتفاق بيفتد. هدف تيم اميد صعود به المپيك است و براى اين اين كه بتوانيم 

بعد از سال ها راهى المپيك شويم نياز به امكانات و بازى هاى دوستانه خوبى است.
او درباره شرايطش در باشگاه شــارلوا بلژيك گفت: به هر حال شرايط تيم شرايط خوبى است. تصميم 
گرفتم كه در اين باشگاه باشم و تالش مى كنم تا موفق شوم. به هر حال صحبت هايى كه مطرح شد بابت 
برگشتم از اين باشگاه به ايران بايد بگويم اين خبر صحت ندارد. اگر باشگاه هاى اروپايى به دنبال بازگشت 
بازيكن به كشــورش هســتند هيچ وقت طورى برخورد نمى كنند كه به بازيكن لطمه وارد شود و سعى 
مى كنند با تعامل شرايط خوبى را مهيا كنند. شارلوا تيم بزرگى است و من آرزو داشتم كه در اروپا باشم اگر 
روزى باز هم به گذشته برگردم همين تصميم را مى گيرم و به اين تيم برمى گردم. نورافكن درباره امكانات 
تيم ملى بيان كرد: همان طور كه مى بينيد امكانات و شــرايط زمين تيم ملى همين است كه مى بينيد. 
مسووالن خوبى داريم كه به فكر هستند و بايد كمك كنند تا موفق شــويم. به هر حال بازيكنان تيم از 

جوانى شان مى گذرند براى تيم ملى و تمام تالش شان را مى كنند تا تيم ملى موفق شود.

شفر: هیچ کس از بزرگ تر از استقالل نیست
| سرمربى استقالل با انتشار پيامى درباره موضوعات مختلف با هواداران صحبت كرد. 

وينفرد شفر سرمربى استقالل با انتشار پيامى نكات قابل توجهى را با هواداران استقالل در ميان گذاشت. متن 
پيام سرمربى استقالل در ادامه مى آيد:

هيچ كس بزرگ تر از اســتقالل نيســت. اين جمله به آن ســادگى كه برخى فكر مى كنند، نيست. همه 
باشگاه هاى حرفه اى و موفق در سراسر دنيا فارغ از اين كه در كدام كشور هستند يا اين كه چه فرهنگى دارند، 

يكسرى قوانين مشخص برايشان تعريف شده كه به يكى از آنها بايد امروز اشاره كنم.
حضور در تركيب يازده نفره مزيتى است كه بايد به دست آورده شود و يك حق از پيش تعيين شده نيست. 
تيم ملى آلمان اين قانون ساده را فراموش كرد و به همين دليل در جام جهانى 2018 روسيه خيلى زود حذف 
شد. اين مهم نيست كه يك بازيكن چه تعداد بازى ملى داشته يا مهم نيست بازيكنى رقم قرارداد يا حقوقش 
چقدر است يا چقدر محبوبيت دارد. كسب اين مزيت با كار سخت و قانع كردن مربيان در تمرينات به دست 
مى آيد. آن هم نه فقط يك روز يا دو روز در هفته و بلكه در تمامى روزهاى هفته. حتى اگر روز بد يك بازيكن 
باشــد، بايد هر چه در توان دارد، به نمايش بگذارد.مسائلى مانند آگاهى از شرايط خود، منصف بودن، انتقاد 
دقيق از عملكرد خود شخص، با نظم بودن، حضور به موقع در جلسات، تمرين ها، برنامه هاى پزشكى، دقت و 
تمركز در جلسات فنى و داشتن زندگى شخصى حرفه اى، مراقبت از بدن و ذهن، باال بردن قدرت شخصيتى، 
در خدمت تيم بودن در زمين و بيرون از زمين حتى در رسانه ها از جمله مواردى است كه براى به دست آوردن 
امتياز حضور در تركيب اصلى موثر است.ما بايد از يكديگر حمايت كنيم اما اگر نتوانيم اين كار را در زندگى 

روزانه انجام دهيم، نمى توانيم آن را در زمين اجرايى كنيم. 

ویدال: اگر با والورده مشکلی داشته باشم با او 
صحبت خواهم کرد

| بازيكن بارسلونا اعالم كرد در صورت وجود مشكل با سرمربى تيمش صحبت خواهد كرد.آرتورو 
ويدال براى بازى هاى دوســتانه تيم ملى فوتبال شيلى به ميامى سفر كرد.بازيكن بارسلونا در اين اردو با 
رسانه ها در مورد نيمكت نشينى اش و ديگر مســائل صحبت كرد.او گفت: پست هاى من در شبكه هاى 
اجتماعى نشان دهنده مشكل من با سرمربى نيست. هيچ مشكلى ميان من و ارنستو والورده نيست. اگر 
مساله اى باشــد با او صحبت مى كنم. گاهى اوقات به خاطر برخى از مشــكالت در شبكه هاى اجتماعى 
واكنش نشــان مى دهم.ويدال درمورد راضى بودن خود از نيمكت نشــينى اظهار كرد: هيچ بازيكنى از 
نيمكت نشينى اش خوشحال نمى شود. من هميشــه براى راه يافتن به تركيب اصلى تمام تالش خود را 
انجام مى دهم. اكنون نيز در يكى از بهترين تيم هاى جهان بازى مى كنم و بايد بتوانم خود را در ميان 11 
بازيكن اصلى قرار دهم.بازيكن شيليايى در ادامه به وضعيت خود اشاره كرد و گفت: از لحاظ جسمانى در 
شرايط خيلى خوبى به سرمى برم و از اين بابت خشنودم. در بازى هاى اخير به خاطر اين كه فرصت كمى 
براى بازى كردن پيدا كردم كمى ناراحت شدم اما شرايط را نمى توان تغيير داد. براى اين كه بتوانم دقايق 
بيش ترى در ميدان باشم تمام تالش خود را خواهم كرد چون در آينده بازى هاى مهمى خواهيم داشت.
ويدال افزود: در بايرن مونيخ و يوونتوس نيز رقابت زيادى ميان بازيكنان وجود داشــت. بارسلونا نيز تيم 
قديمى است و من در شرايطى به اين تيم پيوستم كه كمى مصدوم بودم. توانستم دوران نقاهت خود را 
سپرى كنم و اكنون بازى هاى خوبى را پيش رو داريم. بايد ديد چه كسى در تركيب اصلى بازى خواهد كرد.

برانکو:

| سرمربى تيم فوتبال پرسپوليس معتقد است تيمش براى 
رسيدن به مرحله نيمه نهايى ليگ قهرمانان آسيا كار كوچكى انجام 
نداده اما هميشه زير سوال است كه چرا فالن بازيكن بازى نمى كند. 
به گزارش كائنات به نقل از ايسنا، برانكو ايوانكوويچ درباره وضعيت 
تيمش در اين روزها و البته پيش از ديدار حســاس برابر السد قطر 
به صحبت پرداخت. ســرمربى پرســپوليس با بيان اين كه هميشه 
تيمش را زير سوال مى برند عنوان كرد كه «برخى فكر مى كنند حاال 
كه پرســپوليس به نيمه نهايى ليگ قهرمانان آسيا صعود كرده كار 

كوچكى انجام داده است.»
 سيد جالل حسينى در برنامه 90 با عنوان کردن مطالبى 
نشان داد کار پرسپوليس براى ديدار برابر السد بسيار سخت 
است. با اين صحبت ها خيلى از هواداران نسبت به آينده تيم 
در بازى برگشــت نيمه نهايى ليگ قهرمانان آسيا نگران 

شده اند. واکنش شما نسبت به اين اظهارات چيست؟
شما فكر مى كنيد كار ما ساده است و كار سختى پيش رو نداريم؟ 
يعنى بازى كردن در مرحله نيمه نهايى ليگ قهرمانان آســيا ساده 
است؟ قاعدتا كار ســختى پيش رو داريم. ما هنوز صعود نكرده ايم. 
در بازى برابر الســد فقط يك نيمه را برديم نه اين كه االن خودمان 
را تيم صعود كننده بدانيم. طبيعتا كار سختى پيش روى ماست. ما 
نسبت به شرايط و مشكالتى كه وجود دارد هيچ گونه انتقاد و گله اى 
نداريم چرا كه مى دانيم همه چيز بســتگى به تالش و باور خودمان 
دارد. اگر خودمان به خودمان كمك نكنيم كســان ديگرى نيستند 

كه به ما كمك كنند.
خيلى ها انتظار دارند در اين شرايط به پرسپوليس نگاه 
ملى شود. اين در حالى است که اين اتفاق رخ نمى دهد و با 
در نظر گرفتن صحبت هاى کاپيتان پرسپوليس مشخص است 
که از نظر امکاناتى مشکالتى داريد. چه اظهار نظرى درباره 

اين مساله داريد؟
ما يعنى بازيكنان، كادر فنى و مجموعه باشگاه، نماينده كل ايران 
هستيم و طبيعتا انتظار داريم كه در تمام جهات و تمام مملكت از ما 
در اين شرايط حمايت كنند و به ما نگاه ملى داشته باشند اما همان 
طور كه گفتم مهم ترين ركن در حال حاضر خودمان هستيم چرا كه 
فقط خودمان مى توانيم به خودمــان كمك كنيم. من صحبت هاى 

سيد جالل حســينى را به طور كامل درك مى كنم چون همه فكر 
مى كنند كار ســاده اى انجام داده ايم و اتفاق بزرگى رخ نداده است 
اما به عنوان تيمى كه مشكالت زيادى از جمله محروميت در نقل و 
انتقاالت داشت، به اينجا رســيديم. پرسپوليس تنها تيمى است كه 
دو سال پياپى به مرحله نيمه نهايى ليگ قهرمانان آسيا صعود كرده 
و در حالى كه خيلى ها فكر مى كنند كار كوچكى انجام شــده و قابل 
تحسين نيست. بايد بدانيد ما مقابل تيمى چون السد بازى كرديم و 
به پيروزى رسيديم كه به يكى از بازيكنانش 12 ميليون دالر دستمزد 
مى دهد. تيم الهالل كه از مرحله گروهى صعود نكرد،  به يك بازيكنش 
14 ميليون دالر پول پرداخت مى كند. نيازى نيســت درباره ژاوى و 
گابى و مبالغ دريافتى آن ها صحبت كنيم ما هميشه مى بريم و نتايج 
خوبى مى گيريم اما ما را زير عالمت ســوال مى گذارند كه چرا فالن 
بازيكن بازى كرد و فالن بازيكن در تركيب تيم قرار نگرفت. دائما بايد 

به اين سواالت پاسخ بدهيم.
از زمانى که به پرسپوليس آمديد اين تيم روحيه بردن 
به خود گرفته به طورى که در سخت ترين بازى ها هم فقط 
براى برد به زمين مى رود چه کارى انجام داديد که روحيه برد 

در بين بازيکنان ايجاد شده است؟
اين تقصير شماست كه همه فكر مى كنند دائما بايد ببريم. رسانه ها 
چنين جوى را ايجاد كرده اند. در فوتبال گاهى شكست رقم مى خورد 
و اين يك امر طبيعى اســت اما همه فكر مى كنند پرسپوليس فقط 
بايد برنده باشــد. ما تالش مى كنيم روند خوب ما و پيروزى هايمان 
ادامه داشته باشــد اما بايد بپذيريم كه فوتبال يك ورزش است و هر 
نتيجه اى در آن رقم مى خورد. بازيكنان واقعا لياقت اين موفقيت ها 

را داشته اند چون تالش  آن ها باعث شده چنين نتايجى رقم بخورد.
در ديــدار الدحيــل در ورزشــگاه آزادى زمانى که 
پرسپوليس گلى دريافت کرد ناگهان همه ورزشگاه ساکت 
شدند اگر در بازى برگشت برابر السد هم چنين اتفاقى رخ 
بدهد چه صحبتى با هواداران داريد که دوباره با اميد بازى را 

دنبال کنند؟
آن هايى كه به ورزشگاه مى آيند هواداران ما هستند و هميشه از ما 
حمايت كردند. آن ها بهترين هواداران دنيا هستند. وقتى تيم گلى 
مى خورد آن ها غمگين و ناراحت مى شــوند. ما هم انتظار نداريم كه 

پس از گلى كه خورديم به رقص و پايكوبى بپردازند و شادى كنند. 
اما در طول بازى ها معموال 90 دقيقه ما را تشويق مى كنند. االن هم 
انتظار داريم چنين روندى را در بازى با الســد ادامه بدهند. اگر در 
بازى برگشت برابر السد 10 گل بزنيم همه چيز راحت حل مى شود. 

اين نسخه كار است (با خنده).
هر روز که به نقل و انتقاالت نيم فصل نزديك مى شويم 
شايعات زيادى پيرامون بازيکنانى که قرار است به پرسپوليس 
بپيوندند مطرح مى شود. اين روزها به طور جدى درباره حضور 
مجدد رامين رضاييان و مهدى طارمى در پرسپوليس صحبت 
مى شــود. شــما آيا تمايلى به حضور مجدد رضاييان در 

پرسپوليس داريد؟
االن فقط روى بازى برگشت مقابل السد تمركز كرده ايم و به اين 
مسائل فكر نمى كنيم اما درباره رامين رضاييان يك جمله مى گويم ما 

مدافع راست را خريده ايم و آن فرد هم مهدى شيرى است.
سال هاســت تيمى از ايران به قهرمانى آسيا نرسيده 
است. اگر پرسپوليس به اين عنوان دست يابد افتخار بسيار 
بزرگى اســت. واقعا در اين شــرايط چقدر اميد داريد که 

پرسپوليس قهرمان آسيا شود؟
قهرمانى آســيا موفقيت بســيار عظيم و بزرگى است. چه آن تيم 
بخواهد به عنوان اول به اين مهم دســت يابد چه براى چندمين بار 
باشد كه قهرمان مى شود. قهرمانى هميشه شيرين و ارزشمند است. 
اگر قهرمان شــويم براى فوتبال ايران افتخار بزرگى خواهد بود. اين 
يك موفقيت بسيار بزرگ است كه براى رسيدن به آن تالش مى كنيم. 
اگر قهرمان شويم قبل از هر چيز به خاطر بازيكنانم خوشحال مى شوم 
كه اين همه تالش كردند تا بتوانيم اين مهم را به دست بياوريم. بعد 
از آن هم براى هواداران مان خوشــحال مى شوم كه از صميم قلب از 

ما حمايت مى كنند.
خبرى منتشر شــده مبنى بر اينکه  روز گذشته در 
رختکن پرسپوليس بين دو بازيکن جوان درگيرى فيزيکى 

رخ داده است. چه واکنشى نسبت به اين اتفاق داريد؟
تا زمانى كه من و دســتيارانم در رختكن بوديم هيچ درگيرى اى 
نديديم. بهتر است از كسانى كه درباره اين موضوع صحبت مى كنند 

و اين گونه اخبار را مى نويسند سوال كنيد. من كه چيزى نديدم.

دنیای فوتبال

منهای فوتبال

همیشه می بریم اما ما را زیر سوال می برند

پرسپولیس مجوز خرید »ارز ثانویه« گرفت

| چند ستاره تيم ملى ايران در خارج از كشور 
بازى هاى فوق العاده اى را به نمايش مى گذارند. به 
گزارش كائنات به نقل از ايلنا، دومين اردوى تيم ملى 
فوتبال ايران پيش از جام ملت هاى آســياى 2019 
در جريان است و ملى پوشــان زير نظر كارلوس كى 
روش خود را آماده مى كنند. در همين راستا هم روز 
24 مهرماه ديدارى دوستانه مقابل بوليوى به انجام 
مى رسد.91روز تا مســابقه ايران و يمن باقى مانده 
است. جايى كه ملى پوشــان بايد اولين ديدار خود 
را در جام ملت ها انجام دهنــد. انتظارات از تيم كى 
روش مشخص است و بعداز حدود 8 سال كار كردن، 
چيزى جز قهرمانى نمى تواند فوتبالدوستان ايرانى و 
همچنين خود كارلوس را راضى كند.على رغم آماده 
سازى نه چندان فوق العاده ملى پوشان، نكته دلگرم 
كننده اين روزها كه اميد مى رود تا شروع مسابقات 
هم ادامه دار باشــد وضعيت ايده آل بازيكنان لژيونر 
است. ترديدى وجود ندارد كه اين نفرات در تيمهاى 
حاضر در اين رقابت ها نقش غيــر قابل انكارى ايفا 
مى كنند و اميدهاى اصلى كشورهايشان به حساب 
مى آيند.بازيكنان فعال در خارج از كشور در فوتبال 
ايران چند سالى است بعد از حضور كى روش شدت 
گرفته و حاال تعداد آنها به نفرات داخلى مى چربد و 

اين يك نكته حائز اهيمت به حســاب مى آيد. اكثر 
آنها در تيمهاى باشگاهى خود هم شرايط قابل قبول 
و رو به پيشــرفتى دارند كه شور و شوق ها را افزايش 
داده اســت.اما لژيونرهاى فوتبال ايــران. عده اى از 
بازيكنان ايران در بهترين وضعيت خود به سر مى برند 
و روندشان رو به رشد است اما الباقى نفرات وضعيت 

مناسب و ثابتى ندارند.
امير عابدزاده:بعد از اينكه در هفته هاى پايانى فصل 
پيش جاى ثابتى در تركيب به دست آورد ديگر آن را 
از دست نداد. با اينكه در دو بازى قبل نتوانست كلين 
شيت كند و تيمش شكست خورد اما بازهم روزهاى 
خوبى را پشت سر مى گذراند. او مقابل ازبكستان هم 

گلر تيم ملى بود.
مرتضى پورعلــى گنجى:دير انتخــاب كردن تيم 
جديدش نگرانى ها را درباره آينده اش زياد كرده بود 
اما با پيوستن به يوپن بلژيك نشــان داد كه اهداف 
مشــخصى را دنبال مى كند. مرتضى در تركيب تيم 
ماكلله جا افتاده و حتى يك گل را هم به ثمر رسانده 

است.
ســيد مجيد حســينى:تنها بازيكنى كه از جمع 
سرخابى ها جدا شد و توانست پيشرفت قابل توجهى 
داشته باشد همين بازيكن است. سيد مجيد در 5 بازى 

ترابوزان در اين فصل فيكس بوده و به ميدان رفته كه 
حاصل آن 13 امتياز بوده است. او در قلب خط دفاعى 

تيمش يك نقطه آرامش بخش به حساب مى آيد.
سعيد عزت اللهى:سرانجام روستوف را ترك كرد و 
به چمپيونشيپ انگلستان رفت. زودتر از تصور خيلى 
ها فيكس شد و در هر سه مســابقه اى كه تا االن به 
ميدان رفته بهترين يا حداقــل يكى از بهترين هاى 
تيمش بوده و در بين هواداران هم جاى خوبى براى 

خودش دست و پا كرده است.
سردار آزمون:ســردار اگر حاشــيه را كنار بگذارد 
همين مى شــود كه در اين فصل رخ داده است. هم 
خودش را باال مى كشــد و هم تيمش را. شماره 20 
پرحاشــيه فوتبال ايران كه دبواره قصد بازگشت به 
اردوى تيم ملى را دارد در اين فصل از رقابت هاى ليگ 
برتر روسيه 4 گل زده و 4 پاس گل داده و موثرترين 

مهره تيمش به حساب مى آيد.
عليرضا جهانبخش:برند لژيونرهاى فوتبال ايران كه 
در اين فصل براى تيم برايتون در ليگ برتر انگلستان 
به سر مى برد نمايش درخشانى نداشته اما سرانجام 
در اين هفته توانست نخستين بازى خود را به صورت 
فيكس در برابر وستهم انجام دهد و تيمش هم با يك 
گل به برترى رسيد. به نظر مى رسد عليرضا بتواند در 

ادامه رقابت ها نيز شرايط بهترى براى خودش فراهم 
كند. او در آلكمار هم كمى طول كشيد تا جايگاهش 
ثابت شد و شــايد نياز به اعتماد به نفس بيشترى در 

تركيب تيم انگليسى دارد.
سامان قدوس:شايد آماده ترين لژيونر حال حاضر 
ايران او باشــد. اولين فوتباليســت ايرانى حاضر در 
لوشامپيونه اين روزها لشگر يك نفره آميان است. او با 
لباس اين تيم سه گل زده و دوپ اس گل داده و تقريبا 
روى نيمى از گل هاى تيمش تاثير گذار بوده اســت. 

گل 35 متــرى او مقابل ديژون تيمــش را از انتهاى 
جدول جدا كرد و نقل محافل شد. همه منتظر حضور 

فيكس سامان در جام ملت ها هستند.
مهدى طارمى:بااينكه برخى از پيشكسوتان فوتبال 
قطرى از او انتقاد كردند امــا طارمى در اين فصل از 
رقابت هاى ليگ ستارگان يكى از بهترين هاى تيمش 
بوده است. شــماره 9 ايرانى الغرافه در اين هفته هم 
يك پاس گل داد و هم يك پنالتى گرفت تا در خارج 
كردن تيمش از بحران نقش فوق العاده اى ايفا كند.

در كنار اين لژيونرهاى آمــاده نفراتى چون ميالد 
محمدى، كاوه رضايى، كريم انصارى فرد، على قلى 
زاده، اميــد ابراهيمى، محمدرضا خانــزاده، صادق 
محرمى و وحيد اميــرى وضعيت چنــدان باثباتى 
ندارند. چنــد نفر از آنها گه گاه چشــمه هايى را در 
تيمهاى باشگاهى خود نشان داده اند اما هنوز به آن 
ايده آل ممكن نزديك نشده اند و يا دچار مصدوميت 
شده اند. بايد ديد تا شــروع مسابقات چه اتفاقى رخ 

مى دهد.
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 نود روز تا استارت قهرمانی
با این ستاره ها

| پس از مشكالتى كه در سيستم ارزى كشور به وجود آمد، باشگاه پرسپوليس نتوانسته بود طى پنج ماه اخير ارزى تهيه كند تا از طريق آن دستمزد 
مربيان و بازيكنان خارجى اش را پرداخت كند اما با پيگيرى هايى كه حميدرضا گرشاسبى طى روزهاى اخير انجام داد، مجوز خريد ارز از بازار ثانويه به باشگاه 
پرسپوليس داده شد تا اين باشگاه بتواند عالوه بر پرداخت دستمزد مربيان و بازيكنان خارجى اش هزينه هاى سفرهاى خارجى خود را نيز بپردازد.
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