
پرسپولیس فصل را با همان ترکیبی آغاز کرد که برایش پیش بینی کرده بودیم. 
در واقع بــا توجه به محرومیت چهــار بازیکن، برانکو جز آن یــازده نفر انتخاب 
دیگری نمی توانســت داشته باشد. پس پرسپولیس را با ایمان صادقی، محسن 
بنگر، لوکا ماریچ، بابــک حاتمی، رامین رضاییان، مهرداد کفشــگری، کمال 
کامیابی نیا، میالد کمندانی، فرشاد احمدزاده، هادی نوروزی و علی علیپور به 

استقبال تیم پدیده فرستاد.
ایــن در واقع بهتریــن ترکیب برای تیمی بــود که نیمــی از بازیکنانش هنوز به 
شرایط بازی نرســیده اند. نمونه اش، محسن مســلمان که در همان حضور ده 
دقیقه ای اش در بازی اول حسابی ناامیدمان کرد. سرمربی او را به زمین فرستاد 
تا نقش احمدزاده خسته را بازی کند اما مسلمان نه تنها توانی برای رو به جلو بردن 
تیم نداشــت، بلکه هر بار صاحب توپ شد با پاس های رو به عقبش پرسپولیس 

را به زمین خودی کشاند.
محسن مسلمان با آن نمایش ناامیدکننده، 
آخرین حرف هایــش را به یادمان آورد که به 
هنگام مقابله با انتقادها می گفت: »اگر در 
بازی اول فیکس نبــودم، آن وقت بگویید 
باشگاه به برانکو تحمیلم کرد.« حاال ما حتی 
اگر نخواهیم بپذیریم که باشگاه خودسرانه 
و بر خالف میل ســرمربی کروات پیراهن 
پرسپولیس را بر تن مســلمان پوشانده، باز 
این بازیکن نمی تواند امیدی به بازی کردن 
داشــته باشــد؛ حداقل در بازی پیش رو و تا 
وقتی انگیزه و توان بازی در پرسپولیس را به 
دست نیاورده، باید با نیمکت نشینی دمخور 
باشد، به ویژه که رقیبانش یعنی احمدزاده، 
کمندانی، عالیشاه، خالقی فر و حتی علی  
علیپور این توانایی را دارند که در هر گوشه ای 
از مثلث تهاجمی تیم به عنوان هافبک های 
نفوذی بازی کننــد و این، عرصــه را برای 
محسن مسلمان تنگ تر می کند. بازیکنی 
که حتی با وجود چهار محــروم، برانکو در 
بازی اول هم بیش از ده دقیقه به او اعتماد 

نکرد که البته بابت همان ده دقیقه هم پشیمان است.
آنچه قطعی به نظر می رسد، این است که محسن مسلمان را در بازی فردا هم در 
ترکیب یازده نفره پرسپولیس نخواهیم دید و شاید حتی به اندازه همان ده دقیقه هم 
فرصت بازی نصیبش نشــود. حال آنکه حتی اگر او را هم به حساب نیاوریم، باز 
برانکو باید از بین داشته هایش انتخاب کند. انتخابی که آمادگی بازیکنان تهاجمی 
پرسپولیس آن را برای سرمربی سخت کرده. در واقع چیدمان پرسپولیس در بخش 
تهاجمی سخت ترین وظیفه ای است که امیدواریم پروفسور کروات به درستی از 
پس آن بربیاید. برانکو بر خالف آنچه در بازی های تدارکاتی پرسپولیس پیش از آغاز 
فصل دیده بودیم، همچنان تیمش را 1- 3- 2- 4 آرایش می کند و سختی هایش 
جایی آغاز می شود که باید از بین مهدی طارمی و علی علیپور یک نفر را به عنوان 
مهاجم هدف برگزیند. یعنی یا طارمی که لقب برترین مهاجم فصل پیش را هم با 
خود یدک می کشد و بازی اول را هم تنها به خاطر محرومیت از دست داد، باید روی 

نیمکت بنشــیند  یا علیپور آماده و باانگیزه که لیگ چهاردهم را با گلزنی در دربی 
به آخر رساند و همین یک هفته پیش اولین گل این فصل پرسپولیس را هم زد.

باورکردنی نیست اما شــایعه ها چو انداخته اند که آقای سرمربی علیپور را برای 
بازی کردن برگزیده و طارمی را برای نیمکت نشینی. آن ها که این ادعا را مطرح 
کرده اند، تکیه شــان به حرف های برانکو بعد از بازی با پدیده است که گفته بود 
با بازگشــت چهار بازیکن، تیمش شکل بهتری پیدا خواهد کرد. مهدی طارمی 
را هم می توانســتیم یکی از این چهار نفر بشــماریم اما وقتی یادمان می آید که 
خود برانکو نامی از او نبرد، نیمکت نشینی اش برای ما هم ملموس تر می شود.

سرمربی پرسپولیس نام اومانیا، نورمحمدی، عالیشاه و حتی بنگستون را به زبان 
آورد تا باورمان شود که قرار است با یک تصمیم باورنکردنی از سوی او شوکه شویم. 
راست و دروغش گردن راوی اما آن ها که چند روز گذشته را در درفشی فر گذرانده اند، 

می گویند مرد کروات در تمرین ها بیش از همه بر حفظ سرعت در کارهای تهاجمی 
تاکید دارد و با همین نیت، بازی دادن به علیپور را ترجیح می دهد.

به زبان دیگر، می توانیم بگوییم که برانکو ضعف بازیکنان ریزنقش و سرعتی اش 
در نبردهای تک به تک با مدافع بلند قامت تیم پدیده را ندیده که به پرسپولیس 
بدون طارمی فکر می کند. حال آن کــه البته اگر قافیه را به طارمی ببازد و تک 
مهاجم نباشــد، باید روی نیمکت بنشیند چرا که برای ترکیب سه نفره پشت سر 
تک مهاجم هــم برانکو به اندازه کافی بازیکــن دارد. او در همان بازی اول هم 
در حالی که امید عالیشاه محروم بود، مجبور شد رضا خالقی فر را روی نیمکت 
بنشــاند تا بازیکن مورد عالقــه اش یعنی کمندانی فیکس باشــد و احمدزاده و 

نوروزی را هم از خیلی پیش برای بازی در چپ و راست نشان کرده بود.
در بازی با اســتقالل خوزستان هم بدون شــک هادی نوروزی- که در بازی با 
پدیده یک گل زد و یک پاس گل داد- بال راست پرسپولیس خواهد بود اما برانکو 

مردد مانده که در بال چپ عالیشــاه را به بازی بگیرد یــا احمدزاده را. از آنجا که 
فرشــاد احمدزاده در بازی قبل راضی کننده ظاهر شــد و کل فصل پیش را هم 
در تراکتورســازی بال چپ بوده، محتمل تر این اســت که در اهواز هم بال چپ 

پرسپولیس باشد و امید عالیشاه در راس مثلث تهاجمی تیم قرار بگیرد.
در واقع برانکو چاره ای ندارد جز اینکه یا عالیشاه را روی نیمکت  بنشاند که دور از ذهن 
است یا کمندانی را که به نظر می رسد نیمکت نشینی گزینه دوم به واقعیت نزدیک تر 
باشد. تازه این در حالی است که سرمربی کروات پرسپولیس مسلمان و خالقی فر را کال 
از تفکرات خود کنار گذاشته باشد اما قطعا سرگیجه اش که حاصل انتخاب بازیکنان 
تهاجمی پرسپولیس اســت، تا آخرین نشست فنی پیش از بازی با او همراه خواهد 
بود. در عوض، او از بابت ترکیب دو نفره هافبک های تدافعی تیمش آسوده خاطر 
است چرا که در نبود احمد نوراللهی، چاره ای جز اعتماد کردن به زوج کفشگری- 
کامیابی نیا ندارد. عملکرد کمال کامیابی نیا 
در بازی اول البته آنقدرها هم چشمگیر نبود 
که این را می گذاریم به حساب اولین حضور 
رسمی اش در پرســپولیس و ناهماهنگی و 
استرس که حتما از اول بازی تا سوت پایان 
همراهش بوده. مهرداد کفشگری اما حاال 
که پخته تر هم بازی می کند، خیال برانکو را از 
بابت میانه زمین راحت کرده. آقای سرمربی 
اما حتمــا فراموش نکرده کــه برای چیدن 
دفاع چهار نفره اش هم کار چندان ساده ای 
ندارد. در بازی اول، نورمحمدی محروم بود 
و اومانیا ناآماده و برانکو در قلب خط دفاع به 
زوج بنگر- ماریچ تکیه کــرد. هر دو مدافع 
البته پراشتباه ظاهر شدند اما در عین حال، 
نیمکت نشینی شان هم دور از ذهن به نظر 
می رسد. به ویژه که اومانیا هرگز بازیکن مورد 
عالقه برانکو نبوده و مهم تر اینکه تازه از یک 
هفته پیش با تمرین های تیم همراه شده و 
آقای سرمربی می تواند با توجیه ناآماده بودن 
این مدافع کاســتاریکایی بار دیگر او را روی 

نیمکت بنشاند.
بازی کردن یا نیمکت نشــینی علیرضا نورمحمدی هم به شــانس لوکا ماریچ و 
بابک حاتمی بستگی دارد. برانکو هم می تواند زوج بنگر- نورمحمدی را در میانه 
خط دفاعی به بازی بگیرد که در این صورت، ماریچ نیمکت نشین می شود و هم 
می تواند دفاع چپ را بســپارد به نورمحمدی چپ پا و در عوض، بابک حاتمی را 
نیمکت نشــین کند. در هر دو حالت اما جای رامین رضاییان- که مقابل پدیده 

یکی از خوب های پرسپولیس بود- در جناح راست خط دفاعی محفوظ است.
دروازه  پرســپولیس هم بر خالف میل برانکو بار دیگــر در اختیار ایمان صادقی 
خواهــد بود. دروازه بانی که اگر چه روی گل های خورده اش در بازی اول مقصر 
نبود اما عملکردش برای جلب رضایت کادر فنی کافی نبود. با این حال و با توجه 
به رد درخواست باشگاه برای بخشــش محرومیت سوشا مکانی، در اهواز و در 
بازی با استقالل خوزســتان هم ایمان صادقی درون دروازه پرسپولیس خواهد 

ایستاد و البته این شانس را دارد که با یک کلین شیت، خود را ثابت کند.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

همایش 
باستانی کاران - 
کرمانشاه 
همایش یک هزار نفری 
باستانی کاران استان 
کرمانشاه برای اولین بار در 
کشور در ورزشگاه آزادی این 
شهر برگزار شد.

تیتر دو

جهانبخش: آلکمار انتخاب 
آگاهانه ای بود

مهاجم ایرانی نایمخن از پیوســتن به ایــن تیم ابراز 
گاهانه توصیف کرد.  رضایت کــرد و آن را انتخابــی آ
علیرضا جهانبخش مهاجم جوان تیم ملی ایران بعد 
از دو ســال حضور در نایمخن به آلکمار در لیگ برتر 
هلند پیوست و این فصل فرصت حضور در لیگ اروپا 
را دارد. جهانبخش در مراســم معارفه خود به عنوان 
بازیکن جدید نایمخن با پیراهن شماره 9 گفت: خیلی 
خوشحالم که اینجا هستم. من در نایمخن روزهای 
خوبی داشتم و هواداران این تیم را فراموش نخواهم 
کرد. از بین پیشنهادهای زیادی که داشتم آلکمار را 
گاهانه بود. من  انتخاب کردم که این انتخاب کامال آ
برای دوران فوتبالم برنامه دقیقی دارم و هر گامی که 
بر می دارم با مشــورت و تفکر زیاد است. می دانستم 
که مربی آلکمار عالقه زیادی بــه کار با جوانان دارد 
و این تیم نیز یک پله باالتر از نایمخن اســت و به من 
کمک می کند که رفته رفته خودم را در اروپا پیدا کنم. 
خیلی خوشــحالم که اینجا هســتم و تمام تالشم را 
برای پیشرفت تیم انجام می دهم. ستاره جوان ایرانی 
گفت: فکر می کنم از دو هفته دیگر کارم را در آلکمار 
به صورت جدی آغاز کنم و امیدوار هستم این فصل 
بازی های خوبی برای تیم جدیدم انجام دهم. آلکمار، 
در شمال غربی هلند در ایالت نورث هوالند یا همان 
هلند شــمالی واقع است. در کشــوری که شهرهای 
کوچک زیادی را در خود جای داده است، آلکمار حتی 
از نایمخن هم کوچک تر است اما اعتبار تیم فوتبال 
این شــهر، آن را به یکی از مشــهورترین شــهرهای 
هلند برای عالقه مندان به فوتبال تبدیل کرده است.
آلکمار تاکنون دو بار فاتح لیگ هلند شــده است که 
اولین آن به فصل 81-1980 و دومین و آخرین بار به 
فصل 09-2008 باز می گردد. در این سال، لوئیس 
فن خال، ســرمربی کنونی باشگاه منچستر یونایتد و 
سابق بارســلونا و بایرن مونیخ، این تیم را با کسب 80 
امتیاز و با قاطعیت قهرمان لیگ هلند کرد. فن خال 
که ســال آخر دوران فوتبالش را در آلکمار پشت سر 
گذاشته بود، در فاصله ســال های 2005 تا 2009، 
مربی این باشــگاه بود و ســپس راهــی بایرن مونیخ 
شد. آلکمار پس از فن خال، افرادی همچون رونالد 
کومان، دیــک ادووکات و مارکو فن باســتن را روی 

نیمکت مربی گری خود دیده است.

پیروزی نماینده بسکتبال 
ایران در المپیک ارامنه

تیم بسکتبال رشت نخستین بازی خود را در المپیک 
ارامنه با برتری پشت ســر گذاشت. در ششمین دوره 
رقابت های ورزشــی ارامنه که باشرکت 36 کشور در 
ایروان ارمنستان درحال برگزاری است، تیم بسکتبال 
رشت به عنوان نماینده کشورمان شرکت کرده که در 
نخستین بازی خود موفق شد حلب سوریه را شکست 
دهد. نماینده ایران در این بازی با حســاب 76 -70 
حریفش حلب ســوریه را شکســت داد. رقابت های 

ورزشی ارامنه هر چهار سال یک بار برگزار می شود.

مربی آلمانی دوچرخه سواری 
به تهران می آید

فدراســیون دوچرخه ســواری برای هدایــت تیم ملی 
پیست با یک مربی آلمانی وارد مذاکره شده و قراراست 
این مربی برای انجام مذاکرات نهایــی به ایران بیاید و 
در صورت توافق، هدایت تیم  ملی ایران را تا المپیک بر 
عهده خواهد گرفت. او در حالی قرار است به ایران بیاید 
که مدیر تیم های ملی دوچرخه سواری درباره او می گوید: 
»این مربی آلمانی شاگردانی داشته که قهرمان جهان 
و المپیک شــده اند. از آنجا که محمد دانشور و محمد 
رجبلو در ماده های کایرین و اومنیوم برای کسب سهمیه 
المپیک به مسابقه ها اعزام می شوند، برنامه ریزی ما این 
است که برای کاپ های جهانی، قهرمانی آسیا و المپیک 
ملی پوشان را هدایت کند. در کل او مربی خوبی است.«

مدیر توسعه کشتی اتحادیه 
جهانی به ایران می آید

»لوکاس« مدیر توسعه کشتی اتحادیه جهانی به عنوان 
میهمان ویژه در رقابت های کشتی کمربند قهرمانی 
آسیا حضور خواهد داشت. رقابت های کشتی کمربند 
قهرمانی آســیا روزهای پنجشــنبه و جمعه به ترتیب 
در رشــته مردان و زنان در ســالن شــهدای هفتم تیر 
تهران برگزار می شود. لوکاس ســیالیچین ایرلندی، 
مدیر توسعه کشتی اتحادیه جهانی به عنوان میهمان 
ویــژه در این رقابت ها حضور خواهد داشــت. حمایت 
از فدراســیون های ملــی در مورد توســعه کشــتی از 
جمله تجهیزات، تشک کشتی، دوره های آموزشی، 
پشتیبانی از انواع رشته های کشتی در کشورها و ورزش 

بانوان از جمله اهداف این تشکیالت است.

دولت هزینه های درمانی 
بیتو را پرداخت می کند

 دستیار ویژه رئیس جمهوری از بیت ا... عباسپور قهرمان 
پرورش اندام کشورمان که این روزها در بستر بیماری به 
سر می برد عیادت کرد. حسین فریدون در شرایطی برای 
عیادت از قهرمان پرورش اندام جهان بر بالین او حاضر 
شد که قول پرداخت هزینه های درمانی او را به طور کامل 
توسط دولت اعالم کرد. بیت ا... که در دنیای پرورش اندام 
به »بیتو« معروف است در حالی این روزها در بستر بیماری 
افتاده اســت که چندی پیش یکی از دوستان و رقبای 
آمریکایی اش در یک حرکت خیرخواهانه برای درمان 
او مبلغ سی هزار دالر جمع آوری کرد. با این حال با توجه 
به هزینه های باالی درمانی عباسپور، دولت وارد عمل 
شده است تا کلیه هزینه های درمانی او را بر عهده بگیرد تا 
روند بهبودی قهرمان کشورمان با سرعت بیشتری انجام 
بگیرد. دولت که همواره خود را به عنوان حامی ورزش و 
ورزشکاران معرفی کرده است این بار هم وارد عمل شد 
تا در بهبود قهرمان ملی پوش کشورمان نقشی ایفا کند. 
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کرار پرحاشیه
هنوز لیگ شــروع نشــده کرار به حاشیه رفته است. بازی ساز پر حاشیه 

اســتقاللی ها در فصــل قبل، این فصل را هم بــا بی انضباطی و 
دهن کجی به مسئوالن آغاز کرده و بعد از حواشی که در مشهد 

برای استقالل ایجاد کرده بود حاال به دلیل پرداخت نشدن 
حقوق اش در تمرینات حاضر نشده است. مدیر برنامه های 
ایــن بازیکن عراقی اما واکنــش متفاوتی به این ماجرا داده 
است و باشگاه استقالل را به بی انضاطی متهم کرده است. 

طاهر سعیدی، مدیر برنامه های جاسم کرار، هافبک استقالل 
درباره مطالبات جاسم کرار از این تیم گفت: استقاللی ها هنوز 
پول جاسم کرار را نداده اند. ما تا فردا منتظر استقاللی ها می مانیم 

فدراسیون و اگــر پــول ایــن بازیکــن را ندهنــد به 
یــک فو تبــا ل نامه نــگاری می کنیــم. او 
ماه اســت که در تمرینات استقالل 
حاضر شــده، ولی پــول او پرداخت 

نشده است. 

نصفپرسپولیسنیمکتنشینمیشود
برانکو در جست وجوی پرنده کوچک خوشبختی

رافائل بنیتس قاطعانه گفت کریم بنزما که گفته می شود مورد 
عالقه آرسنال است، در رئال مادرید می ماند. در فصل نقل 
و انتقاالت اخیر شایعه انتقال این بازیکن 27ساله به آرسنال 
مطرح بوده و روز یکشنبه روزنامه آ.اس گزارش داد توپچی ها 
برای او 65میلیون یورو کنار گذاشته اند اما یک روز بعد، آرسن 
ونگر تالش برای جذب بنزما را تکذیب کرد و اکنون هم مربی 
مادریدی ها گفته، آینده این مهاجم در برنابئو است. بنیتس در 
آستانه شروع جام آئودی در مونیخ گفت: »پاسخ من این است 
که فکر می کنــم بنزما با ما می ماند. من از او خیلی راض ی ام. 
هیچ دلیلی ندارد که فکر کنم او می رود.« کریم جزیری مدیر 
برنامه های بنزما در ماه جوالی گفت موکلش هزاردرصد در 
پایتخت اسپانیا می ماند. بعد از قهرمانی در سوپرجام انگلیس، 
ونگر گفت: »نــه هیچ اتفاقــی نمی افتد، واقعــا نمی افتد. 
نمی دانم چه کســی این شایعه را درســت کرده، رسانه های 
انگلیس یا اسپانیایی؟ نمی دانم.« بنیتس همچنین به تردیدها 
درباره جدایی گرت بیل از رئال در این تابستان پایان داد: »گرت 
بازیکن بزرگ ماست و من مطمئنم که از بازی در تیم رضایت 
دارد. من قصد ندارم همه شــایعات را پاسخ بدهم. همه چیز 
مرتب است و او قرار است فصل خیلی خوبی با ما داشته باشد.« 
در این تورنمنت که تیم های میالن، بایرن مونیخ و تاتنهام نیز 
در آن حضور دارند بنزما و کریستیانو رونالدو به دلیل نداشتن 

آمادگی جسمانی بازی نمی کنند. دیروز رئال با تاتنهام و میالن 
با بایرن بازی کردند و فردا تیم هــای برنده و بازنده به مصاف 
یکدیگر می روند. یک بازیکن دیگر که آینده اش به شــدت 
مورد ابهام است و هر دو باشگاه درگیر در قضیه را تحت تاثیر 
قرار داده، داوید دخئا است. رئال می خواهد مرد شماره یک 
ســابق اتلتیکومادرید را به پایتخت اسپانیا باز گرداند اما تا به 
حال منچستریونایتد مقاومت کرده و گفته تنها در صورتی با 
جدایی دروازه بان تیم ملی اسپانیا موافقت می کند که سرخیو 
راموس راهی اولدترافورد شــود. وقتی از بنیتس درباره دخئا 
سوال شد، گفت: »در پنج کنفرانس خبری قبلی گفته ام که 
درباره بازیکنان تیم های دیگر حرف نمی زنم. ما سه دروازه بان 
خیلی خوب داریم که می توانم درباره شان صحبت کنم اما در 

مورد دیگران نه.«

رونالدو رکورد رائول را می شکند؟
کریستیانو رونالدو معموال عادت دارد که فصول جدید را رویایی 
شروع کند و امسال هم انگیزه مضاعف برای انجام این کار دارد. 
مهاجم پرتغالی کهکشانی ها که فصل گذشته شمار گل هایش 
را برای رئال مادرید بــه 314 گل در تمامی رقابت ها افزایش 
داد، در کل فصل 61 گل و رکورد آلفردو دی استفانو به عنوان 
دومین گلزن برتر تاریخ رئال مادرید را پشت سر گذاشت. حاال 

رونالدو نگاهش را به رکورد برترین گلزن تاریخ باشگاه، رائول 
گونزالس دوخته است، کسی که در دوران پرافتخار حضورش 
در ســانتیاگوبرنابئو 323 گل زد. رونالدو تا رسیدن به رائول و 
تبدیل شدن به برترین گلزن تاریخ رئال مادرید فاصله زیادی 
ندارد و تنها 9 گل دیگر می خواهد که با توجه به آمارش در فصل 
گذشــته این اتفاق ممکن است در همان چند هفته نخست 
اللیگا هم رخ دهد و جایگاه او در تاریخ کهکشانی ها رفیع تر 
از قبل شود. رونالدوی 30ســاله با توجه به آمار گلزنی اش در 
فصل گذشته که در هر بازی 1/2 گل به ثمر رساند، به شیوه ای 
واقع  بینانه می تواند امیدوار باشد که پس از انجام هشت بازی 
در فصل جدید به رکورد رائول برسد. به فرض اینکه رونالدو در 
بازی اول رئال  مادرید در مرحله لیــگ قهرمانان اروپا گلزنی 
کند، او ممکن است سیصد و بیست و چهارمین گل خود را در 
هفتمین بازی اش در این فصل )هفته ششم اللیگا( در خانه 
برابر ماالگا یا هفته پس از آن در دومین بازی کهکشــانی ها 
در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا به ثمر برســاند اما اگر 
هیچ یک از این اتفاقات رخ ندهد و انتظار رونالدو برای عبور از 
رکورد رائول طوالنی تر شود، او می تواند در یک رویداد خاص 
به بهترین گلزن تاریخ رئال تبدیل شــود و آن زمانی است که 
کهکشــانی ها برای برگزاری دربی به خانــه اتلتیکومادرید 
می رونــد کــه این بــازی چهــارم اکتبــر )12 مهر( اســت.

در رئال مادرید چه خبر است؟
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