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ورزشی

 عمر السومه طلسم بیرانوند
 در آسیا

* السومه توانسته ۶ گل به بیرانوند در ۶ دیدار با 
 تیم ملی فوتبال ایران، پرسپولیس و 

نفت تهران بزند
مهاجم سوریه ای االهلی با دو گلی که به علیرضا بیرانوند زد 
بار دیگر نشان داد که راه گل زدن به این دروازه بان را خیلی 

خوب بلد است.
به گــزارش ایســنا  و  بــه نقل از ســایت عربــی کوره، 
االهلــی در دیدار حســاس برابر تیم فوتبال پرســپولیس 
توانســت با نتیجه دو بر یک به پیروزی برســد. ســتاره 
االهلــی در ایــن دیدار هم چنــان که پیش بینی می شــد 
 عمر الســومه بود که توانســت هر دو گل بــازی را به ثمر 
برساند. این مهاجم ســوریه ای با دو گلی که در این دیدار 
به ثمر رســاند تعداد گل هــای خود با پیراهــن االهلی در 
لیــگ قهرمانان آســیا را به عدد ۱۶ رســاند تــا بهترین 
 گلزن تاریخ این باشــگاه عربســتانی در لیــگ قهرمانان 
شود.الســومه به درخشــش خود برابر تیم هــای ایرانی 
ادامــه داد تــا جایی کــه او توانســته هشــت گل برای 
 حریفــان ایرانی بــه ثمر برســاند و یک پــاس گل هم 
بدهد. الســومه به طلســم علیرضا بیرانوند در آسیا تبدیل 
شــده است تا جایی که او توانســته ۶ گل به بیرانوند در ۶ 
 دیدار با تیم ملی فوتبال ایران، پرســپولیس و نفت تهران 

بزند.

* ســازمان لیگ حمایت های خود را برای پیشبرد 
بازی هــای بین المللی تیم های باشــگاهی انجام 

نمی دهد
* پرسپولیس در لیگ برتر وضعیت خوبی دارد اما 
فصل  پایان  تا  پرسپولیس  روی  پیش  بازی های  همه 

سخت است
یک پیشکسوت باشگاه پرسپولیس می گوید: سازمان 
 لیگ حمایت هــای خود را برای پیش بــرد بازی های 

بین المللی تیم های باشگاهی انجام نمی دهد.
محمد پنجعلی پیشکســوت باشــگاه پرسپولیس در 
گفت وگو با ایســنا، درباره شکست پرسپولیس مقابل 
االهلی عربســتان در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 

گفت: متأسفانه در این بازی غافلگیر شدیم. بازیکنان 
در این بازی عملکرد خوبی داشــتند اما نتوانستند از 
موقعیت های خود استفاده کنند. سازمان لیگ متأسفانه 
حمایت خود را انجام نمی دهد و تیم قبل از این بازی در 
شهرستان مسابقه دارد و تا بخواهد شرایط مسابقه را 
برای این بازی پیدا کند زمان می برد. در حالت عادی، 
بازیکن برای اینکه بدنش به حالت عادی برگردد ۲ تا 
۳ روز طول می کشد. بعد بازیکنان بعد پرواز نمی توانند 
شــرایط ایده آل برای مســابقه را پیدا کنند و موجب 

می شود تا این اتفاق ها بیفتد.
او ادامه داد: متأســفانه همه تیم ها در لیگ های کشور 
خودشان حمایت می شوند و طبیعی است که بازیکنان 

این طور به هم می ریزند. انگار سازمان لیگ کشور ما 
ایرانی نیســت و برای ما کار نمی کنند. همه هزینه ها 
در کشــورهای دیگر انجام می شــود تــا تیم ها در 
بازی های بین المللی شــان موفق باشند اما این مساله 
در کشــور ما وجود نــدارد. باید کارشناســان خوبی 
تصمیم گیری درســتی انجام دهند و یک برنامه ریزی 
انجام  برنامه های رقابت هــای فوتبال   خوبی بــرای 

دهند.
پنجعلی افزود: در حــال حاضر تنها راه حلی که وجود 
دارد این اســت که پرســپولیس باخت این بازی را 
فرامــوش کند و بــه دو بازی آینــده ای که در پیش 
با تمام کاســتی هایی  دارد، برنامه ریزی کند. مطمئناً 

که وجود دارد می شــود پرسپولیس دو بازی آخرش را 
در لیگ قهرمانان آســیا با پیروزی پشت سر بگذارد. 
البته توقعات هم از پرسپولیس باال رفته است. ضمن 
اینکه شــرایط در فصل گذشــته خاص بــود و االن 
 تیم های دیگر روی پرسپولیس شناخت بیشتری پیدا 

کرده اند.
این پیشکســوت فوتبــال در پایان درباره شــرایط 
پرســپولیس در لیگ برتر گفت: پرسپولیس در لیگ 
برتر وضعیت خوبی دارد اما همه بازی های پیش روی 
پرسپولیس تا پایان فصل سخت است و این تیم چهار 
فینال در پیش دارد که اگر بــا تمرکز الزم بازی کند، 

می تواند موفقیت را برای خود به ارمغان بیاورد.

محمد پنجعلی:

 انگار سازمان 
لیگ کشور ما 

ایرانی نیست!

رمزگشایی از دلیل عدم انتخاب سرمربی برای تیم ملی

بودیمیر: پرسپولیس سه گانه می خواهد 
مهاجم کروات پرســپولیس گفت که نمی تواند خودش را یک 
شبه با ســبک فوتبالی در ایران وفق دهد. او همچنین تأکید 
دارد که سرخ پوشــان توان قهرمانی در هر ۳ جام لیگ برتر، 

جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا را دارند.
به نقــل از ســایت jutarnji، ماریو بودیمیر بعــد از جدایی 
از دیناموزاگرب، ســه ماه است که در پرســپولیس فعالیت 
می کند. این مهاجم کروات درباره حضور در تیم پرســپولیس 
و شــرایطش در تهران گفت: فکر می کنم مردم دنیا دیدگاه 
اشــتباهی درباره ایران دارند که البته شاید دیدگاه آنها دلیل 
خودش را داشته باشد. به هر حال وقتی شما بشنوید کشوری 
۳۰ ســال تحت تحریم اســت، انتظارات زیادی از آن کشور 
ندارید و من هم همینطور بودم ولی وقتی به تهران رســیدم 
کاماًل شــگفت زده شدم. تهران شــهری با ۱۸ میلیون نفر 
جمعیت اســت و می تواند با شهرهای بزرگ اروپایی مقایسه 

شود.
او درباره ماندن خانواده اش در کرواسی گفت: فرزندان من در 
کرواســی به مدرسه می روند و نمی خواستم در این سن کم با 
تغییر بزرگ روبرو شوند. در مقطع ابتدایی فرزندانم دوستانی 
دارند که در صورت جدایی شرایط برای آنها سخت می شد و 
به همین خاطر تصمیم گرفتم آنها در کرواســی باشند و من 

اینجا.
بودیمیر از شــرایط حضور در تیم پرسپولیس و هواداران این 
تیم ابراز رضایت و خوشــحالی می کند. در همین ارتباط این 

مهاجم اضافه کرد: پرســپولیس به احتمال زیاد بزرگ ترین 
باشگاه در آسیاست و هواداران زیادی دارد که خیلی ها برآورد 
می کنند این تیم ۴۰ میلیون هوادار داشته باشد. به همین خاطر 
حضور در این تیم باعث می شود شما محبوبیت زیادی داشته 
باشــید و نتوانید خودتان چند قدم در سطح شهر راه بروید و 
همه برای امضا به ســراغ شما می آیند و البته توصیه هایی نیز 

برای شما دارند.
این مهاجم کروات البته خیلی نتوانســته در تیم جدیدش جا 

بیفتد و تنها یک گل در لیگ قهرمانان آســیا به ثمر رسانده و 
به صورت ثابت و ۹۰ دقیقه برای تیمش به میدان نرفته است. 

او در بازی آخر این تیم در لیگ حتی در فهرست سرخ پوشان 
قرار نداشــت. بودیمیر درباره این موضوع گفت: متأسفانه در 

بازی آخری که با پرســپولیس داشــتم دچار یک مصدومیت 
شدم و االن خیلی سریع تالش می کنم که خودم را به شرایط 
بازی برسانم و سخت تمرین می کنم. این نکته خیلی مشخص 
است که بازیکنی چون من که تمام فعالیت فوتبالی خودش را 
در اروپا ســپری کرده، به زمان نیاز دارد تا بتواند خودش را به 
شرایط جدید وفق دهد. نمی شود یک شبه خودم را به شرایط 
فوتبال در اینجا وفق دهم. با این حال تالش می کنم به سرعت 
خودم را به شــرایط جدید در اینجا عادت دهم. در هر بازی و 

تمرین تالش می کنم با روشی که در اینجا هست آشنا شوم و 
آن طور که اینجا هست بازی کنم.

او در پاسخ به این ســؤال که چه تفاوتی بین فوتبال در اروپا 
و دیناموزاگرب با فوتبال در ایران اســت گفت: اینجا فوتبال 
بیشــتر جنبه فیزیکی دارد. بازیکنان اینجا از نظر تاکتیکی با 
بازیکنان اروپایی تفاوت دارند ولــی درگیر بودن بازیکنان و 

بازی قدرتی شان این نقیصه را جبران می کند.
پرسپولیس باشگاهی اســت که همیشه برای کسب موفقیت 
تحت فشــار اســت و انتظار می رود که این تیم همیشــه به 
موفقیت برسد. اکنون نیز این تیم با پنج امتیاز اختالف نسبت 
به استقالل و سپاهان در صدر جدول قرار دارد و جام قهرمانی 
چهار هفتــه مانده به پایان رقابت ها به این تیم لبخند می زند. 
بودیمیر درباره شانس قهرمانی تیمش در لیگ برتر گفت: بله 
ما چهار هفته مانده به پایان رقابت ها با پنج امتیاز بیشــتر در 
صدر جدول قرار داریم و در نیمه نهایی جام حذفی هســتیم و 
همچنین در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا حضور داریم. 
ما باشگاه بزرگی هســتیم و باید چنین جاه طلبی هایی داشته 
باشیم که تمام این ســه جام را با قهرمانی به پایان ببریم و 

فکر می کنم پرسپولیس توانایی کسب سه گانه را دارد.
ماریو بودیمیر در پایان در پاسخ به این سؤال که به بازیکنان 
کروات توصیه می کند برای بازی به پرســپولیس بروند گفت: 
بله قطعاً توصیه می کنم که ایــن انتقال را تجربه کنند و البته 

توصیه می کنم که خیلی باید صبور باشند.

انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال از مهم ترین سوژه های این روزهای فوتبال 
است اما چرا فدراسیون فوتبال در انتخاب سرمربی ناموفق بوده است؟ 

از ســوژه های مهم و پر ابهام این روزهای فوتبال انتخاب سرمربی تیم ملی 
اســت. مدت هاست که اسامی مختلفی برای جانشــینی کارلوس کی روش 
مطرح می شود اما فدراسیون فوتبال با زیرکی و شاید به دلیل نامشخص بودن 
برخی مسائل از تأیید و تکذیب این اسامی خودداری کرده است. روند انتخاب 
سرمربی تیم ملی در سال های گذشــته و در دوران قبل از انتخاب کی روش 
باعث شده تا فدراسیون نشین ها رویه سکوت را در پیش گیرند غافل از اینکه 
واسطه ها و رسانه های خارجی جلوتر از مردان فدراسیون وارد عمل می شوند 
و به محض رایزنی فدراسیون با گزینه مورد نظرش اسم فرد مورد نظر بر سر 
زبان ها افتاده اســت. با این حال هیچ کدام از این موارد دلیلی بر این نشــده 
که اعضای فدراســیون فوتبال به صورت رسمی در مورد گزینه های مورد نظر 
اظهار نظر رسمی کنند. البته که شیوه مدیریتی مهدی تاج به گونه ای است که 
جز خودش کســی هم حق اظهار نظر ندارد و اعضای هیات رئیسه هم به دلیل 
خصوصیات اخالقی تاج ترجیح می دهند روند اطالع رسانی از زبان خود رئیس 

فدراسیون باشد. 
روز دوشنبه جلسه هیأت رئیسه فدراسیون هم با محوریت انتخاب سرمربی تیم 

ملی و روند عملکرد رئیس فدراسیون در این زمینه برگزار شده است. 
مهدی تاج گــزارش خود را بابت روند مذاکرات با گزینه هایی که مدنظر دارد 
ارائه کرده اســت. اما سؤالی که ایجاد می شود این است که مدت هاست که 
تاج روند مذاکرات را در قالب گزارش در اختیار هیأت رئیسه قرار می دهد اما 
چرا انتخابی صورت نمی گیرد؟ جواب به این پرسش شاید فعالً مهم تر از این 

باشد که چه کسی گزینه اصلی هدایت تیم ملی است. 
مهم ترین و بزرگ ترین مشکل فدراسیون فوتبال برای نهایی شدن مذاکرات 
با گزینه اصلی، مسائل اقتصادی است. دغدغه فدراسیون و اعضایش این است 
که بتوانند خواسته های مالی طرف مورد نظر را طبق قول و قراری که گذاشته 
می شــود تامین کنند. مســئله ای که در مورد کی روش بارها فدراسیون را با 
این سرمربی دچار چالش کرد. تازه مســئله همین است که زمان حضور کی 
روش و ماندن ۸ ســاله او در ایران با شرایط فعلی که با تحریم های ظالمانه 
آمریکا علیه ایران اوضاع اقتصادی را بدتر کرده فرق دارد. فدراســیون در این 
بازه زمانی که از جام ملت ها گذشته با گزینه های مختلفی مذاکره کرده است 
اما بزرگ ترین مانع بابت نتیجه گرفتن با این مربیان بحث انتقال پول به این 
نفرات بوده است. مســئله ای که در طول مدت حضور کی روش در ایران هم 
فدراســیون با آن درگیر بود و اکنون شرایط سخت تر از قبل شده است. برای 
مربیان خارجی که شناختی از وضعیت درونی ایران ندارند پذیرش وعده سخت 
است و مربیان مطرح خارجی برای داشتن اطمینان خاطر بابت اجرای قرارداد 
خود ضمانت اجرایی قوی می خواهند. افرادی مثل لوپتگی و کلینزمن ... که از 
گزینه های فدراسیون هستند و یا بودند با وعده و وعید حاضر نیستند هدایت 
تیم ملی را برعهده بگیرند. از سوی دیگر انتخاب فردی که بتواند شرایط تیم 
ملی را از زمان حضور کی روش بهتر و روان تر کند کار چندان ساده ای نیست 
و مطالبه مردم هم از فدراسیون انتخاب گزینه ای هست که حداقل از کی روش 

پایین تر نباشد. 
با این شرایطی که هست به نظر می رسد فعالً فدراسیون فوتبال برای انتخاب 

سرمربی تیم ملی دچار چالش باشد.

»فیت نس«  دارد،  وجــود  اصطالح  دو  مصطفوی:  صالح   *
که آمادگی جسمانی اســت و »فرش نس« که سرحال بودن 
و شادابی بدن است. من حســم این است که پرسپولیس از 
»فرش نس« مناســبی برخوردار نباشد، مگر اینکه شاهد چند 

تغییر نسبت به بازی های قبلی باشیم
پرسپولیس در شــرایطی باید به مصاف سپاهان برود که شب 
گذشته دیدار برابر االهلی را واگذار کرده و حاال باید بالفاصله خود 

را آماده دیدار حساس برابر سپاهان کند.
 انجــام بازی های فشــرده یکی از معضالت ســه تیم ایرانی 
حاضر در رقابت های لیگ قهرمانان آســیا اســت و در این بین 
پرسپولیســی ها با توجه به اینکه در بازی های جام حذفی هم 
تا نیمه نهایی پیش رفتــه اند، بیش از دو تیم دیگر از این حیث 

تحت فشار بوده اند.
 شــاگردان برانکو ایوانکوویچ شب گذشته در یک بازی نزدیک 
و در شرایطی که کیفیت خوبی ارائه دادند ولی در مجموع مقابل 
االهلی عربستان مغلوب شــدند و حاال باید برای دیدار حساس 
بعدی خود در رقابت های لیگ برتر برابر ســپاهان آماده شوند 
که روز جمعه از ســاعت ۲۰:۱5 دقیقه در ورزشگاه آزادی آغاز 

می شود.
 فشــردگی و خســتگی موضوعی بوده که بازیکنان ســپاهان 
 درمیکســدزون های خبری پس از بازی ها به آن بارها اشــاره 
کرده اند. به همین دلیل با پوریا جراحی یکی از مربیان بدنســاز 
حاضر در فوتبال ایران و همینطور صالح مصطفوی یکی از اعضای 
سابق کادر فنی کی روش و دستیار علیرضا منصوریان در استقالل 
هم صحبت شدیم تا بدانیم خستگی پرسپولیسی ها و استراحت 
بیشتری که شاگردان امیرقلعه نویی داشته اند، چقدر می تواند در 

تعیین برنده این بازی دخیل باشد.
پوریا جراحی در ابتدا توضیحات کاملی در این مورد ارائه کرده که 

در ادامه می خوانید.
* سپاهان 4 روز بیشتر از پرسپولیس تمرین می کند

دو بحث در این زمینه داریم. آخرین بازی ســپاهان ۲۲ فرودین 
مقابل ســایپا بوده و تا بازی مقابل پرسپولیس هشت روز فاصله 
دارد. پرسپولیس اما با االهلی بازی کرده و ۴ روز زمان دارد. یعنی 
تیم سپاهان ۴ روز بیشــتر زمان برای تمرین دارد. این تفاوت 
ایجاد می کند، ولی این تفاوت اینقدر نیست که تعیین کننده برنده 
یا بازنده بازی شود؛ مگر در شرایط خاص. اما نکته ای که وجود 

دارد، برنامه فشرده پرسپولیس در این لیگ است.
* انجام 21 بازی در 100 روز بسیار فشرده است

سال جام جهانی سالی است که اساسا زود تمام می شود. سال 
گذشته برای فوتبال ایران هم همین بود و اوایل اردیبهشت تمام 
شــد. این هم برای دادن فرصت بیشتر به تیم ملی است. این ها 
باعث شد که امسال هم فشردگی فصل گذشته را داشته باشد و 

جام ملت های آسیا هم داشــتیم. بنابراین سه نماینده ایران در 
آســیا ۲۱ بازی کردند که در سه ماه اتفاق افتاد؛ یعنی ۱5 بازی 
در لیگ و ۶ بازی در لیگ قهرمانان آســیا. در ۱۰۰ روز این سه 
تیم باید ۲۱ بازی انجام می دادند. این رقم بسیار فشرده است.

* موضوع زمان بیشتر برای استراحت سپاهان نیست
پرسپولیس در این بین جام حذفی را هم داشته و ۲۲ یا ۲۳ بازی 
داشــته. تازه اتفاقی افتاده که مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان 
آسیا حذف شــده؛ در غیر این صورت شرایط در صورت صعود 
نمایندگان ایران ســخت تر می شــد. این ها را توضیح دادم تا 
بگویم که فشــردگی چالش اصلی پرسپولیس در این فصل بوده 
و نه فقط دیدار برابر ســپاهان. موضوع اصلی زمان بیشتر برای 
استراحت سپاهان نیست، بلکه برنامه فشرده پرسپولیس است. 
باید این را هم بگویم که پرسپولیس در فصل جاری دو رباط داد؛ 
یعنی محمد انصاری و ماهینی. این تیــم تا فینال رفته، محروم 
بــوده، با ۱5،۱۶ بازیکن رقابت کرده. این ها مســائلی بوده که 
پرســپولیس با آنها روبرو بوده و هیچ تیمی مثل آنها نیست. به 
این ها مســافرت های عجیب و غریب تیــم های ایرانی را هم 

اضافه کنید.
 * ثابت شده که خستگی رابطه مستقیم با عملکرد دارد

با این توضیح می رویم ســراغ اصل موضوع و این ســؤال که 
آیا ســپاهان می تواند از این بهره ببرد؟ ســپاهان می تواند تا 
حدودی از این موضوع بهره ببــرد، اما تعیین کننده نتیجه بازی 

این نیست. از فشردگی می تواند با شروطی استفاده کند. ثابت 
 شده که فشردگی تأثیر مستقیم برعملکرد دارد و باعث کاهش آن 
می شــود. خســتگی می آورد، مصدومیت می آورد، افت کیفیت 
 در زمینــه های تاکتیکی، تکنیکی و روحی و روانی ایجاد می کند. 

این ها ثابت شده است.
 * پرسپولیس قباًل هم در این موقعیت بوده

چند نکته در مورد این بازی )سپاهان و پرسپولیس( وجود دارد. اما 
شما وقتی تیمی هستید که چندین سال است این فضا را تجربه 
می کنید و اولین مرتبه نیست، راه کارها را دارید. مثل یک مسیر 
پر پیچ و خم است که چند بار رفته اید. پرسپولیس بار اول نیست 
که با  فشــردگی روبرو شــده و اینقدر بحرانی نیست که باعث 
نگرانی هواداران شود. پرسپولیس قبال هم در این موقعیت بوده 

و راه کارهایی وجود دارد.
 یکی از راه کارها این است که از سیستم چرخشی برای استفاده از 
 بازیکنان استفاده کند. وقتی شما به یک سوم انتهایی فصل می رسید 
و خســتگی در تمام بازیکنان و تیم ها وجود خواهد داشت. نوع 
استراتژی بازی مهم است که برانکو راهش را بلد است. شما اگر 
بازی های اروپایی را هم ببینید، دست به بازی های فشرده در این 
مقطع نمی زنند. فقط در تک بازی ها می توانند این کار را بکنند و 
اگر این کار را بکنند، بازی ۴ روز بعد را فدا می کنند. چون در این 

مقطع از فصل بدن دیرتر ریکاوری می شود.
* برنامه های مربیان نتیجه بازی را تعیین می کند نه خستگی

 فکر مــی کنم چیزی کــه تعیین کننــده نتیجه بازی اســت، 
برنامه های مربیان است. این اختالفات اگرچه اثرگذار است ولی 
نمی تواند در نهایت تعیین کننده نتیجه بازی باشد. چون معموالً 
تیم ها بازی در این شــرایط را یاد گرفته اند و می توانند از این 

شرایط بیرون بیایند.
* سپاهان باید بازی پرفشار کند

اما ســؤال مهم اینجاست که آیا سپاهان می تواند از این چالش 
به نفع خودش بهره ببرد؟ بله؛ اگر سپاهان بازی را به سمت بازی 
پرفشار و فیزیکی ببرد و اگر پرسپولیس بخواهد مقابله کند، آن 
وقت است که ســپاهان می تواند از این موضوع به نفع خودش 
اســتفاده کند. برای این موضوع یک نکته مهم است و سپاهان 
باید بداند که آیا این سطح از آمادگی برای ارائه این نوع بازی را 

دارد؟ این را فقط کادر فنی سپاهان می داند.
 * سپاهان می خواهد پرسپولیس را خسته کند

 بازی تأثیرگذار بود. البته در بازی دیشــب هم اگر یک ســری 
 اتفاقــات نمی افتاد، اینگونه نمی شــد. مثالً اگــر دوم بازی را 
نمی زد، گل می خورد. پرسپولیس کیفیت بازی بدی نداشت، چون 
االهلی هم با چالش فشردگی مواجه بوده است. نکته این است 
که آیا سپاهانی ها می توانند از این چالش پرسپولیسی ها استفاده 
کنند یا خیر؟ اینکه آیا می توانند فشــار بازی را باال ببرند و مثاًل 
پرسپولیس که توپ ندارد، آنها را پرس کنند که آنها خسته بشوند 
و خودشان خسته نشــوند. همینطور توپ را به راحتی از دست 

ندهند و پرسپولیس را خسته کنند.
* در بازی پایاپای شانس پرسپولیس بیشتر است

 این اســتراتژی نیاز به آمادگی سپاهان دارد ولی اگر بتواند این 
کار را بکند، می تواند برنده بازی شود. اما اگر نتواند، شاهد بازی 
پایاپایی خواهیم بود و وقتی این اتفاق بیافتد تجربه پرسپولیس، 
 هماهنگی مهره ها، جو ورزشــگاه و شــرایط خوبی که طی این 

سال ها دارد، می تواند باعث پیروزی این تیم شود.
 * در ادامه دیدگاه صالح مصطفوی را هم می خوانید

 این موضوع بستگی به شــرایط دارد. بازی زیاد خوب است به 
یک شرط. به شرطی که شما بتوانید از ۱۶ بازیکن استفاده کنید. 
اگر ۱۶ بازیکن در یک سطح داشته باشید و بتوانید آنها را آماده 
نگه دارید بهترین حالت است ولی اگر نداشته باشید برای شما 
می شود آسیب. سال گذشته ربیع خواه، ماهینی و انصاری رباط 
پاره کردند. در پرســپولیس اما زیاد استفاده از بازیکنان مختلف 
را نمی بینیم و از نظر فیزیکی کفه ترازو را به نفع ســپاهان می 
دهــم. دو اصطالح در این زمینه داریــم. »فیت نس« که آمادگی 
جسمانی اســت و »فرش نس« که سرحال بودن و شادابی بدن 
است. من حسم این است که پرسپولیس از »فرش نس« مناسبی 
برخوردار نباشد، مگر اینکه شاهد چند تغییر نسبت به بازی های 

قبلی باشیم.

* برانکو و بازیکنان زحمت خودشــان را کشیدند اما 
پرسپولیس در بازی با االهلی آن تیم همیشگی نبود

* مــن نمی دانم در تیم چه می گــذرد اما بازیکنان 
با االهلی عربستان نای دویدن  بازی  پرســپولیس در 

نداشتند 
* اگر قرار باشد بازیکنان پرسپولیس در دو بازی آینده 
اینگونه بازی کنند من شانسی برای صعود نمی بینم  هم 

چون کار خیلی سخت است
* پرسپولیس از نظر مالی دچار مشکالتی است و قطعًا 

این مسائل روی تیم تأثیر می گذارد
* انگار فدراسیون فوتبال نمی داند که یک تیم نمی تواند 
چهار روز بعد از یک بازی ســنگین، یک بازی سنگین تر 

انجام دهد
* چرا باید بازی های پرسپولیس در امارات یا قطر انجام 
شــود؟ بازی در این کشورها به سود تیم های عربستانی 

است
پیشکسوت باشگاه پرســپولیس گفت:  برانکو و بازیکنان 
زحمت خودشان را کشیدند اما پرسپولیس مشکل روحی و 
روانی دارد و باید مسئوالن باشگاه این مشکالت را برطرف 
کنند. جمشــید شــاه محمدی، در خصوص بازی تیم های 
االهلی عربستان و پرسپولیس گفت:  به نظر من پرسپولیس 
خیلی خوب بازی را آغاز کــرد اما انگار بی تفاوت بودند به 
خصوص در نیمه دوم که آن تالش همیشــگی را شــاهد 
نبودیم. پرســپولیس می توانست برنده این بازی باشد اما 
شاید به دلیل فشار بازی یا سنگین بودن هوا این اتفاق رخ 
نداد. به نظر من پرسپولیس انگیزه ای برای بردن نداشت 
چرا که می توانست راحت در این بازی برنده شود. اما باخت 

تا حاال فشار زیادی به تیم وارد کرده است.
وی در پاســخ به این ســؤال که پرســپولیس با شرایط 
موجود چقدر شــانس صعود از این گــروه را دارد، افزود: 
اگر قرار باشــد در دو بازی آینده هــم اینگونه بازی کنند 
من شانســی برای صعود نمی بینم چون کار خیلی سخت 
اســت. من نمی دانم در تیم چه می گذرد اما پرسپولیس در 
بازی با االهلی عربستان نای دویدن را نداشت و انگار آن 

پرسپولیس همیشگی نبود.
پیشکسوت باشگاه پرسپولیس درباره فشار روی بازیکنان 
و خستگی آنها هم گفت:  قطعاً فشار روی پرسپولیس زیاد 
است اما من در روزهای اخیر شــنیدم که این تیم از نظر 

مالی هم دچار مشکالتی اســت و قطعاً این مسائل روی 
تیم تأثیر می گذارد. بازیکن اگر پول داشــته باشد آرامش 
بیشــتری دارد و می تواند خوب بازی کند. اما با اخباری که 
ما می شنویم پرســپولیس از نظر مالی دچار مشکل است 
و این مســائل قطعاً روی عملکرد تیم تأثیر منفی دارد. به 
نظر من برانکو و بازیکنان زحمت خودشــان را کشــیدند 
اما پرســپولیس در بازی با االهلی آن تیم همیشگی نبود. 
به نظر من باید باشــگاه به بازیکنان انگیزه می داد و برای 
چنین بازی مهمی پاداش در نظر می گرفت. این بازیکنان و 
خانواده هایشان خرج دارند و بی پولی روی مسائل روحی و 

روانی تأثیرگذار است.
وی تصریح کرد: من فکر می کنم بازیکنان پرســپولیس 
مشــکل روحی و روانی دارند آنها در نیمه اول بازی خیلی 
خوبی انجام دادند اما بعد از اینکه گل خوردند انگیزه خود 
را از دست دادند و انگار نای دویدن نداشتند. باشگاه باید 
روی مسائل روحی و روانی کار کند و به نظر من از نظر بدنی 
پرسپولیس یکی از بهترین های آسیا است اما برای موفقیت 

یک تیم باید  همه چیزش خوب باشد. 
شــاه محمدی درباره اینکه باخت پرســپولیس به االهلی 
آیا در عملکرد این تیــم در دو بازی آینده لیگ برتر مقابل 
سپاهان و تراکتورسازی تأثیر  می گذارد یا نه، گفت:  برانکو 
کارش را بلد اســت و بازیکنان هم می دانند که چه کاری 
باید انجام دهند اما انگار فدراسیون فوتبال نمی داند که یک 
تیم نمی تواند بعد از یک بازی ســنگین چهار روز بعد یک 
بازی سنگین تر انجام دهد. االن سپاهان استراحت کرده و 
پرسپولیس باید بعد از یک بازی سخت و سنگین با این تیم 
بازی کند. به نظر من چیدمان بازی ها برای پرســپولیس و 
حتی دو نماینده دیگر ایران در آسیا هم غلط است. موضوع 
دیگری که برای من عجیب اســت این است که چرا باید 
بازی های پرسپولیس در امارات یا قطر انجام شود؟ بازی 
در  این کشورها به سود تیم های عربستانی است و به نظر 
من بهتر بود بازی های پرســپولیس با تیم های عربستانی 
در ازبکســتان یا ترکمنستان انجام می شد چرا که در این 
صورت تیم های عربستانی دچار مشکل می شدند اما وقتی 
در کشورهای حاشیه خلیج فارس بازی می کنیم این شرایط 
به سود تیم های عربستانی است چرا که آنها با آن وضعیت 
آب و هوایی بیشتر خو می گیرند. من امیدوارم پرسپولیس 

در دو بازی آینده موفق شود و به مرحله بعد برود. 

در ایران فوتبال بیشتر جنبه فیزیکی دارد، بازیکنان ایرانی از نظر 
تاکتیکی با بازیکنان اروپایی تفاوت دارند ولی درگیر بودن بازیکنان و 

بازی قدرتی شان این نقیصه را جبران می کند

ما چهار هفته مانده به پایان 
رقابت ها در لیگ برتر با پنج امتیاز 

 بیشتر در صدر جدول
 قرار داریم

پرسپولیس به احتمال زیاد 
بزرگ ترین باشگاه در آسیاست و 
خیلی ها برآورد می کنند این تیم 

40 میلیون هوادار داشته باشد

شاه محمدی: فشار روی پرسپولیس زیاد است

بررسی وضعیت پرسپولیس و سپاهان پیش از نبرد حساس؛ 

برنامه های» قلعه نویی- برانکو« برای فرار از خستگی!


