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با جدایی نیمی از سرمربیان فصل گذشته لیگ
برتر مربیان چند باشگاه سراغ گزینه های خارجی
رفتند تا با حضور آنها در فصل بیست و دوم لیگ
برتر ،تنور مسابقات داغ تر از قبل شود.
به گزارش مهر ،هرچه از زمان نقل و انتقاالت
تابستانی فوتبال ایران میگذرد تکلیف نیمکت
تیمها برای فصل پیش رو نیز مشخص میشود
تا سیر تغییر و تحول در آستانه برگزاری بیست و
دومین دوره این مسابقات گستردهتر از همیشه
شود.
فرهاد با جام رفت
معموال ًتیمهای قهرمان دست به نیمکت موفق
خود نمیزنند اما این موضوع در فوتبال باشگاهی
ایران همیشه صدق نمیکند .عبدالله ویسی
پس از قهرمانی با استقالل خوزستان تصمیم
به جدایی گرفت تا به سپاهان اصفهان بپیوندد.
برانکو ایوانکوویچ نیز بعد از پشت سر گذاشتن
دوران طالیی با پرسپولیس با دالرهای بیشتر به
االهلی عربستان پیوست .قصهای تکراری برای
استقالل تهران که با قهرمانی در فصل گذشته
نتوانست فرهاد مجیدی را مجاب به ماندن در
قامت سرمربی محبوب آبیها کند تا او سر از
االتحاد کلبا امارات در آورد و جایش را «ریکاردو
ساپینتو» از کشور پرتغال بگیرد.
پولدارها سراغ خارجیها رفتند
قصه ورود مربیان خارجی به ساپینتو ختم نشد
تا سپاهان اصفهان نیز پس از استعفای محرم
نویدکیا تصمیم به عقد قرارداد با «ژوره مورایس»
گرفته و دستیار سابق ژوزه مورینیو را به نقش
جهان بیاورد.
محمدرضا زنوزی نیز پس از ناکامی تراکتور
در فصل گذشته با انواع و اقسام مربیان خارجی
نظیر سولدو و ساغالم سراغ چهره مطرح فوتبال
روسیه« ،قربان بردیف» رفت تا او بتواند زیر
بنای این باشگاه را ترمیم و برای آن برنامهریزی
کند.
ورود خارجیها به فوتبال ایران در حالی برای
مدعیان قهرمانی اتفاق افتاده است که هر یک
با وجود جایگاهی متفاوت در فصل گذشته
مسابقات لیگ برتر ،به عنوان باشگاههای متمول
شناخته میشوند تا راحت تر از بقیه برای خر
کردن یک مشت دالر دست به جیب ببرند.
نصف رفتند ،کمتر از نیم ماندند!
سرمربیان فصل گذشته لیگ برتر آیندهای کامال ً
متفاوت در فصل پیش رو پیدا کردند .مشکالت
مالی سبب شد تا امثال علیرضا منصوریان
حاضر به ماندن در صنعت نفت آبادان نشوند.
ضمن اینکه گزینههایی همچون رسول خطیبی،
فراز کمالوند ،فیروز کریمی و… بعد از مدتها
جایی در شروع بازیهای لیگ برتر ندارند تا رضا
پرکاس و حمید مطهری به همراه مازیار زارع که
با ملوان و فرزاد حسینخانی با مس به لیگ برتر
راه یافتند شانس سرمربیگری در لیگ برتر را پیدا
کنند.
همچنین از سرمربیان سال قبل تنها امیر قلعه
نویی ،یحیی گل محمدی ،ساکت الهامی ،مهدی
تارتار ،محمد ربیعی و مجتبی حسینی فرصت
تالش دوباره برای اثبات تواناییهای فنی خود را
پیدا کردند که در بین آنها ساکت الهامی با نقل
مکان از نساجی به هوادار تهران ،فعالیت خود را
ادامه خواهد داد.
پرتغالیها یا مربیان سنتی!
مورایس و ساپینتو با ملیت پرتغال و رزومهای
قابل تأمل به فوتبال باشگاهی ایران راه پیدا
کردند تا مقابل مربیان با تجربهای همچون گل
محمدی ،قلعه نویی ،تارتار و… قد علم کنند.
رقابتی که میتواند فوتبال باشگاهی کشور را در
فصل پیش رو با خروج نیمی از مربیان و ورود
نصفی دیگر رنگ و لعاب متفاوتی نسبت به
گذشتهببخشد.

به گزارش خبرآنالین ،فوتبال ایران چند سالی است
که درگیر یک معضل جدید شده و آن هم چیزی
نیست جز «آپشن» قرارداد .ظاهر قضیه ،برای بازیکن
و باشگاه دو سر برد است .طرفین قرارداد ،مواردی را
عالوه بر نکات اصلی به مفاد قرارداد اضافه می کنند
که به وسیله آن ،بازیکن در صورت برآورده کردن
شروطی که در قرارداد تحت عنوان آپشن ذکر شده،
دریافتی های دیگری هم به جز مبلغ خالص قراردادش
خواهد شد .از این طریق ،بازیکن برای داشتن درآمد
بیشتر ،با انگیزه ای دو چندان در جهت منافع باشگاه
تالش می کند و هر دو طرف در این میان به سود
خوبی می رسند اما مشکل اینجاست که طی سالیان
اخیر در فوتبال ایران به قدری مقوله آپشن گسترده
و فراگیر شده که دیگر حتی اصل قرارداد را هم تحت
الشعاع خود قرار می دهد و جز بدهی های کالن برای
باشگاه ها نتیجه دیگری ندارد.
حال این روزها سازمان لیگ برای قراردادهای
بازیکنان سقف اعالم کرده که عالوه بر قرارداد ،که
این سقف شامل آپشنهای بازیکنان هم می شود.
گفته میشود سقف  ۱۲ ،۱۴و  ۷میلیاردی برای قرارداد
ها به نسبت شرایط بازیکنان در نظر گرفته شده ،خبر
جدید این است که برای آپشن های قرارداد هم سقف
پیشبینی شده و آپشن بازیکنان نباید بیشتر از ۲۰
درصد رقم قرارداد آنها باشد.
درواقع اگر بازیکنی که ملیپوش نیست در سقف
( ۷میلیارد تومان) قرارداد ببندد ،حداکثر مبلغ آپشنی
که به او تعلق خواهد گرفت ۴/۱ ،میلیارد تومان معادل
 ۲۰درصد قرارداد خواهد بود که عدد قرارداد او را به
 ۴/۸میلیارد تومان خواهد رساند و از نظر قانونی
باشگاه تعهدی بیش از این به بازیکن نخواهد داشت؛
تازه اگر این بازیکن به اصطالح بتواند همه آپشنهای
پیشبینی شده را بزند.
در جدیدترین خبری که درباره آپشن قراردادها در
فصل جدید مطرح شده؛ دادن کارانه به بازیکنان
است .یکی از باشگاههای صنعتی و مطرح لیگ برتر
در قرارداد بازیکنانش کارانه اضافه کرده که به ازای
هربار حضور در تمرینات ،مبلغی به قرارداد بازیکنان
اضافه خواهد شد.
پیش از این و در سالهای قبل و نه چندان
دور،شایعه شده بود که باشگاه پرسپولیس در قرارداد
بازیکنان خود آپشن گرفتن ماشین به عنوان بخشی از
دستمزد فصل گنجانده بود .وقتی بعضی از بازیکنان
جدید پرسپولیس پیش از شروع فصل یازدهم قرار
بود با این باشگاه عقد قرارداد کنند ،برای دور زدن
قانون سقف قراردادها ،از باشگاه خواستههای عجیبی
داشتند و در صورت عدم توافق بر سر افزایش موردی
در قراردادشان ،مسئوالن باشگاه را به جدایی از
تیم تهدید کردند .مدیران وقت باشگاه پرسپولیس
نیز به اجبار به این نتیجه رسیدند که بهتر است به
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جای بخشی از پول ،به بازیکنان اتومبیل بدهند؛
اتومبیلهایی که پالک نداشت و در پارکینگ منزل
بازیکنان سالها خاک خورد و درنهایت بعد از چند
سال با شرایط خاصی موفق شدند آنها را به فروش
برسانند.
همچنین در باشگاه استقالل هم شیخ دیاباته
آپشنهای عجیبی در قراردادش دیده می شد .در
قرارداد مهاجم خارجی آبیها آپشن قهرمانی ،پاس
گل ،صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا،
مشارکت در گلزنی ،بازی کردن بیش از  ۱۵دقیقه و...
جزو آپشن های عجیب این بازیکن بود.
حاال سازمان لیگ تصمیم دارد نظارت بیشتری
روی این آپشنها داشته باشد تا عالوه بر جلوگیری
از ریخت و پاشهای زیاد باشگاهها و ایجاد بدهیهای
سرسام آور ،مقابل دستمزدهای نجومی بازیکنان را
هم بگیرد .گرچه این قانون  ۱۰سال پیش هم اعمال
شده بود اما همان زمان راههای دور زدن این قانون به
سرعت پیدا شد و به نظر می رسد این اتفاق شدنی
نباشد.
سقف قرارداد و دادن آپشن در فوتبال ایران تقریبا
یک امر نشدنی است! خیلی از کسانی که حاال دارند

به استقبال چهار نبرد مرگ و زندگی

از روز سه شنبه هفته سوم و پایانی لیگ ملتهای والیبال آغاز
میشود.
به گزارش ورزش سه ،هفته اول و دوم لیگ ملتهای والیبال
برای تیم ملی ایران شباهتها و تفاوتهای جالبی داشت .در هر
دو هفته سروقامتان کار خود را با دو پیروزی و دو شکست به اتمام
رساندند اما با یک تفاوت عمده؛ تیم بهروز عطایی در هفته اول
پایان تلخی داشت و شکست ناامیدکنندهای را برابر ژاپن تجربه کرد
اما در هفته دوم ایران با پیروزی قاطعانه مقابل کانادا کار خود را
به اتمام رساند.
جدای بحث نتیجه ،ایران در هفته دوم لیگ ملتها به مراتب
امیدوار کنندهتر از هفته اول ظاهر شد؛ در واقع به نظر میرسد
که تیم جوان شده ایران رفته رفته هماهنگی بیشتری پیدا کرده تا
والیبالدوستان به آینده تیم ملی بسیار امیدوار شوند.
بعد از پیروزی مقابل تیم بدون باخت آمریکا آن هم با یک
نمایش خیره کننده ،مقابل برزیل شکست خوردیم اما این باخت در

حالی رقم خورد که شاگردان بهروز عطایی در دو ست اول عملکرد
فوقالعادهای به نمایش گذاشتند .در دیدار برابر کانادا تیم ملی
دوباره به مسیر پیروزی بازگشت و با ارائه یک نمایش کم نقص ،در
سه ست پیاپی بر حریف خود غلبه کرد تا با روحیهای خوب پا به
هفته پایانی مسابقات بگذاریم.
شرایط پیچیده صعود
تیم ملی والیبال ایران در چهار مسابقه خود در هفته پایانی به
مصاف لهستان ،ایتالیا ،اسلوونی و صربستان خواهد رفت .چهار
رقیب قدرتمند که در این هفته از مسابقات چند بازیکن بزرگ خود
را به ترکیب بازگرداندهاند که شاید مهمترین آنها بازگشت ایوان
زایتسف به ترکیب ایتالیاست.
تیم بهروز عطایی در حال حاضر با  ۴پیروزی در رده هشتم قرار
گرفته است .درمجموع هشت تیم به مرحله نهایی لیگ ملتها
صعود خواهند کرد .البته یکی از این تیمها میزبان یعنی ایتالیا
خواهد بود .به این معنا که ایران درصورت حفظ رتبه کنونی خود به

آگهی مناقصه عمومی

این مهم دست خواهد یافت.
دو مسابقه اول نبرد با تیمهای دوم و سوم جدول است .لهستان
با  ٧برد تا حدود زیادی صعود خود را قطعی کرده است .ایتالیا هم
که به عنوان میزبان نگرانی خاصی در این مورد ندارد .با این حال هر
دو تیم به دنبال پایان خوب در مرحله گروهی هستندبنابراین کار
آسانی مقابل آنها پیش رو نخواهند داشت.
دو مسابقه بعدی را میتوان جدالهای مرگ و زندگی تلقی کرد؛
تقابل با تیمهای سه و چهار برده اسلوونی و صربستان که تمام
توان خود را برای عملکرد خوب و نهایتا صعود به کار خواهند گرفت،
پس میتوان گفت هفته پایانی سختترین هفته  VNLبرای ایران
خواهد بود.
چگونه صعود میکنیم؟
به طور کلی شرایط صعود فقط به بازیهای خودمان بستگی
ندارد .در واقع باید به نتایج دیگر مسابقات نیز نگاه ویژه ای داشت.
با این حال به قطعیت می توان گفت که در صورت کسب  ٧امتیاز
(دو برد  ٠-٣یا  ١-٣و یک باخت  )٢-٣راهی فینال  VNLخواهیم
شد .البته دو برد مقابل اسلوونی و صربستان نیز می تواند تا حدود
زیادی تضمین کننده صعود باشد .به طور کلی ایران در هفته آخر
حداقل به دو برد سه امتیازی احتیاج دارد.
کاش این دو مسابقه را میبردیم
پیش از شروع لیگ ملتها پیشبینی میشد ایران برای
پیروزی بر هلند و بلغارستان کار دشواری پیش رو نداشته باشد
اما در این دو مسابقه دو شکست تلخ را تجربه کردیم؛ آن هم
با نتیجه ٠-٣؛ اما اگر طبق پیشبینی این دو حریف را شکست
میدادیم حاال شش برده بودیم و کار به مراتب راحتتری برای
صعود داشتیم اما طبق عادت معمول خودمان کار را به اما و
اگر کشاندیم.

عملکرد استقالل در فصل نقل و انتقاالت چندان
باب طبع هواداران این تیم نبوده است.
به گزارش ورزش سه ،پس از شروع طوفانی
مدیران پرسپولیس در فصل نقل و انتقاالت و
استخدام چند بازیکن جدید که تعدادی از آنها
از ستاره های مهم فوتبال ایران هستند ،باشگاه
پرسپولیس با این سیاست توانست ناکامی خود در
رقابت های فصل گذشته را به فراموشی بسپارد و با
توجه به شرایط استقالل و جدایی فرهاد مجیدی به
سرعت دوباره موجی منفی اطراف باشگاه استقالل
را فراگرفت.
اتفاقی که مدیران استقالل چندان در آن مقصر
نبودند؛ به خصوص که آنها در اقدام بعدی برای
استخدام جواد نکونام با عدم تمایل این مربی موفق
فوتبال ایران مواجه شده و در نهایت با اتالف وقت
با یک گزینه پرتغالی یعنی ریکاردو ساپینتو به توافق
رسیدند.
پس از بازگشت مدیران تاثیرگذار استقالل از
دوبی بعد از آنکه آنها کار قرارداد با ساپینتو را
به سرانجام رساندند ،تمدید با بازیکنان کلیدی
و همچنین استخدام بازیکنان جدید در دستور
کار این باشگاه قرار گرفت .اما شرایط ویژه نقل و
انتقاالت و البته کمبود بازیکن موجب شد تا آنها
تا امروز خرید دانه درشت و پرسر و صدایی را
انجام ندهند .اگرچه سجاد شهباززاده مهاجم سابق
استقالل و آقای گل دو فصل گذشته لیگ اولین
خرید آبی ها در نقل و انتقاالت بود .اما با توجه به
فضای پیش آمده چندان مورد استقبال هواداران
قرار نگرفت.
استقالل پس از شهباززاده موفق به حفظ چند
بازیکن کلیدی خود مثل مهدی مهدیپور ،روزبه
چشمی و سیدحسین حسینی شد و محمدحسین
مرادمند را به اسکواد خود بازگردانده و در عین حال
چند بازیکن جوان را نیز به تیم خود اضافه کرده
است که شامل محمدحسین زواری( 21ساله) و
امید حامدیفر( 21ساله) میشود.
در عین حال رضا میرزایی وینگر سپاهان و
محمدحسین مدافع سابق هوادار نیز از دیگر
بازیکنان ورودی استقالل در فصل جاری هستند
که البته هیچکدام از این انتقالها هنوز نتوانستند
رضایت کامل طرفداران سختگیر استقالل را
جلب کنند .در این روزها بحثهای مختلفی
درباره بازیکنانی که استقالل قصد خرید آنها را
دارد ،مطرح است و اسامی مختلفی در کانالها و
رسانههای مختلف منتشر شده است که به نظر
میرسد در جمع این چهرهها کاوه رضایی مهاجم
سابق استقالل و تیم شارلروا و بروژ بلژیک اولین
خرید پرسر و صدای استقالل در فصل جدید
لقب بگیرد .کاوه رضایی یکی از بهترین مهاجمان
فوتبال ایران در دهه گذشته و بازیکنی است که
در دوره صعود به جام جهانی با دراگان اسکوچیچ
کم و بیش در جمع ملیپوشان حضور داشته و
در دور اول رقابتهای انتخابی جام جهانی نیز
نمایش های خوبی از خود نشان داده است .او که
بعد از درخشش ناگهانی در استقالل منصوریان
روانه بلژیک شد و به شارلروا پیوست ،در  5سال
گذشته در این کشور توپ زده و در یکسال هم
آقای گل لیگ فوتبال بلژیک شده است .او سابقه
فوقالعادهای در فوتبال ایران دارد و هواداران نیز
به بازی و رفتار او بسیار عالقهمندند .کاوه در تمام
این سالها بارها و بارها در آستانه بازگشت به ایران
قرار گرفته اما در بلژیک به کار ادامه داده است.
با این حال به نظر میرسد در سال جام جهانی
او نیاز دارد یک تیم مدعی به میدان برود تا ارزش
کارش بیشتر مشخص بشود .به خصوص که جنگ
سختی بین ستارههای خط حمله تیم ملی برای
حضور در جام جهانی در جریان است .اگر اتفاق
خاصی رخ ندهد ،کاوه رضایی به عنوان اولین خرید
دانه درشت استقالل به هواداران معرفی خواهد
شد .البته اگر نگویید که خرید سجاد شهباززاده به
واسطه تیمهای پرشماری که به وی عالقه داشتند،
انتقال بزرگی محسوب میشود .با ورود کاوه رضایی
اهداف بعدی نقل و انتقاالت استقالل شامل محمد
محبی،سیاوش یزدانی ،سامان فالح و همچنین یک
بازیکن خارجی خواهد بود.

جنگ جذاب چپپاهای فوتبال ایران در لیگ

وحید امیری و جایی که ممکن است جام جهانی را ببازد!

عنوان پروژه  ،محل اجرا
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این قوانین را وضع می کنند به خوبی می دانند که
کدام بازیکن در سالهای قبل خودرو گرفته و کدام
یک فالن مغازه را در یکی از مهمترین برجهای تجاری
تهران برداشته است.
اصغر باقریان :سقف قرارداد شدنی نیست
اصغر باقریان مدیرعامل پیشین سپاهان درباره
افزایش نجومی قیمت بازیکنان فوتبال در ایران گفت:
هر جا ساختار نداشته باشد ،همه چیز احتمال خواهد
داشت .جایی باید درباره قانون و ضابطه صحبت کنیم
که کل آن سازمان یا نهاد قانونمند باشد و بتوانیم به
آن رجوع کنیم .کجای فوتبال ما قانونمند است که
در بحث افزایش قراردادها باید درست رفتار شود؟ به
جز شکل ظاهری برگزاری مسابقات دیگر چارچوبی
نداریم .حتی یک لیگ آماتور هم قانون دارد و ربطی
به شکل حرفهای یا آماتور لیگ ندارد .فوتبال در
کشورهای مختلف در بدترین شرایط هم ساختارهای
قانونمندتری دارد .هر کسی نمیتواند هر کاری دلش
میخواهد انجام دهد .مثال درست است بازیکنی مثل
امباپه در پاری سن ژرمن ماند اما فقط در قالب یک
چارچوب توانست رفتار کند چون قراردادها تحت
پوشش یک سری نهادهای رسمی است و برخی

مسائل اجازه هر نوع رفتاری را نمیدهد .قانون همه
چیز را تعیین میکند و اگر رعایت نشد مرجع رسیدگی
دارد.
مدیرعامل پیشین باشگاه سپاهان در ادامه گفت:
افزایش قرارداد نجومی اگر هم غیرطبیعی باشد ،باید
با یک میزان سنجیده شود .این یک مسئله طبیعی
است و برای نحوه ارتباطات باید چارچوب تعیین شود.
فوتبال ما تحت پوشش کدام قانون است؟ قانون
مدنی و قانون تجاری رعایت نمیشود .باید قانون
مدون داشت تا اگر خارج از آن برخورد شد ،یک مرجع
مشخص به آن رسیدگی کند .اکنون قانون سقف
قرارداد مطابق با چه چیزی تصویب شده است؟
او درباره قانون سقف قرارداد بازیکنان فوتبال ایران
گفت :خودمان را نباید گول بزنیم .قانون سقف قرارداد
شدنی نیست و فقط توانایی خرید بازیکن توسط
باشگاههایی که نفوذ کمتری دارند را محدود میکند.
باشگاههای دیگر به راحتی میتوانند این قانون را دور
بزنند .کسانی که میخواهند مدیرعامل شوند ،کسانی
که میخواهند فوتبال بازی کنند یا باشگاه داری کنند،
باید در قالب یک قانون رفتار کنند و اگر قانون درستی
وجود نداشته باشد ،چنین شرایطی به وجود میآید.

معادالت پیچیده و سرگیجهآور؛ اینگونه صعود میکنیم

دهیــاری روســتای محمــد آبــاد بــاغ چوبــی در نظــر دارد احــداث ســاختمان را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار واجــد شــرایط
دارای رتبــه بنــدی از معاونــت برنامــه ریــزی و نظــارت راهبــردی کشــور واگــذار نمایــد .
لذا از کلیه شرکت های دارای صالحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به بخشداری مرکزی سیرجان مراجعه نمایند.
دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است سایر اقدامات و جزئیات مربوط به قرارداد در اسناد مربوطه می باشد .
ســپرده شــرکت در مناقصــه بایســتی بــه صــورت واریــز بــه حســاب ذیــل در پســت بانــک بــه نــام دهیــاری مربوطــه و یــا بــه صــورت
ضمانــت نامــه بانکــی معتبــر باشــد  .در صورتیکــه برنــدگان اول تــا ســوم مناقصــه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نباشــند تضمینــی شــرکت
در مناقصــه آنهــا بــه ترتیــب بــه نفــع دهیــاری ضبــط خواهــد شــد .
تلفن 42232481 :

بازگشایی پیشنهادات

اولین خرید بزرگ استقالل کیست؟

سازمان لیگ فوتبال ایران به دنبال سختگیری در قراردادهای بازیکنان است و میخواهد نظارت بیشتری روی آنها داشته باشد.

دهیاری روستای محمد آباد باغ چوبی بخش مرکزی سیرجان

تحویل پیشنهادات

کاوه به ایران برمیگردد تا به قطر برسد

سقف روی آپشنها!

پرچم در دست خارجیها

دریافت اسناد

خبر

سختگیری سازمان لیگ روی قرارداد بازیکنان

نیمه پرتغالی برای لیگ برتر

نوبت اول
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دهیاری روستای محمد آباد باغ چوبی بخش مرکزی سیرجان

ده مدافع چپ کالسیک و یک تازه وارد؛ این جدیدترین جنگ فوتبال ایران در
آستانه جام جهانی  ۲۰۲۲قطر است.
به گزارش ورزش سه ،کم کم اسکواد تیمها به خصوص مدعیان قهرمانی مشخص
میشود و حاال همه منتظر هفته آخر مرداد هستند تا اولین نمایش تیمهای محبوب
خود و البته رقبای تا بیخ دندان مسلح را ببینند؛ مدافع عنوان قهرمانی با ساپینتو،
قرمز پایتخت با ستارههای جدید ،سپاهان با شمایل تازه ،فوالد با ترکیبی در حد
قهرمانی و گلگهر با تیمی که در آینده پرمهرهتر خواهد شد.
نکته جالب در مورد چند تیم پرستاره ایران ،حضور مدافعان چپ مطرح ،شناخته
شده و اغلب آیندهدار است .بازیکنانی که رقابت شدیدی را برای حضور در لیست
نهایی تیم ملی در جام جهانی  ۲۰۲۲قطر خواهند داشت.
برای ساپینتو سرمربی پرتغالی استقالل ،خوشبختی بزرگی است که به صورت
همزمان ابوالفضل جاللی و جعفر سلمانی را در ترکیب خود میبیند؛ مدافعانی
که یکی اخیر و دیگری در ابتدای کار اسکوچیچ ،از سوی سرمربی کروات به تیم
ملی دعوت شدند .جعفر سلمانی بازیکن کم سروصدای استقالل از تکنیک خوبی
بهرهمند است و در دفاع نیز مطمئن عمل کرده اما همچنان انتظار میرود این
مدافع  ۲۵ساله بهتر و بهتر شود .انتظار برای پیشرفت ،نقطه تشابه سلمانی و
جاللی است .جاللی که از سایپا به استقالل پیوست ،فصل گذشته خیلی فرصت
بازی به دست نیاورد اما رقیبی جدی برای سلمانی محسوب میشود.
سپاهان نیز مثل مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر ،دو دفاع چپ مطمئن در تیم
خود دارد که یکی ،گزینه اول اسکوچیچ برای جام جهانی محسوب میشود؛ امید
نورافکن .نورافکن را احتماال با پاسهای قطری استثناییاش در فوتبال ایران شناختید
که یکی از آنها منجر به گل کاوه رضایی در شهرآورد پایتخت شد .او در آن زمان یک
هافبک دفاعی خوش آتیه محسوب میشد اما از سوی وینفرد شفر به سمت چپ
خط دفاعی رفت تا سرنوشتش تغییر کند.
امید باتوجه به حضور مستمر در پست هافبک دفاعی ،مشخصههای تدافعی
بسیار خوبی داشت و باتوجه به الگوی درخشان مهرداد پوالدی ،فوتبال ایران را

امیدوار به ظهور یک ستاره در این پست کرد؛ امیدی که چندان هم بیجا نبود.
برای نورافکن همه چیز از بازی با عراق در مقدماتی جام جهانی ایده آل شد و
حاال او در شرایطی که به دنبال حضور در اروپاست و سپاهان اجازه جداییاش را
نمیدهد ،به استقبال فصل جدید خواهد رفت.
رقیب نورافکن در این پست ،میالد زکیپور خواهد بود .نقطه اشتراک آنها سبقه
پوشیدن پیراهن استقالل است .زکیپور سرعتیتر و شاید خوشتکنیکتر از نورافکن
است و شاید همین موضوع باعث شود تا برای مورایس ،مهره کارآمدی باشد .با این
حال روی کاغذ زکیپور باید نیمکت نشینی نورافکن را به جان بخرد ،مگر اینکه پست
مدافع ملیپوش به دفاع مرکزی تغییر کند.
فوالد تیمی است که مدافع چپ مازاد پرسپولیس را به خدمت گرفت و سعید
آقایی را در حالی در اختیار خواهد داشت که او باتجربه بازی در سه تیم بزرگ ایران،
گزینه مطلوبی برای نکونام محسوب میشد.
سعید این فصل فرصت دارد تا نشان دهد در دفاع به تکامل رسیده و در فرآیند
هجومی نیز میتواند خطرناک باشد .با این حال انتظار نکونام احتماال بیشتر معطوف
به کارهای دفاعی است و آقایی باید اثرگذاری خود در این بخش را نشان دهد.
گلگهر که این فصل مدافع چپ خود میالد زکیپور و هافبک چپ ،سعید صادقی
را از دست داد ،چند روز پیش درخشان مهر را به خدمت گرفت .بازیکنی که از
ذوب آهن به فوتبال ایران معرفی شد اما هرگز فروغ مورد انتظار را نداشت و حاال
این یک فرصت فوق العاده است تا توانایی خود را نشان دهد.
در پرسپولیس اما همه چیز متفاوت است؛ تیمی که سالها با مدافعان چپ
کالسیک نظیر محمد انصاری ،محمد نادری و سعید آقایی در میادین حضور یافت،
این فصل در حالی که به دنبال جذب امید نورافکن بود و به موفقیت نرسید ،یک
چهره نام آشنا اما غیر تخصصی را در این پست خواهد داشت؛ وحید امیری.
امیری فصل پیش شش بار به عنوان مدافع چپ در ترکیب پرسپولیس به میدان
رفت و اتفاقا عملکرد خوبی هم داشت اما تردیدی نیست که بهترین روزهای فوتبال
او ،در پست هافبک و وینگر چپ رقم خورد.

