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رونمایی از آخرین خرید تابستانی استقالل
▪تعویقسفروزیرورزشبهقونیه

بازیهای کشورهای اسالمی به میزبانی قونیه درحالی از امروز رسما آغاز
میشودوتا ۲۷مردادادامهخواهدداشتکهقراربود حمیدسجادیوزیرورزش
در مراسم افتتاحیه شرکت کند اما این سفر به تعویق افتاد .مسئوالن وزارت
ورزش تاکید دارند این سفر لغو نشده بلکه به زمان دیگری موکول شده است.
▪حضورسوالبرانگیزاعضایهیئتاجراییدرقونیه!

دیروز و در فاصله یک روز مانده به شروع بازیهای کشورهای اسالمی ،حضور
 4عضو هیئت اجرایی در قونیه که هم اکنون رئیس فدراسیون نیستند سوال
برانگیزشد.مجیدکیهانی،علیدادگر،سیدعبدیافتخاریوعلیرضارحیمی
درحالی به ترکیه رفتهاند که هزینه اعزام هر فرد به قونیه باالی  50میلیون
تومان است و حال سوال این جاست که علت این سفر بیمورد چیست و آیا آنها
قرار است حق ماموریت دالری هم دریافت کنند؟ پیش از این ،سفر پسر هادی
ساعی همراه با پدرش به قونیه و سفر زودهنگام کادر سرپرستی به مسابقات
هم سوالبرانگیز شده بود.
▪اقامت حدادی خارج از دهکده ورزشکاران!

با این که ورزشکاران اعزامی ایران به بازیهای کشورهای اسالمی در دهکده
بازیها اسکان داده شدهاند ،اما احسان حدادی پرتابگر دیسک ایران در
هتلی خارج از دهکده اقامت دارد .دوومیدانی ایران در این دوره از بازیها ۱۶
نماینده دارد که ورزشکاران  12مرداد به محل برگزاری مسابقات اعزام شدند
اما حدادی دیروز جدا از تیم وارد قونیه شد.
▪کسب ۳مدالتوسطپاراشنا

در اولین روز از رقابت هــای پاراشنا در بــاز یهــای کشورهای اسالمی،
نمایندگان ایران در پایان مرحله فینال موفق به کسب  ۳مدال طال و نقره
شدند .در  ۴۰۰متر آزاد سینا ضیغمینژاد و شاهین ایزدیار به ترتیب اول و دوم
شدند .در ۱۰۰متر پروانه نیز سینا ضیغمینژاد به مدال نقره رسید.
▪دومیننقرهرکابزناندرقونیه

در سومین روز از مسابقات دوچرخه ســواری پیست باز یهای کشورهای
اسالمی ،رکاب زن ایران موفق به کسب مدال نقره شد .بهنام آرین در ماده
دور امتیازی مدال نقره گرفت که دومین مدال نقره کاروان ایران در این بازی
ها محسوب میشود .ایران پیش از این در ماده اسکرچ مردان صاحب اولین
مدال نقره کاروان شده بود.
▪رکوردهایدوندگان 100متر

دردوی 100متربانوانفرزانهفصیحیباثبتزمان 11.24ثانیهضمنشکستن
رکوردملیبهعنواننفرنخستازگروهخودشبهنیمهنهاییرفت.حسنتفتیان
نیزدرهمینمادهباثبتزمان 9.88ثانیهبهنیمهنهاییگامگذاشت.
▪کاروانایرانصاحبپنکهشد!

کمیتهبرگزارکنندهبازیهادرحالیدانشگاهسلجوقرابهدهکدهمحلاقامت
ورزشکاران اختصاص داده که این دانشگاه به دلیل تعطیلی در تابستان،
سیستم سرمایشی ندارد و با توجه به گرمای هوا در مرداد ماه ،ورزشکاران
ایرانی از دمای باال و غیرقابل تحمل اتاقهای محل اسکان شان به شدت
گلهمند بودند .این درحالی است که اصغر رحیمی سرپرست کاروان ایران از
خرید پنکه برای اتاقهای اعضای این کاروان خبر داد.

آفساید

محیب امروز رمسا معریف یم شود؟
گروه ورزش /با باز شدن پنجره نقل و انتقاالت تابستانی
نــام محمد محبی به عنوان یکی از گزینه هــای اصلی
استقالل مطرح شد و حاال بعد از حدود دو ماه انتظار به
نظر می رسد باشگاه استقالل از خرید جدید خود رونمایی
کند.طبق آخرین اخبار رسیده مذاکرات استقالل با
باشگاه سانتاکالرای پرتغال در حال نهایی شدن است
و محبی به صورت قرضی این فصل را در استقالل و زیر
نظر «ریکاردو ساپینتو» مربی پرتغالی بازی خواهد کرد.
در همین راستا ،سایت « »zerozeroپرتغال هم قیمت
صدور رضایت نامه محبی برای حضور قرضی در استقالل
را اعالم کرد.این سایت نوشت« :محمد محبی به صورت
قرضی سانتاکالرا را ترک خواهد کرد تا به ایران بازگردد.
مقصد ،استقالل تهران اســت ،باشگاهی که ریکاردو
ساپینتوی پرتغالی آن را هدایت میکند .آن ها هم اکنون
به توافق رسیده و مبلغی در حدود  250هزار یورو برای
این انتقال اختصاص دادهانــد zerozero».همچنین با
اشــاره به نیمکت نشینیهای محبی در سانتاکالرا در
فصل گذشته ،نوشت« :او انتخاب اول ماریو سیلوا نبود و
به همین دلیل از فرصتی که برای استقالل باز شده بود
استفادهکردوخواستارخروجشد؛درخواستیکهپذیرفته
شد ».با احتساب قیمت حدودی یورو دریافت رضایت نامه
محبی از باشگاه پرتغالی حدود  8میلیارد تومان برای
استقالل آب میخورد .استقالل همچنین باید مبلغی را
به این بازیکن پرداخت کند تا حضور ستاره سابق سپاهان
در جمع آبی ها حدود 10میلیارد تومان آب بخورد.در این
شرایط اگر چه محمد محبی به ایران سفر کرده و مراحل
انتقال او به استقالل قطعی شده اما مسئوالن باشگاه
هنوز به طور رسمی جذب این ستاره را اعالم نکرده اند.
موضوع مهم درباره محبی پرداخت پول رضایت نامه وی
به مبلغ  250هزار دالر به باشگاه سانتاکالرای پرتغال
است .مدیران استقالل برای پرداخت این پول به باشگاه
پرتغالی مشکلی ندارند اما تعطیلی شنبه و یک شنبه در
اروپا سبب شده تا پول رضایت نامه به حساب سانتاکالرا
ننشیند.از این رو تا زمانی که باشگاه پرتغالی پول را
دریافت نکند ،رضایت نامه محبی را صادر نخواهد کرد
و او همچنان بازیکن سانتاکالرا محسوب می شود .به
همین دلیل مدیران استقالل هنوز خبر قطعی جذب
محبی را اعالم نکرده اند اما احتماال این اتفاق امروز رخ

خواهد داد و محبی به عنوان آخرین خرید استقالل در
نقل و انتقاالت تابستانی معرفی خواهد شد.به نظر می
رسد درنهایت سه شنبه (امروز) پول رضایت نامه محبی
به حساب باشگاه پرتغالی بنشیند و با صدور رضایت نامه
این بازیکن ،باشگاه استقالل نیز خبر استخدام او را رسما
اعالم کند.با رفتن حسینزاده موجی از نگرانی ها
افکار هــواداران استقالل را فرا گرفته بود ضمن
این که ساپینتو نیز به ماندن این بازیکن عالقه
داشــت ،اما وقتی نام محمد محبی وسط بیاید
بیشک هم نگرانی هــواداران باشگاه استقالل
به حداقل خواهد رسید و هم این که ساپینتو از
داشتن یک هافبک رو به جلوی خالق که قابلیت
گلزنی هم دارد ،مطمئن خواهد شد .محبی در
دوران حضورش در تیم سانتاکالرای پرتغال
روزهای پرفراز و نشیبی را سپری کرده ،اما به لحاظ
فنی آن قدر ارزشمند هست که بتواند در همین
شرایط نیز بــار خط میانی استقالل را به دوش
بکشد و در ترکیب آبیها مهرهای اثرگذار باشد.
محبی زمانی که در سپاهان حضور داشت
یکی از بهترین هافبک-مهاجمان فوتبال
ایران بود که به سبب همین درخشش
توانست راهی لیگ پرتغال شود.
تــردیــدی نیست بــازگــشــت به
ایران با پیراهن استقالل برای
این بازیکن انگیزه تــازهای را
ایجاد خواهد کرد ضمن این
که محبی مـیدانــد باید جای
حسینزاده را که فصل پیش در
ترکیب استقالل یکی از بهترینها بود ،پر
کند و مسلما در صورت موفقیت ستاره سابق سپاهان
می تواند باز هم امیدوار به حضور در اردوهای تیم ملی
در آستانه جام جهانی باشد.به این ترتیب پرونده نقل
و انتقاالت استقالل در تابستان امسال با جذب امید
حامدی فر،پیمان بابایی ،رضا میرزایی،سجاد
شـــهـــبـــاززاده ،سیدمحمد حسینی،
کــاوه رضایی ،محمدحسین زواری،
محمدحسین مرادمند و محمد محبی
بسته خواهد شد.

غایب بزرگ پرسپولیس مقابل ذوبآهن
مدافع تازهوارد پرسپولیس در اولین دیدار این تیم قادر به
همراهی سرخ پوشان نخواهد بود.پورعلیگنجی که در
این فصل به پرسپولیس پیوسته ،به دلیل اخراج در آخرین
دیداری که در لیگ برتر ایران با پیراهن نفت تهران به میدان
رفته بود ،دیدار مقابل ذوبآهن در فصل بیست و دوم را از
دست داد.

ساپینتو جانشین حسینزاده را شناخت
هافبک جــوان استقالل با دریافت عنوان بهترین گلزن
دیــدارهــای تــدارکــاتــی استقالل نظر ساپینتو سرمربی
اســتــقــال را بـــرای پــر کـــردن ج ــای خــالــی امیرحسین
حسین زاده ستاره جدا شده این تیم جلب کرده است.
تیم استقالل در آخرین دیدار تدارکاتی خود قبل از شروع
فصل جدید مقابل هوادار به تساوی یک  -یک رسید و در این
دیدار هم مثل اغلب دیدارهای تدارکاتی این تیم امیرعلی
صادقی موفق به گلزنی شد تا او بهترین گلزن دیدارهای
تدارکاتی آبی پوشان باشد.

خبر

دیدار دوستانه ایران و سنگال
قطعی شد
تیم ملی فوتبال ایــران بعد از دیــدار با اروگوئه با تیم ملی
فوتبال سنگال نیز دیــدار خواهد کــرد .به نقل از سایت
 ،seneplusتیم ملی فوتبال ایران در سومین دیدار دوستانه
خود در راه صعود به جام جهانی برابر تیم آفریقایی سنگال
قرار خواهد گرفت .این دیــدار قرار است سهشنبه  ۵مهر
 ۱۴۰۱در اتریش برگزار شود .فدراسیون فوتبال سنگال
مذاکرات اثر بخش با فدراسیون فوتبال ایران را تایید و ابراز
امیدواری کرده است ،بتواند قبل از دیدار با ایران یک دیدار
دوستانه دیگر نیز داشته باشد.روزنامه ورزشی گروه Gfm
هفته پیش نوشت :مذاکرات بین فدراسیون فوتبال ایران
و همتای خود در سنگال بسیار پیشرفت داشته است .دو
فدراسیون در نهایت بر سر یک بازی دوستانه که قرار است
در اتریش برگزار شود ،به توافق رسیدهاند .تیم ملی فوتبال
ایران در اولین دیدار دوستانه خود بعد از قطعی کردن صعود
به جام جهانی برابر الجزایر با نتیجه  ۲بر یک باخت و در ادامه
باید برابر اروگوئه ( اول مهر  )۱۴۰۱قرار گیرد و در سومین
دیدار نیز به مصاف سنگال خواهد رفت.

شروع توفانی طارمی در پرتغال

بیرانوند روی لبه تیغ

حردانی به سپاهان میرسد؟

پورتو کار خود را در فصل جدید رقابتهای لیگ پرتغال با دیدار برابر ماریتیمو آغاز کرد و با
نتیجه پرگل  ۵بر یک برنده از زمین خارج شد.در این بازی که به میزبانی پورتو و در
ورزشگاه دراگائو آغاز شد ،مهدی طارمی مهاجم ایرانی از ابتدا در ترکیب پورتو
حضور داشت و با عملکرد خود دوباره برای مهاجمان و مدعیان لیگ پرتغال
خط و نشان کشید.طارمی در این بازی دو بار و در دقایق  ۱۲و ( ۴۲گلهای
اول و سوم) برای پورتو گلزنی کرد تا نقش اول تیمش را در این پیروزی پرگل به
نام خود کند .اوانیلسون ،تونی مارتینز و ایوان مارکانو هم زننده دیگر گلهای
پورتو بودند.طارمی در پایان به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.مهاجم ایران
هفته گذشته در دیدار سوپرجام برابر توندال هم دو گل به ثمر رسانده بود و حاال در
مجموع در این فصل آمار گلهای خود را در دو بازی به چهار گل رسانده است تا نشان
بدهد یک فصل مهارناپذیر دیگر را در پیش خواهد داشت.

پرسپولیس نخستین بازی فصل پیش روی لیگ برتر را  ۲۲مرداد
مقابل ذوب آهن در اصفهان برگزار میکند.این تیم در حالی
تمرینات پیش فصل خــود را پشت سر مـیگــذارد که تغییرات
گستردهدرترکیبکادرفنی وبازیکناناینتیمبهوجودآمدهاست.
اشتباهات متوالی دروازهبان پرسپولیس در فصل گذشته منجر به
بازگشت علیرضا بیرانوند به جمع سنگربانان این تیم و خروج حامد
لک شد و ولسلی ننکا هم به عنوان جانشین داوود فنایی تمرینات
آن ها را زیر نظر گرفت.این در حالی است که مربی دروازهبانهای
پرسپولیس در تمرینات نشان داده است احمد گوهری همچون
بیرانوند شانس این را دارد تا برای پرسپولیس بازی کند ؛اتفاقی که
میتواند شانس بیرانوند را برای جام جهانی کاهش دهد.

مهمترین اتفاقی که در جدیدترین بازی تدارکاتی استقالل رخ داد ،مصدومیت صالح
حردانی مدافع راست این تیم است و این مصدومیت در حالی رخ داد که با اعالم باشگاه
استقالل تنها به منظور جلوگیری از تشدید مصدومیت وی در این بازی تعویض شد
و معاینات تکمیلی وضعیت او را مشخص میکند .حردانی یکی از معدود بازیکنان
استقالل است که در پست خود تنهاست و بازیکن تخصصی دیگری در این پست
حضور ندارد .با این که در بین بازیکنان استقالل نفراتی مثل یامگا و میرزایی قابلیت
بازی در این پست را دارند ،اما فقدان یک مدافع راست تخصصی به عنوان ذخیره
حردانی در طول فصل میتواند موجبات نگرانی ساپینتو را فراهم کند.شاید این
مصدومیت منجر به این شود که سرمربی آبیها جذب یک مدافع راست دیگر را
هم برای ادامه فصل در دستور کار قرار دهد تا در مواقع نیاز بازیکن تخصصی
در این پست داشته باشد.

ویژه

ادامه بحران در خط حمله پرسپولیس
گروه ورزش /با نگاهی به بازی های دوستانه پرسپولیس
کامال مشخص اســت که نقطه ضعف اصلی ســرخ ها در
فصل گذشته در لیگ بیست و دوم هم احتماال همراه
این تیم خواهد بود.نقل و انتقاالت تابستانی لیگ برتر
فوتبال از  ۲۳خرداد گذشته در حالی آغاز شد که حضور
پررنگ پرسپولیس در روزهای نخست هیجان هواداران
این تیم را به همراه داشــت .بازگشت علیرضا بیرانوند و
سروشرفیعیباجذبمهرههاییهمچونمرتضیپورعلی
گنجی ،گئورگی گولسیانی ،دانیال اسماعیلی فر ،سعید
صادقی،محمدمهدیاحمدیوسینااسدبیگیهمراهشد
تا طرفداران پرسپولیس خط و نشان قهرمانی برای رقیبان
بکشند.با این حال هر چه از زمان نقل و انتقاالت گذشت
شور و حرارت این باشگاه در جذب مهاجمان مد نظر یحیی
گل محمدی نیز کم شد تا جایی که رضا درویــش پس از
گذشت نزدیک به دو ماه همچنان از خرید مهاجم خارجی
مد نظر سرمربی تیم باز مانده است .درویش که قرار بود در
همانروزهاینخستباجذبگزینههایداخلیوخارجی،
خط آتــش پرسپولیس را تکمیل کند با بحرانی عجیب
روبهروشدتاحمایتتبدیلبهانتقادازسویهمانهواداران
شود .مدیرعامل باشگاه همچون دو ماه قبل قطعی بودن
جذبمهاجمخارجیاینتیمرابهیحییگلمحمدیاعالم
میکند.جذبمهاجمخارجیپرسپولیسدرحالیتبدیل
بهبحثهمیشگیچندماهگذشتهپرسپولیسشدهکههنوز
بهطوررسمیمعرفینشدهامادرویشوعدهدادهاستدوروز
مانده به شروع بازیهای لیگ برتر او را قطع ًا جذب خواهد
کرد.باید دید وعده درویــش پس از گذشت دو ماه قطعی
میشودیاهمچنانیحییگلمحمدیبایدمنتظرحضورفرد
مدنظرخوددرتمریناتباشد.تیمهایفوتبالپرسپولیسو
ذوبآهناصفهانشنبه 22مردادنخستینبازیفصلخود
رادرلیگبرتربیستودومبرگزارمیکنند.

حمله هواداران پرسپولیس به سرمربی تیم ملی به خاطر برانکو

اسکوچیچ گرفتار یک تنش جدید!

گروه ورزش /پس از کارلوس کی روش سرمربی سابق و پرتغالی تیم
ملی ،در چند روز گذشته دراگــان اسکوچیچ سرمربی فعلی تیم ملی
هم هدف هجمه شدید هواداران پرسپولیس قرار گرفت« .اصال برانکو
کیست که گفته هایش برایم اهمیت داشته باشد؟!» این جمله سرمربی
تیم ملی کافی بود تا هواداران پرسپولیس که سرمربی سابق و کروات
شانرابهدلیلموفقیتهایسریالیسرخهادرسالهایاخیرستایش
می کنند به اسکوچیچ حمله ور شوند .کاربران پرسپولیسی در فضای
مجازی حمالت تندی علیه دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی ایران
انجامدادندوخواستارتوضیحوعذرخواهیاوشدند.البته سرمربیتیم
ملیکشورماناینمصاحبهراتکذیبواعالمکرد«:متاسفانهاخبارونقل
قولهاییازجانبمندررسانههامطرحشدهکهبسیارعجیباست.من
هیچگفتوگوییبارسانههانداشتهامودربارههیچفردیصحبتینکرده
ام .این اتفاق برایم بسیار عجیب و تاسف برانگیز است.می خواهم بدانم
اولین بار این مصاحبه در کدام رسانه منتشر شده و بپرسم به چه دلیلی
چنینموضوعاتیرامطرحکردهاندچراکهاینرفتارنادرستوکامالغیر
حرفه ای است.تمرکز ما روی کار خودمان است و درباره افراد دیگر هیچ
صحبتیااظهارنظرینداشتهام».بااینحال،حمالتبهاسکوچیچاین
بارازسویپرسپولیسیهاباشدتادامهپیداکرد.اسکوچیچکهدرهفته
هایاخیرروزهایپراسترسیراتحملوسپریوازعزلوبرکناریتاابقارا
طیکردهوهمچنانجایگاهشمتزلزلاستوبهادعایبرخی،انتخابات

فدراسیونفوتبالسرنوشتنهاییمردکرواتتیمملیرامشخصخواهد
کرد،اینباریکتنشدیگرراهمتجربهمیکند.نکتهجالباینکهوقتی
کمیته فنی فدراسیون فوتبال چند هفته پیش رای به برکناری و عزل
اسکوچیچ داد ،مربیان سرشناس کروات و آن هایی که در ایران سابقه
مربیگری داشتند حسابی به تصمیم مسئوالن فوتبال ایران معترض
شدند و حتی ادبیات سخیف و تندی علیه ایرانی ها به کار بردند .برانکو
ایوانکوویچ هم یکی از آن ها بود و حتی در مصاحبه با یک رسانه کرواسی
تاکیدکردهبودکهتماسهاییازایرانبااوشدهتاهدایتتیمملیرابپذیرد
امااوشرمداردکهجانشیناسکوچیچشودکههموطنشاست.اماپساز
ابقایمجدداسکوچیچدوبارهزمزمههاییمبنیبرارادهبرخیازمسئوالن
فدراسیونفوتبالوکاندیداهایانتخاباتفدراسیونفوتبالبرایتغییر
سرمربی تیم ملی در جام جهانی قطر شنیده شد و یکی از گزینه ها هم
برانکو بود ،هر چند مهدی تاج یکی از کاندیداهای ریاست فدراسیون
فوتبال به صراحت از تمایلش به همکاری دوباره با کارلوس کی روش یا
مربیهمترازبااوخبردادهبود.بهنظرمیرسداسکوچیچتحتتاثیراین
شایعاتواخباروفشارهاییکهدرمدتاخیرمتحملشدهواستوریهای
مشترکملیپوشاندربارهکادرفنیوجامجهانیاظهارنظریداشتهکه
البتهبهدلیلهجمههوادارانپرسپولیسناچارشدهآنهاراتکذیبکندبا
اینحالصورتمسئلهاصلیبهقوتخودباقیاستوسرنوشتکادرفنی
تیمملیبهنتیجهانتخاباتفدراسیونفوتبالگرهخوردهاست.

سید جالل از هفته آینده در کالسهای مربیگری
سید جــال حسینی کاپیتان فصول اخیر
تیم پرسپولیس با خداحافظی از فوتبال به
جمع کادرفنی ایــن تیم اضافه شــد ،امــا به
دلیل نداشتن مدرک مربیگری نمیتواند در
بازیهای رسمی روی نیمکت سرخ پوشان

بنشیند.حسینی با ثبت نام در کالسهای
مربیگریبهزودیکارشرابهصورترسمیدر
این مرحله از زندگی ورزشی خود آغاز خواهد
کرد.به دلیل حضور سید جالل در تیم ملی
و انجام  115بازی ملی ،مدرک  Dبه او داده

شده،اماحسینیازهفتهآیندهدرکالسهای
مــدرک  Cحضور پیدا خواهد کــرد تا بتواند
این مرحله را پشت سر بگذارد.کالسهای
مربیگری  Cآسیا از روز شنبه  22مــرداد در
ورزشگاهشهیددرفشیفرآغازخواهدشد.

سوژه

یحیی معادالت ترکیب پرسپولیس را حل کرد
گروه ورزش /پرسپولیس در لیگ بیست
و یکم درحالی نایبقهرمان شد که
یکی از نقدهای پیش کسوتان
این باشگاه تغییرات فراوان در
خط دفــاع بــود .گلمحمدی
کــه از علی نعمتی ،فرشاد
فرجی ،سید جالل حسینی،
علیرضا ابراهیمی و وحــدت
هنانوف در دفــاع میانی تیمش
استفاده میکرد ،با توجه به شرایط
سنی حسینی و از طرفی برخی سیاستهای
تاکتیکی ،تغییرات زیــادی را در قلب خط دفاع
تیمشایجادکردودرنهایتهمبهزوجثابتیدست
پیدا نکرد.حاال در فصل جدید که گولسیانی و
مرتضی پورعلیگنجی به پرسپولیس آمدهاند،
گل محمدی حساب ویژهای روی آن ها باز کرده
است .در نخستین دیدار پرسپولیس در این فصل
این تیم به دیدار تیم امیدهای خود رفت و در این
بازیمرتضیپورعلیگنجیوگولسیانیبهعنوان
زوجخطدفاعپرسپولیسبهمیدانرفتند.درادامه
دردومیندیدارتدارکاتیبرابرپیکان،گلمحمدی
تیمش را با زوج نعمتی و گولسیانی وارد میدان
کرد اما در نیمه دوم زوج پورعلیگنجی و فرشاد
فرجیارزیابیشدند.پرسپولیسدرسومیندیدار
تدارکاتیخودبرابرنساجیدرنیمهنخستبازوج
پورعلیگنجیوگولسیانیبازیکردودرنیمه دوم
فرشادفرجیوعلینعمتیزوجقلبدفاعراتشکیل
لمحمدی
دادند.بعدازایندیداربهنظرمیرسدگ 
بهزوجگولسیانیوپورعلیگنجیاعتمادبیشتری
کرد چون این زوج در چهارمین دیدار تدارکاتی

برابر مس کرمان و پنجمین دیــدار برابر
تیم ملی امید هم برای پرسپولیس
بازی کردند.با این شرایط حاال
م ـیتــوان گفت پیش از آغــاز
فصل ،در بازیهای تدارکاتی
گلمحمدی سعی کرده خط
دفــاع تیمش را محک بزند و
بتواند زوجــی هماهنگ برای
تیمش بیابد و بررسی بازیهای
اخیر پرسپولیس هم نشان می دهد،
سرمربی پرسپولیس توانسته زوج مد نظر خود را
پیداکند.دیگرمعادلهمجهولترکیبپرسپولیس
در خط میانی این تیم بود.جذب سعید صادقی
باعث شد تا احسان پهلوان قید امضای قرارداد
جدید در پرسپولیس را بزند تا صادقی به همراه
مهدی ترابی ،به گزینه اول یحیی در خط هافبک
تبدیل شود.با این حال به نظر یحیی حداقل برای
شــروع فصل بــرای استفاده از این دو بازیکن به
جمع بندی رسیده و شاید تنها نقطه ابهام ،پست
آنهاباشد؛جاییکههردوهافبکچپتخصصی
هستند و یکی باید به جناح راست منتقل شود.
در بازی های دوستانه پرسپولیس اگرچه این دو
بازیکنبهصورتدایمجایخودراتغییرمیدادند
امابهنظرمهدیترابیدرسمتچپحضورخواهد
داشت و سعید صادقی در جناح راست.ترابی در
این بازی سرحال ،آماده و موثر نشان داد و با یک
گلوپاسگلزمینراترککردتاستارهتیمشدر
آستانهشروعلیگباشد.سعیدصادقیهمالبتهدر
پیشفصلفراترازانتظاراتظاهرشدهوخیلیزود
توانستهدرتیمجابیفتد.

