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شایعه عجیب در فاصله  14روز مانده تا انتخابات فدراسیون فوتبال
پایانکار وزنهبرداری با  ۲۷مدال
در پایان رقابتهای وزنهبرداری ،تیم ملی ایران در دوبخش
زنان و مردان موفق به کسب  ۲۷مدال شد .دیروز و در آخرین
روز رقابتها در دسته  ۱۰۹کیلوگرم پیمان جان  ۲مدال
نقره دو ضرب و مجموع و برنز یک ضرب گرفت .مهدی کرمی
هم نقره یک ضرب و  ۲مدال برنز دوضرب و مجموع را کسب
کرد .علیرضا یوسفی نیز در دسته فوق سنگین وزنهبرداری
ایرانموفقبهکسب ۲مدالنقرهویکبرنزشد.تیموزنهبرداری
ایراندرپایاناینرقابتهاموفقبهکسب ۹مدالطال ۶،نقرهو
 ۱۲برنزشد.رضابیرانوند( 3مدالطالیدسته ۹۶کیلوگرم)،
رســول معتمدی ( 3مــدال طــای دسته  ۱۰۲کیلوگرم)،
میرمصطفیجوادی  ۲مدالطالویکمدالنقره)،سیدهالهام
حسینی (یک مدال طال و  ۲برنز دسته  ۸۷کیلوگرم) ،پیمان
جان(  ۲مدال نقره و یک برنز دسته  ۱۰۹کیلوگرم) ،علیرضا
یوسفی ( ۲مدال نقره و یک مدال برنز دسته فوق سنگین)،
مهدی کرمی (یک نقره و  ۲برنز دسته  ۱۰۹کیلوگرم) ،پوپک
بسامی( 3مدالبرنزدسته ۵۵کیلوگرم)،حسینسلطانی(۲
مدالبرنزدسته ۸۱کیلوگرم)وحافظقشقایی(یکمدالبرنز
دسته۶۷کیلوگرم)موفقبهکسبمدالدراینرقابتهاشدند.
▪پایانکارپاراتنیسرویمیزبا ۹مدال

در رقابتهای پاراتنیس روی میز نمایندگان ایران با کسب
 ۹مدال به کار خود پایان دادند .در آخرین روز از رقابتها
ایران در بخش تیمی و دوبل موفق به کسب  ۳مدال نقره
شد.امینصادقیان،حمیدرضاشیخزاده،مهدیمعصومی
و جواد فوالدی به نقره رسیدند .فاطمه محمدی و فاطمه
اعتصامینیا نیز  2نقره کسب کردند.
▪کسبطالیتاریخی وزنهبرداریبانوانتوسطحسینی

الهامحسینینمایندهوزنهبرداریایراندردسته ۸۱کیلوگرم
با ثبت رکــورد  100کیلوگرم یک ضــرب 123 ،کیلوگرم
دوضــرب و مجموع  223کیلوگرم نفر ســوم بازیها شد و
طالی یک ضرب و برنز دوضرب و مجموع را گرفت .ابریشم
ارجمندخواهدیگرنمایندهزنایراندردسته 76کیلوگرمبود
کهموفقبهکسبمدالنشدودرردهپنجمقرارگرفت.
▪قهرمانیوالیبالمرداندرقونیه

تیم ملی «ب » والیبال ایــران در دیــدارنهایی باز یهای
همبستگی کشورهای اسالمی موفق به شکست ۳بر یک
کامرون شد تا والیبال مردان ایران به چهارمین قهرمانی
خود در این رقابتها دست یابد.

رد صالحیت یک انمزد بعد از اتیید صالحیت!

آفساید

واکنش استقالل به چراغ سبز نادری
زرندی  ،معاون ارتباطات باشگاه استقالل ،در خصوص محمد
نــادری مدافع سابق استقالل و تمایل او به بازگشت به این
تیم گفت :باشگاه استقالل از حدود دو ماه پیش ،هم با خود
محمد نادری و هم با مدیر برنامههای ایشان مذاکره کرد .نادری
بازیکن ارزشمند و قابل احترامی است اما مدیر برنامههای او
گفت منتظر پیشنهاد خارجی هستند .بر همین اساس نقل و
انتقاالت باشگاه انجام شد و باشگاه پاسخ مثبتی دریافت نکرد.

حل مشکل حساب باشگاه پرسپولیس
مشکل حساب باشگاه پرسپولیس بعد از چند وقت برطرف
شد.در پی برخی مشکالت مالیاتی حساب باشگاه پرسپولیس
در چند وقت اخیر مسدود بود ،اما با تالشهای صورت گرفته این
حساب از دیروزمجدد باز شد.باشگاه پرسپولیس در چند وقت
اخیر به دنبال تسویه حساب با طلبکاران خود بوده ،اما به دلیل
مشکل مالیاتی حساب این باشگاه بسته شده بود.

اعتراض استقالل به رای پرونده میلیچ
گروه ورزش /در حالی که فقط  14روز به انتخابات
هشتم شــهــریــورمــاه بـــرای مــعــرفــی رئــیــس جدید
فدراسیون فوتبال باقی مانده همچنان خبرهای
ضد و نقیضی در خصوص مهم ترین انتخابات ورزشی
این روزهــای کشور به گوش می رسد.چندی پیش
بود که اسامی سه نامزد نهایی انتخابات منتشر شد
و مهدی تاج،میرشاد ماجدی و عــزیـزا ...محمدی
با تایید صالحیت رسما وارد کــارزار انتخاباتی مهم
ترین فدراسیون ورزشی کشور شدند .اما در این میان
زمزمه هایی در محافل فوتبالی پیچیده شد مبنی بر
قطعی نبودن حضور این سه نامزد در انتخابات هشتم
شهریور ماه! بر همین اساس شنیده می شود که ممکن
است تغییراتی در فهرست نهایی نامزدهای انتخاباتی
فدراسیون فوتبال شکل بگیرد و در تایید صالحیت
یکی از کاندیداها تجدید نظر شود .بعد از انتشار این
خبر همه نگاه ها و توجهات به سمت و سوی مهدی تاج
رفت؛یکی از نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال
که از روز اول حضورش در کــارزار انتخاباتی هدف
هجمه مخالفان خود قرار گرفت .از همان روز اول
بود که مخالفان مهدی تاج با حضور او در انتخابات
مخالفت کردند و در راستای همین مخالفت ها تقریبا
هرروزخبریدرخصوصتاییدصالحیتنشدنرئیس
سابق فدراسیون منتشر شد .بعد از تایید صالحیت

حاال گویا موج خبری جدیدی مبنی بر تجدیدنظر در
تایید صالحیت تاج به راه افتاده است.راویان این خبر
مدعی شده اند به زودی جلسه ای با حضور مسئوالن
چند نهاد فوتبالی و غیر فوتبالی برگزار خواهد شد
و خروجی این جلسه رد صالحیت مهدی تاج برای
حضور در انتخابات هشتم شهریور خواهد بود! البته در
این میان موافقان و حامیان مهدی تاج هم بیکار نبوده
اند و مدعی شده اند که این جلسه با محوریت تخلفات
اخیر میرشاد ماجدی برگزار خواهد شد که نتیجه آن
احتماال حضور نداشتن سرپرست فعلی فدراسیون
فوتبال خواهد بود.این عده معتقدند اصلی ترین
مانعی که پیش روی ماجدی قرار دارد این است که او
هم اکنون کارمند وزارت ارتباطات است و برابر قانون
حضور کارکنان رسمی دولت در سمتهای مختلف
مدیریتی ورزشی همخوانی با قانون ندارد مگر این
که وی از سمت خود در وزارت ارتباطات استعفا کند،
در حالی که وی پیش از نام نویسی در انتخابات اقدام
به استعفا نکرده است ،لذا حتی چنان چه در مقطع
کنونی هم از سرپرستی در فدراسیون فوتبال و هیئت
رئیسه و وزارت ارتباطات استعفا کند ،برابر قانون
امکان حضور در انتخابات هشتم شهریور را ندارد و با
استناد به همین قانون شاید در ادامه شاهد حذف نام
ماجدیازبینکاندیداهاینهاییانتخاباتفدراسیون

فوتبال باشیم.در کنار این مسئله گویا عملکرد ماجدی
درفدراسیونفوتبالهمباعثشدهتااوبیشازگذشته
خود را زیر فشار انتقادات ببیند.اقداماتی همچون
عزل و نصب های سریالی در فاصله اندک به انتخابات
و البته اقداماتی شائبه برانگیز در فدراسیونی که
سرپرستی آن بر عهده ماجدی است.در جدیدترین
مورد نیز سفر پرهزینه اعضای فدراسیون به سوئیس
مطرح شده است.هرچند سایت فدراسیون فوتبال در
خبری بدون نام بردن از میرشاد ماجدی در خصوص
سفر کامرانیفر به سوئیس اطالع رسانی کرد اما این
موضوع با صحبتهای احسان اصولی ،سخنگوی
فدراسیون با یک برنامه رادیویی تفاوت محسوسی
داشــت.اصــولــی در ایــن گفتوگو اعــام کــرد سفر
ماجدی و کامرانیفر به سوئیس همزمان بوده و حتی
سرپرست فدراسیون قرار است در این سفر نشستی
را با دبیرکل فیفا برگزار کند و پس از آن نیز از امکانات
محل برگزاری اردوی تیم ملی در اتریش بازدید داشته
باشد.این که چرا در سایت فدراسیون نامی از ماجدی
در بین مسافران سوئیس به میان نیامده باعث شده تا
این موضوع به سوژه جدید منتقدان فدراسیون فوتبال
تبدیل شود و حتی شاید زبانه کشیدن شعله انتقادات،
ماجدی را از سفر به قلب اروپــا در آستانه انتخابات
منصرف کند!

فرشید سمیعی معاون حقوقی باشگاه استقالل خبر از اعتراض
این باشگاه به رأی صادر شده فیفا در پرونده «هروویه میلیچ»
بازیکن سابق آبی پوشان داد تا این موضوع در دادگاه عالی ورزش
بررسیشود.باشگاهاستقاللطبقحکمفیفاباید ۱۴۰هزاردالر
به هروویه میلیچ پرداخت کند اما حاال با توجه به شکایت به CAS
باید منتظر بررسی این نهاد حقوقی درباره این موضوع باشد.

خبر

تقدیر پرتغالی ها از طارمی
به دلیل اقدام خیرخواهانه
اقــدام بــزرگ و بشردوستانه مهدی طارمی ستاره تیم ملی
کشورمانوعضوباشگاهپورتوباحراجگذاشتنپیراهنخودبرای
درمانیککودکمعلولپرتغالیباعثشدتاسیلعظیمیازپیام
های تشکر را در پرتغال به سوی ستاره ایرانی روانه کند.نلسون
فریرا یکی از هواداران تیم پورتو که پسری دارای معلولیت دارد
از طارمی درخواست کرده بود تا پیراهنش را برای درمان پسرش
به حراج بگذارد که با موافقت ستاره ایرانی مواجه شد.این اقدام
بزرگ و انسانی طارمی باعث شد تا دیگر هواداران پورتو با انتشار
مجدد این توئیت از طارمی به دلیل رفتار بزرگش تقدیر و تشکر
کنند.یکی از کاربران با منشن کردن صفحه طارمی ،نوشت:
«نگرش بزرگ غول در داخل و خارج از زمین»...

قائدی :می خواهم از استقالل به جام جهانی بروم

تیمملی با لباس ایرانی در جام جهانی قطر؟

چراغ سبز فاینورد به جدایی جهانبخش

مهاجمتیماستقاللتهرانابرازامیدواریکردموفقیتاینباشگاهدرفصلجدیدهمتکرارشود.مهدی
قائدیپسازامضایقراردادبااستقاللگفت:حسخیلیخوبیاستکهبعدازیکسالبهخانهخودم
بازگشتم،امیدوارمکهمانندسالگذشتهکهبچههاتماموجودشانراگذاشتندوتوانستند
استقاللراقهرمانکنند،ماهمامسالبتوانیمباتماموجودمانیکافتخاردیگرکسبو
دلهوادارانراشادکنیم.مهاجماستقاللدربارهاهدافشپسازبازگشتبهتیمگفت:
اهدافزیادیدارم.اولموفقیتاستقاللودوماینکهبهجامجهانیراهپیداکنم
و بتوانم پیراهن مقدس تیم ملی را بپوشم و آن جا هم اگر کاری از دست مان بر
بیایدبرایکشورمانانجامبدهیم.اودربارههمکاریباریکاردوساپینتواظهار
کرد  :با شناختی که از ایشان دارم ،مربی سرسخت و باهوش و خوبی بودند،
هنوزفرصت نشده که با هم صحبت و کار کنیم و امیدوارم به زودی یکدیگر را
ببینیم.مربیبزرگیهستندوقطعامیتوانندکارهایبزرگیانجامبدهند.

بعدازبرگزاریمزایدهودریافتپیشنهادتولیدکنندگانداخلیوخارجی،
در نهایت فدراسیون فوتبال به توافقهای اولیه با یک شرکت ایرانی دست
یافته که در مرحله مقدماتی جام جهانی نیز جایگزین شرکت «آلاشپرت»
شده بود .نماینده این شرکت همراه با ماجدی و کامرانیفر راهی سوئیس
شده تا در جلسه با مسئوالن فیفا درباره شرایط و ضوابط طراحی و تولید
لباستیمملیجلسهایبرگزارشود.فیفابرایحضورتیمهادرمسابقاتجام
جهانیمحدودیتهاییرادرخصوصلباستیمهایملیدرنظرمیگیرد
که همه تیمها باید این مسائل را همانند اندازه شماره ،جای لوگو ،محل
درجنمادفیفاوجامجهانیوهمینطورمحدودیتهایمربوطبهطراحی
لباس را رعایت کنند.تیم ملی ایران در جامهای جهانی گذشته با لباس
شرکتهایآدیداس،پوما(دوبار)وآلاشپرت(دوبار)حضورداشتهاست.

باشگاه فاینورد با انتقال قرضی ستاره ایرانی اش موافق است.سایت « »fr12.nlهلند خبر
داد ،باشگاه اف سی اوترخت به علیرضا جهانبخش هافبک ایرانی فاینورد عالقه مند است.
هنکفریزردوستدارداینبازیکنایرانیراجذبکند؛هرچندتیمشهنوزبرایمهاجم29
سالهتعیینتکلیفنکردهاست.جهانبخشدربیشترفصلگذشتهبهعنوانبازیکن
تعویضی بازی کرد و تابستان امسال شاهد افزایش رقابت با جاوایرو دیلروسون،
اوساما ادریسی ،ایگور پیکسائو و محمد تاابونی در ترکیب تیم بود .به نظر می
رسد فاینورد با انتقال قرضی جهانبخش مخالفت نخواهد کرد.این مهاجم
تابستانگذشتهبامبلغیحدودیکمیلیونیوروازبرایتونانگلیسبهفاینورد
پیوست.اماهرگزنتوانستانتظاراتباالرادردیکویپبهطورکاملبرآورده
کند.جهانبخشتاکنون 43بازیبرایفاینوردانجامدادهکهدرآنها 8گل
زدهو 4پاسگلدادهاست.قرارداداوتااواسطسال 2024اعتباردارد.

ویژه

انتقاد دبیر دوومیدانی
و پاسخ تند کمیته
سرپرست کــاروان اعزامی ایــران به بازیهای کشورهای
اسالمی در واکنش به ادعاهای دبیر فدراسیون دوومیدانی
جوابیهای را منتشر و سواالتی را از این فدراسیون مطرح
کرد .علی رضایی ،دبیر فدراسیون دوومیدانی در گفتوگو
با ایسنا مدعی شد  ،همکاری نکردن کمیته ملی المپیک و
اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی ایران به بازیهای
کشورهای اسالمی باعث لطمه زدن به این فدراسیون شد.
ویهمچنینبهحضوربرخیافراددرقونیهاشارهکردوسفر
آنها را توریستی دانست .رضایی با تکذیب تست مثبت
کرونای خود به مخالفت رحیمی در دادن آیدی کارتش
اشارهکرد.صحبتهایاوواکنشاصغررحیمی،سرپرست
کاروانرابهدنبالداشتومتعاقبآنبیانیهایتوسطکمیته
ملیالمپیکخطاببهفدراسیوندوومیدانیبااینمضمون
منتشر شد« :علت حضور شش مربی خارج از فهرست در
قونیه چه بوده است؟ هزینههای انجام شده توسط کدام
نهاد پرداخت شده است؟ محل اسکان این افراد کجا بوده
است؟ ورزشکاران رها شده در شهر و خارج از دهکده توسط
فدراسیون کجا بودهاند؟ چرا با وجود  ۱۶ورزشکار تنها
دو مدال دریافت شد؟ چرا در ماده  ۴در  ۱۰۰متر شرکت
نکردهاند؟چطوردبیرفدراسیونباتستمثبتبهرغمتذکر
سرپرستکاروانبدونهماهنگیواردقونیهشد؟باتوجهبه
باطلشدنبلیتخریداریشدهتوسطکمیتهملیالمپیک
دبیر فدراسیون باهزینه کدام نهاد بلیت جدید خرید و برای
گشت و گذار خود را به قونیه رساند؟ قولهایی که مسئوالن
فدراسیوندوومیدانیقبلازاعزامبرایکسبمدالدادهاند
،چه شد؟ درنهایت از مسئوالن ورزش میخواهم به صورت
جدی به مسئله دوومیدانی ورود کنند .سوال این جاست
کهدوومیدانیصاحبمدالالمپیکچگونهبهاینوضعیت
دچارشدهاست؟»

فهرست استقالل از ستاره لبریز شد!
 1+ 4بازیکن کاندیدایخروجازفهرستآبیها

گروهورزش/درچندروزاخیرنقلوانتقاالتباشگاهاستقاللدوباره
خبرسازشدهواینباشگاهدرحالیکهچندروزبیشتربهپایانپنجره
تابستانی نمانده حسابی فعال بوده است .توافق با محمد محبی
و انتقال قرضی او از لیگ پرتغال و توافق با باشگاه االهلی الشباب
اماراتبرسرانتقالقرضیمهدیقائدیستارهفصلگذشتهآبیهاو
اخذمعافیتدایمسیاوشیزدانیمدافعسربازاستقاللکهدرملوان
انزلی بود و گرفتن مجوز بازی محمد حسین مرادمند دیگر مدافع
سرباز استقالل نام سردار آجورلو را حسابی بر سر زبان ها انداخت
و هواداران این تیم را به وجد آورد .اما این یک روی سکه است و حاال
استقاللی ها مانده اند این همه ستاره را چگونه در فهرست شان جا
بدهند!باشگاهاستقاللبرایاضافهکردننامبازیکنانیمثلکاوه
رضایی،محمدمحبی،مهدیقائدیوسیاوشیزدانیبهفهرستش
با چالش هایی روبه روست و در خصوص فهرست استقالل و قرار
گرفتننامبازیکناندرفهرستزیر 25سالههاوزیر 23سالههانیز
مباحثیمطرحشدهاست.گفتهمیشوداستقاللبرایواردکردن
نام نفرات جدید در فهرستش باید نام سه بازیکن بزرگ سال را از
فهرستشحذفکند.هرتیممیتواندنام 20بازیکنبزرگسالرا
درسازمانلیگثبتکندواستقاللبرایاضافهکردننفراتجدید
خود ضمن این که باید نام رودی ژستد را حذف کند تا دو جا برای
نفرات جدید باز شود باید نام دو نفر دیگر را از فهرست خارج کند.

در این باره گمانه زنی های زیادی وجود دارد و گفته می شود چهار
نفر گزینه خروج از فهرست هستند ؛ سعید مهری ،آرمان رمضانی،
محمد حسینی و امیرارسالن مطهری بازیکنانی هستند که از بین
آن ها دو نفر باید از استقالل خداحافظی کنند .نفر سوم هم خود به
خودحذفشدهاستکهرودیژستدمهاجمفصلگذشتهاستقالل
است اما باشگاه هنوز نام او را از فهرست خارج نکرده و باید طی یک
نامهبهسازمانلیگاطالعدهدکههمکاریاشباژستدپایانیافته
تاآنهااوراازفهرستتیماستقاللخارجکنند.نکتهدیگرفهرست
استقاللسنوسالعزیزبکآمانوفبازیکنازبکستانیاستکهدر
فضایمجازیوبرخیرسانههااوجزوسهمیهزیر 25سالمحسوب
شده بود .اما این بازیکن متولد سال  76است و نامش در فهرست
بزرگ ساالن استقالل به ثبت رسیده است و بازیکن زیر  25سال
حساب نمی شود .همچنین درخصوص مهدی قائدی شائبه هایی
وجودداشتکهمیتوانددرفهرستزیر 25سالقرارگیرداماطبق
قوانینفقطبازیکنانیمیتواننددرفهرستزیر 25سالباشندکه
سال گذشته در تیم فعلی خود بازی کرده باشند اما مهدی قائدی
فصلپیشدرلیگاماراتبودهواکنوننمیتوانددرفهرستزیر25
ساله ها باشد و باید نامش در فهرست بزرگ ساالن رد شود.باشگاه
استقاللبایدتا 30مردادکهآخرینروزنقلوانتقاالتاستتکلیف
چهاربازیکنجدیدشرامشخصکند.

تیم ملی هاکی ایران نایب قهرمان آسیا شد
تیم ملی هاکی سالنی ایران موفق نشد از عنوان قهرمانی خود در
آسیا دفاع کند و نایب قهرمان شد .تیم ملی هاکی سالنی ایران
در آخرین دیدار خود از مسابقات قهرمانی آسیا مقابل مالزی به
میدان رفت و با شکست مقابل حریف خود نایب قهرمان شد .این
دیدار در پایان وقتهای قانونی با تساوی 4بر  4به پایان رسید

اما مالزی در ضربات شوت اوت  3بر  2به برتری رسید و قهرمان
شد  .تیم ملی ایران در تمام دیدارهای خود تا قبل از فینال مقابل
تایلند ،قزاقستان ،مالزی ،چین تایپه ،سنگاپور و اندونزی پیروز
شده بود .ایران در این مسابقات هشت قهرمانی دارد ،اما در این
دوره نتوانست از عنوان قهرمانی خود دفاع کند.

سوژه

مصدومیت های لوکادیا و نگرانی های سرخ ها
درحالیکه 48ساعتازانتقالیورگنبهپرسپولیس
مـیگــذرد ،همچنان تب و تــاب ایــن خرید در میان
گــروههــای هــــواداری پرسپولیس فــرو ننشسته و
طرفداراناینتیممشغولرویابافیازعملکردتیمشان
با حضور مهاجم سابق بوخوم ،برایتون و پی اس وی
هستند.هر چند که لوکادیا را می توان یکی از مطرح
ترینخارجیهایتاریخپرسپولیسدانستامادرکنار
همه جذابیت ها اعداد و ارقامی هم وجود دارد که می
تواندباعثنگرانیسرخهاشود.آخرینباریکهیورگن
لوکادیادرترکیباصلیتیمشقرارگرفتبه30بهمن
سالگذشتهبرمیگرددکهبرابراشتوتگارتبهمیدان
رفت و تا دقیقه  62نیز در ترکیب تیمش باقی ماند تا
این که پس از ناکامی در اثرگذاری روی نتیجه بازی،
جای خود را به مهاجم جانشین داد .از آن زمان تا
پایان فصل لوکادیا  146دقیقه برای بوخوم به
میدان رفت و 5بازی را نیز به دلیل مصدومیت از
دست داد و در بازی پایانی فصل از فهرست تیم
کنارگذاشتهشد.جالباستبدانیدلوکادیا
درنیمفصلاولکهپیراهنبرایتونرا
برتن داشت ،تنها یک بازی انجام
داد.اززمانیکهقراردادلوکادیابا
بوخومبهپایانرسیدتاامروزکه
تستپزشکیرادرتهرانپشت
ســر مـــیگـــذارد ،مشخص
نیست او چه تمریناتی را
در چه فضایی پشت سر
گذاشته و اســاســا آیا
توانستهآمادگیخودرا
حفظ کند یا خیر؟ این
سوالی است که احتماال

ل محمدی نیز به وجود آمده است.البته
برای یحیی گ 
که فوتبال همیشه با مصدومیت همراه بوده و هیچ
فوتبالیستی نیست که از آسیبدیدگی مصون باشد
امالوکادیاطی 8-7سالاخیرمصدومیتهایزیادی
را پشت سر گذاشته و آن طور که یک وب سایت خبری
پ ـیاسوی آیندهوون نوشته ،همین مصدومیتها
باعث شد تا وی مسیر رسیدن به تیم ملی را با موفقیت
طینکند.مهمترینوشایعترینمصدومیتلوکادیااز
ناحیه«کشالهران»بودهکهبهنظرازسال 2013همراه
این بازیکن است .پس از مصدومیت اولیه ،او در دو
مقطعازاینناحیهآسیبدیدکهدومیباعثشدتا20
بازیرابرایتیمشازدستبدهدوبالفاصلهپسازآن
نیزدچارمصدومیتزانوشد.مهاجمجدیدپرسپولیس
همچنین سه بــار مصدومیت زانــو و چهار بار
آسیبدیدگی مچ پا را تجربه کرده تا بتوان او
را در زمــره بازیکنان مستعد آسیبدیدگی
قرار داد .عالوه بر این مصدومیت ها میزان
دوندگیلوکادیادرسالهایاخیرنشان
می دهــد که خیلی دونــده نیست
و همین ویژگی باعث شده تا او
کمتر مسابقهای را تا پایان در
زمینسپریکند.همینموضوع
چالش ویــژهای را بــرای یحیی
گلمحمدیایجادخواهدکرد
تانقشاودرتیمشراانتخاب
کــنــد .بــه ویـــژه ای ــن کــه در
نمایش پرسپولیس ،پرس
عناصر هجومی و دوندگی
آنهااهمیتبسزاییدارد.

