
رفت وآمدهای 
پرسپولیس؛ 

جام خلیج فارس
شجاع در قطر ماندنی شد، سرلک هم 

احتماال رفتنی است، اما یحیی چشم امید به 
بازگشت نوراللهی دارد

شــجاع خلیل زاده مدافع ایرانی باشگاه الریان 
قطر روز گذشــته در گفت وگو با همشهری به 
این موضوع اشاره کرد که یک فصل دیگر با این 
باشــگاه قرارداد دارد و تصمیم گیری در مورد 
فصل آینده برعهده او نیست. حاال از قطر خبر 
می رسد که مدافع ثابت تیم ملی قرار است در 
فصل آینده پیراهن باشگاه االهلی را بر تن کند؛ 
باشگاهی که محمدحسین کنعانی زادگان دیگر 
مدافع میانی تیم ملی ایــران نیز در آنجا توپ 
می زند. اگرچه درباره کنعانی زادگان شایعاتی 
پیرامــون جدایی اش از االهلی و بازگشــت به 
پرســپولیس وجود دارد اما گفته می شود این 
بازیکن هم تمایل به بازگشت به فوتبال ایران 
ندارد و درصورت پیوستن خلیل زاده به االهلی 
شاهد شــکل گیری زوج کامال ایرانی در خط 

دفاعی این تیم خواهیم بود.

   الریان شجاع را نخواست؟
رسانه های قطری به این موضوع اشاره کرده اند 
که خلیل زاده با اتمام قراردادش با الریان دیگر 
در این تیم بازی نخواهد کرد. روز گذشــته هم 
روزنامه الوطن در مورد وضعیــت این بازیکن 
نوشــت: »شــجاع به دلیل مصدومیت و عمل 
جراحی بازی هــای لیگ قهرمانان آســیا را از 
دست داد و قرارداد این بازیکن با الریان به اتمام 
رسیده است.« جدا از الوطن، چند رسانه دیگر 
در قطر هم به این موضوع اشــاره کرده اند که 
خلیل زاده بعد از اتمام قرارداد 2ساله اش با الریان 
از این باشگاه جدا خواهد شد و نکته قابل تامل 
اینجاست که مدافع ایرانی روز گذشته گفته بود 
یک فصل دیگر با الریان قرارداد دارد. حاال این 
سؤال به وجود می آید که آیا شجاع با الریان برای 
فصل بعد قرارداد نداشــته یا اینکه ماجرا چیز 
دیگری است؟ در این زمینه می توان اطالعات 
رســانه های قطری مبنی بر اتمام قرارداد این 
بازیکن با الریان را درســت دانست و از طرفی 
شاید هم خلیل زاده و الریان توافق کرده اند تا به 
رسانه ها اینطور اعالم شود که او یک فصل دیگر 
هم قرارداد داشته ولی با توافق دوطرفه قرار است 
الریان را ترک کند. البته این سؤال هم به وجود 
می آید که اگر خلیل زاده یک فصل دیگر با الریان 
قرارداد دارد چرا تمدید قرارداد به مدت یک فصل 
دیگر، از سوی باشــگاه الریان به صورت رسمی 
اعالم نشد؟ با این تفاسیر می توان این نظریه را 
هم درنظر گرفت که الریان دیگر تمایلی برای 
ادامه همکاری با خلیل زاده نداشت و حاال این 
بازیکن می خواهد پیراهن االهلی را بر تن کند. 
روز گذشته هم یکی از همبازی های شجاع در 
تیم ملی به همشهری ورزشی خبر داد که شجاع 
برای فصل بعد با الریان قراردادی نداشته و چند 

روز پیش هم با االهلی به توافق رسیده است.

  سرلک هم به قطر می رود؟
عبدالعزیز البریده خبرنگار شــبکه »الکاس« 
قطر خبر داده که 3باشــگاه فوتبال این کشور 
به دنبال جذب میالد سرلک هافبک ملی پوش 
پرسپولیس هستند و حتی از 2 باشگاه االهلی 
و العربی به عنوان مشتریان این بازیکن نام برده 
است. روز گذشته اما با مدیر برنامه های سرلک 
تماس گرفتیم که پیشــنهاد از باشــگاه های 
قطری را تأیید کرد ولی گفت که هنوز سرلک 
تصمیم قطعی را در مورد فصل بعد نگرفته است. 
پرسپولیس خواهان تمدید قرارداد این بازیکن 
اســت و قرار اســت در روزهای آینده سرلک 
نشستی با مدیران باشگاه داشــته باشد تا در 
مورد فصل بعد تصمیم بگیرد. سرلک با توجه 
به پیشــنهاد مالی قطری ها که با پرسپولیس 
قابل قیاس نیســت، تمایل به رفتن دارد ولی 
موضوعی که باعث تردید این بازیکن شــده، 
قرار گرفتن در ســال جام جهانی است. برخی 
از دوستان و همبازی های سرلک در تیم ملی 
و پرسپولیس به این بازیکن گفته اند که رفتن 
به قطر یک ریســک بزرگ است و بهتر است با 
ماندن در پرسپولیس، فصل آینده لژیونر شود. 
این موضوع ذهن هافبک سرخپوشان را درگیر 
کرده است. از طرفی پرسپولیس هم برای حفظ 
سرلک و راضی کردن او بابت مبلغ قرارداد کار 

سختی خواهد داشت.

  درخواست یحیی از باشگاه
یحیی گل محمدی روز سه شنبه در گفت وگو 
با خبرنگاران به این موضوع اشاره کرد که هیچ 
لیستی در مورد بازیکنان مازاد و جذب بازیکن 
جدید به باشــگاه نداده است ولی صحبت های 
یحیی به این دلیل بود کــه تیمش در 6بازی 
پایانی بابت شایعات نقل و انتقاالت وارد حاشیه 
نشود. گل محمدی از مدیران باشگاه خواسته 
که در وهله اول با مهدی ترابی، سرلک و احسان 
پهلوان برای تمدید قرارداد مذاکره کنند. یکی 
از مهم ترین خواسته های گل محمدی از مدیران 
پرسپولیس بازگرداندن احمد نوراللهی است؛ 
بازیکنی که در شــباب االهلی موقعیت خوبی 
ندارد و سرمربی ســرخ ها هم امیدوار به جذب 
این بازیکن است. با توجه به جدایی رضا اسدی 
و احتمال رفتن ســرلک، گل محمدی در فکر 
تقویت تیمش در خط هافبک اســت و اصرار 

شدیدی روی جذب نوراللهی دارد.
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رشید؛ بازنده بزرگ
در مورد مظاهری که »متن« نداشت، فقط 

»حاشیه« بود. ظاهراهنوز برای او بیشتر از هر چیز 
دیگری، کل کل با فرهاد مجیدی اهمیت دارد
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ابعاد فنی به کنار؛ مسئله مهم »فرهنگ« 
در میان است. یحیی در بخش رفتاری، 

روزبه روز آدم های بیشتری را ناامید می کند

به خاطر المپیک تغییر وزن دادمچرا یحیی »برانکو« نیست؟
یونس امامی با طالی آسیا خاطرات تلخ نروژ 

را به فراموشی سپرد و حاال از آرزوهایش 
برای کسب مدال در المپیک می گوید
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هیچ وقت گروه به 
این خوبی نداشتیم

رضا قوچان نژاد می گويد تيم ملی در 2 دوره قبلی به خاطر ترس از گروهش صعود نکرده است 
او اعتقاد دارد اين بار تيم به  خودباوری رسيده و اميدواری به صعود خيلی زياد است

محمد زارعی |  رضا قوچان  نژاد یک سالی هست 
از میادین فوتبال دور مانده و در هیچ تیمی بازی 
نکرده است. با این حال، او هنوز از بازی خداحافظی 
نکرده و ممکن است بار دیگر با پیراهن یک باشگاه 
جدید به میدان برگردد و هوادارانش را هیجان زده 
کند. گوچی به خاطر بازی های خوبی که در ترکیب 
تیم ملی ایران داشت و به خصوص با گلی که در 
اولســان کره زد و ایران را به جام جهانی2014 
رساند، در همه این ســال ها چهره محبوبی نزد 
هواداران فوتبال در ایران بوده است. این مهاجم 
بااخالق و دوست داشتنی در گفت وگو با روزنامه 
همشهری به سؤاالتی درخصوص شرایط خودش 
و همچنین وضعیت تیم ملی ایران در جام جهانی 

پاسخ داده است.

  قرعه کشــی جام جهانی برگزار شد و 
در مورد گروه ایــران در این رقابت ها تحلیل های 
متفاوتی می شود. بعضی ها گروه ایران را آسان و 

برخی دیگر آن را سخت می دانند. نظر شما در این 
ارتباط چیست؟

از روزی که این گروه بندی مشخص شده، از خودم سؤال 
می کنم ما چرا نتوانیم از گروه مان صعود کنیم؟ به نظرم 
حتما می شود صعود کنیم. حاال انگلیس تیم بزرگی است 
ولی معموال در جام جهانی و جام ملت های اروپا بیشتر از 
یک چهارم نمی تواند صعود کند. سال1966 که قهرمان 
شد و همین یوروی اخیر که تا فینال رفت، به نظرم استثنا 
بودند. اگر به تاریخ نگاه کنید، انگلیس تیم تورنمنتی نیست 

ولی قوی ترین تیم در گروه ماست.

  بعد از آنها به نام آمریکا می رسیم.
بله، آنها هم تیم خیلی خوبی هستند اما ایران را هم نباید 
دســت کم بگیریم، چون ما هم خیلی تیم خوبی داریم. 
لژیونرهای زیادی داریم و بازیکنان باتجربه هم در تیم مان 
زیاد هستند. برای همین در تک بازی با آمریکا چرا نباید 
بتوانیم ببریم؟ همینطور بازی مقابل حریف سوم مان، حاال 
می  خواهد ولز باشد یا اوکراین یا اسکاتلند. ما اصال کمتر از 

این تیم ها نیستیم البته به جز انگلیس. بنابراین در گروهی 
که 2تیم اول باال می آیند، شانس خیلی خوبی داریم.

  دوست داری از بین تیم های ولز، اوکراین 
و اسکاتلند با کدام تیم هم گروه شویم؟

این 3تیم از لحاظ سطح فنی خیلی به هم نزدیک هستند. 
اسکاتلند و ولز تیم های خیلی فیزیکی هستند که می شود 
با فوتبال انگلیس مقایسه شان کرد؛ یعنی از لحاظ استایل 
بازی تقریبا شبیه انگلیس هســتند. از تیم اوکراین خیلی 
اطالعات ندارم اما با توجه به شرایط جنگی در این کشور فکر 
می کنم انگیزه مضاعفی دارند و با تمام وجود می خواهند 
برای ملت شان بجنگند. برای همین خیلی سخت است که 
بگوییم کدام تیم صعود می کند. باالخره به هر تیمی بخوریم 
باید 2برد در این گروه داشته باشیم و این غیرممکن نیست.

  پس خیلی امیدوارید که در جام جهانی 
بتوانیم از گروه مان صعود کنیم؟

من همیشه امید داشــتم. در جام های جهانی 2014 و 

2018 که خودم حضور داشتم هم همیشه امیدوار بودم 
که از گروه مان صعود کنیم. خیلی هم نزدیک بود این اتفاق 
بیفتد. به خصوص در روسیه که خیلی نزدیک بود صعود 
کنیم و با یک گل صعودمان قطعی می شــد. االن هم به 
صعود باور دارم چون یک تیم خیلی خوب داریم که چندین 

سال است دارند کنار هم بازی می کنند.

  نســل فعلی تیم ملی با نسل شما چه 
تفاوت هایی دارد؟

همانطور که گفتم، االن بچه ها باتجربه اند و خیلی از آنها حضور 
در دو سه جام جهانی و تورنمنت مهم را در کارنامه دارند. در 
تیم فعلی اغلب بچه ها لژیونر هستند و در لیگ های خوبی 
بازی می کنند. ولی در نســل ما لژیونرها کمتر بودند و اگر 
یادتان باشد، آن زمان من و اشکان دژاگه نخستین لژیونرها 

بودیم. غیر از ما لژیونرهای زیادی نبودند 
که به تیم اضافه شوند. اما االن می بینیم 

که خیلی از بازیکنان در لیگ های اروپا می درخشند و خوب 
هم کار می کنند. برای همین جو تیم ملی مثبت است.
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