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خادم هم دعوت شد
دعوت رسمی فدراسیون کشتی از امیررضا 
خادم برای حضور در کارگروه فنی کشــتی آزاد 
در حالی صورت گرفته کــه خادم به عنوان یکی 
از رقبای انتخاباتی علیرضا دبیر به دلیل نرسیدن 
تایید صالحیت به مجمع راه پیدا نکرد و پس از 
انتخابات هم هیچ واکنش رسمی به این موضوع 
نشان نداد. فدراســیون کشتی فرصت را مغتنم 
شمرده تا از تمامی افراد فنی و مجرب کشتی برای 
حضور در میدان عمل دعوت بــه عمل آورد، اما 
هنوز مشخص نیست امیررضا خادم نیز تمایلی به 
همکاری با فدراسیون تحت ریاست رقیبش دارد 
یا خیر؟ فدراسیون کشتی طی روزهای گذشته 
با دعوت از بســیاری از چهره های شناخته شده 
و منتقد نشان داده بیش از هر چیز به رسیدن به 
اهداف اصلی و رشد و اعتالی کشتی توجه دارد. 
دبیر حتی عبدالمهدی نصیرزاده نزدیک ترین 
رقیب انتخاباتی اش را هم مسئول سازمان لیگ 
کرد که البته گفته می شود ممکن است اهداف 
دیگری از این حرکت داشــته باشد که رو کردن 

عیار واقعی نصیرزاده در عمل است.
    

تجلیل از ششمین طالیی لندن
مراسم تجلیل از کمیل قاسمی ظهر دیروز در 
محل خانه کشتی عبدا... موحد مجموعه ورزشی 
آزادی تهران برگزار شد. در این مراسم که با حضور 
محمد بنا و غالمرضا محمدی سرمربیان تیم های 
ملی کشــتی آزاد و فرنگی، علیرضا دبیر، رییس 
فدراسیون کشتی و اعضای تیم های ملی کشتی 
آزاد و فرنگی بزرگســاالن برگزار شد، از کمیل 
قاسمی که به تازگی صاحب مدال طالی المپیک 
2012 لنــدن در وزن 120 کیلوگرم کشــتی 
آزاد شده است، تجلیل شد. علیرضا دبیر رییس 
فدراسیون کشتی نیز در پایان گفت:»این مدال 
مبارک کمیل قاسمی باشــد، از زمانی که اعالم 
کردند کمیل صاحب مدال طال شده است هیچ 
اتفاقی نیفتاد و ما گفتیم که این استارت را بزنیم. 
امیدوارم وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و 

صدا و سیما نیز ادامه دهنده این راه باشند.« 
    

سهراب به تایلند می رسد؟
دکتر غالمرضا نوروزی رییس فدراســیون 
پزشکی ورزشی در تشریح آخرین شرایط پیگیری 
درمان سهراب مرادی گفت:»بر اساس معاینات 
اولیه انجام شده توسط همکاران تیم پزشکی در 
هانوفر آلمان، مقرر شد تا دو هفته سهراب مرادی 
به صورت صبح و عصر زیر نظر فیزیوتراپ و مربی 
بدنســاز به فیزیوتراپی بپردازد و پس از دو هفته 
مجددا از محل آسیب دیدگی تصویربرداری انجام 
شود تا برنامه ریزی درمانی با هدف صرف حضور او 
در رقابت های گزینشی المپیک و کسب سهمیه 
ورودی بازی های توکیو 2020 انجام شود.« دکتر 
نوروزی که مســئولیت پیگیری درمان سهراب 
مرادی را بر عهده دارد، افزود:»پس از شرکت در 
بازی های گزینشی، برنامه درمانی جهت حضور 
این وزنه بردار شایسته در بازی های المپیک نیز 
انجام خواهد شد و به طور کلی بر اساس معاینات 
انجام شده و با توجه به میزان آسیب دیدگی، به 
حضور او در بازی های المپیک خوشبین هستیم. 
تمام پروسه درمان سهراب مرادی با حمایت این 
فدراسیون انجام می شــود و دوستداران ورزش 
کشور از این نظر نباید نگران نباشند.« باید دید 
در این پروسه یک ماهه که در آستانه مسابقات 
جهانی به پایان می رســد و بعید است سهراب 
و پزشکان او چنین ریســکی را بپذیرند که او در 

تایلند روی تخته برود.
    

CBA یخچالی در
باشگاه تنگشی چین روز گذشته رسما اعالم 
کرد که بهنــام یخچالــی، گارد راس تیم ملی 
بســکتبال را به خدمت گرفته است. جیانگسو 
تنگشی که دو فصل پیش صمد نیکخواه بهرامی 
را در اختیار داشت حاال یک بازیکن ایرانی دیگر را 
برای لیگ CBA در ترکیب خود دارد. یخچالی 
24 ساله و 191 سانتی متری که یکی از بازیکنان 
موثر تیم ملی و باشگاه خود در چند سال اخیر بوده 
به عنوان یار آسیایی به تنگشی پیوسته است .این 
بازیکن در حال حاضر به همراه تیم ملی در اردوی 
اروپایی به سر می برد و آماده جام جهانی 2019 
 CBA چین می شود. با پیوستن یخچالی به لیگ
او بعد از حامد حدادی، صمد نیکخواه بهرامی و 
مهدی کامرانی چهارمین بسکتبالیست ایرانی 
است که به این رقابت ها پا می گذارد.حدادی که 
یک بار عنوان قهرمانی این لیگ را با ســیچوآن 
کسب کرده بهترین عملکرد را داشته اما صمد 
نخستین بسکتبالیســت ایرانی بود که به این 
پیکارها رفت. لیگ چین شبیه ترین نمونه به لیگ 

NBA  در دنیا از لحاظ فرمت برگزاری است.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

برای چند فصل، هواداران پرسپولیس به ترکیب 
ثابت و کم تغییر تیم شــان عادت کرده بودند. در 
روزهای محرومیت از نقــل و انتقاالت، حدس زدن 
ترکیب 11 نفره این باشگاه ساده ترین کار دنیا بود. با 
این حال تغییرات تابستانی ممکن است چهره آشنای 
پرسپولیس برای طرفداران را تغییر بدهد. در نگاه اول 
به نظر می رسد کالدرون تیمش را با بیشترین شباهت 
نسبت به ترکیب فصل گذشته، بیشترین استفاده از 
نفرات سابق تیم و کم ترین میزان حضور خریدهای 
جدید در ترکیب اصلی بسازد اما فعال همه چیز در 
مرحله حدس و گمان قرار دارد. امضای مرد آرژانتینی 
هنوز پای این تیم دیده نمی شود. این احتمال وجود 
دارد که ترکیب مدنظر او برای قرمزها، همه هواداران 

فوتبال در ایران را شگفت زده کند.
    

از روند دیدارهــای تدارکاتی پیش فصــل نمی توان به 
چینش ثابتی برای پرسپولیس در فصل جدید دست پیدا 
کرد. کالدرون در تابســتان تیمش را با یک و یا دو هافبک 
دفاعی به زمین فرستاده و همین تغییرات را در خط حمله 
تیم نیز پیاده کرده اســت. مرد اول نیمکــت قرمزها هنوز 
تردیدهایی در مورد بعضی از بازیکن ها دارد و بدون تردید 
همچنان ترکیب اصلی تیمش را نمی شناســد. در چنین 
شرایطی شاید تعویق لیگ در نهایت به سود این مربی تمام 
شود. چراکه تیم او در اردوی ترکیه دیدارهای دوستانه خوبی 
را پشت ســر نگذاشته و حاال مشــغول برگزاری بازی های 
دوستانه با تیم های مختلف باشگاهی است. انتخاب سرمربی 
جدید پرســپولیس برای خط دروازه، از همین حاال کامال 
روشن به نظر می رســد. هر مربی دیگری هم که به جای او 
برای هدایت سرخپوشان انتخاب می شد، علیرضا بیرانوند 
را روی خط دروازه قرار می داد. بیرو گلــر اول این روزهای 
تیم ملی و آماده ترین سنگربان این سال های فوتبال ایران 
به شمار می رود. مرد شماره یک دروازه پرسپولیس البته در 
دیدار با سایپا در جام شــهدا، مرتکب یک اشتباه بزرگ شد 
اما این اشــتباه برای خارج کردن او از ترکیب کافی به نظر 
نمی رسد. بیرو در این فصل نیز گلر ثابت سرخپوشان خواهد 
بود تا بوژیدار رادوشوویچ نیز به عنوان دروازه بان ذخیره روی 

نیمکت حضور داشته باشد.
در خط دفاعی، به احتمال زیاد گابریل کالدرون به ترکیب 
دفاعی تیم برانکو در نیم فصل دوم لیگ برتر هجدهم اعتماد 
خواهد کرد. ترکیبی که با نمایش های خوب شان توانستند 
هت تریک قهرمانی را برای این باشــگاه رقم بزنند. بعید به 
نظر می رسد او زوج موفق و درجه یک سیدجالل حسینی و 
شجاع خلیل زاده را تغییر بدهد. شاید با توجه به شرایط سنی 
ســیدجالل، این بازیکن در بعضی از مسابقه ها استراحت 
کند و جایش را به محمدحسین کنعانی زادگان بدهد اما در 
ترکیب اصلی تیم برای بازی های حساس، جایی برای کنعانی 
نخواهد بود. مهدی شیری در رقابت با حسین ماهینی، شانس 
زیادتری برای بازی در سمت راست خط دفاعی دارد. ماهینی 
پس از چند مصدومیت جدی، نمی تواند تهدید بزرگی برای 

شیری تلقی شــود. در ســمت چپ اما رقابت ویژه ای بین 
محمد نادری و محمد انصاری ایجاد خواهد شد. از آن جایی 
که انصاری از مصدومیتی طوالنی مدت برگشــته، به زمان 
بیشتری برای رســیدن به آمادگی مطلوب نیاز دارد. این 
موضوع موجب می شود محمد نادری گزینه اصلی تر کالدرون 
برای پست دفاع چپ باشد. در واقع خط دفاعی پرسپولیس 
به احتمال فراوان زیر نظر کالدرون نیز با ترکیب فصل گذشته 
و حضور همزمان شیری، ســیدجالل، خلیل زاده و نادری 

چیده خواهد شد.
اگر گابریل کالدرون تصمیم به بازی با دو هافبک دفاعی 
بگیرد، احمد نوراللهی و کمال کامیابی نیا گزینه های مطلوب 
این مربی به شمار می روند. با این حال از اطراف باشگاه شنیده 
می شود که مرد آرژانتینی شیفته فوتبال هجومی و بازی با 
یک هافبک دفاعی اســت. در این صورت کمال کامیابی نیا 
همانند فصل گذشــته دفاعی ترین عنصــر خط هافبک 
پرسپولیس خواهد بود. احمد نوراللهی در سمت راست خط 
هافبک، مهدی ترابی در سمت چپ و بشار رسن نیز به عنوان 
هافبک میانی، هافبک های کلیدی تیم کالدرون هستند. 
البته از آن جایی که بشــار کمی دیر بــه تیم ملحق خواهد 
شد، احتماال در آغاز فصل فرشــاد احمدزاده به جای او در 
ترکیب قرار خواهد گرفت. در واقع ترکیب اصلی خط هافبک 
پرسپولیس در آغاز فصل، با کمال، نوراللهی، ترابی و فرشاد 
ساخته خواهد شد. اگر کمال به دیدارهای هفته اول نرسد، 
احمد کمی عقب تر می رود و با حضور فرشاد در سمت راست 
خط هافبک، وحید امیری نیز به عنــوان هافبک هجومی 

بازی خواهد کرد.
علی علیپور، همچنان گزینه بدون جانشین پرسپولیس 
برای خط حمله اســت. بازیکنی که در هر شرایطی فیکس 
خواهد بود و نقش مهمی در عملکرد هجومی تیم کالدرون 
خواهد داشــت. اگر ســرمربی قرمزها تصمیم به استفاده 
همزمان از دو مهاجم بگیرد، خرید خارجی باشگاه و وحید 
امیری گزینه های بــازی به عنوان زوج علیپور هســتند. 
اســتفاده از یک بازیکن خارجی به جــای ماریو بودیمیر، 
احتماال مهم ترین تغییر ترکیب پرســپولیس نســبت به 
آخرین دیدارهای فصل گذشته اش خواهد بود. چراکه نفرات 
مازادی مثل سروش، شایان و مهدی شریفی همگی در تیم 

پروفسور نیز نیمکت نشین بودند.
ثبات، مهم تریــن عامل بــرای موفقیت هــای پیاپی 
پرسپولیس در سال های گذشته بود. آنها خیلی زود در شروع 
فصل به اوج هماهنگی می رسیدند و امتیازهای کلیدی را 
زودتر از همه رقبا جمع می کردند. پرســپولیس در شروع 
فصل، همیشه یک قدم از رقبا جلو بود و تمرکزش را در فصل 

نقل و انتقاالت از دست نمی داد. 
در این فصل، پرسپولیســی ها پنجره نقــل و انتقاالت 
پرهیاهویی را پشت ســر گذاشــته اند اما کالدرون هنوز 
یک بــرگ برنــده دارد و آن، حفظ نفــرات اصلی ترکیب 
پروفسور اســت. او همچنان می تواند ثبات و هماهنگی را 
در مجموعه اش نگه دارد و هر تغییر بزرگی در ترکیب تیم 
را به آینده موکول کند. حاال دیگر همــه چیز به این مربی 
بستگی دارد. هر تصمیم او، بخشی از سرنوشت فصل جدید 

سرخپوشان را رقم خواهد زد.

آریا طاری

استراماچونی برای تفریح به ایران نیامده است. 
همه فریادهای او در جلسه های تمرینی استقالل 
این حقیقت را آشکار می کنند. پس از چند شکست 
متوالی در کارنامه مربیگری مرد ایتالیایی، او دست 
به هر کاری می زند تا این بار دیگر ناکامی را تجربه 
نکند و یک پروژه موفقیت آمیز را در استقالل پشت 
سر بگذارد. او در اردوی پیش فصل، بازیکنان زیادی 
را محک زده و البته نفرات متعــددی را نیز کنار 
گذاشته است. اولین قدم بزرگ او به عنوان مرد اول 
نیمکت استقالل، رسیدن به بهترین ترکیب ممکن 
برای تیم است. برای رسیدن به یک هارمونی جذاب 
در باشگاه، او باید خیلی زود این ترکیب اصلی تیم را 
شناسایی کند. ترکیبی که باید با مفیدترین نفرات 

تیم در پست های مختلف شکل بگیرد.
    

در چند فصل گذشــته، یکی از مهم ترین پرسش ها در 
مورد استقالل به خط دروازه مربوط بوده است. سیدمهدی 
رحمتی و سیدحسین حسینی گزینه های بازی به عنوان 
سنگربان های اصلی باشگاه بودند. سطح هر دو نفر نزدیک 
به هم به نظر می رســید و انتخاب یک نفــر از میان آنها، 
دشواری های خاص خودش را داشــت. هر کدام از این دو 
گلر که در درون دروازه قرار می گرفت، نارضایتی سنگربان 
رقیب روی نیمکت آشکار می شــد. سیدحسین چند بار 
تیم را تهدید به جدایی کرد و حتی به صورت غیرمستقیم 
از تمایلش برای پیوستن به پرســپولیس خبر داد. گفته 
می شــد در قرارداد مدنظر او با باشگاه، بندی برای جدایی 
ســیدمهدی رحمتی در نظر گرفته شده است. در نهایت، 
باشگاه قرارداد سیدحســین را تمدید کرد و کاپیتانش را 
به پدیده مشــهد فروخت. حاال دیگر عمر این »دوگانه« 
بزرگ در باشگاه استقالل به پایان رســیده و تردیدی در 
مورد انتخاب گلر شــماره یک وجود ندارد. سیدحســین 
حسینی سنگربان بی رقیب استقالل در لیگ نوزدهم است 
و در همه دیدارهای فصل برای استقالل به میدان خواهد 
رفت. او حاال با نهایت تمرکــز درون دروازه قرار می گیرد و 
حواشی مربوط به رقابتش با یک دروازه بان دیگر، تاثیری در 
عملکردش نخواهد داشت. استراماچونی نیز اعتماد زیادی 
به حسینی دارد و پروسه جذب یک گلر دوم برای تیمش را 
با جدیت دنبال نمی کند. استقالل خیلی زود به این سوال 
بزرگ جواب داده اما هنوز سوال های بزرگ دیگری نیز در 

لیگ نوزدهم در اطراف این باشگاه وجود دارند.
فرشاد محمدی مهر و خسرو حیدری، در شروع فصل 
جدید دیگر در عضویت باشگاه اســتقالل نیستند. این به 
آن معناست که آبی ها تنها یگ گزینه برای بازی در سمت 
راست خط دفاعی دارند. وریا غفوری تنها مهره استراما برای 
بازی در این بخش از زمین خواهد بود. بازیکنی که در طول 
هر فصل زیاد مصدوم می شــود و اگر این آسیب دیدگی ها 
تکرار شوند، باشــگاه با مشــکالت زیادی دست و پنجه 
نرم خواهد کرد. در مرکز دفاع ســیاوش یزدانی و محمد 
دانشــگر گزینه های مدنظر ســرمربی ایتالیایی هستند. 

حتی در صورت بازگشــت پژمان منتظــری، بعید به نظر 
می رســد پژمان جایی در ترکیب اصلی تیم داشته باشد. 
روزبه چشمی نیز در تابستان از استقالل جدا شده است. با 
توجه به خروج نام میثم تیموری و امید نورافکن از فهرست 
باشــگاه، وضعیتی شبیه به سمت راســت خط دفاعی در 
ســمت چپ نیز وجود دارد. در این بخش از زمین نیز تنها 
میالد زکی پور می تواند بــرای آبی ها به میدان برود. بدون 
شــک حضور پنج بازیکن در همه دیدارهای فصل جدید 
استقالل از همین حاال قطعی به نظر می رسد. سیدحسین 
حســینی، وریا غفوری، میالد زکی پور، سیاوش یزدانی و 
محمد دانشگر نفراتی هســتند که در هر شرایطی، نفرات 

ثابت استقالل جدید خواهند بود.
ســرمربی ایتالیایــی اســتقالل در اردوی تمرینــی 
پیش فصل از سیســتم 1-4-1-4 برای استقالل استفاده 
کرده اســت. اگر این سیســتم پایه در تیم حفط شود، به 
احتمال زیاد مســعود ریگی تنها هافبک دفاعی ترکیب 
آبی ها به شمار می رود. جلوتر از او نیز داریوش شجاعیان، 
فرشــید اســماعیلی، آرش رضاوند و یک نفر از بین علی 
دشــتی، بلبلی و مهدی قائدی بازی خواهند کرد. در این 
سیستم شیخ دیاباته از بیشترین شانس برای تبدیل شدن 
به تک مهاجم استقالل برخوردار است. احتمال دیگری هم 
اما برای این تیم وجود دارد. اگر اســتراماچونی تصمیم به 
استفاده همزمان از دو هافبک دفاعی برای تیمش بگیرد، 
ریگی در کنار علی کریمی مالکیت میانه میدان تیم را در 
دست خواهند داشت. در این صورت، سه هافبک نیز جلوتر 

از آنها قرار خواهند گرفت. 
با توجه به اردوی تابستانی باشگاه، به نظر می رسد آن 
سه هافبک، داریوش شجاعیان، فرشید اسماعیلی و آرش 
رضاوند باشند. خط هافبک، یکی از نقاط پرترافیک ترکیب 
اســتقالل اســت. آنها می توانند برای بازی در کناره های 
خط هافبــک، روی دشــتی، بلبلی و مهــدی قائدی نیز 
حســاب ویژه ای باز کنند. عالوه بر این، باشــگاه به دنبال 
جانشین پاتوسی نیز هســت و احتماال در روزهای آینده 
 یک هافبک طراح را برای بازی پشت سر مهاجم ها جذب 

خواهد کرد.
اگر اســتقالل فصل را با حضور توامــان دو مهاجم در 
ترکیب کلید بزند، احتماال مرتضی تبریزی در کنار شیخ 
دیاباته برای این تیم به میــدان خواهند رفت. خط حمله 
بلندقامتی که روی کارهای هوایــی تبدیل به نقطه قوت 
استقالل خواهند شد و هر دفاعی را آزار خواهند داد. شاید 
سبک بازی مرتضی و شیخ تا حدودی شبیه به هم به نظر 
برسد و ممکن است این مســاله مشکالتی برای استقالل 

به وجود بیاورد. 
انتخاب های کلیدی استراماچونی در روزها و هفته های 
آینده، آرایش جنگی اســتقالل جدید را می سازند. البته 
که این مربی در طول فصل نیــز آزمون و خطاهای خاص 
خودش را خواهد داشت و ترکیبش را چند بار تغییر خواهد 
داد. نگرانی بزرگ این روزهای مرد ایتالیایی اما به جانشین 
نداشــتن چند بازیکن در ترکیب اصلی مربوط می شود. 
اســتقالل هنوز هم در بازار نقل وانتقــاالت به خریدهای 

بیشتری نیاز دارد.

نگاهی به ترکیب احتمالی پرسپولیس در لیگ نوزدهم

امضای گابریل
نگاهی به ترکیب احتمالی استقالل در لیگ نوزدهم

آرایش جنگی استرا!

سوژه روز

رضــا آذری، تازه ترین قربانی تغییرات در اســتقالل 
است. ســرمربی ایتالیایی آبی ها دیگر عالقه ای به حفظ 
این بازیکن جوان ندارد و نام او را در فهرســت خروج قرار 
داده است. آذری فصل گذشته در استقالل چهره شد و در 
شروع فصل، در ترکیب تیم وینفرد شفر قرار گرفت. او در 
آخرین هفته نیم فصل اول لیگ برتر هجدهم، اولین گلش 
برای استقالل را وارد دروازه سپیدرود کرد. به نظر می رسید 
این هافبک خالق و پرانگیزه، در مسیر تبدیل شدن به یک 
ستاره جذاب قرار دارد اما حاال آینده او در استقالل خیلی 
زود به خط پایان نزدیک شده است. البته که شاید حواشی 
رضا آذری و فعالیت های او در فضای مجازی، کمی فراتر 

از استانداردهای حرفه ای بوده اند اما اصرار استراما برای 
اخراج روزانه بازیکنان از استقالل نیز کمی نگران کننده 
به نظر می رسد. او هر روز از خواب بلند می شود، به تمرین 
استقالل می رود و قبل از نواختن سوت پایان هر تمرین، 
حداقل یک بازیکن را کنار می گــذارد. اینکه آقای مربی 
اقتدار کافی را برای برخورد با بازیکنان داشته باشد و بتواند 
به تنهایی برای تیم تصمیم بگیرد، در نگاه اول قابل قبول 
به نظر می رسد اما استقالل برای شــروع فصل جدید به 
»بازیکن« نیاز دارد و با ایــن روند که مرد اول نیمکت تیم 
نفراتش را کنار می گذارد، دیگر در شروع فصل جدید هیچ 

بازیکنی در استقالل باقی نخواهد ماند!

تعداد خروجی های این فصل استقالل، بیشتر از دو برابر 
مهره های ورودی این باشگاه است. آنها در همه پست ها با 
چند بازیکن وداع کرده اند و با این حســاب، نیمکت شان 
در فصل تازه برای چند پســت کامال خالــی خواهد بود. 
اســتقالل همین حاال برای کناره های خط دفاعی هیچ 
مهره جانشــینی ندارد و مصدومیت و محرومیت نفرات 
تخصصی اش در این بخش از زمین، برای اســتراماچونی 
دردسرساز خواهد بود. آبی ها تقریبا به اندازه یک تیم کامل 
بازیکن از دست داده اند و هر روز یک اسم تازه به فهرست 
اخراجی های باشــگاه اضافه می شود. اقتدار استراما قابل 
تحسین است اما آیا او نمی تواند کمی بیشتر با نفرات تیم 
مدارا کند؟ آیا او نمی تواند شــرایطی را بــه وجود بیاورد 
که اولین اشــتباه هر بازیکن، آخرین اشــتباهش در تیم 
نباشد؟ بی نظمی، درگیری و مسائلی از این دست، حتی 
در باشگاه های اروپایی نیز اتفاق می افتند. همه باشگاه ها 

تنبیه  خاص خودشان را برای این موارد در نظر می گیرند 
و هیچ تیمی، با اولین حرکت اشــتباه دست به اخراج یک 
بازیکن مستعد نمی زند. فقدان ثبات در چند فصل گذشته 
تبدیل به یکی از عوامل مهم ناکامی استقالل در جام های 

مختلف شده است. 
آنها باید یک ترکیب ثابت برای خودشان پیدا کنند و از 
تغییر تکراری ترکیب بپرهیزند اما در عمل، این اتفاق در 
فصل جدید نیز رخ نخواهد داد. همه بازیکنان تیم هر روز 
با اضطراب اخراج به تمرین باشگاه قدم می گذارند. حتی 
بعید نیست ســرمربی تیم در طول فصل نیز با هر اشتباه، 
یک بازیکن را از تیم کنار بگذارد. مدیریت درســت تنها 
در برخورد قهری با بازیکنان خالصه نمی شــود. امضای 
حکم اخراج، ساده ترین کار ممکن است اما حفظ انگیزه و 
همدلی در تیم، ماموریت دشوارتری برای سرمربی جدید 

استقالل خواهد بود.

روند عجیب و باورنکردنی خروج بازیکنان از استقالل

هر روز، یک اخراجی!
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