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یک رسم باورنکردنی در باشگاه پرسپولیس
خرید ستاره برای همسایه

پرسپولیســی ها باالخــره جانشــین 
احمد نوراللهــی را پیدا کردنــد. آنها که وارد 
مذاکره با محمد آبشــک هم شــده بودند، در 
نهایت تصمیم گرفتند به ســراغ رضا اسدی 
برونــد و بازیکنــی را به خدمــت بگیرند که 
این اواخــر در لیگ های خارجی دیده شــده 
است. اســدی قبال اســتعدادش را در فوتبال 
ایران به نمایش گذاشــته اما در اروپا، فرصت 
چندانــی بــرای بازی پیــدا نکــرده و فصل 
 گذشــته در دقایق بســیار کمی بــه میدان 

رفته است. 
او در کنــار کمــال کامیابی نیــا و میالد 
ســرلک، می توانــد ترکیــب هافبک هــای 
دفاعی پرســپولیس را کامل کنــد. ترکیبی 
کــه البتــه محمــد شــریفی جــوان هــم 
یکی از نفــرات آن به شــمار مــی رود تا تیم 
 یحیی در ایــن بخــش از زمین با مشــکلی 

روبه رو نباشد. 
حاال شــاید تنها دغدغه مهم گل محمدی 
بــرای تیمش بعــد از خریــد چنــد مدافع 
و یــک هافبک، جــذب یک مهاجــم درجه 
یک برای سرخپوشــان خواهد بود. اســدی 
انتخاب خوبی برای پرســپولیس به شــمار 
می رود اما اینکه مدیران باشــگاه پذیرفته اند 
بــرای خرید ایــن ســتاره زیر بار »قــرارداد 
 یــک ســاله« برونــد، چیــزی به جــز یک 

فاجعه بزرگ نیست. 
در حقیقــت اســدی یــک ســال بعــد 
در چنیــن روزهایــی بازیکــن آزاد شــده 
و بــه راحتی می تواند از باشــگاه جدا شــود. 
در فوتبــال روز دنیا، قراردادهای یک ســاله 
صرفا مخصوص ســتاره هایی هستند که سن 
زیادی دارنــد و حداقل از 32 ســالگی عبور 
کرده اند. در فوتبــال ایران اما بــه راحتی به 
یک ســتاره جوان، قرارداد یک ساله پیشنهاد 
 می شــود. قراردادی که تنها و تنها به ســود 

خود بازیکن است. 
همین اسدی که حاال با یک رقم قابل توجه 
جذب سرخ ها شــده، فصل آینده آزاد است تا 

تیم دیگری را برای خودش انتخاب کند. 

در حقیقــت، او کــه دوران ناموفقی را در 
فوتبال اروپا ســپری کرده، دوباره خودش را 
در فوتبــال ایران محک می زنــد و اگر در این 
فوتبال بدرخشد، به راحتی به سراغ کشورهای 
همسایه می رود و برای یک تیم خارجی بازی 

می کند. 
آن هم بــدون یک ریــال درآمدزایی برای 
باشگاه پرســپولیس. تیمی که ســتاره ای در 
قواره های احمد نوراللهی را به صورت »رایگان« 
از دست داده، طبیعتا نمی تواند از امثال اسدی 

هم درآمدزایی کند.
بخشــی از ایــن رونــد سراســر غلط در 
پرســپولیس و چند باشــگاه دیگر، به رفتار 
هوادارها هم مربوط می شــود. آنهــا مدام به 
مدیــران باشــگاه بــرای خرید ســتاره ها 
فشــار می آورنــد و وارد یک رقابــت ذهنی 
 بــا هــواداران تیم هــای رقیــب بــر ســر 

خرید بازیکن می شوند. 
به همین خاطر اســت که مدیران باشگاه 
هم هر طور که شــده، بازیکنان مدنظرشــان 
را جذب می کنند و برای ایــن کار، زیر بار هر 

خفتی می روند. 
خریــد بازیکنــی مثــل رضــا اســدی، 
چیزی شــبیه پشــت کردن به آینده باشگاه 
اســت. ســتاره ای که احتماال یک سال بعد 
در چنیــن روزهایــی، همــه عکس هایش با 
لباس پرســپولیس را پاک کرده و راهی یک 
تیــم خارجی یا یــک تیم متمول تــر داخلی 
شــده اســت. در واقع پرســپولیس بیشتر از 
 خــودش، ایــن خریــد را بــه ســود رقبــا 

انجام داده است. 
او از همیــن حــاال، می توانــد بــرای 
آینــده اش با هر تیمــی مذاکره کنــد و برای 
فصل بعد، هــر تصمیمی بگیرد. ایــن تاوان 
تصمیم های غیرحرفه ای باشــگاهی اســت 
که هنوز نمی داند قرارداد یک ســاله عمال به 
 معنای از دســت دادن مالکیت یک بازیکن از 

همان نقطه شروع است.

بازتاب

رقابت هــاي وزنه بــرداري در 
پارالمپیک همیشه یکي از جذاب ترین 
مسابقات است. جایي که پاروزنه برداران 
در شرایط متفاوتي به نبرد با پوالد سرد 
مي روند و به شــکل خاص خودشــان 
نشان مي دهند که معلولیت، محدودیت 
نیســت. پاراوزنه برداري ایران همیشه 
با حضور ســیامند رحمــان و عادت به 
رکوردشکني هایي که داشت، همیشه 
جزو نامــداران این رشــته بــود. اما با 
درگذشــت ناگهاني او در اوج جواني و 
در شرایطي که نقشه هاي بزرگي براي 
توکیو داشت، جاي خالي او در این میدان 
حسابي خالي به نظر مي رسد. جاي خالي 
لبخندي که همیشه بر پنهاي صورت 

سیامند دیده مي شد. 

با این وجود اما پاراوزنه برداران ایران 
شــروع خوبي در توکیو داشــتند. آنها 
توانستند هم نخســتین مدال کاروان 
کشور را به دست بیاورند و هم طالي اول 

را ضرب کنند. 
در مسابقات دســته 65 کیلوگرم 
پاراوزنه بــرداري که عصــر روز جمعه 
برگزار شد، امیر جعفری نخستین مدال 
کاروان را به دســت آورد. او در حرکت 
اول یکضــرب ۱۹5 کیلوگرم را به ثبت 
رساند، در حرکت دوم که ۱۹6 کیلوگرم 
بود، دچار خطا شد و در حرکت سوم هم 
نتوانســت ۱۹۸ کیلوگرم را ثبت کند و 
درنهایت روي سکوي دوم ایستاد تا مدال 
اول کاروان رنگ نقره اي داشته باشد. روز 
گذشــته اما روز فوق العاده اي براي این 

رشته بود و نخستین مدال طالي کاروان 
به دســت آمد. در رقابت هاي دســته 
۸0- کیلوگرم روح اهلل رستمي به عنوان 
نماینده ایران روي سکو رفت و یک طالي 
خوشرنگ را به گردن آویخت. با توجه به 
اینکه رستمي در مسابقات بین المللي 
سال 202۱ وزنه 24۱ کیلوگرمي دسته 
۸۹- کیلوگرم را مهــار کرده بود، طبق 
اعالم مسئوالن مسابقات، رکورد جهاني 

این دسته به نام او است. 
رکورد پارالمپیک این دسته نیز در 
اختیار مجید فرزین است که با مهار وزنه 
240 کیلوگرمی در پارالمپیک 20۱6 
ریو ضمن کســب مدال طال این رکورد 
را به نام خود ثبت کرد. رســتمي در این 
دسته با ورزشکارانی از چین، اوکراین، 

یونان، گرجستان، کلمبیا، ایتالیا و برزیل 
رقابت کرد. 

او ابتدا موفــق به مهــار وزنه 225 
کیلوگرمی شد و در ادامه کادر فنی برای 
وی وزنه 22۸ کیلوگرمی را درخواست 
دادند. دارنده مدال نقره پارالمپیک لندن 
برای مهار این وزنه نیز مشکلی نداشت. 
رســتمی که پیش از این توانسته بود با 
مهار وزنه 24۱ کیلوگرمی رکورد جهانی 
این دسته را به نام خود کند برای حرکت 
سوم پشــت وزنه 234 کیلوگرمی قرار 
گرفت و برای مهار آن مشکلی نداشت و 
با این وزنه طالي خود را مسجل کرد. با 
توجه به قهرمانی رستمی وی درخواست 
رکوردشکنی داد اما در مهار وزنه 242 

کیلوگرمی ناموفق بود.  

 نقره با چاشني
 ركوردشکني چندباره

روز گذشــته امــا کاروان ایران یک 
مدال نقره ارزشمند هم داشت. مدالي 
که در پرتاب نیزه به دست آمد و چاشني 
رکوردشکني داشــت. امان اهلل پاپی در 
رقابت هاي پرتاب نیزه بــه مصاف ۱۱ 
پرتابگر نیزه )نشسته( کالسF56 رفت. 
4۷.۷4 اولیــن پرتاب او بــود که با این 
پرتاب به رده دوم رســید. او در دومین 
پرتاب 4۹.50 رکورد جهان را شکست 
و در سومین شانس خود نیزه را 4۹.26 
پرتاب کــرد. 4۹.56 پرتاب چهارم بود 
تا او یک بار دیگر رکورد دنیا را بشکند و 
تعجب همگان را به همراه داشته باشد. 
او پنجمین بــار 4۹.55 پرتاب کرد و در 
پرتاب ششم هم نیزه را 4۷.۸3 پرتاب کرد 
و یک رکورد خاص و به یادماندنی برجای 
گذاشــت. در حالی که انتظار می رفت 
پاپی مدال طال را به خود اختصاص دهد، 
ورزشــکار آذربایجانی با پرتابی باالتر از 
ورزشکار ایران به مدال طال دست پیدا 
کرد تا نماینده کشــورمان مدال نقره را 

کسب کند.
پیروزی قاطع والیبال نشسته 

ایران بر آلمان 
از ســوی دیگر، تیم ملــی والیبال 
نشســته ایران رقابت های پارالمپیک 
توکیو را با موفقیت آغاز کرد. ملی پوشان 
ایران در نخستین دیدار خود در مرحله 
گروهی در برابر تیم ملی آلمان در ســه 
ست پیاپی و با حســاب 25 بر 23، 25 
بر ۱6 و 25 به برتری رسیدند. تیم ملی 
ایران با ترکیب مهدی بابــادی، داوود 
علیپوریان، حسین گلستانی، مرتضی 
مهرزاد، مجید لشگری و صادق بیگدلی 
به میدان رفت. ست نخست این بازی که 

یک رقابت بسیار نزدیک و حساس میان 
دو تیم بود، 23 دقیقه طول کشــید. در 
پایان این ست، به ویژه به لطف درخشش 
ستاره تیم ایران، مرتضی مهرزاد، به سود 

ملی پوشان ایران به پایان رسید.
مهره کلیدی تیم ملی ایران مرتضی 
مهرزاد با قد 2 متر و 46 سانتیمتر است. 
حضور او در زمین مسابقه باعث پوشش 
2 متر و 30 سانتیمتر در عرض و یک متر 

و ۹6 سانتیمتر در ارتفاع است.
مرتضی مهرزاد پس از پایان مسابقه 
مقابل تیــم ملی آلمان گفــت: »بازی 
خیلی دشواری بود چون انتظار چنین 
عملکردی را از تیم آلمان نداشتیم. آنها 
در ست نخست واقعا یک بازی پایاپای را 
ارائه کردند.« مرتضی مهرزاد درباره بازی 
بعدی تیم ملی ایران در برابر تیم  برزیل 
اشاره کرد: » بازی با برزیل هم قطعا دشوار 
خواهد بود. اما مربیان ما شناخت خوبی 
از این تیم دارند. تیم ایران بازی به بازی 
بهتر می شود. ما اینجا هستیم تا مردم 

ایران را شاد کنیم.«
تیم ملی والیبال نشســته ایران در 
دومیــن رویارویی خود روز دوشــنبه 
30اوت )۸ شهریور( در گروه A به دیدار 
تیم ملی برزیل می رود. یک روز پس از 
آن نیز تیم ملی چین، ســومین حریف 

ملی پوشان ایران در این گروه است.
تیم ملی والیبال نشســته ایران از 
امیدهای اصلی کاروان ورزشــی ایران 
برای کســب مدال طال در پارالمپیک 
توکیو به شــمار می رود. ایــن تیم در 
پارالمپیک های ۱۹۸۸، ۱۹۹2، ۱۹۹6، 
2000، 200۸ و 20۱6 بــه عنــوان 
قهرمانی رسیده و حال به دنبال کسب 
هفتمین مدال طالی خود در پارالمپیک 

2020 است.

كاروان پارالمپیک روي دور مدال آوري

ضرب طال در پوالد سرد، ركوردشكني در پرتاب نيزه

اتفاق روز

چهره به چهره

آریا رهنورد

لید: درست در روزهایی که احتمال تماشای اولین تصاویر 
کریستیانو رونالدو با لباس یونایتد نزدیک و نزدیک تر می شد، 
این بازیکن در یک چرخش غیرمنتظــره به تیم دیگری در 
این شهر پیوست و پیراهن باشگاهی را بر تن کرد که در آن، 
به یک ستاره بزرگ تبدیل شده بود. سی آر سون بعد از یک 
دوران نه چندان درخشان در یووه، حاال برای شیاطین سرخ 
به میدان می رود. این درست همان اتفاقی بود که هواداران 
قرمزها برای ۱2 سال انتظارش را می کشیدند. اتفاقی که دیگر 
تقریبا محال به نظر می رســید اما ناگهان عملی شد و دنیای 

فوتبال را شگفت زده کرد.
راه کریســتیانو و یونایتد ســال 200۹ با یک قــرارداد ۹4 
میلیون یورویی از هم جدا شد. سی آر سون به رئال مادرید رفت و 
منچستری ها هم در طول چندین سال، پیراهن شماره هفت را 
برای نفرات متعددی در نظر گرفتند. نفراتی که هیچ کدام شان 
در یونایتد به یک ســتاره بزرگ و تاریخ ساز مثل کریس تبدیل 
نشدند. رونالدو اما در طول یک دهه در مادرید، همه موفقیت های 

فردی و تیمی ممکن را تجربه کرد. وقتی زمان جدایی او از برنابئو 
از راه رسید، خیلی ها در انتظار بازگشتش به یونایتد بودند اما او 
یووه را انتخاب کرد و تصمیم گرفت فوتبالش را در سری آ دنبال 
کند. بعد از ســه فصل اما، حاال چالش تازه ای در زندگی رونالدو 
از راه رسیده است. او در آستانه پیوســتن به سیتی قرار داشت 
اما ناگهان، تصمیمش را تغییر داد تا برای اولین باشــگاه بزرگ 
دوران فوتبالش توپ بزند. هنوز معلوم نیست چه چیزی کریس 
را در این مسیر قرار داده است. برخی از صحبت های خصوصی 
و سرنوشت ساز سر الکس فرگوسن با این ستاره حرف می زنند. 
مردی که همیشه برای او نقش یک پدر فوتبالی را بازی کرده است. 
برخی هم معتقدند که یونایتد پیشنهاد مالی بهتری به رونالدو داده 
و او را از چنگ سیتی خارج کرده است. آمار و احتماالت فوتبالی، 
نشان می دهند شانس رسیدن به جام های تیمی و جوایز فردی 
در منچستریونایتد برای کریس کم تر از منچسترسیتی و حتی 
یوونتوس است اما نمی توان تنها از دریچه منطق به این انتقال نگاه 
کرد. کریس در همه این سال ها هر بار که به شهر منچستر برگشته، 
به شدت مورد تشویق و حمایت هواداران باشگاه قرار گرفته است. 
برگشتن بزرگ ترین بازیکن تاریخ باشــگاه، مساله ای نیست 
که کسی بخواهد به آن پشــت پا بزند. رونالدو در این بازگشت، 
می خواهد به همه نشان بدهد که از همه مهره های تاریخ لیگ 

برتر انگلیس بزرگ تر است.
ترکیب کریس و لباس قرمز، یکی از آن قاب هایی است که 
هواداران فوتبال را به شدت به وجد می آورد. یک قاب زیبا که همه 

سال ها در انتظار تکرارش بودند. کریس البته احتماال نمی تواند 
پیراهن شماره هفت تیم را به دست بیاورد. این شماره فعال در 
اختیار کاوانی است و بر اساس قوانین با توجه به ثبت رسمی این 
شماره، تنها در صورت جدایی کاوانی این اتفاق امکان پذیر است. 
کریس تنها در صورتی پیراهن شماره هفت را به دست می آورد 
که لیگ برتر انگلیس این قانون را به نفع او تغییر بدهد. همزمان با 
تب و تاب منچستری ها برای معارفه این فوق ستاره، یووه در حال 
بازسازی ترکیبش است. آنها با چند گزینه مذاکراتی داشته اند اما 
در نهایت ترجیح دادند به سراغ مویزه کین بروند و دوباره از این 
مهاجم استفاده کنند. آلگری به طور کلی رابطه چندان خوبی با 
رونالدو نداشت و از این جدایی هم استقبال کرد. مدیران باشگاه 
یووه هم معتقدند هزینه صد میلیونی برای کریس، نتیجه خوبی 
به همراه نداشته است. این باشگاه، متخصص بردن لیگ قهرمانان 
را به خدمت گرفت تا بتواند این جام را پس از ســال ها به دست 
بیاورد. برخالف انتظارها اما نه رونالدو توانست به قهرمانی یووه 
در اروپا کمک کند و نه یووه توانست کریس را در مسیر بردن توپ 
طال قرار بدهد. دو طرف این ماجرا، دیگر از هم سیر شده بودند 
و باید به استقبال یک تصمیم متفاوت می رفتند. تصمیمی که 

منچستری ها را شدیدا خوشحال کرده است.
حاال انتظارها از تیم اوله، کامال متفاوت خواهد بود. تیمی 
که ستاره ای مثل دخیا را روی خط دروازه، رافائل واران را در 
خط دفاع، پل پوگبا و برونو فرناندز را در خط هافبک و رونالدو، 
سانچو، رشفورد و کاوانی را در خط حمله در اختیار دارد، نباید 

به چیزی به جز قهرمانی راضی شود. آنها دیگر نمی توانند ادعا 
کنند که نسبت به رقبایی مثل سیتی و لیورپول، کم مهره تر 
هســتند. یونایتد حداقل نســبت به ترکیب فعلی سیتی، 
پرستاره تر به نظر می رسد. آنها بعد از فرگی، دیگر هیچ وقت 
قهرمان لیگ نشده اند و حاال می خواهند این موفقیت بزرگ 
را به دســت بیاورند. با این انتقال، فصل جدید لیگ برتر هم 
دیدنی خواهد شــد. رقابتــی بین مربیان بــزرگ و نام های 
تاریخ سازی که حاال دوباره روبه روی هم قرار گرفته اند. شاید 
این، آخرین تجربه کریس در فوتبال اروپا باشد. باانگیزه ترین 
ستاره دنیای فوتبال، دست به هر کاری می زند تا این تجربه 
را به یک موفقیت بزرگ بدوزد. او متولد شده است تا در زمین 

فوتبال، بدرخشد و هر گلری را تسلیم کند.

آریا طاری

فصل جدید لیگ برتر به زودی آغاز می شود اما 
هنوز تکلیف نیمکت چهار تیم لیگ برتری روشن 
نیست. تیم هایی که فعالیت چندانی در فصل نقل 
و انتقاالت هم نداشــته اند. با وجود رفع ممنوعیت 
ورود خارجی ها به لیگ برتر، هنوز خبری از جذب 
مربیان خارجی در این لیگ نیست. در فاصله پایان 
فصل گذشته و شروع این فصل، هشت تیم ترکیب 
نیمکت شــان را تغییر داده اند. عددی که برای یک 

لیگ حرفه ای، بیش از حد زیاد به نظر می رسد.
بازماندگان

از ۱6 تیمی که این فصل در رقابت های لیگ برتر 
ایران به میدان خواهند رفت، هشت تیم به صورت 
قطعی کارشان را با همان مربیان فصل گذشته شروع 
خواهند کرد. البته که صحبت کردن از قطعیت ها در 

فوتبال ایران چندان منطقی نیست اما به نظر می رسد 
که هشت مربی، از فصل قبل به همراه تیم های شان 
به این فصل منتقل می شوند. نفر اول این فهرست، 
یحیی گل محمدی است. مردی که فصل گذشته 
با پرســپولیس، دومین قهرمانــی  متوالی اش در 
رقابت های لیگ برتر را جشــن گرفــت. او حاال در 
شمار مربیان پرافتخار تاریخ لیگ برتر دیده می شود. 
محرم نویدکیا هم کارش را با سپاهان ادامه می دهد. 
مردی که اگرچه در اولین فصل کار به عنوان سرمربی 
جام به دست نیاورد اما عملکردی درخشان داشت و 
تیمی فوق العاده آماده را به فوتبال اصفهان تحویل 
داد. فرهاد مجیدی هم برای اولین بار از شــروع یک 
فصل، سرمربی استقالل خواهد بود. این چهارمین 
فصلی است که فرهاد در آن به عنوان مرد اول نیمکت 
این باشــگاه فعالیت می کند. صنعت نفت با وجود 
مشکالت شدید مالی، در فصل گذشته نتایج چندان 
فاجعه باری را پشت سر نگذاشت. برزیلی های فوتبال 
ایران، سیروس پورموسوی را برای فصل جدید حفظ 
کرده اند و می خواهند با این مربی به کار ادامه بدهند. 
مس رفسنجان هم که در اولین فصل بازی در باالترین 

ســطح فوتبال ایران عملکردی فراتر از حد انتظار 
داشت، محمد ربیعی را نگه داشته و ابراهیم صادقی را 
به عنوان دستیار در کنار این سرمربی جوان قرار داده 
است. این اولین بار است که ابراهیم صادقی در همه 
دوران فوتبالش به تیمی به جز سایپا ملحق می شود. 
نساجی بعد از نتایج درخشان اواخر فصل گذشته، با 
ساکت الهامی ادامه می دهد. او در استادیوم وطنی به 
یک چهره محبوب تبدیل شده است. فجر سپاسی هم 
همچنان کالنتری را روی نیمکت خواهد داشت. این 
سرمربی توانست به انتظار طوالنی مدت شیرازی ها 
برای بازگشت به لیگ برتر پایان بدهد. نفر آخر این 
فهرست هم امیر قلعه نویی است. او با یک فصل نقل و 
انتقاالت موفقیت آمیز به استقبال لیگ بیست و یکم 
می رود. این سرمربی البته در ماه های ابتدایی فصل، 
محروم است و باید دیدارهای زیادی از تیمش را از روی 
سکوها دنبال کند. محرومیتی که البته ممکن است در 
فصل پیش رو و پس از عذرخواهی رسمی قلعه نویی، 

کاهش هم داشته باشد.
تازه وارد ها

در بین مربیان فصل جدید لیگ برتر، چند نفر در 

لیگ بیستم هم دیده می شدند اما هدایت تیم های 
متفاوتی را بر عهده داشتند. مهدی تارتار که فصل 
قبل سرمربی پیکان تهران بود از این باشگاه جدا شد و 
هدایت ذوب آهن اصفهان را بر عهده گرفت. مجتبی 
حسینی هم در مســیر معکوس از ذوب جدا شد تا 
به صورت رســمی هدایت پیکان را در فصل جدید 
رقابت های لیگ برتر بر عهده بگیرد. تارتار با پیکان 
نتایج بسیار خوبی به دست آورد و عملکرد قابل دفاعی 
داشت. حســینی اما نتوانست در مسجدسلیمان و 
ذوب، انتظارها را برآورده کند. تغییر نیمکت ها فقط 
برای مربی های شکســت خورده اتفاق نمی افتد. 
جواد نکونام که فصل قبل، توانســت یکی از دو جام 
فوتبال ایران را به دست بیاورد، رسما از باشگاه فوالد 
خوزستان جدا شد. تیمی که سرمربی، مدیرعامل 
و جمعی از کلیدی ترین ســتاره هایش را به راحتی 
از دســت داده و در تلخ ترین شــرایط ممکن برای 
لیگ برتر آماده می شــود. فراز کمالوند که در فصل 
گذشته سرمربی سایپا شده بود و مدتی هم دستیار 
فرهاد مجیدی بود، در شــروع این فصل سرمربی 
تراکتورسازی تبریز است. او قول داده در پایان دومین 

سال مربیگری اش، این باشگاه را قهرمان رقابت های 
لیگ برتر کند.

چهار نیمکت بالتکلیف
چهار تیم لیگ برتری هم هنوز شرایط روشنی 
روی نیمکت شان ندارند. نفت مسجدسلیمان یکی از 
تیم هایی به شمار می رود که هنوز سرمربی جدیدش 
را معرفی نکرده است. تیمی که فصل گذشته به سختی 
در لیگ برتر ماندگار شد. شاید آنها تصمیم به ادامه 
همکاری با فکری بگیرند اما این تصمیم هنوز رسما 
اعالم نشده است. باشگاه آلومینیوم هم در یک اقدام 
حیرت آور، تمدید قراردادش با منصوریان را ساعاتی 
بعد از اعالم این خبر پس گرفت تا به همکاری با این 
مربی پایان بدهد. در پدیده مشهد هم شرایط بسیار 
عجیب به نظر می رسد. چراکه مهدی رحمتی اخیرا به 
جلسه با هیات مدیره باشگاه دعوت شده اما بالفاصله 
بعد از ورود به ساختمان پدیده، انبوهی از صندلی های 
خالی را مقابل خودش دیده است. این وسط شرایط 
هوادار تهران هم به شدت مبهم به نظر می رسد. فعال 
عنایتی سرمربی این تیم اســت اما احتمال انتقال 

سهمیه این باشگاه به شهر دیگری هم وجود دارد.

بازگشتی كه همه را شگفت زده كرد

چرخش قرن

نگاهی به شرایط نیمکت های لیگ برتر
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