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باالخره قرمز میپوشند

یحیی محروم است

در بــازی بــا پدیــده حمیــد مطهــری
چهــار اخطــاره و محــروم بــود و حــاال
یحیــی گل محمــدی بــا چهــار اخطــار
از داوران محــروم شــده ضمــن اینکــه
یحیــی کــه در نشســت خبــری قبــل از بــازی
نمیتوانســت شــرکت کنــد امــروز هــم
قــادر بــه نشســتن روی نیمکــت تیمــش و
هدایــت تیــم خــود نیســت.

تأکید به سازمان لیگ

دیــروز در جلســه هماهنگــی بــازی
نماینــدگان تیــم پرســپولیس تأکیــد
کردنــد بــا توجــه بــه اشــتباهاتی کــه از
ســوی ســازمان لیــگ در چنــد بــازی قبــل
دربــاره اســامی محرومــان تیمهــا در
لیســت ارائــه شــده بــه مدیــران تیمهــا
صــورت گرفتــه بــود ،ســازمان لیــگ
مراقــب باشــد کــه ایــن اشــتباهات تکــرار
نشــود تــا هیــچ بازیکنــی بــه اشــتباه بــازی
نکنــد و مشــکلی گریبانگیــر تیمهــای
لیــگ برتــری نشــود.

پرسپولیس و شجاع
در یک هتل

ابراهیــم شــکوری معــاون اجرایــی
باشــگاه پرســپولیس اعــام کــرد :بهتریــن
هتــل ممکــن در هنــد بــرای اعضــای تیــم
رزرو شــده کــه فاصلــه زمانــی اندکــی
نســبت بــه فــرودگاه ،کمــپ تمرینــی و
ورزشــگاه محــل بازیهــا دارد .بــه دلیــل
توریســتی بــودن شــهر گــوا ،ایــن کار بــرای
باشــگاه هزینههــای بســیار باالیــی در پــی
داشــت کــه بــه زودی جزئیــات هزینههــا
را اعــام خواهیــم کــرد .هتلــی کــه بــرای
تیــم در نظــر گرفتــه شــده نیــز ،همــان
هتلــی اســت کــه طبــق ادعــای مســئوالن
هنــدی ،اعضــای تیــم الریــان قطــر مســتقر
میشــوند.

پرسپولیس

ازتهرانتاهند،ازهندتادربی

خبر

در جلســه هماهنگــی بــازی بــا
نســاجی مقــرر شــد پرســپولیس بــا لبــاس
یکدســت قرمــز ،دروازهبــان بــا لبــاس
ســبز و تیــم نســاجی مازنــدران بــا لبــاس
یکدســت ســورمهای و دروازهبــان،
طوســی بــه میــدان برونــد .در ایــن جلســه
بــه ایــن موضــوع نیــز اشــاره شــد کــه بــا
توجــه بــه لغــو بــازی صنعــت نفــت،
امــکان تغییــر ســاعت بــازی بــا نســاجی و
آغــاز زودتــر بــازی هــم وجــود داشــت کــه
ســازمان لیــگ اعــام کــرد هماهنگیهــا
در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت.
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نگاه

مشغولیتهای ویژه دربی
حتــی اگــر نفــس قرمزهــا از ســفرهای رفــت برگشــت
بــه هنــد و انجــام دیدارهایــی ســنگین بــا رقبــای عربــی
فوقالذکــر بــه شــمارش نیفتــد و بــا بدنهایــی ســالم
و بــدون مصدومیتهــای شــدید بــه تهــران برگردنــد،
مقابلــه بــا اســتقالل ،رقیــب بــزرگ و سنتیشــان در
نســخهای جدیــد از دربــی تهــران در روز  22اردیبهشــت،
مســألهای اســت کــه فکــر و ذهــن و جســم قرمزهــا را
حداقــل از  10روز مانــده بــه انجــام آن مســابقه بــه خــود
مشــغول خواهــد کــرد و از ســرمایهگذاری روی ســایر
مــوارد و تمرکــز بــر نــکات دیگــر بــاز خواهــد داشــت و بــه
تبــع آن روی بیــان کارشــان در ســایر دیدارهــا و جامهــا اثــر
منفــی خواهــد گذاشــت.

ادوات یک خودکشی احتمالی
ضعــف سرســامآور حملــهوران ســرخ در ایــن
فصــل مســألهای اســت کــه رســیدن بــه ایــن مهــم را
بــرای پرســپولیس و مربیانــش ســخت و ســختتر
کــرده و اگــر ایــن نقصــان در اســرع وقــت برطــرف نشــود،
تالشهــای گلمحمــدی و شــرکایش بــی ثمــر مانــده و
یکــی از پــر مســابقهترین و ســختترین فصــول تاریــخ
حیــات قرمزهــا بــا کمتریــن حاصــل بــرای آنهــا بــه پایــان
خواهــد رســید .فصلــی کــه شــاید پرســپولیس بــه ســبب
ضعــف وحشــتناک خــود در تمــام کنندگــی و گل نکــردن
فرصتهــای ایــدهآل ،افسوســی ابــدی و مانــدگار را بــر دل
خــود و هوادارانــش بگــذارد و مهاجمــان ایــن تیــم را نــه
بــه عوامــل ناکامســازی رقبــا بلکــه ادوات یــک خودکشــی
احتمالــی تبدیــل کنــد.

دو جور نگاه
فرســودگی وســیع و غیرقابــل اجتنــاب و
انکارناپذیــری کــه بــر اثــر ســفرهای فــوق دامــان
پرســپولیس را میگیــرد ،مســألهای اســت کــه میتوانــد
دســت قرمزهــا را از هــر ســه جامــی کــه هــدف گرفتهانــد،
کوتــاه ســازد .در عیــن حــال ،نــگاه مثبتتــر آن اســت
کــه بگوییــم چــون پرســپولیس هنــر کســب نتایــج مــورد
نظــر را در صحنههــای آســیایی بــه خوبــی بلــد اســت (و
دو بــار رســیدن بــه دیــدار نهایــی لیــگ قهرمانــان طــی
ســه ســال اخیــر ســند بــاز آن اســت) ،ایــن بــار هــم یحیــی
گلمحمــدی و حمیــد مطهــری و همراهانشــان گلیــم
خــود را در آســیا از آب بیــرون میکشــند و مجــوز صعــود
میگیرنــد و پــس از عبــور احتمالــی از ســد شــاهین
بندرعامــری در جــام حذفــی ایــران ،دورخیــز موفــق
تــازهای بــه ســوی رقیــب سنتیشــان در شــهرآورد جدیــد

جبران مافات با پیش
درآمد آسیایی

پرســپولیس حــاال دو امتیــاز از
ســپاهان عقــب افتــاده و حریــف قــدر
ایــن فصــل دیگــر مــوی دمــاغ نیســت و
عمـ ً
ا بــرای یحیــی و تیمــش شــاخ و شــانه
کشــیده اســت .پرســپولیس بــه راحتــی
دو امتیــاز در مشــهد جــا گذاشــت و حــاال
بایــد بــا نهایــت تــاش برنــده بــازی امــروز
باشــد و امیــدوار بمانــد کــه ســپاهان امتیــاز
از دســت بدهــد.
حریــف امــروز پرســپولیس نســاجی
اســت کــه در خانــه و در اوج بحــران یــک
امتیــاز از ســرخها گرفــت هــر چنــد در آن
مســابقه هــم بــا وجــود شــرایط عجیــب
و غریــب زمیــن و هــوا پرســپولیس اســیر
فرصــت ســوزی و بیدقتــی خــودش
شــد.
حریــف امــروز پرســپولیس یــک
تیــم تــه جدولــی اســت بــا ایــن تفــاوت
کــه از آنچــه نیــم فصــل اول بــود فاصلــه
گرفتــه اســت .بعــد از تغییــرات دوبــاره
در کادر فنــی نســاجی و حضــور ســاکت
الهامــی و همکارانــش در کادر فنــی ایــن
تیــم و البتــه اضافــه شــدن بازیکنانــی مثل
رضــا دهقانــی ،مرتضــی آقاخــان ،ســعید
جالل ـیراد ،علــی آلکثیــر و اکبــر صادقــی
نســاجی جــان تــازهای گرفتــه و در دو
مســابقه اخیــرش برنــده بــوده اســت تــا
بعــد از مدتهــا طعــم پیــروزی را بچشــد
و در ســودای خــروج از محوطــه ســقوط
باشــد.
پرســپولیس امــا بعــد از مشــکالتی
کــه در مشــهد پشــت ســر گذاشــت حــاال
در شــرایط اســتاندارد ورزشــگاه آزادی و
بــا تمــام نیروهایــش از ایــن مســابقه بــرد
میخواهــد هــر چنــد محرومیــت یحیــی
شــاید شــرایط ایــن تیــم را در بــازی امــروز
تــا حــدودی بــه هــم بریــزد.
معضــل بــزرگ ایــن بــازی امــا
تعــداد کروناییهــای نســاجی اســت
کــه میتوانــد وضعیــت میهمــان را
تغییــر دهــد .ظاهــرا  5بازیکــن و  5عضــو
کار فنــی بــا تســت مثــت کرونــا شــرایط
حضــور در مســابقه را ندارنــد کــه بایــد دیــد
بــا تس ـتهای نهایــی ایــن تیــم ســرانجام
نســاجی اص ـ ً
ا شــرایط حضــور در میــدان
را پیــدا خواهــد کــرد یــا نــه.
پرســپولیس دنبــال جبــران مافــات
و دو امتیــاز هــدر رفتــه در مشــهد اســت
و از ایــن بــازی بــرد میخواهــد پــس هــر
نتیج ـهای غیــر از ایــن شــرایط ایــن تیــم را
در بــاالی جــدول بــه هــم خواهــد ریخــت
بخصــوص اینکــه بعــد از ایــن مســابقه
ســرخها راهــی هنــد خواهنــد شــد تــا
در بازیهــای فشــرده لیــگ قهرمانــان
شــرکت کننــد و بــرد در ایــن مســابقه
میتوانــد ایــن تیــم را در شــرایط روحــی
مناســبی قــرار دهــد.

تهــران خواهنــد داشــت.
با ماشین توقفناپذیر سپاهان چه باید کرد؟
بازگشــت عیســی آلکثیــر پــس از محرومیتــی
طوالنــی ،تزریــق شــدن مجــدد مهارتهــای فنــی مهــدی
ترابــی بــه خــط حملــه (البتــه ناتــوان) ســرخها و جــا
افتــادن تدریجــی شــهریار مغانلو در خــط تهاجــم قرمزها
و دل بســتن بــه ارتقــای تدریجــی مهدیخانــی ،مهاجــم
بازگشــته از کرواســی و امیــد بــه بیــدار شــدن مهــدی عبــدی
از خــواب بهــاریاش کــه باعــث شــده گلهــای 200
درصــد(!) را بــه ســبک و ســیاق آرمــان رمضانــی بــه در و
دیــوار بزنــد ،مســائلی اســت کــه شــاید ســختیهای کار
یحیــی و دســتیارانش را کمتــر کنــد .اگــر تعــارف را کنــار
بگذاریــم ،ســپاهان بــه ســبب تمرکــز روی دو جــام داخلــی
و معــاف بــودن از رقابتهــای آســیایی امســال و البتــه بــه

حمایت هم حدی دارد
تحــت هــر شــرایطی و بخصــوص بــا توجــه بــه
مســائل فــوق ضــروری اســت کــه مربیــان پرســپولیس
نــگاه منطقــی خــود را بــه مســائل موجــود حفــظ کننــد
و بــه دنبــال بهانهجویــی نباشــند .در پایــان دیــدار
اخیــر بــا تیــم «پدیــده» در مشــهد ،یحیــی و مطهــری
و همچنیــن افشــین پیروانــی بیــش از آن کــه از ضعــف
حیرتانگیــز مهاجمــان بیهنــر تیــم خــود حــرف
بزننــد ،دههــا بــار از بلنــد بــودن چمــن ورزشــگاه گالیــه
کردنــد و آن را از دالیــل اصلــی ثبــت تســاوی  1-1در ایــن
دیــدار عنــوان نمودنــد حــال آن کــه مهاجمــان قــد و نیــم
قــد و پرشــمار پرســپولیس اگــر ذرهای هنــر هــم در ایــن
بــازی بــروز میدادنــد ،تیمشــان دســتکم بــا اختــاف
 3-4گل برنــده میشــد .حــل مشــکالت ابتــدا مســتلزم
آسیبشناســی واقعبینانــه و یافتــن ایــرادات حقیقــی
و ســپس اقــدام مؤثــر بــرای رفــع آنهــا اســت و تــا وقتــی
کــه افــراد و گروههــای متضــرر شــده ،ایــرادات اصلــی را
نپذیرنــد و بلنــد بــودن چمــن را مهمتــر از بیکفایــت
بــودن حملــهوران تیــم خــود توصیــف کننــد ،راه بــه
جایــی نخواهنــد بــرد .حمایــت از بازیکنــان پــر اشــتباه
و روحیــه دادن بــه آنهــا البتــه اقــدام بــدی نیســت امــا نــه
بــرای کســانی کــه از یکــی دو متــری دروازههــای خالــی
و بــا عــرض  7متــر و نیــم هــم قــادر بــه گلزنــی نیســتند و
موقعیتهایــی را هــدر میدهنــد کــه یــک تیــم بــزرگ را
بــه روز ســیاه مینشــاند و بــه شــکلی بیرحمانــه از عــرش
تــا فــرش پاییــن مـیآورد و بــا فــرق ســر بــه زمیــن میکوبــد.

پاسخ مربی پرسپولیس به انتقادها از فرصت سوزی:

پیش بازی

پرسپولیس – نساجی

محمد قراگزلو

پرسپولیس بدون مدافع روی نیمکت

امیری -مغانلو خط حمله مقابل نساجی

لطــف کار فنــی خــوب محــرم نویدکیــا و علیرضــا مرزبــان
از همــه مزایــای الزم بــرای مانــدن در صــدر جــدول لیــگ
و قهرمــان شــدن و قطــع نــوار فتوحــات چهــار ســاله
پرســپولیس بهــره میگیــرد و بــه کاری بــزرگ و ابتــکاری
و حســاب شــده از ســوی کادر فنــی ســرخها بــرای ســاقط
کــردن ماشــین امتیازگیــری توقفناپذیــر طالییهــای
اصفهــان و تفــوق بــر آنــان نیــاز اســت.

وصال روحاني

بــازی بــا تیــم دســته دومــی و کــم نــام و نشــان
شــاهین بنــدر عامــری در مرحلــه یکهشــتم نهایــی
جــام حذفــی فوتبــال کشــور دیــداری نیســت کــه اســباب
نگرانــی قرمزهــا شــود امــا شــکی وجــود نــدارد کــه
ســختترین روزهــا در انتظــار یحیــی گلمحمــدی و
دســتیاران اوســت.
شــاهین بندرعامــری کــه تیمــی از لیــگ دســته
دوم فوتبــال کشــور اســت ،در دو مرحلــه قبلــی جــام
حذفــی ،نیــروی زمینــی و اســتقالل مالثانــی را نــاکام و
حــذف کــرده امــا نــه ایــن دســتاوردها و نــه حتــی امتیــاز
میزبانــی در دیــدار بــا پرســپولیس بــرای مســابقهای کــه
 8یــا  9اردیبهشــت برگــزار میشــود ،نکاتــی نیســت کــه
مربیــان قرمزهــای تهرانــی را بــه هــراس انــدازد .مســأله
مهــم و دشــوار اصلــی بــرای یحیــی و حمیــد مطهــری
کــه دســتیار اول اوســت ،ابتــدا فتــح دیــدار خانگــی
امــروز (پنجشــنبه  19فروردیــن) بــا نســاجی قائمشــهر
در تهــران در چارچــوب لیــگ برتــر کشــور و ســپس
حضــوری همــراه بــا مجــوز صعــود در مرحلــه گروهــی
لیــگ قهرمانــان آســیا  2021اســت کــه از هفتــه آینــده در
هنــد آغــاز میشــود و ســه هفتــه طــول میکشــد و یــاران
ســیدجالل حســینی را رویــاروی الــزورای عــراق ،الوحده
امــارات و الریــان قطــر قــرار میدهــد .پیــکار بــا ایــن
حریفــان نــام آشــنا امــا دارای برخــی کیفیــات ناشــناخته
فقــط بخشــی از مشــکالت پیــش روی پرســپولیس اســت
و چــون دیدارهــای ایــن گــروه بــه «هنــد» ارجــاع شــده
کــه ایــن روزهــا بــه یکــی از معــادن و مأمنهــای اصلــی
کرونــا تبدیــل شــده ،عبــور از ایــن گــذرگاه نفســگیر بــا
بیمهــا و مشــکالت متعــددی همــراه شــده و بیــم
آن مــیرود کــه گلمحمــدی و شــرکایش بــه شــدت
فرســوده شــوند و در بازگشــت بــه صحنــه لیــگ داخلــی،
نــای مبارزههــای تــازه و اندوختــن امتیازاتــی جدیــد را
نداشــته باشــند.

گزارش

پرسپولیس مقابل پدیده فقط یک
گل زد تا همه روی معضالت باقیمانده خط
حمله این تیم فوکوس کنند اما هم مربیان
این تیم هم پیشکسوتان ،هواداران را به صبر
دعوت کردند تا میزان هماهنگی نفرات
جدید با تیم بیشتر شود .با این حال ترکیب
خط حمله پرسپولیس نسبت به بازی قبل
حتماً تغییر خواهد کرد.
عیسی همچنان فیکس نیست
در بازی با پدیده امید عالیشاه کنار
شهریار مغانلو بازی کرد که نتیجه خوبی
برای پرسپولیس نداشت اما قرار است امروز
وحید امیری کنار شهریار به میدان برود و زوج
خط حمله باشد .با این شرایط باز هم خبری
از حضور عیسی آل کثیر در ترکیب اصلی
نخواهد شد تا شاید زوج عیسی – شهریار را
در یکی از بازیهای لیگ قهرمانان در ارنج
اولیه ببینیم .زوج امیری -مغانلو در بازی با
نفت مسجدسلیمان عملکرد قابل قبولی
داشت .در آن بازی امیری گل زد و مغانلو
پاس گل داد .با این حساب مهدی ترابی
در پست هافبک راست و به احتمال زیاد
احسان پهلوان در جناح چپ هافبک میانی
به میدان خواهند رفت و بازیکنانی مثل
امید عالیشاه و سیامک نعمتی گزینههای
تعویض در کنارههای خط میانی خواهند بود
ضمن اینکه آلکثیر و عبدی باید منتظر باشند
تا در نیمه دوم به میدان بروند.
فرجی نرسید ،هیچ کس بیرون نمیماند
با توجه به تغییر قانون سازمان لیگ
درباره تعداد بازیکنان نیمکت نشین ،دیگر
بازیکنان باالی  20سال هم میتوانند دو
سهمیه اضافی نیمکت را اشغال کنند و این
یعنی که پرسپولیس میتواند در هر مسابقه
نام  20بازیکن را در لیست خود قرار دهد.
با این حساب و برخالف آنچه قب ًال نوشته
بودیم محمد شریفی ،علی شجاعی یا
مهدی مهدیخانی از لیست بیرون نخواهند

ماند و نام شان در لیست بازی نساجی دیده
میشود.
از سوی دیگر فرشاد فرجی به
خاطرمشخص نشدن تست دوباره کرونایش
به بازی نساجی نرسید و حتی اگر دیروز و
امروز هم جواب تستش منفی میشد جایی
در لیست نداشت چرا که اوالً یک هفته با تیم
تمرین نکرده ودوم اینکه کادر فنی دیروز
لیست  20نفرهاش را به سازمان لیگ داده
بود.
با این حساب رادوشویچ ،کامیابینیا،
نعمتی ،عالیشاه ،شجاعی ،شریفی،
مهدیخانی ،عبدی و آلکثیر  9بازیکنی
هستند که روی نیمکت بازی امروز حضور
خواهند داشت و از این جمع  5نفر شانس
دارند تا در جریان مسابقه به عنوان بازیکن
تعویضی به میدان بروند .با این حساب
پرسپولیس روی نیمکت حتی یک مدافع
چه از نوع میانی چه کناری نخواهد داشت
و کادر فنی امیدوار است از کمال به عنوان
رزرو مدافعان میانی و از نعمتی و شجاعی به
عنوان نفرات ذخیره مدافعان راست و چپ
در موقع لزوم استفاده کند.
ارتباط با یحیی قبل از بازی و بین دو نیمه
در بازی با پدیده که حمید مطهری
محروم بود و نتوانست روی نیمکت تیمش
بنشیند سعی داشت دو سه بار با نزدیک
شدن به زمین با نیمکت تیم ارتباط بگیرد که
مأموران ورزشگاه اجازه ندادند .این بار یحیی
گل محمدی محروم است اما میتواند قبل
از بازی و بین دو نیمه با همکاران خود در
کادر فنی و بازیکنان صحبت کند .احتماالً
اگر شرایط در نیمه نخست گره بخورد یحیی
بین دو نیمه درباره تعویضهای احتمالی با
مطهری صحبت خواهد کرد و همه چیز را به
او میسپارد چرا که ارتباط گرفتن با سرمربی
در حین بازی ممنوع است و کادر فنی
پرسپولیس هم نمیخواهد تن به کارهای
مخفیانه برای ارتباط گرفتن با یحیی بدهد.

عکس نوشت

جای نگرانی نیست ،فشار را از روی مهاجمان بردارید

بــه دلیــل محرومیــت یحیــی گل محمــدی از بــازی
امــروز حمیــد مطهــری در نشســت خبــری پیــش از
بــازی حاضــر شــد هــر چنــد معمــوالً یحیــی ایــن وظیفــه
و حتــی مصاحبــه بعــد از بــازی را بــه دســتیار اولــش
میســپارد.
مطهــری ابتــدا دربــاره بــازی بــا نســاجی گفــت:
«نســاجی بــرای مــن تداعــی کننــده حــس خــوب و
قشــنگی اســت .هــواداران پرشــوری دارد کــه همیشــه از
تیــم خــود حمایــت میکننــد .حــس خاصــی نســبت
بــه نســاجی دارم و امیــدوارم بــه جــز بــازی فــردا (امــروز)
در ادامــه لیــگ موفــق باشــد .مــا تمــام مســائل فنــی
نســاجی را رصــد کردهایــم و امــروز (چهارشــنبه)هم
آخریــن جلســه آنالیزمــان اســت تــا از حریــف شــناخت
بیشــتری بــه دســت آوریــم .میدانیــم بعــد از تغییــرات

در کادر فنــیاش در چــه فازهایــی کار میکنــد .ســعی
کردیــم بــا توجــه بــه زمــان کمــی کــه داشــتیم روی
حریــف کار کنیــم .امــروز هــم تمریــن قبــل از بــازی
پرســپولیس برگــزار میشــود و ســعی داریــم بــرای
آخریــن بــار روی نقــاط فنــی کار کنیــم تــا بتوانیــم بــا یــک
بــازی خــوب و قابــل قبــول بــه  3امتیــاز برســیم».
امــا مهمتریــن موضوعــی کــه مربــی پرســپولیس
بــه شــکل نســبتاً مفصلــی دربــارهاش صحبــت کــرد
مســأله روز ایــن تیــم اســت؛ ادامــه داســتان فرصــت
ســوزی و گل نــزدن پرســپولیس« :خیلــی میبینــم در
ایــن روزهــا میگوینــد پرســپولیس از موقعیتهایــش
اســتفاده نمیکنــد امــا  6-7مــاه قبــل هــم گفتــم صبــور
باشــید ،پرســپولیس در آن زمــان قهرمــان شــد و بــه فینال
آســیا صعــود کــرد .بــه همیــن دلیــل هــواداران بایــد صبور

باشــند .تیمــی کــه در آن ســید جــال حســینی ،احمــد
نوراللهــی و ســرلک در موقعیــت گلزنــی قــرار گرفتــه و
گل میزننــد ،از لحــاظ تاکتیکــی موفــق اســت .برخــی
مواقــع ضربــات بــه گل نمیرســد امــا خواهــش میکنــم
فشــار را از روی بچههــای خــط جلــوی مــا بردارنــد».
مطهــری ادامــه داد« :بــه ایــن امــر واقــف هســتیم کــه
بایــد از موقعیتهــای خــود بــه بهتریــن شــکل اســتفاده
کنیــم و ســعی داریــم بــا تــاش و تمریــن بیشــتر بهتــر کار
کــرده و گلهــای خــود را هــم بیشــتر کنیــم تــا در ادامــه
لیــگ بــه مشــکل نخوریــم».
او دربــاره فرصتســوزی مهاجمــان تیمــش گفــت:
«اگــر در شــرایط و بدنــه بــازی موقعیــت درســت نکنیــد،
یــا در یــک مســابقه فرصتــی نداشــته و بــر حســب اتفــاق
یــک بــر صفــر برنــده شــوید ،در آن زمــان بایــد نگــران

تیــم بــود امــا وقتــی در شــکل بــازی خــود موقعیتهــای
متعــددی بــه دســت میآوریــد و طراحیهــای
گوناگونــی بــرای حملــه داریــد ،جــای نگرانــی نیســت .بــا
تمرکــز و تــاش بیشــتر ایــن نقــص هــم برطــرف خواهــد
شــد».
مربــی پرســپولیس گفــت« :همیشــه انتقــادی
کــه بــا اســتدالل و منطــق باشــد را پذیــرا هســتیم ،زیــرا
آدمهایــی هســتیم کــه اعتقــاد داریــم انتقــاد خوبــی کــه
بــا اســتدالل و منطــق باشــد ســبب پیشــرفت خواهــد
شــد .نبایــد کورکورانــه انتقــاد کــرد ،بلکــه بایــد شــرایط
کلــی پرســپولیس را دیــد .ایــن موضــوع بــرای مــا
مشــکل نیســت .فرصتهــای زیــادی ایجــاد میکنیــم
و در ادامــه ســعی خواهیــم کــرد بهتــر از آنهــا اســتفاده
کنیــم».

باالخره فدراسیون به پرسپولیس کمک کرد یا نه؟

بحران الریان قبل از حضور در لیگ قهرمانان

در انتظار ویزا تا پای پلکان هواپیما!

سومین باخت متوالی بالن و این بار با شجاع

تمــام اعضــای کاروان پرســپولیس بــرای
ســفر بــه گــوا بــرای تکمیــل مراحــل اداری
دریافــت ویــزای ایــن کشــور روز سهشــنبه در
ت هنــد حاضــر شــدند امــا
دفتــر کارگــزار ســفار 
تــا روز گذشــته ویــزای آنهــا صــادر نشــده بــود .بــا
ایــن وجــود پرسپولیســیها همچنــان منتظــر
هســتند تــا ویزایشــان تــا فــردا کــه قــرار اســت
راهــی گــوا شــوند ،دریافــت شــود.
دیــروز مطهــری مربــی پرســپولیس از تنهــا
بــودن باشــگاهش در راه اخــذ ویــزا و مقدمــات
ســفر بــه هنــد گفــت و مشــخص نشــد باالخــره
فدراســیون بــه ایــن باشــگاه کمــک کــرده یــا
نــه« :طبــق آخریــن اطالعاتــی کــه مــن دارم
باشــگاه واقع ـاً بــرای ایــن موضــوع تنهــا بــوده  ،تــا یکــی دو روز قبــل حتــی فدراســیون فوتبــال قدمــی بــرای گرفتــن ویــزای
مــا برنداشــته بــود امــا بــا پیگیریهــای مدیرعامــل و ارکان باشــگاه ایــن مشــکل بــه حداقــل رســیده اســت .حداقــل انتظــار
مــا ایــن اســت بــه پرســپولیس و تیمهــای دیگــر کــه نماینــده ایــران در آســیا هســتند بیشــتر اهمیــت داده شــود تــا ایــن چنیــن
مشــکالتی نداشــته باشــیم».
در عیــن حــال شــکوری قائــم مقــام باشــگاه اطمینــان خاطــر داده کــه پرســپولیس بــا بهتریــن شــرایط و بهتریــن
امکانــات راهــی هنــد خواهــد شــد و نگرانــی از ایــن حیــث وجــود نــدارد« :جعفــر ســمیعی و هیــأت مدیــره از روزی کــه
وارد باشــگاه پرســپولیس شــدهاند ،ایــن موضــوع را ثابــت کردهانــد کــه بــه دنبــال بــاال بــردن ســطح کیفــی ســفرهای تیــم و
افزایــش میــزان رضایــت کادرفنــی و بازیکنــان هســتند .حفــظ آرامــش و تمرکــز بازیکنــان ،اولویــت اصلــی همــه مــا در کادر
مدیریتــی باشــگاه بــه شــمار م ـیرود و رونــدی کــه تــا امــروز طــی شــده مشــخص میکنــد در ایــن زمینــه ،از هیــچ تالشــی
دریــغ نکردهایــم .بــرای ســفر بــه هنــد نیــز ،شــرایطی ایجــاد شــده تــا بــرای هــواداران ،کادرفنــی و بازیکنــان هیــچ دغدغـهای
در میــان نباشــد ».گفتــه میشــود بــا احتمــال صــادر نشــدن ویــزا زمــان ســفر پرســپولیس یــک روز بــه تعویــق خواهــد افتــاد.

الریــان حریــف قطــری پرســپولیس در
گــروه پنجــم لیــگ قهرمانــان سهشــنبه شــب
ســومین باخــت پیاپــی خــود در ســه بــازی
اخیــرش را متحمــل شــد و در خانــه الســد
صدرنشــین و درهفتــه بیســت و یکــم لیــگ
ســتارگان قطــر  2بــر یــک شکســت خــورد.
الریــان کــه در ایــن بــازی شــجاع
خلیــلزاده را در ترکیــب خــود داشــت و از
سیســتم  4-2-3-1اســتفاده میکــرد ،در
ســه بــازی اخیــر  7گل دریافــت کــرده و حــاال
بــا  34امتیــاز در رتبــه ســوم جــدول قــرار دارد.
تــک گل الریــان در ایــن بــازی روی
پــاس گل عبدالعزیــز حاتــم مهاجــم کاذب
ایــن تیــم و ضربــه یوهــان بولــی ملیپــوش ســاحل عاج ـیاش بــه ثمــر رســید کــه در پیشــانی خــط حملــه بــازی
میکــرد.
نتیجــه دیشــب در حالــی رقــم خــورد کــه الســد پیــش از ایــن قهرمانــی خــود را مســجل کــرده بــود و بــه
امتیازهــای ایــن بــازی ،نیــاز نداشــت.
الریــان کــه در رده ســوم جــدول جــا دارد بــا اختــاف یــک و دو امتیــازی نســبت بــه االهلــی و القطــر از ســوی ایــن
دو تیــم تعقیــب میشــود و ســهمیه آســیاییاش بــرای فصــل بعــد را در خطــر میبینــد.
الریــان طبــق برنامــه اعالمــی از ســوی فدراســیون فوتبــال قطــر ،جمعــه  20فروردیــن ،در آخریــن بــازی خــود
برابــر الخــور قــرار میگیــرد کــه در جایــگاه ماقبــل پایانــی جــدول قــرار دارد .الخــور در  10بــازی اخیــر خــود7 ،
شکســت ،دو پیــروزی و یــک تســاوی داشــته اســت.
بــازی بــا الخــور فرصتــی بــرای الریــان اســت تــا خــود را از بحــران شکس ـتهای متوالــی رهــا کنــد .الریــان در
روز اول بازیهــای لیــگ قهرمانــان هــم برابــر گــوا از هنــد خواهــد ایســتاد و در روز دوم ،حریــف پرســپولیس اســت.

پنجشنبه

پرسپولیس
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نساجی

هفته بیستم از بیستمین دوره لیگ برتر
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نساجی بدون الهامی در این فصل 2 :برد در  17بازی؛ نساجی با الهامی در این فصل 2 :برد در  2بازی

2

 2برد خانگی برای پرسپولیس و  3مساوی در قائمشهر در  5رویارویی لیگ برتری دو تیم

3

پرسپولیس :کمترین شکست و گل خورده در این فصل

4

پرسپولیس :یکی از دو تیم بدون باخت خانگی فصل

5

نساجی :تنها تیم بدون مساوی در بازیهای بیرون از خانه فصل ( 2برد و  7باخت)

ســیدجالل و احمــد نــور دو بازیکــن کلیــدی پرســپولیس
در تمریــن دیــروز در آیتــم ویــژه تمریــن بایــد قفــل شــده
بــه هــم حرکــت میکردنــد تــا اینطــوری بــه خنــده بیفتنــد.

حــاال کــه قــرار اســت نوراللهــی از ابتــدا در زمیــن باشــد دوبــاره امیــد اول
گلزنــی اوســت نــه مهاجمــان .شــاید ایــن بــار احمــد نــور بــا ســر گل بزنــد.

وحیــد امیــری دوبــاره قــرار اســت مهاجــم باشــد و اگــر تــوپ اینطــوری
روی پــای چپــش ســوار شــود یحیــی و تیمــش را خوشــحال خواهــد کــرد.

احســان پهلــوان بایــد بــا مغانلــو در آیتــم ویــژه تمرینــی مــن تــو مــن باشــد کــه
البتــه بــا توجــه بــه تفــاوت فیزیکــیاش اینطــوری بــا شــهریار شــوخی میکنــد.

