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پرسپولیس
پرسپولیس  -سپاهان؛ الکالسیکوی تعیین کننده

سوژه

چرا روی وحید امیری
ریسک کردی؟

وحید امیری بواسطه مصدومیت باید
چند ماه را دور از میادین سپری کند .او زیر تیغ
جراحی رفت و نه تنها این فصل برایش تمام
شد بلکه در هفتههای آغازین فصل آینده
نیز غایب خواهد بود .این بازیکن در بهترین
شرایط شهریور ماه امسال به میدان باز
میگردد و همین مسأله احتمال حضورش
در جام جهانی را کمرنگ میکند اتفاقی
که باعث ناراحتی افراد بسیاری در جامعه
فوتبال شد و حتی همدردی استقاللیها
را با این بازیکن پرسپولیس در پی داشت
اما گروهی از هواداران پرسپولیس به خاطر
آسیبدیدگی هافبک ملیپوش خودشان
تیغ انتقادات را بر تن یحیی گل محمدی
کشیدهاند .آنها مدعیاند اگر یحیی در بازی
با ذوب آهن دست به این تعویض نمیزد و
وحید را به میدان نمیفرستاد ،شاید چنین
اتفاقی رخ نمیداد و امیری میتوانست
با چند روز تمرین اضافه کام ًال از فضای
مصدومیت قبلی خود جدا شود و به میدان
برگردد .ادعایی که البته نمیتوان آن را کام ًال
درست تلقی کرد چون مصدومیت جزئی از
ورزش است و قطعاً گلمحمدی و هیچ کدام
از مربیان پرسپولیس دلشان نمیخواست
بهترین هافبک خود را به همین راحتی و
در چنین موقعیت حساسی برای مدتی
طوالنی از دست بدهند.

امشب پرسپولیس و سپاهان یک بار دیگر مصاف
خواهند داد .مسابقهای که از حدود  15سال قبل با
تبدیل شدن سپاهان به یکی از قطبهای فوتبال ایران
به الکالسیکوی فوتبال ایران معروف شده و همواره
حساسیتها ،تنشها و حواشی زیادی داشته است .امشب از
ساعت  21:50دقیقه در سیرجان جایی که مث ًال پرسپولیس
میزبان بازی خواهد بود دو تیم هفتاد و هشتمین
الکالسیکوی ایران را برگزار خواهند کرد.

یحیی ،محرم را دبل میکند؟
در  77بازی قبلی در مسابقات رسمی مختلف  26برد برای
پرسپولیس و  ۱۸برد برای سپاهان بوده و  ۳۳دیدار با نتیجه تساوی
به پایان رسیدهاست .در لیگ برتر دو تیم تاکنون  42بار با هم بازی
کردهاند که سپاهان  13بار برده و پرسپولیس  12بار .با این حال
آخرین برد سپاهان مقابل پرسپولیس به چهارم مهرماه سال
 1398برمیگردد که کالدرون سرمربی سرخها بود و کادر فنی فعلی
تاکنون به سپاهان نباختهاند .در واقع اگر آن برد سه بر صفر با حکم
کمیته انضباطی را هم حساب کنیم پرسپولیس در  4بازی آخر دو برد
و دو مساوی داشته و بازی آخر که دیدار رفت دو تیم بوده را در اراک
با گل کمال کامیابینیا برده است .برخی بازی دوستانه مهرماه

جای خالی دوندهترین بازیکنان

مصدومیتشریفی
شدیدنیست

پرسپولیس در حالی ساعت  12ظهر
روز گذشته تهران را برای دیدار با سپاهان
به مقصد سیرجان ترک کرد که با اعالم
یحیی گلمحمدی ،سیدجالل حسینی،
امید عالیشاه ،حامد لک ،کمال کامیابینیا،
رامین رضاییان ،مهدی ترابی ،سیامک
نعمتی ،علی نعمتی ،احسان پهلوان،
میالد سرلک ،علی شجاعی ،علیرضا
ابراهیمی ،سعید آقایی ،رضا اسدی ،احمد
گوهری ،مهدی عبدی ،حامد پاکدل ،مهدی
مهدیخانی ،شیرزود تمیروف ،وحدت
هنانوف ،علی جودکی و محمد عمری22 ،
بازیکنی بودند که به سیرجان رفتند.

مانع  700هزار یورویی

از مدتها قبل احتمال بازگشت
دوباره بیرانوند به پرسپولیس داده
میشود .بیرانوند هم اعالم کرده از این
تیم جدا خواهد شد .به همین علت
پرسپولیس برای بازگشت بیرانوند با
آنتورپ بلژیک وارد مذاکره شد اما باشگاه
بلژیکی خواهان دریافت  700هزار یورو
برای صدور رضایتنامه شده که به نظر
میرسد مهمترین مانع مقابل سرخ
پوشان برای جذب گلر سابقشان باشد.

استعفایمحمدعلیپور

غالمعلی محمدعلیپور عضو
هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس که دو
سال قبل بهعنوان عضو هیأت مدیره به
باشگاه آمده بود در ابتدای سالجاری
تصمیم به استعفا از سمت خود گرفت.
البته وزارت ورزش هنوز استعفای علیپور
را قبول نکرده است .علت استعفای
محمدعلیپور هنوز اعالم نشده اما حاال
بعد از استعفای ذوالفقارنسب و در
صورت پذیرش استعفای محمدعلیپور
وزیر ورزش دوباره باید دو عضو جدید را
به هیأت مدیره باشگاه اضافه کند.

امید درویش به
کارگروهحرفهایسازی

با توجه به احتمال غیبت مجدد
پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا به خاطر
عدم دستیابی به مجوز حرفهای دیروز
مدیرعامل این باشگاه اعالم کرد :کارگروه
حرفهایسازی را در باشگاه مستقر کردیم.
وظیفهشان هم این است بند بهبند مشکالتی
که امسال مانع حضور ما در لیگ قهرمانان
شد را پیگیری کنند .انضباط مالی برای AFC
خیلی اهمیت دارد .با توجه به اینکه مبلغ
خصوصیسازی در روزهای آینده به باشگاه
میآید ،موانع مالی خود را مرتفع میکنیم.

سپهر هم برنامه داد

تکلیف مدیریت آکادمی پرسپولیس
تا به امروز روشن نشده اما تاکنون محمد
پنجعلی ،محمود کلهر ،محسن خلیلی و
محمد نوری برنامههای خود را به باشگاه
ارائه دادهاند و جلساتی هم با آنها برگزار
شده است .قرار است امروز جلسهای بین
سپهر حیدری گزینه تازه مدیریت آکادمی با
مسئوالن برگزار و در صورت رسیدن به نتیجه
در جلسه امروز مدیر آکادمی معرفی شود.

پرسپولیس مشکوک به تغییر تصمیم سازمان لیگ

جنگ نایب قهرمانی؟

خبر

 22بازیکن در سیرجان

گزارش

امید قهرمانی یا

انتقاد پرسپولیسیها از یحیی

محمــد شــریفی بازیکــن جــوان
پرســپولیس که در تمرین روز چهارشنبه
پرســپولس بــه شــدت دچــار آســیب
دیدگــی شــده بــود و احتمــال میرفــت
مصدومیتــش جــدی باشــد بعــد از
گرفتــن عکــس امآرآی مشــخص شــد
کــه همســترینگ زانــوی راســتش دچار
کشــیدگی شــده و مصدومیتــش خیلــی
جــدی نیســت .ایــن بازیکــن فیزیوتراپی
خودش را آغــاز کرده و در ســه بازی پایان
فصل قــادر اســت در صــورت صالحدید
کادر فنی تیمش را همراهی کند.

شنبه
 24اردیبهشت 1401
شماره 7032

پرسپولیس و سپاهان امشب
در حالی در الکالسیکوی فوتبال
ایران با هم مصاف خواهند داد که دو
تا از بهترینهایشان را در اختیار ندارند.
مسعود ریگی و وحید امیری که در بازی
رفت رودرروی هم قرار گرفتند و نمایش
درخشانی ارائه کردند امشب باید از تلویزیون بازی
تیم محبوبشان را تماشا کنند .سپاهان ظاهراً
غایب دیگری ندارد اما پرسپولیس غیر از امیری
بازیکنانی مثل فرشاد فرجی ،محمد شریفی
و منوچهر صفروف را بهدلیل مصدومیت و
محرومیت در اختیار نخواهد داشت.

گذشته دو تیم که با برتری  3بر یک پرسپولیس همراه شد
را هم در آمار آوردهاند اما مالک بازیهای رسمی است .با این
حساب اگر پرسپولیس و یحیی امشب برنده شوند تعداد بردهای دو
تیم در لیگ برتر برابر خواهد شد و البته یحیی ،نویدکیا را دبل میکند.

مسأله قهرمانی یا نایب قهرمانی
دو تیمی که فصل قبل در همین مقطع از فصل جنگ عجیبی
برای کسب مقام قهرمانی داشتند و شانه به شانه پیش میرفتند حاال
امیدهای اندکی برای رسیدن به جام دارند .پرسپولیس با  7و سپاهان
با  5قهرمانی پرافتخارترین تیمهای لیگ برترند اما پرسپولیس در
فاصله شش امتیازی با استقالل امیدهای کمرنگی برای رسیدن به
قهرمانی دارد و سپاهان  5امتیاز هم از پرسپولیس پایینتر است.
پرسپولیس در صورت امتیاز دادن در این مسابقه بزرگ شاید قهرمانی
را تمام و کمال از دست دهد چرا که ممکن است با پیروزی استقالل
در اهواز کار قهرمانی آبیها سه هفته مانده به پایان فصل تمام شود
اما اگر موفق به دبل سپاهان شود هم سپاهان را از نایب قهرمانی ناامید
میکند هم اینکه در صورت نتیجه نگرفتن استقالل در اهواز شانسش برای
قهرمانی را زنده میکند .نکته مهم این است که برخالف بازی قبلی این بار
پرسپولیس بعد از بازی مهم استقالل در اهواز و با اطالع از نتیجه آن مسابقه
مقابل سپاهان قرار خواهد گرفت.

دوباره حاشیه پوستر با غرش شیر!

قبــل از بــازی رفــت دو تیــم انتشــار پوســتر
بــازی توســط ســپاهانیها کــه در آن از تصویــر
ســه بازیکــن ســابق پرســپولیس (احمــدزاده،
رفیعــی و مغانلــو) اســتفاده کــرده بودنــد،
حاشیهســاز شــد و کاری کــرد تــا دوبــاره هــواداران
دو تیــم در فضــای مجــازی بــه جــان هــم بیفتنــد
امــا نکتــه جالــب اینجاســت کــه ســپاهانیها
بــرای بــازی برگشــت هــم دوبــاره از تصویــر آن
ســه بازیکــن در پوســتر دیــدار امشــب اســتفاده
کردهانــد و حتــی روی ویدیویــی کــه از ایــن پوســتر
درســت شــده صــدای غــرش شــیر گذاشــتهاند تــا
پرسپولیســیها را بترســانند!
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اعتراض پرسپ

ولیس به بدون تماشاگر شدن بازی:

 700میلیون هزینه کردیم
چرا در کرج بازینکردیم؟

رضا درویــش ظهر دیــروز در یــک
مصاحبــه تلویزیونی در مــورد بدون
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مدی
رعا
مل
باش
گاه پرسپولیس در
باره اینکه آیا برای رعایت پروتکلهای
به
داشــتی بــا حضــور تماشــاگران در
ور
زشــ
گاه
شــهید ســلیمانی ســیرجان
م
خال
فت
ش
ــده
اســ
ت ،گفت« :اگر قــرار
بود بازی بدون تماشــاگر باشــد ،آن را
در
ک
رج
که
ش
ــهر
نزد
یک ما اســت برگزار م 
یکردیــم و این همــه هزینه رفت و
برگش
ت ،هتل ،اقامت و ...را نمیدادیم .پر
وتک

ل
های بهداشتی که تمام شد؟
کدام
پر
وتک
ل

ها؟
با
این شــرط به ما نامه
دادند که تماشاگر به ورزشگاه بیاید تا
مشتا
قان
پرس
پولی
س
در اقصی نقاط ایران
به استادیوم بیایند و از نزدیک بازی
را ببینند».
درویش گفت« :ضمن اینکه با ح
ضور تماشــاگر درآمــدی برای ما ایجاد
م 
ی
شــد ،میتوانســتیم هزین ههای خود
را پوشــش بدهیم .در این شــرایط که
بــ
رای
تأ
مین
یک
ری
ــال
در مضیقــه هســ
تیم و در جامعه مشــکالت اقتصادی
زیا
دی
ح
اکم
اســ
ت،
چگونــه باید  700م
یلیــون هزینه کنیم؟ البتــه ما با اصل
مو
ضوع برگزاری بازی در شهر بیطرف
هم
مش
کل
داریم زیرا در آخرین بازی
پ
رســ
پولی
س
و
ســپا
هان با پرتاب نارنجک
به اتوبوس ،تیم مــا را تهدید کردند
اما
جا
لب
این
اس
ــت
با
این اقدام هــوادا
ران حریف ،هر دو تیــم از بازی خانگی
مح
روم شــدند .در اصفهان برای ما مش
کل
ای
جاد
ش
ــده و چرا باید پرسپولیس
در ز
مین
ب
ی
ط
رف
میزب
انی کند؟»
وی
گفــ
ت:
«ســ
هیل مهــدی دقای
قــی قبل بــا من تمــاس گرفــت و گفت
نمیشود تماشاگران به ورزشــگاه بیا
یند.
من
هم
گ
فتم در این حالت از همان
اول
اجــازه میدادیــد تیم در کرج بازی ک
نــد و این همه راه تا ســیرجان نرود که
بــه
من
ج
واب
داد
شـ
ـاید
امکانپذیر نبا
شــد در کرج بازی کنید .بــه مهدی گفتم
چه
ک
سی
باید
پاس
خگ
وی هزینه تحمیل ش
ــده به پرسپولیس باشد .با این پول
میتوانستیم م
شکالت دیگرمان را برطرف کنیم».

سجاد و شهریار همزمان در ترکیب سپاهان؟

سپاهان در بازی قبل مقابل پیکان
با سیستم  4-2-3-1به میدان رفت اما
ارنج متفاوتی داشت .در روز مصدومیت
و محرومیت سه مدافع میانی سپاهان،
نویدکیا از امید نورافکن در دفاع میانی بهره
برد تا فرشاد احمدزاده به دفاع چپ برود و
البته شهبازازده و مغانلو همزمان در ترکیب
اصلی باشند؛ یکی بهعنوان وینگر و دیگری
در نقش مهاجم نوک .با وجود این تغییرات
سپاهان مقابل پیکان برنده شد اما به نظر
میرسد با بازگشت گولسیانی از محرومیت،
او در کنار نژادمهدی در قلب خط دفاع بازی
کند و نورافکن به دفاع چپ برگردد تا فرشاد
احمدزاده سر پست اصلی خودش ب هعنوان
وینگر چپ بیاید که در این صورت نویدکیا
برای پست مهاجم نوک باید از بین شهبازازده
و مغانلو یکی را برگزیند .همچنین این احتمال
وجود دارد که در روز محرومیت مسعود ریگی
ب هعنوان یکی از دو هافبک دفاعی سپاهان،

در شرایطی که مسأله تعیین قهرمان لیگ
برتر در صورت مساوی شدن امتیاز استقالل و
پرسپولیس در هفته پایانی تبدیل به سؤال بزرگ
فوتبال ایران شده بود مسئوالن سازمان لیگ
و فدراسیون فوتبال یک ماه همه را بازی دادند
و باالخره اعالم کردند در صورت تساوی شدن
امتیازها بحث گل زده در خانه حریف هم مالک
است و در این شرایط چون پرسپولیس در بازی
برگشت میزبان استقالل بوده و گل خورده پس
در صورت برابر شدن امتیازها با وجود تساوی
در هر دو دربی رفت و برگشت استقالل قهرمان
خواهد شد! این مسأله را ابتدا سهیل مهدی
در برنامه فوتبال برتر دو هفته قبل اعالم کرد
اما حسن کامرانیفر یک هفته بعد در همان
برنامه صراحتاً اعالم کرد بعد از بازی رودررو
بحث تفاضل گل و گل زده و ...در نظر گرفته
خواهد شد و اص ًال مسأله گل زده در خانه حریف
مطرح نیست اما روز پنجشنبه سازمان لیگ
رسماً اعالم کرد همان چیزی که سهیل مهدی
گفته بوده مالک است! با این تصمیم صدای
اعتراض پرسپولیسیها در فضای مجازی بلند
شد و خیلیها نوشتند جام را به استقالل بدهید
و خالص! خیلیها هم به رفتار تبعیضآمیز
و تعللهای عجیب و شک برانگیز مسئوالن
سازمان لیگ در مواجهه با چنین مسائل مهمی
شک کردند و این رفتار را زیر سؤال بردند.
دیروز رضا درویش مدیرعامل باشگاه
پرسپولیس هم به این اتفاق اعتراض کرد29« :

یاسین سلمانی به ترکیب اصلی برسد یا امید
نورافکن به مرکز میدان برود که در این صورت
احتمال استفاده مجدد از فرشاد احمدزاده
در دفاع چپ و حضور همزمان شهباززاده و
مغانلو در ترکیب زردها وجود خواهد داشت
که این احتمال قویتری است.

توطئه علیه پرسپولیس؛ 1200کیلومتر بیخود رفتند!

نقش متولی فوتبال در مسائل اینچنینی چیست؟
ســازمان لیگ فقــط  4روز قبل از برگــزاری این بــازی محــل میزبانی را
مشــخص کرد و بعــد از آن بــاز هم ابهاماتــی باقی گذاشــت مبنی بــر اینکه
شــرایط حضور تماشــاگران چه خواهد بود و تازه بعد از اینکــه اولین جدال
لفظی بین مدیران باشگاه پرسپولیس و سپاهان رخ داد واکنش نشان داد که
قانون  90به  10باید اجرا شود.
حاال اما بــرگ دیگــری از این ماجــرا در فاصله  38ســاعت قبــل از این
بازی ورق خورده اســت و اعالم شــده این بازی بدون حضور تماشاگر برگزار
خواهد شــد! البته ســازمان لیگ ماجرا را گردن نگرفته و اعالم شده شورای
تأمین سیرجان اعالم کرده نمیتواند این بازی را با حضور تماشاگر میزبانی
کند اما ســؤال اســت که چرا این مســأله بعــد از نهایی شــدن پــرواز و اقامت
پرسپولیس در این شهر مطرح شــد و ایراد کار از کجا بود؟ آیا سیرجانیها به
پرسپولیس رکب زدهاند یا باز هم ناهماهنگی و تعلل عجیب سازمان لیگ
باعث این ماجرا شده است؟
خبــر بــدون تماشــاگر برگــزار شــدن بــازی دیــروز ظهــر اعالم شــد که
پرســپولیس در حال تدارک سفر به ســیرجان بود و دیگر هیچ کاری نمیشد
کرد .پرســپولیس هزینه یک ســفر  1200کیلومتری را با این امیــد که بازی در
حضــور هوادارانــش برگزار شــود پرداخت کرده بــود اما خیلــی زود فهمید
رکب خورده و باز هم همه چیز علیه این تیم و باشگاه پیش میرود.
شــورای تأمین ســیرجان در حالی با برگــزاری بازی با حضور تماشــاگر
مخالفــت کرده کــه قبلتر دیگــر گزینهها از مشــهد و تبریز گرفته تــا انزلی به
همین دلیل حاضر به میزبانی بازی نبودند اما وقتی ســیرجان قبول کرد که
این بازی را میزبانی کند حداقل میشــد امیدوار بود چند هزار پرسپولیســی
در این مســابقه بزرگ از تیم محبوبشــان حمایت کنند که همه آنها تبدیل
شدند به بنرها و پرچمهایی تا الکالسیکوی ایران در شرایطی مشابه با بازی
رفت که زمستان گذشته در شرایط سخت کرونایی در اراک برگزار شد ،انجام
شود.

فروردین از سازمان لیگ نامهای به ما دادند که
در صورت مساوی شدن امتیاز دو تیم در پایان
فصل ،تفاضل گل محاسبه میشود .سهیل
مهدی  14فروردین در برنامهای تلویزیونی
گفت در هیچ کدام از لیگهای جهان بحث گل
زده در خانه حریف را نداریم 2 .هفته قبل که
فاصله پرسپولیس به رقیبمان نزدیک شد ،او
به برنامهای رفت و گفت بعد از برابری امتیازها،
گل زده در خانه حریف محاسبه میشود .چهار
شب قبل حسن کامرانیفر ،دبیرکل فدراسیون
فوتبال با حضور در یک برنامه تلویزیونی دیگر
گفت این حرف بیاساس است .او حتی بازی
رئال مادرید و منچسترسیتی را مثال زده و گفت
در صورت برابری امتیاز ،گل زده در خانه حریف
محاسبه نمیشود ».درویش ادامه داد« :با وجود
این صحبت دبیرکل فدراسیون ،روز گذشته
سهیل مهدی باز هم اعالم کرده گل زده در خانه
حریف ،حساب میشود .آیا این موضوع شائبه
برانگیز نیست که هر جا ردی از پرسپولیس وجود
دارد ،بحثی محاسبه نشود .آیا مرجعی باالتر از
دبیرکل در هر فدراسیونی وجود دارد؟ کامرانیفر
 4-5شب قبل اعالم کرده مر قانون این است اما
شب گذشته (پنجشنبه شب) دوستان میگویند
دبیرکل اطالع ندارد .کنار گذاشتن همه این
موارد برای ما شائبهای ایجاد میکند که یک
سیری در کار است که میگوید دیگر بس است
که پرسپولیس قهرمان شود یا دستکم امسال
قهرمان شود».

مدیران پرسپولیس همچنان وعده آینده نزدیک را میدهند

تمدید قرارداد با بازیکنان ،بزودی!

از قبل بازی ذوب آهن مســئوالن باشگاه
پرسپولیس مدام میگویند که تمدید قرارداد
ســتارههای مهــم تیــم مثــل میالد ســرلک و
مهدی ترابی بــزودی انجام میشــود اما این
«بــزودی» هنــوز نیامــده اســت! دیــروز رضا
درویــش در ایــن بــاره توضیــح داد :بــا 3-4
بازیکن به نوبت صحبــت کردهایم و در هفته
آینــده انشــاءاهلل بــرای تمدیــد قــرارداد در
خدمت آنها هســتیم .فاصلــه بازیها خیلی
کــم اســت و هــر  4-5روز یــک بــازی برگــزار

میشــود .بازیکــن هــم خســته اســت .نظــر
گلمحمــدی این بــود بــا توجه به فشــردگی
شــاید مذاکره بــرای تمدید قــرارداد بازیکنان
از لحــاظ روحــی و روانی جالب نباشــد .از این
جهــت به مــرور زمــان با تــک تــک بازیکنان
قرار میگذاریم .باشــگاه برای انعقاد قرارداد
جدید آماده اســت .روز پنجشــنبه هم محمد
محمدی گفتــه بود توافقهــای نهایی انجام
شــده و فکر میکنم ظرف یکــی دو روز آینده
خبرهای خوشی از باشگاه بیرون بیاید.

نتیجه تالش پرسپولیس برای میزبانی

پرچمهای سرخ روی سکوهای آبی سیرجان!
پرسپولیس میخواست در شرایطی که
در فاصله  1200کیلومتری از تهران از حریفش
میزبانی خواهد کرد با ساماندهی  4-5هزار
هواداری که احتماالً به ورزشگاه خواهند آمد مقابل
سپاهان شرایط خوبی داشته باشد اما همه تالشها
به این ختم شد که پرچمهای سرخ روی سکوها
قرار بگیرد .جالب اینکه مدیر کانون هواداران
پرسپولیس همراه چند نفر از لیدرها روز پنجشنبه
یعنی یکی روز زودتر از تیم به سیرجان رفتند تا
شرایط را برای حضور هواداران در ورزشگاه مهیا

مصا حبه

از رفتار شائبه برانگیز سازمان لیگ تا رکب سیرجانیها

ســازمان لیگ در تمام این ســالهای ســعی بســیاری داشــته تا رفتاری
متعادل در قبال برخورد با تیمها در امور مهمی مثل برنامهریزی مسابقات
و برگــزاری بازیها در شــرایط یکســان داشــته و مدیرانش همواره به مســأله
برقــراری عدالت تأکیــد کردهاند امــا آنچه طی یــک هفته اخیر اتفــاق افتاد
عکس این مسأله را ثابت کرد.
مســأله مکان بــازی مهم پرســپولیس – ســپاهان از ســه هفتــه قبل در
رســانهها و فضای مجاری مطرح شد و این پرسش مهم وجود داشت که این
بازی فارغ از اینکه در مقطع برگزاری مســابقه اختالف امتیاری پرســپولیس
با اســتقالل به چند رسیده در کدام شــهر و کدام ورزشگاه برگزار خواهد شد و
البته این بازی با حضور تماشاگران برگزار میشود یا خیر؟
از ســه هفته قبل تا روز سهشــنبه هفته پیش دربــاره گزینههای میزبانی
و شــهرها و ورزشــگاههای مدنظر پرســپولیس صحبت شــد و البته روی این
مســأله تأکید میشــد که با توجه به اینکــه در حکم کمیتــه انضباطی چیزی
مبنی بر بدون تماشــاگر شــدن بــازی وجود ندارد پــس حتماً این مســابقه با
تماشــاگر برگزار خواهد شــد و در هر شــهری که بازی برگزار شود پرسپولیس
میتوانــد از این بازی ظاهراًخانگی به ســود خود اســتفاده کــرده و حمایت
هوادارانش را پشت سر داشته باشد.
سهشــنبه قبل بود که باالخره شــهر ســیرجان و ورزشــگاهتر و تمیزش
بهعنــوان میزبان ایــن بازی انتخاب شــد و بعد از آن هم بحــث اختالف نظر
درصد حضور هواداران سپاهان با توجه به آنچه این باشگاه در بازی رفت در
اراک و در قبال پرچمهای پرسپولیس انجام داده بود پیش آمد.
نکته عجیب اما اینجاســت کــه در تمام آن روزهایی کــه بحث انتخاب
میزبان برای این مســابقه وجود داشــت ســازمان لیگ هیچ واکنشی درباره
این مســأله نداشت و آنقدر مســأله را کش داد که حتی صدای محرم نویدکیا
هم درآمد .عجیب اینکه دبیر کل فدراســیون فوتبال صراحتاً اعالم کرد این
مسأله به سازمان لیگ و فدراســیون ربطی ندارد و چون شهرها یکی یکی از
میزبانی ســر باز میزنند چنین مشــکلی پیش آمده اما ســؤال اینجاست که

یک امتیاز دیگر به استقالل دادند
تا راحتتر قهرمان شود!

کنند و قرار شده عدهای هم دیشب به سیرجان بروند
اما در نهایت همه این افراد قرار است چند ساعت
قبل از بازی به ورزشگاه رفته و پرچمها و بنرها را
روی سکوهای خالی و آبی رنگ ورزشگاه سیرجان
نصب کنند.ژ گفتنی است محمد اماموردی ،مدیر
امور ورزشی پرسپولیس که روز پنجشنبه همراه با
نقی طالبی مدیر حراست باشگاه هم روز پنجشنبه
از سکوهای ورزشگاه سیرجان بازدید کرده بودند
اما در نهایت با مخالفت شورای تأمین بحث
حضور تماشاگران در ورزشگاه منتفی شد.

ناصر قراگزلو

فتحآبادی :بازی با سپاهان جدال مرگ و زندگی است

یحیی باید بماند حتی اگر پرسپولیس را قهرمان نکند

غالم فتحآبادی مهاجم پیشین
پرسپولیس در رابطه با شرایط این تیم و بازی
حساسی که با سپاهان پیشرو دارد ،روی این
نکته تأکید دارد که بازی پرسپولیس مقابل
سپاهان و برد سرخپوشان قطعاً میتواند
معادالت قهرمانی را برای مدافع عنوان
قهرمانی تغییر دهد.

دیدار پرسپولیس مقابل سپاهان به
میزبانی شهر سیرجان را چگونه ارزیابی
میکنید؟
این بازی ،دیداری حیاتی و پرچالش
برای مدافع عنوان قهرمانی است .بازی که
پرسپولیس میخواهد فاصلهاش را با تیم
صدرنشین به حداقل برساند و با توجه به
دیدار تیم رقیب منتظر لغزش آنها بنشیند.
بازیکنان پرسپولیس در این فصل آن انگیزه
الزم برای تکرار قهرمانی را نداشتند مضاف بر
آنکه مشکالت بدنی هم داشتند که اجازه نداد
بازیکنان بتوانند با همه وجود در خدمت تیم
خود و خواستههای کادر فنی تیمشان باشند.
مصدومیت بازیکنان کلیدی مانند عالیشاه
و امیری و چند بازیکن دیگر به پرسپولیس
لطمه زد و مانع این شد که پرسپولیس
نتیجهگیری سالهای قبل را داشته باشد.
پرسپولس مقابل سپاهان روز سختی خواهد
داشت و نداشتن تماشاگر هم البته با توجه
به سیل مشتاقان فراوان این تیم قطعاً بیشتر
به ضرر پرسپولیس تمام خواهد شد .برد
مقابل سپاهان میتواند شانس قهرمانی
پرسپولیس را زیاد کند و با توجه به اینکه بازی
استقالل مقابل فوالد هم بسیار سخت خواهد
بود پرسپولیس این شانس را دارد که با پیروزی
بر سپاهان در الکالسیکوی سنتی شانس
قهرمانیاش را به حداکثر برساند و وقتی همه
این موارد را در کنار هم جمع میکنیم به این
نتیجه میرسیم که بازی پرسپولیس مقابل
سپاهان به نوعی برای سرخپوشان حکم
مرگ و زندگی را خواهد داشت.
سپاهان این فصل را به لحاظ فنی
چگونه ارزیابی کردید؟
تیم سپاهان تیم خوبی است که البته
نقاط ضعفی هم دارد .تیمی که موقعیت
زیادی از دست میدهد موقعیتهایی که اگر
راحت از دست نمیرفتند شاید سپاهان در
آسیا و لیگ شرایط به مراتب بهتری داشت.
سپاهان تیم پرمهرهای است و فوتبال زیبایی
را ارائه میدهد اما در واقع بین مدافعان
وسط و هافبکهای این تیم فضای زیادی
وجود دارد که برای نفوذ تیمهای مقابل
فضای خوبی را به وجود میآورد .در کنار

فضاهای زیادی که برای رقبا وجود دارد با
وجود مهاجمانی نظیر شهباززاده و مغانلو
انتظار گلزنی از بازیکنان این تیم بیشتر بود
اما بازیکنان شاخص این تیم در امر گلزنی
به شکل کامل نتوانستند انتظارات را برآورده
سازند.
در خصوص انتقاداتی که به یحیی
گلمحمدی وارد میشود چه نظری دارید؟
من فکر میکنم یحیی جزو چهار پنج
مربی برتر فوتبال ایران است که اگر بازیکنان
کلیدیاش در این فصل جدا نمیشدند شاید
او میتوانست باز هم تیمش را با قدرت به
ششمین قهرمانی متوالی نائل سازد اما اگر
یحیی در این فصل پرسپولیس را به قهرمانی
نرساند باز هم باید برای فصل آینده حفظ
شود هر چند که برای فصل آینده هم با
پرسپولیس قرارداد دارد.
در خصوص بازی دوستانه تیم ملی با
کانادا چه نظری دارید؟
بازی تدارکاتی نیاز اصلی آمادهسازی
تیم ملی کشورمان است اما در این بین شاید
میشد تیمی بهتر از کانادا با توجه به تیمهای
همگروهمان در جام جهانی قطر برای
بازیمان انتخاب میشد .با وجود این بازی
تدارکاتی برای ما مفید است و حتماً در راه
سختی که در جام جهانی پیش رو داریم قادر
است برای تیم ملیمان مفید واقع شود.
دیدار شما با صادق درودگر در چه
راستایی انجام شد؟
هدف همه ایرانیان خدمت به تیم
ملی کشور است .ما هم در مجموعه ایران
مال در این راستا با آقای درودگر دیداری
داشتیم که در راستای استفاده از تبلیغات
محیطی به توافق برسیم که برای مجموعه
ایران مال و فدراسیون فوتبال در راستای
کمک به تیم ملی ،برد برد باشد .در این راستا
دیداری دوساعته با آقای درودگر داشتیم تا
بتوانیم بخشی از تبلیغات تیم ملی در قطر
را به مجموعه خودمان اختصاص دهیم و
بتوانیم کمکی به تیم ملی کشورمان انجام
داده باشیم.

