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اخبار لژیونرهای فوتبال ایران
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سوژه

در آستانه بازی با زنبورها

سردار ستاره مورد
اعتماد سیوانه
حسین طیبی:

امیر عابدزاده

مهرداد محمدی

 12روز تا بازی با کارتاگنا

دوست دارم زودتر وارد تیم شوم

پیروزی العربی ،ناکامی محمدی

امیــر عابــدزاده امیــدوار اســت در ماههــای پیــش رو شــرایط بهتــری نســبت بــه
ســال گذشــته داشــته باشــد و عملکــردش در پونفرادینــا موجــب شــود دوبــاره
ب ــه دروازه تی ــم مل ــی برگ ــردد .پونفرادین ــا  12روز دیگ ــر در نخس ــتین مس ــابقه
فص ــل جدی ــد اللی ــگا  ۲اس ــپانیا میهم ــان کارتاگن ــا خواه ــد ب ــود ک ــه عاب ــدزاده ب ــا
توجــه بــه حضــور در دو بــازی تدارکاتــی پیشفصــل ،همچنــان گلــر اول تیمــش
در ای ــن دی ــدار خواه ــد ب ــود.

حسـین طیبـی کـه در لیگهـای روسـیه ،قزاقسـتان و پرتغـال بـه میـدان رفتـه،
قصد دارد تجربه جدیدی با پالما به دست بیاورد و برابر رقبای سرسختی مثل
بارسـلونا بدرخشـد .او در یـک پیـام ویدیویـی خطـاب بـه هـواداران پالمـا گفـت:
«مـن حسـین طیبـی ،بازیکـن جدیـد باشـگاه پالمـا ،خیلـی خوشـحالم کـه اینجـا
هستم .خیلی دوست دارم زودتر وارد تیم شوم و آرزو میکنم یک فصل خیلی
خـوب در کنـار هـم داشـته باشـیم».

العربی که فصل گذشته در جایگاه سوم لیگ ستارگان قطر ایستاد و توانست
سـهمیه حضـور در لیـگ قهرمانـان آسـیا را بـه دسـت بیـاورد ،در نخسـتین بـازی
 ۲۰۲۲-۲۳نیـز موفـق شـد قطـر اس .سـی را بـا دو گل شکسـت بدهـد .مهـرداد
محمـدی ،سـتاره ایرانـی العربـی در سـومین فصـل حضـورش در ایـن باشـگاه،
حضور  ۸۹دقیقهای در ترکیب تیمش داشت که ابراهیم کال ،بازیکن جانشین
او موفـق بـه گلزنـی شـد.

هنوز با تیم کهکشانی فاصله داریم

پورعلیگنجی :پرچم شماره 8
را باال نگه میدارم

وقتــی ربــاط صلیبــی یــک بازیکــن آســیب میبینــد ،ســخت اســت دوبــاره به فوتبــال برگردد و همان بازیکن ســابق باشــد .بــرای مرتضــی پورعلیگنجی هم چنیــن مصدومیتی
پیــش آمــد امــا او بــا قــدرت در تمرینــات پرســپولیس حضور دارد و هدفش هم موفقیت در پیراهن جدید و کســب عنوان قهرمانی در لیگ و لیگ قهرمانان آســیا اســت .او قرار
اســت بــا پیراهــن شــماره  8بــرای پرســپولیس بــازی کنــد .پیراهنی کــه پیشتر بر تن مجتبی محرمی ،علــی کریمی ،احمد نوراللهی و رضا اســدی بوده .مرتضی اما معتقد اســت
توگــو را با ایران ورزشــی انجــام داد و به پرســشهایی که شــاید مورد
تمــام تالشــش را بــه کار میگیــرد تــا پرچــم شــماره  8را بــاال نگــه دارد .او بعــد از مدتهــا ســکوت ،ایــن گف 
ســؤال هــواداران هــم باشــد ،پاســخ داد .او انگیــزه فراوانــی بــرای بــازی در دومین جــام جهانی دارد و مطمئن اســت به این هدف خود میرســد.
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گفت و گوی اختصاصی

امیر اسدی

amirasadijournalist@gmail.com

چون بعد از انتقال به پرسپولیس صحبتی
نکـردی ،دوسـت داریـم از پروسـه حضورت
در ایـن تیـم برایمـان بگویـی .انتقـال تـو
از چـه زمانـی اسـتارت خـورد و چـه شـد از
فوتبـال اروپـا و چیـن دل کنـدی و بـه لیـگ
ایـران برگشـتی؟

خـب مـن بـا شـنزن قـرارداد داشـتم
و نمیتوانسـتم آن را فسـخ کنـم .بـا
بیاحترامـی کـه آنهـا بـه قرارداد داشـتند،
مثـل عـدم حمایـت بعـد از مصدومیـت و
پرداخت نشدن مطالباتم ،من را نسبت
بـه خودشـان دلسـرد کردنـد .مـن هـم بـه
فیفـا شـکایت کـردم و فسـخ قـراردادم را
گرفتـم .امیـدوارم در ایـن شـکایت هـم
برنده شوم و بتوانم طلبم را از آنها بگیرم.
بعد از فسخ قرارداد ،پنج شش پیشنهاد
معمولـی از اروپـا و کشـورهای همسـایه
داشـتم .گفتـم اگـر بخواهـم بـه تیمهـای
معمولـی بـروم ،بهتر اسـت بـه لیگ ایران
برگردم و پیراهن پرسـپولیس را بپوشـم.
پرسـپولیس یکـی از بهتریـن تیمهـای
آسـیا محسـوب میشـود و در دنیـا هـم
شناختهشـده اسـت .باعـث افتخـارم
اسـت کـه پیراهـن پرسـپولیس را بـر تـن
کـردم و امیـدوارم ایـن فصـل کنـار سـایر
بازیکنـان و کادرفنـی بدرخشـیم.
بعد از انتقالت به پرسپولیس ،چه
نکتهای دیدی که تعجب کردی یا
سورپرایز شدی؟ چیزی که واقعا ً
برایت عجیب بود؟

مـن د و سـتا ن و رفقـا ی ز یـا د ی د ر
پرسـپولیس داشـتم و آن حرفهایـی کـه
دربـاره ایـن تیـم میزدنـد را بـا چشـمان
خـودم ندیـده بـودم .بعـد از اینکـه آمـدم
امـا دیـدم کـه هـواداران چقـدر محبـت
میکننـد و ایـن واقعـا ًبرایـم جالـب بـود.
عشـق و عالقـهای کـه هـواداران بعـد از
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بعد از اینکه آمدم اما
دیدم که هواداران
چقدر محبت میکنند
و این واقعًا برایم
جالب بود .عشق و
عالقهای که هواداران
بعد از امضای قرارداد
به من نشان دادند
و در جامعه هم آن را
به عینه دیدم ،برایم
بسیار مهم بود و
جذاب .نکتهای که
میگویم را باید در
شرایط باشید و درک
کنید

امضـای قـرارداد بـه مـن نشـان دادنـد
و در جامعـه هـم آن را بـه عینـه دیـدم،
برایـم بسـیار مهـم بـود و جـذاب .نکتـهای
کـه میگویـم را بایـد در شـرایط باشـید و
درک کنیـد .مـن هـم بابـت وجـود چنیـن
هـواداران متعصـب و مهربانـی بایـد از
جان مایه بگذارم تا پرسـپولیس بهترین
نتایـج را کسـب کنـد.
تو در نفتتهران سابقه بازی زیر
نظر یحیی گلمحمدی را داشتی.
این مربی چقدر برای انتقال تو به
پرسپولیس نقش داشت؟

آقـا یحیـی نقـش پررنگـی در انتقـال مـن
داشـت .از طرفـی همـه میداننـد مـن
عالقـهام بـه پرسـپولیس را همـه جـا ابـراز
کـردم و گفتـم یـک روز بـه این تیم میآیم
و برایـش بـازی میکنـم .مـن بـه خاطـر آقا
یحیی و هواداران ،پرسپولیس را انتخاب
کـردم چـون بازیکـن وقتـی بـه تیمـی
میرود ،باید روی مربی شـناخت داشـته
باشـد و بدانـد قـرار اسـت بـا چـه کسـی
کار کنـد .بـه همیـن خاطـر و بـا توجـه بـه
شـناختی که از آقا یحیی داشـتم ،ایشـان
یکـی از دالیـل اصلـی حضـورم بودنـد.
به نظرت پرسپولیس در نقل و
انتقاالت موفق عمل کرد؟ برخی
م شما کهکشانی است.
میگویند تی 
این موضوع را قبول داری؟

در پرسـپولیس و در چندیـن سـال اخیـر
دیدیـد کـه تمـام بازیکنـان در قالـب تیـم
هستند .چه بازیکن اسم و رسمدار و چه
بازیکن معمولی ،همه با نام پرسپولیس
بـزرگ میشـوند .هیـچ بازیکنـی ،چـه در
گذشـته ،چـه حـال و چـه آینـده بزرگتـر
از نـام پرسـپولیس نیسـت .بهرهمنـدی
را با ز یکـن ا ز پرسـپو لیس میبـرد .
بازیکنـی هـم تاکنـون نبـوده کـه بگوییـد
اسـم پرسـپولیس را بـزرگ کـرده ،بلکـه
پرسپولیس نام بازیکنان را بزرگ میکند
و بـه آن اعتبـار میبخشـد .جـدا از تمـام
این داستانها ما بازیکنان بزرگی جذب
کردیـم و چنـد بازیکـن مهـم هـم از تیـم
رفتند .من فکر میکنم با تیم کهکشانی
کـه شـما میگوییـد فاصلـه داریـم .تیـم
هنـوز بـه چنـد بازیکـن دیگر احتیـاج دارد
تـا بتوانیـم کامـل بشـویم .امیـدوارم تیـم
مـا هـر چـه زودتـر تکمیـل شـود و بتوانیـم
فصـل درخشـانی را آغـاز کنیـم.
قرار است پیراهن شماره 8
پرسپولیس را بپوشی .میدانی که
چه بزرگانی این پیراهن را بر تن
کردهاند؟

من از بچگی به این شماره عالقه زیادی
داشـتم و در باشـگاه و ردههـای ملـی،
جوانـان ،امیـد و بزرگسـاالن همیشـه
سـعی کـردم شـماره  8را انتخـاب کنـم یـا
شـمارهای بپوشـم کـه بـه  8ختـم شـود.
حـاال آن انـرژی کـه از شـماره  8میگیـرم
زیـاد اسـت و ایـن حـس را همیشـه
دارم .میدانـم شـماره  8را بزرگانـی
ماننـد مجتبـی محرمـی و علـی کریمـی
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میدانم شماره  8را بزرگانی مانند مجتبی محرمی و علی
کریمی پوشیدهاند و در سالهای اخیر هم دوستان
خودم نظیر احمد نوراللهی و رضا اسدی این پیراهن را بر
تن کردهاند .امیدوارم هر جا هستند موفق باشند و من
هم بتوانم با این پیراهن بدرخشم و پرچم شماره  8را باال
نگه دارم

پوشـید هاند و در سـا لهای اخیـر هـم
دوسـتان خـودم نظیـر احمـد نوراللهـی و
رضا اسدی این پیراهن را بر تن کردهاند.
امیـدوارم هـر جـا هسـتند موفـق باشـند و
من هم بتوانم با این پیراهن بدرخشم و
پرچـم شـماره  8را بـاال نگـه دارم.
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دوستداری این فصل چه اتفاقی
برای تو و پرسپولیس بیفتد؟ چه
هدفی برایتان مهمتر از بقیه است؟

پیروزی دینامو
نیمکتنشینی محرمی

برای حضور در جام جهانی چقدر
انگیزه داری؟

با شرایط موجود ،آیا میتوانیم
امیدوار به صعود از مرحله گروهی
باشیم؟

فکـر میکنـم بتوانیـم بـا یـک برنامهریـزی
مناسـب از ایـن مرحلـه عبـور کنیـم .هـر
چنـد همـه میدانیـم کـه کار سـخت و
دشـواری اسـت امـا بایـد مـا بازیکنـان،
همگـی تلاش کنیـم و پرچـم را بـاال نگـه
داریـم.

هروز
چهر 

فرصت به مدافع
تیم ملی نرسید

در درجـه اول دوسـت دارم یـک تیـم
با صال بـت  ،منسـجم و هما هنـگ را
تشـکیل بدهیـم کـه بـه کسـب عنـوان
قهرمانـی ختـم شـود .میخواهیـم بـا
کمـک هـم و کنـار هـم قهرمـان لیـگ
شـویم و بتوانیـم دل هـواداران را شـاد
کنیم .موفقیت در آسیا نیز از اهدافمان
اسـت .در ایـن سـالهای اخیـر بازیکنـان
و کادرفنـی زحمـات فراوانـی کشـیدند و تا
فینـال لیـگ قهرمانـان آسـیا پیش رفتند.
بـا ایـن حـال برخـی سـهلانگاریها انجام
شـد و حمایتـی از تیـم صـورت نگرفـت،
وگرنـه پرسـپولیس حـاال یکـی ،دو سـتاره
زیبـا روی پیراهـن خود داشـت .امیدوارم
ایـن اتفـاق امسـال رخ بدهـد.
روزی کـه مصـدوم شـدم ،درک اینکـه
 7مـاه بـازی نکنـم برایـم سـخت بـود.
وقتـی برگشـتم و وارد تمرینـات شـدم ،از
نظـر ذهنـی یـک مقـدار سـبک شـدم کـه
دوبـاره میتوانـم بـدوم ،بـازی کنـم و در
فوتبال باشم .خدا را شکر بابت همه این
داسـتانها .تمـام انگیـزهام ایـن بـود کـه
دوبـاره بتوانـم بـرای یـک تیـم خـوب بـازی
کنـم و در تیـم ملـی کشـورم هـم باشـم.
بخصوص در جام جهانی به میدان بروم،
بدرخشـم و مطمئنـم کـه ایـن اتفـاق رخ
خواهـد داد .االن هـم کـه در پرسـپولیس
هستم و تمام تالشم را میکنم در اینجا
کـه برایـم مثـل تیـم ملـی اسـت ،بهتریـن
بازیهـا را انجـام بدهـم و دوبـاره بـه اردو
برگردم .امیدوارم بتوانم بدون نقص کار
کنـم و کمکحـال تیـم ملـی باشـم.

بعد از حذف زودهنگام از دیافبی
پـوکال ،جـراردو سـیوانه بـه هیـچ
عنـوان نمیخواهـد یـک ناکامـی
دیگـر را در شـروع فصـل جدیـد
تجربـه کنـد .بـازی بـا بوروسـیا
دورتمونـد در ورزشـگاه سـیگنال
آیدونـا پـارک ،افتتاحیـه بوندسلیگا
بـرای لورکـوزن خواهـد بـود .تیمـی
کـه امیـدوار اسـت در فصـل جدیـد
بـا آزمـون دسـت بـه کارهـای بزرگـی
بزنـد .سـردار کـه در بـازی برابـر
الورسـبرگ در پـاس گل دبـل کـرده
بـود ،بیـن دو نیمـه تعویض شـد تا از
سوی هواداران ،سرمربی سوییسی
باشـگاه انتقـادات زیـادی را متحمل
شـود .هرچنـد همـان چهـل و پنـج
دقیقـه بـازی بـرای سـردار آزمـون
کافـی بـود تـا باالتریـن نمـره را در
بیـن بازیکنـان لورکـوزن دریافـت
کنـد ،امـا حـذف در اولین جام فصل
جدیـد بـه مـذاق ایـن سـتاره ایرانـی
هـم خـوش نیامـده و امیـدوار اسـت
بـا تکـرار نمایشـی درخشـان برابـر
دورتموند ،این بار زمینهسـاز برتری
تیمش باشـد .تصاویر منتشـ ر شده
از تمرینـات بایرلورکـوزن نمایانگـر
ایـن موضـوع اسـت که سـیوانه روی
سـردار آزمـون بـرای عبـور از سـد
دورتموندیهـا حسـاب ویـژهای بـاز
کرده اسـت .باید دید سـرمربی 43
سـاله لورکـوزن کـه در بـازی قبـل بـه
سـردار پشـت سـر پاتریـک شـیک
بـازی داده بـود ،بـرای تقابـل دشـوار
شنبه شب برابر زنبورها ،چه پستی
را بـرای مهاجـم پرامیـدش در نظـر
میگیـرد.

دوست دارم یک
تیم باصالبت،
منسجم و
هماهنگ را تشکیل
بدهیم که به کسب
عنوان قهرمانی ختم
شود .میخواهیم
با کمک هم و کنار
هم قهرمان لیگ
شویم و بتوانیم دل
هواداران را شاد
کنیم .موفقیت
در آسیا نیز از
فمان است
اهدا 

در ادامـه باز یهـای دور رفـت
مرحلـه سـوم پلـیآف فصـل جدیـد
لیـگ قهرمانـان اروپـا ،دینامـو
زاگـرب در حالـی کـه برخلاف
مسـابقه اخیـرش صـادق محرمـی
را در ترکیب نمیدید و جزو نفرات
ذخیـره داشـت ،در اسـتادیوم
هووِفارمـا آرنـا مقابـل لودوگورتـس
بلغارسـتان قـرار گرفـت .یـاران
محرمـی در نخسـتین جـدال بـا
لودوگورتـس بلغارسـتان موفـق
شدند به یک برد ارزشمند دست
پیـدا کننـد و بـا شـرایط خوبـی بـه
اسـتقبال بـازی برگشـت برونـد.
دینامـو زاگـرب شـروع طوفانـی
مقابـل لودوگورتـس بلغارسـتان
داشـت و تـا دقیقـه  ۹بـه دو گل
رسـید ،امـا پـس از آن یـک بـار
دروازه خـود را بـاز شـده دیـد و
در نهایـت توانسـت بـه پیـروزی
 ۲بـر یـک در زمیـن حریـف خـود
دسـت پیـدا کنـد .صـادق محرمی،
ملیپـوش ایرانـی دینامـو زاگـرب
کـه پیـش از ایـن در سـه مسـابقه
لیـگ یـک کرواسـی و دو بـازی
پلـیآف لیـگ قهرمانـان اروپـا بـه
میـدان رفتـه بـود ،در دیـدار برابـر
لودوگورتـس بلغارسـتان فرصـت
حضور در زمین را به دست نیاورد
و تـا پایـان نیمکتنشـین بـود.
یـاران محرمـی روز جمعـه هفتـه
جاری در چهارمین مسابقه فصل
 ۲۰۲۲ -۲۳لیـگ یـک کرواسـی
بـه مصـاف واراژدیـن خواهنـد
رفـت و سهشـنبه شـب هفتـه
آینـده در ورزشـگاه ماکسـیمیر
در بـازی برگشـت پلـیآف لیـگ
قهرمانان اروپا مقابل لودوگورتس
بلغارسـتان قـرار میگیرنـد.

