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خبر

درویش هم
کرونایی شده

مهدی شیری

یورگن لوکادیا

غالمرضا رضایی

به طرف یحیی رفت

پولش به موقع پرداخت میشود

با لوکادیا ترسناک شدیم

در بــازی هفتــه دوم لیــگ برتــر از آنجایــی کــه یحیــی گل محمــدی روی نیمکت
پرسپولیس حضور نداشت و محروم بود تقابلی بین مهدی شیری و او رخ نداد
اما مدافع راســت ســابق پرســپولیس عصر سهشــنبه هم قبل از بازی هم بعد از
بازی با پرسپولیس با یحیی خوش و بش کرد و نشان داد با وجود داستانهایی
که منجر به اخراجش شد از یحیی کینه به دل ندارد .سعید آقایی دیگر بازیکن
ســابق پرســپولیس هم با گل محمدی صحبت کرد و از او رخصت گرفت.

باشگاهپرسپولیسپولقراردادلوکادیاراسرموعدمقرروحتیزودترپرداختمیکند
تا در ادامه راه با جدایی این مهاجم هلندی یا مشکالت جدیتر مواجه نشود .یک
منبع موثق در باشگاه گفت« :با توجه به تجارب قبلی و جدایی برخی بازیکنان خارجی
از پرسپولیس ،رضا درویش و مدیران این باشگاه سیاست جدیدی در پیش گرفته
و با پرداخت به موقع دستمزد یورگن لوکادیا جلوی جدایی زود هنگام و احتمالی
او را بگیرند .بنابراین هواداران پرسپولیس اصال ًنباید نگران این موضوع باشند».

مهاجمسابقپرسپولیسدرمصاحبهایبهعملکردلوکادیااشارهکردوگفت«:این
مهاجمهلندینشاندادفوتبالیفراترازآسیاداردویکمهاجمششدانگوگلزن
نشان داده است ،کسی که در  ۳بازی  ۴گل میزند ،نشان از شم گلزنی او دارد.
لوکادیا مشکل پرسپولیس در چند فصل گذشته را در خط حمله حل کرده است
و همه تیمها از حاال برای بازی با پرسپولیس هراس دارند .فکر میکنم اگر دیاباته
در کنار لوکادیا قرار بگیرد دیگر تیمی توان مقاومت برابر سرخپوشان را ندارد».

دیاباته زودتر از پیشبینیها به مسابقات میرسد

رضــا درویــش مدیرعامــل باشــگاه
پرسپولیس که ابتدای هفته از سفر
کربــا بازگشــته بــود ،مبتال بــه کرونا
شده است .درویش بعد از بازگشت
از ســفر کربــا ،تســت کرونایــش
مثبــت شــده اســت و بــه ایــن دلیــل
در روزهــای اخیــر در منزل مشــغول
ســپری کردن دوران بیماری اســت.
مدیرعامل پرســپولیس اواخر هفته
گذشــته به کربال ســفر کرد و سه روز
بعــد بــه تهران بازگشــت.

عبدی مصدوم است

صادقی :ترابی و صادقی
همهکاره پرسپولیس هستند

محمد صادقی هافبک اســبق پرســپولیس که ســابقه بازی در جام جهانی  1978آرژانتین را دارد در رابطه با شــرایط هفتههای اخیر پرســپولیس و ادامه صدرنشــینی سرخپوشــان ،همچنین وضعیت بازیکنان ســرخپوش
توضیحاتــی را ارائه میدهد.
و ارزشــش را در طــول فصــل خصوصــا ً
نیــم فصــل دوم کــه شــرایط خیلــی
ســختتر شــده و امتیازگیــری خیلــی
ســخت میشــود ،نشــان خواهــد داد.
در رابطه با دفاع چپ با رسیدن امیری
فکر میکنید ایشان باید به جای
نعمتی به دفاع چپ منتقل شود؟

نــه من فکــر نمیکنم امیــری دیگر برای
دافــع چــپ مفیــد واقــع شــود .درســت
اســت کــه وحیــد بازیکنــی بــا قــدرت
دوندگــی زیــاد اســت امــا بعــد از عمــل
جراحی و شــرایط ســنی که ایــن بازیکن
دارد بایــد یــک خط جلوتــر از دفاع چپ
بــازی کنــد و بــرای بــازی در آن منطقــه
بهترین اســت و پســت هافبک یا وینگر
چــپ برای وحید امیری بهترین انتخاب
اســت ضمــن اینکــه بــه نظــرم نعمتــی
در دفــاع چــپ خــوب جــا افتاده اســت.
لوکادیا را چگونه ارزیابی کردید و
در رابطه با شکلگیری زوج دیاباته
و لوکادیا چه نظری دارید؟

ناصر قراگزلو
روزنامه نگار

مصدومیت  6هفتهای دیاباته
شوک بدی برای پرسپولیس و
این مهاجم بود .در این رابطه چه
نظری دارید؟

مــن فکــر میکنــم ایــن بازیکــن زودتــر
از شــش هفتــه بــه بازیهــا میرســد.
معمــوال ًزمان مصدومیــت در ابتدا زمان
زیــادی اعــام میشــود امــا بــه جهــت
پیشــرفت علــم پزشــکی و ابزارهایــی کــه
بــرای بهبــود وضعیــت بیمــاران وجــود
دارد بــا فیزیوتراپــی و بقیــه اقداماتــی که
انجــام میشــود بازیکــن مصــدوم زودتــر
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بــه بازی میرســد ،از همیــن رو من خیلی
خوشــبینم کــه دیاباته زودتــر از زمانی که
اعالم شــده برای بازی کردن مهیا خواهد
شــد و برای بازیهای پیش رو در خدمت
تیم طرف قراردادش قرار خواهد گرفت.

را تــا پایــان بازیها حفظ خواهد کرد .در
مجمــوع بــا توجه بــه بازیکنهای اصلی
و نیمکــت و شــخصیت قهرمانی که نزد
پرســپولیس وجــود دارد ،تیــم دیگری را
حریــف پرســپولیس نمیبینم.

پرســپولیس االن دو امتیــاز بــا تیــم دوم
پس از شش هفته بازی فاصله امتیازی
دارد امــا بــه نظــرم اگــر بعــد از هفتــه
دهــم یعنــی انجام چهار بــازی دیگر این
فاصلــه بــه شــش امتیاز اختالف برســد
پرســپولیس قطعــا ًبــا حاشــیه امنیــت
نســبی کــه پیــدا میکند شــانس زیادی
برای قهرمانی خواهد داشــت و این رده

بلــه وقفــه لیــگ بــه ضــرر پرســپولیس
تمــام شــد چــون پرســپولیس در صــدر
قــرار داشــت و تیــم به خوبــی روی روند
نتیجهگیــری و بــرد بــود .برنامــه بازیها
هــم تــا هفتــه دهــم یــا بــه احتمــال
ضعیفتــر تــا هفتــه دوازدهــم برگــزار
خواهــد شــد کــه این امــر به ضــرر همه
تیمهــای لیــگ برتــری و در رأس آن

در رابطه با قهرمانی پرسپولیس
بعضیها خوشبینانه صحبت کردند.
در این رابطه شما چه نظر فنی دارید؟

اما فعال ًبرنامهریزیها به گونهای
است که در بین بازیها وقفه
زیادی وجود خواهد داشت!

پرســپولیس صدرنشــین خواهــد بــود
امــا بــه هــر حــال برنامــهای اســت کــه
ســازمان لیــگ طراحــی کــرده و کاری
هــم نمیتــوان انجــام داد و بایــد از آن
تبعیــت کــرد .در ایــن بیــن چیــزی کــه
مهــم اســت پرســپولیس بایــد بــازی به
بــازی پیــش بــرود و خیلــی مهــم اســت
کــه در پایــان هفتــه دهــم یــا دوازدهــم
کــه لیــگ برگــزار شــده و بعــد از آن بــه
دلیــل بازیهــای جــام جهانــی دیدارهــا
تــا مدت نســبتا ًزیــادی تعطیــل خواهد
شــد پرســپولیس بــا صدرنشــینی بایــد
بــه اســتقبال تعطیــات بــرود و تمــام
تــاش خود را برای پیــروزی انجام دهد
چــون جمع کــردن امتیــازات نیم فصل
اول بــرای قهرمانــی خیلــی مهــم اســت

لوکادیــا مهاجــم خیلــی خــوب و گلزنــی
اســت و بــه نوعــی نشــان داده کــه کار
گلزنــی را خیلی خوب بلد اســت اما جدا
از ایــن موضــوع مــن فکــر میکنــم کــه
دیاباته هم حتما ًبا صالحدید ســرمربی
تیم در زمانی که اضافه شود با توجه به
شــناختش از فوتبــال ایــران و حضورش
در فوتبــال اروپــا و حــوزه خلیــج فارس و
شــناخت کاملــش از فوتبــال ایــران در
کنــار لوکادیــا حتمــا ًموفق خواهد شــد.
پرسپولیس مانند بازی لیگ برتر
که مقابل فوالد متوقف شد یک
بار دیگر در بازی دوستانه مغلوب
فوالد شد ،این موضوع را در رابطه
با قدرت پرسپولیس مأیوس کننده
نمیدانید؟

نتایــج بازیهای دوســتانه مهم نیســت
و نکتــه مهــم ایــن اســت کــه تیــم در
بازیهای اصلیاش نبازد و برنده باشــد
که خوشــبختانه پرسپولیس از این نظر
شــرایطش خوب اســت.

ZOOM
نگرانی و مشکلی در
پرسپولیس نمیبینم
سعید صادق و ترابی
و بقیه هافبکهای
پرسپولیس واقعًا در
شرایط خیلی خوبی
قرار دارند و حتمًا
وقتی هماهنگتر
شوند بیشترین پاس
گلها را برای مهاجمان
فراهم خواهند
ساخت .به نظرم در
بین هافبکهای
پرسپولیس صادقی
و ترابی برای تیمشان
همه کار خواهند کرد .از
سوی دیگر من مشکلی
به لحاظ توانایی
فنی در هافبکهای
پرسپولیس نمیبینم و
فقط بعضی مشکالت را
ناشی از عدم هماهنگی
یدانم
صددرصدی م 
وگرنه معتقدم تیم
یحیی در این فصل در
همه پستها بهترینها
را در اختیار دارد و دو
سه هفته دیگر تیم
به آمادگی آرمانی
میرسد ،از این رو به
لحاظ خلق موقعیت و
بقیه مشکالت فنی که
در پرسپولیس دیده
میشود من مشکل
و نگرانیای را در
شرایط فعلی و آینده
سرخپوشان احساس
نمیکنم.

در خبرهــا آمــده بــود مهــدی عبــدی
هــم دچــار بیمــاری شــده و مشــوک
به کروناســت اما ایــن بازیکن ظاهرا ً
مصدوم اســت و بــه همین خاطر در
بازی با فوالد حضور نداشــت .عبدی
دو ســه روزی اســت در تمرینها هم
حضــور فعالــی نــدارد و نظارهگــر کار
ســایر بازیکنــان اســت .عبــدی در
حالی مصدوم شــده کــه همین حاال
تعداد بازیکنان مصدوم پرسپولیس
روز بــه روز در حــال افزایــش اســت.
شایعه عجیبی از روز گذشته در مورد
ایــن بازیکن شــکل گرفته و نزدیکان
بــه او میگوینــد در نیــم فصــل راهی
باشــگاه چــاوز پرتغال خواهد شــد.

گوهری و سیامک
کرونا دارند

از اردوی پرســپولیس خبر میرسد
ســیامک نعمتــی و احمــد گوهــری
دچــار کرونــا شــدهاند و بــه همیــن
دلیــل در بــازی بــا فــوالد غایــب
بودنــد تــا تعــداد بازیکنــان غایــب
ســرخها زیاد شــود .این دو بازیکن
در ورزشــگاه شــهید کاظمــی هــم
حاضر نشــدند .نکتــه جالب اینکه
این دو بازیکن و بخصوص گوهری
مدعیانــد بــه جــز تمریــن تیــم در
محــل دیگــری حاضــر نبودهانــد و
اگــر هــم به کرونا مبتال شــدهاند ،از
محل تمرین تیم بوده است .نکته
جالــب اینکــه روز گذشــته نعمتی و
گوهری بــرای حضور در بازی اعالم
آمادگی کردند اما باتوجه به تســت
مثبــت و عالئــم مشــهود ،باشــگاه
پرســپولیس بــا ایــن درخواســت
موافقــت نکــرد .انتظــار مــیرود تــا
 48ســاعت آینده تست دو بازیکن
پرســپولیس منفــی شــود و آنهــا
بــه میــدان بازگردنــد امــا بایــد دیــد
مقابــل گلگهــر به میــدان خواهند
رفــت یــا خیر.

گزارش

دیاباته دور از دسترس

یکی در اردوی تیم ملی ،یکی کرونایی و دیگری مصدوم

درخشش تنها دروازهبان حاضر در تمرینات پرسپولیس
شــرایط پرســپولیس در تمرینات روزهای
اخیــر جالــب بــوده اســت .با وجــود جدایی
بازیکنــان ملی پوش حــاال غیبت بازیکنان
کرونایــی و مصــدوم هــم باعــث شــده تــا
بازیکنــان بســیار کمــی در تمریــن حاضــر
باشــند .ایــن مســأله در مــورد پســت
دروازهبانی از همه جالبتر اســت .علیرضا
بیرانونــد کــه در اتریــش و اردوی تیــم ملــی
حضــور دارد ،احمــد گوهــری کــه کرونــا
گرفتــه و دو ســه روزی اســت در تمرینــات
حاضر نمیشــود و البته گلر چهارم و جوان
تیــم هــم دچار شکســتگی دســت شــده و
نمیتوانــد تمرین کند .در این شــرایط تنها
یــک دروازهبــان در تمرینــات پرســپولیس

حضور دارد؛ امیر رفیعی گلر  20سالهای که
در اولیــن بــازی پیشفصل وقتــی در قالب
تیم امید مقابل تیم بزرگساالن قرار گرفت
طــوری گلــری کــرد کــه ولســلی ننــکا مربی
برزیلی گلرهای پرســپولیس خیلی فوری او
را به تیم بزرگساالن آورد .رفیعی در آن بازی
پنالتی گولسیانی را گرفت و نمایش بسیار
خوبــی داشــت و از آن روز بهصــورت موازی
هم در تمرینات تیم بزرگساالن حضور دارد
هم برای تیم امید پرسپولیس در مسابقات
رســمی ایــن رده ســنی بــازی میکنــد .امــا
عصــر روز سهشــنبه شــانس بــه رفیعــی
جــوان رو کــرد تــا مقابل تیم پرســتاره فوالد
خــودی نشــان دهــد .رفیعی بهعنــوان تنها

دروازهبان حاضر در تمرینات پرســپولیس
 90دقیقــه مقابــل فوالد بازی کرد و با اینکه
ســیو فوقالعادهای نداشت و البته یک گل
هــم دریافــت کــرد امــا نشــان داد در آینــده
میتوان روی او حســاب کــرد .رفیعی درون
دروازه پرســپولیس هم بــا اعتماد به نفس
بــود هــم بــا مدافعانــش صحبــت میکــرد.
نکتــه جالــب اینکــه مدافعان پرســپولیس
بــه ســبک بازیهــای رســمی ایــن فصــل و
پاسکاری مداوم با بیرانوند ،بارها به رفیعی
پــاس بــه عقــب دادنــد کــه ایــن دروازهبــان
براحتــی بــا تــوپ بــازی میکــرد و در یکــی
دو صحنــه با تغییر ســمت بازی نشــان داد
در بــازی بــا پــا هــم شــرایط خوبــی دارد .در

صحنــه گل فــوالد هــم کــه بــا یــک ارســال
کرنر و ضربه سر علی قربانی به دست آمد
رفیعــی شــیرجه خوبی زد امــا ضربه قربانی
توپ را به منتهیالیه گوشه مخالف دروازه
فرســتاد و نزدیــک بود توپ بــه تیر عمودی
دروازه برخــورد کنــد .بــا نمایشــی کــه امیــر
رفیعــی مقابــل فــوالد پرســتاره نشــان داد
حاال پرسپولیس میتواند امیدوار باشد که
بــرای آینــده میتواند گلــر باکیفیتی تربیت
کنــد و در اختیار داشــته باشــد هــر چند در
ایــن ســالها گلرهــای جــوان پرســپولیس
همــواره پشــت خــط ماندهانــد و بعــد از دو
سه فصل سکونشینی سر آخر به تیمهای
دیگــر رفتهانــد.

مهاجــم مالیایــی پرســپولیس در
حالــی مصدوم شــد کــه در فوتبال
درون تیمــی هــم حاضر نبــود و به
نظــر میرســد در تمرین شــوت به
دروازه مصــدوم شــده اســت .طی
روزهــای اخیــر او بــه خاطــر همین
مصدومیــت در ورزشــگاه شــهید
کاظمــی حضــور نداشــته و از دیــد
کادر فنــی خــارج شــده اســت.

عالیشاه دور زمین

امیــد عالیشــاه و ســعید صادقــی
دو بازیکــن مصــدوم مازندرانــی
پرســپولیس همچنــان دور زمیــن
میدونــد و مشــخص نیســت چه
زمانــی میتواننــد در تمرینــات
گروهــی تیمشــان حاضــر باشــند.

