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پايان خوب

 مصاف الهامي 
با شاگردان سابق 

سينوسي به جاي صعودي 
17:00 

15:00 

15:00 

3

قدمی: مرادی 
همچنان 
هراس دارد

عقده گشایی 
 ملوان 

با ۳ گــل

3لیگیکوزنهبرداری  گزارش و گفت وگوی 7
 جذاب درباره 

محمد صالح

 چگــونه
 پسر مصری

تبديل به پادشاه 
فوتبال شد؟

w w w . k h a b a r v a r z e s h i . c o m

 پنج شـنبه 2۳ دی 1400 ـ  سـال بيسـت وپنجم
تومـان  5000 ـ   8صفحـه  ـ    7049 شـماره 

سپاهانآلومینیوم  

تراکتور

فوالد

نساجی

پدیده

پنالتي، پنالتي وپنالتي 
15:00 

پیکان مس

15:00 

گهر گل 

برد آسان نيست 

ذوب آهن

جدال همسايه ها 
15:00 

صنعت نفت هوادار

استقالل و پرسپولیس به  لیگ قهرمانان برمی گردند؟ امیدها زنده شد
آماده هرگونه  انتقادی هستم
شمسایی: اولین زنگ را به ناظم الشریعه زدم

17:30
فجر سپاسیپرسپولیس

15:30
استقالل نفت م.س 

ذوالفقارنسب رئیس جدید  منصوریان در گفت وگو 
هیئت مدیره پرسپولیس: با خبرورزشی:

 کالدرون 
 فاجــعه بود

 مثل ویلمـوتس 

لبخند را از روی صورت 
هواداران استقالل و 
پرسپولیس برداشتیم

 هنـوز  اميد داريم 
به آسيا  برگرديم

 فقط چسب می زنيم 
تا زخم ديده نشود

 جنگ قهـرمانی
نیـم فصل از تهران  تا 

مسجدسلیمان

 درويش در 
حر يــم  سلطان!

 صدری رفت
 مدیر سابق سایپا  آمد

بفرما،  اين گوی و 
اين ميـدان!

آخرین جمله 
یحیی به عبــدی:

اسب استقالل برای 
قهرمانی زين شده

محمد محمدی: با سندسازي 
نمي توان سر AFC كاله گذاشت

رأی  پرونده گل گهر 
شايد  شکسته  شود

جزئیات پرحاشیه ترین پرونده 
لیگ در كمیته استیناف

سرمقاله
E d i t o r i a lفرهاداشراقي

پرسپولیس بعد از 4 ماه صاحب مدير عامل شد!
باالخره حميد سجادي تصميم گرفت براي پرسپوليس مديرعامل انتخاب 
كند و اين تيم را از بالتكليفي نجات بدهد. صدري انصافاً در پرسپوليس بد كار 
نكرد و حداقل اينكه مي توان به او نمره قبولي داد هرچند كه در ماجراي حذف 
از آسيا به هر حال يكسري انتقادات هم به او وارد بود اما همه هواداران فوتبال 
در ايران مي دانند كه بســياري از مشكالت پرسپوليس و استقالل به سال ها 
قبل برمي گردد و مربوط به امروز و ديروز نيســت.  حميد ســجادي باالخره 
تصميم گرفت پس از حدود چهار و نيم ماه حكم مديرعاملي دائم باشگاه را به 
رضا درويش بدهد تا مشــخص شود كه چرا در تمام اين مدت مجيد صدري 
سرپرست موقت بود و به او حكم دائمي نمي دادند. البته سجادي مي توانست 
اين كار را حداقل دو ماه قبل انجام بدهد اما بروز يكسري اتفاقات باعث شد تا 
اين كار به تأخير بيفتد. البته در اين مدت پرســپوليس با مديريت صدري به 
كار خود ادامه داد اما آنچه مســلم است زمان زيادي هدر رفت.  در مورد رضا 
درويــش حتماً بايــد صبر كنيم و عملكرد او را ببينيــم اما به هر حال مدل 
انتخاب هاي وزارت ورزش نشان مي دهد كه خيلي نبايد منتظر اتفاق چندان 
مثبتي در پرسپوليس و استقالل باشيم. درويش كه مدير سالمي است، با سايپا 
به ليگ يك رفت و حاال ناگهان مديرعامل پرسپوليس شده تا اين تيم بزرگ 

در كنار تجربه مديريتي ايشان به دعاي خير مردم هم نياز داشته باشد. 

محمدمهدي فروردين رئيس فراكسيون ورزش مجلس است. مردي كه 
سابقه فعاليت فني در فوتبال دارد و هميشه از منتقدان فدراسيون بود. او 
حاال مدركي براي اثبات انتقاداتش دارد و در گفت وگو با خبرورزشي گفت: 
ما بايد دو باشگاه استقالل و پرسپوليس را به انسان هاي دلسوز واگذار كنيم. 
اين مشكالت روي هم انباشته شــده و اينكه در دقيقه ۹۰ به دنبال رفع 
اشكال هستيم غلط است.  فروردين به قصور وزير دولت قبل اشاره كرد و 
گفت: وزارت ورزش در دولت قبل بايد واگذاري باشگاه ها را انجام مي داد و 
قطعاً بايد پاسخگو باشد. اين فاجعه در فوتبال دستپخت وزير سابق ورزش 
است. همه ما به نوعي در اين حذف از آسيا مقصر هستيم اما مديران باشگاه 
و فدراسيون فوتبال نيز مقصر هستند كه در زمان مشخص اقدامي براي 
رفع اشــكال نكردند.  وي افزود : اگر ورزش و فوتبال كشورمان به اين حال 
روز افتاده، دســتپخت سلطاني فر وزير سابق ورزش است كه با وعده هاي 
دروغ پيرامون دو باشــگاه سرخابي، مدعي بود واگذاري اين دو باشگاه تا 
پايان دولت قبل به  طور حتم انجام مي شود.  عضو فراكسيون ورزش مجلس 
گفت: دولت قبل اليحه ضعيف و ناكارآمدي را به مجلس ارائه كرد كه عماًل 
مشكلي را حل نمي كرد. دولت فعلي اليحه بهتري را ارائه داد كه اعالم وصول 
شده و در دستور كار كميسيون است و اميدواريم كه با تصويب آن مشكالت 
به صورت اساسي حل شود.  فروردين در پايان با اشاره به قصور مسئوالن 
مربوطه خاطرنشان كرد: اين مسئوالن بايد پاسخگو و محكوم شوند و اين 
باز هم كفايت نخواهد كرد. با مديران تنگ نظر نمي توانيم مشكالت را حل 
كنيم و با حذف مديران كارآمد و اليق در حوزه ورزش و فوتبال به موفقيتي 
نمي رسيم، متأسفانه شاهد به كارگيري مديران نااليق در ورزش و فوتبال 

هستيم و به همين دليل پيشرفتي حاصل نمي شود.

اینفاجعه،دستپختسلطانيفر
وزیرسابقاست

رئيس فراكسيون ورزش در گفت وگو با خبرورزشي: شـنيده ها حاكی است كنفدراسـيون فوتبال 
آسـيا مجوز موقت برای بازگشـت سرخابی ها 

به آسيا را صادر كرده است.
مهم تريـن خبـر چند روز اخيـر فوتبال 
ايـران حذف تلخ پرسـپوليس و اسـتقالل از 
رقابت هـای آسـيايی بـرای فصـل پيـش رو 
بـود. اتفاقی كه جوامع فوتبالی و غيرفوتبالی 
را تحـت تأثيـر خـود قـرار داد و موجـی از 
نگرانـی و نااميـدی را بين اهالـی فوتبال و به 
خصـوص هـواداران ايجاد كـرد. در حالی كه 
همـه تقريبـاً از بازگشـت دو تيـم مطـرح 
پايتخـت به  ليگ قهرمانان آسـيا  قطع اميد 

كرده انـد، خبـری بـه دسـتمان رسـيد كـه 
قطعـاً جامعه فوتبال و به خصـوص هواداران 
پرسـپوليس و اسـتقالل را بسـيار خوشحال 

خواهد كرد. 
طـی روزهای گذشـته نماينـده وزارت 
ورزش بـه همراه نماينـدگان وزارت صمت و 
وزارت اقتصـاد و دارايـی )كـه اسـتقالل و 
پرسـپوليس بـه ايـن دو وزارتخانـه واگـذار 
شـده( راهـی مالـزی شـدند و جلسـات 
فشـرده ای بـا مقامات كنفدراسـيون فوتبال 
آسـيا برگـزار كردنـد. ايـن نفـرات بـا ارائـه 
تضاميـن الزم و دادن تعهدهـای مـورد نظر 

AFC موافقت ضمنی كنفدراسـيون فوتبال 
و  پرسـپوليس  بازگشـت  بـرای  را  آسـيا 
اسـتقالل بـه فصـل جديـد ليـگ قهرمانان 
آسـيا دريافت كردند و اگـر اتفاق خاصی رخ 
ندهـد ايـن خبـر بسـيار اميدواركننـده بـه 
زودی از سـوی وزارت ورزش و فدراسـيون 

فوتبال اعالم خواهد شد.
همچنين به زودی مشـكالت مربوط 
بـه مجـوز حرفـه ای گل گهـر هـم رفـع 
خواهـد شـد و ايـن تيـم هـم می تواند در 
صـورت صعـود در رقابت هـای آسـيايی 

شركت كند.

اميدها زنده شد؛ بمب خبری در راه است؟

پرسپولیسو
استقاللدرآستانه
بازگشتبهآسیا

بيژن ذوالفقارنسب به عنوان رئيس جديد 
هيئت مديره باشــگاه پرسپوليس برگزيده 
شده است. مربي اسبق تيم ملي كه سابقه 
بازي براي تيم ملي و پرسپوليس را هم دارد، 
دقايقــي پس از انتصاب به اين ســمت با 

خبرورزشــي بــه گفت وگو 
نشســت. رئيــس جديد 
هيئت مديره پرسپوليس 
صراحتاً از حمايت شدن 
يحيــي گل محمــدي 
صحبت و هنوز به ماندن 

در ليــگ قهرمانــان هم 
اميدوار است.

بازگشت به آسيا
با توجه به صحبت هايي كه آقاي وزير انجام 
داده انــد، اميدواريم طي چنــد روز آينده 
مذاكرات ثمر بدهد و پرسپوليس بتواند در 
ليگ قهرمانان آسيا حضور پيدا كند. ما هنوز 
به حضور در اين مسابقات اميدوار هستيم 

چون پرسپوليس در داخل و خارج از كشور 
هواداران بسيار زيادي دارد و همه آنها دلشان 
مي خواهد اين تيم راهي پيكارهاي آسيايي 

شود. 
سابقه در پرسپوليس

اصاًل با فضاي پرسپوليس غريبه 
نيســتم چــون طــي دوران 
بازيگري ۶ فصل پيراهن اين 
تيم را بر تن كــرده ام. اين 
باشگاه ظرفيت هاي بسيار 
بااليــي دارد كه بايد به آن 

دست پيدا كنيم. 
فاجعه

ماجرايي كه در رابطه با گابريل كالدرون 
به وقوع پيوست يك فاجعه بود، فاجعه اي كه 
ديگر نبايد تكرار شود. كالدرون دقيقاً مانند 
داستان مارك ويلموتس يك فاجعه بسيار 
بزرگ و تلخ بود كه به يادگار در فوتبال ايران 
مانده اســت و اميدوارم ديگر هرگز شاهد 

وقوع چنين اتفاقاتي در فوتبال كشــورمان 
نباشيم. 

حمایت از یحيي
يحيي گل محمدي يكي از مربيان خوشنام 
فوتبال ماست كه عالوه بر شخصيت باالي 
اجتماعي، آگاهي بسيار زيادي هم نسبت 
به امر مربيگري دارد. او به زبان انگليســي 
مســلط اســت و همين مســئله در امور 
مربيگري كمك شايان توجهي به او مي كند 
تنها مشكلي كه اين روزها پرسپوليس دارد، 
نارسايي هايي است كه در واقع از بيرون به 
اين تيم تحميل مي شــود و گل محمدي 
چاره اي ندارد كه يا اين فضا را تحمل كند 
يا واكنش نشان بدهد. البته تا اينجاي كار 
چيزي كه من ديده ام آن اســت كه يحيي 
اغلب مشــكالت را تحمــل مي كند. به 
صراحت و قاطعانه مي گويم هيئت مديره 
جديد باشگاه پرســپوليس حامي جدي 

يحيي گل محمدي خواهد بود.

كالدرونیک
فاجعهبوددقیقًا
مانندویلموتس

فرهاد مجيدي صراحتاً اعالم كرده در فصل نقل و انتقاالت زمســتاني بسيار 
فعال خواهد بود و استقالل حداكثر ۴ بازيكن جديد جذب مي كند. در همين 
خصوص برخي شايعات حكايت از آن دارد كه ژان كارلوس هافبك برزيلي از 
جمله نفراتي است كه مد نظر آبي پوشان براي نيم فصل دوم قرار گرفته و بعيد 
نيست به زودي مذاكرات جدي با او آغاز شود. البته يكي از مسئوالن باشگاه در 
اين رابطه مدعي شد تا وقتي چيزي به صورت رسمي توسط كادر فني اعالم 
نشود باشگاه هيچ كدام از اين شايعات را تأييد نمي كند.  فرهاد طي يك هفته 
گذشته اين مسئله را اعالم كرده كه استقالل مي خواهد براي دور برگشت دو 

بازيكن خارجي و دو مهره شاغل در ليگ برتر خودمان را به خدمت بگيرد. 

در جام ملت هاي آفريقا كه به ميزباني كامرون در حال برگزاري است، تيم ملي مصر 
كه هدايت آن را كارلوس كی روش سرمربي سابق تيم ملي كشورمان برعهده دارد در 
اولين بازي خود در اين رقابت ها مقابل نيجريه تن به شكســت داد و تورنمنت را با 
باخت شروع كرد.  بعد از پايان اين بازي و موقعي كه كارلوس كی روش قصد داشت 
به ســمت رختكن برود، يكي از هواداران مصري كه از باخت تيم ملي كشورش به 
شدت عصباني و ناراحت بود، شروع به اعتراض عليه كی روش كرد و تصميمات اين 
مربي را زير ســؤال برد. كی روش هم كه به شــدت از اين موضوع ناراحت بود، با اين 
هوادار درگيري لفظي پيدا كرد و خطاب به اين  فرد معترض گفت: اگر مي تواني خودت 
بيا و تيم ملي كشورت را تمرين بده!  اين درگيري بازتاب زيادي در فضاي مجازي و 

رسانه هاي كشور مصر داشت و خيلي ها نسبت به رفتار كی روش معترض شدند.

علي فتح ا... زاده با اشــاره به اتفاقاتي كه پيرامون باشگاه استقالل رخ داده و 
بخشي از سهام اين تيم قرار است واگذار شود، نگاهي به گذشته كرد و گفت: 
سال 87 در سالي كه  AFC الزام كرد باشگاه ها خصوصي شوند 2/5 درصد از 
سهام واگذار شد. اگر اين مهم اتفاق نمي افتاد همان سال حذف مي شديم و 
اين كار درستي بود كه علي آبادي انجام داد و 5۰۰ سهم از 1۰۰ هزار سهم به 
اعضاي هيئت مديره واگذار شــد. ايراد AFC اين است كه چرا الباقي سهام 
واگذار نشــده است و حداقل 51 درصد بايد سهام باشگاه ها واگذار شود. اين 

سهام در اختيارم را هر وقت بگويند به هواداران واگذار مي كنم نه دولت.  

اسامي داوران بازي هاي هفته پانزدهم ليگ برتر اعالم شد كه طي آن مرتضي 
منصوريان به عنوان قاضي بازي پرسپوليس با فجرسپاسي شيراز انتخاب 
شد. داور جواني كه براي دومين بار قضاوت يكي از بازي های پرسپوليس را 
بر عهده دارد. منصوري پيش از اين، بازي پرسپوليس با نساجي در ليگ برتر 
نوزدهم را هم قضاوت كرده بود كه آن بازي با برتري يك- صفر پرسپوليس 
بــا هدايت كالدرون به پايان رســيد. اين داور در ايــن فصل قضاوت بازي 
فجرسپاسي با استقالل را هم بر عهده داشت. ديداري كه فجري ها در آن در 
ثانيه هاي پاياني موفق به زدن گل تســاوي شدند. در آن ديدار داور يك گل 
استقالل را مردود اعالم كرد كه به شدت با واكنش تند آبي پوشان همراه شد 
و آنها اعتقاد داشتند گلي كه ارسالن مطهري به ثمر رسانده سالم بوده است 
و حاال منصوريان بك بــار ديگر ديداري را قضاوت مي كند كه يك پاي آن 

فجرسپاسي و سمت ديگر آن تيم بزرگي مثل پرسپوليس قرار دارد. 

ذوالفقارنسب:هنوزامیدواریمبهلیگقهرمانانبرگردیم  هيئت مديره پرسپوليس قاطعانه 
از گل محمدي حمايت مي كند

مجيد صدري در آستانه ديدار تيمش برابر فجرسپاسي 
شيراز و در فضاي مجازي از سرپرستي باشگاه پرسپوليس 
اســتعفا داد. در متن اســتعفاي صــدري كه در صفحه 
شخصي اش منتشر آمده است: »يك سال از حضورم در 
مجموعه محبوب، نامدار و وزين باشگاه فرهنگي ورزشي 
پرسپوليس گذشت. در تمام روزها و لحظات حضورم در 
باشگاه با تمام وجود در كنار همه عزيزان مجموعه تالش 
كردم تا هم باري از دوش بردارم و هم اقداماتي مؤثر براي 
درخشش بيشتر و بهتر باشگاه انجام دهم و البته به لطف 
خدا و همت و همراهي و همكاري دوستان، قدم هاي خوبي 
برداشتيم. اما حضور در اين باشگاه بزرگ و خوشنام و ادامه 
اين مســير نيازمند تالش حداكثري و همراهي جدي 
مجموعه مديران ارشد است كه در حال حاضر به داليلي 
به كندي پيش مي رود. حرف هاي ناگفته زياد اســت و 
آخرين آن دست هاي پشت پرده حذف ناجوانمردانه ما از 
آسياست كه حتماً در زمان مقتضي، به طور مفصل براي 
همه هواداران شرح خواهم داد. از اعضاي محترم هيئت 
مديره، كادر فني، تيم مديريتي، سرمربي عزيز، آقايحيي، 
تك تك بازيكنان، پرسنل باشگاه و آكادمي، پيشكسوتان 
و همه هواداران بابت همه لطف ها و مهرباني ها كمال تشكر 
و قدرداني را دارم و اميدوارم در ادامه مسير موفق و سربلند 
باشند. با تقديم نامه اي خدمت وزير محترم ورزش جناب 
آقاي دكتر ســجادي تقاضا كردم با استعفاي اينجانب از 

رياست هيئت مديره و سرپرستي باشگاه موافقت نمايند.« 
مجيد صدري در حالي استعفا داد كه بايد يك روز قبل از 
بازي با فجر سپاسي شيراز طبق وعده قبلي 2۰ درصد پول 
به حســاب بازيكنان واريز مي كرد اما... چرا سرپرســت 

باشگاه پرسپوليس استعفا كرد؟
ماجرا به قولي برمي گردد كه وزارت ورزش و ظاهراً خود 
حميد سجادي پس از ماجراي انتشار خبر مديرعاملي 
رضا درويش و منتفي شدن اين گزينه به مجيد صدري 
داده بودند. پس از آن ماجرا به صدري گفته شده بود با 
قدرت به كار خــودش ادامه دهد چون به زودي حكم 
مديرعاملي او امضا خواهد شد. مجيد صدري نيز با قدرت 
به كارش ادامه داد و سعي كرد مشكالت مالي را از طريق 
اسپانسر حل و فصل كند اما خبري از عملي شدن وعده 
وزارت ورزش نشــد كه نشد! از آن گذشته در روزهاي 
اخير زمزمه هايي به گوش مجيد صدري رسيد كه وزارت 
ورزش و جوانان يك گزينه جديد براي جانشيني او پيدا 
و با طرف به توافق هم رســيده است. بر همين اساس 
مجيد صدري پس از مشــورت با مشاوران خود قبل از 

واريز پول بازيكنان تصميم به اسعفا گرفت. چرا؟
اگر زمزمه ها شــايعه اي بيش نباشــد وزارت ورزش با 
استعفاي مجيد صدري مخالفت خواهد كرد و درغير اين 
صورت نيز حداقل سرپرست مستعفي باشگاه تهيه منبع 

مالي و پول را بر عهده جانشين خود خواهد گذاشت!

تيم اسـتقالل در شرايطي با 32 امتياز در صدر جدول 
رده بنـدي ليـگ برتـر قـرار گرفته كـه اين تيـم از هر 
نظر شايسـته قـرار گرفتن در چنين جايگاهي اسـت. 

در تاريخ بيسـت وپنجم آذر سـال جاري و پس 
از صدور رأي كميته انضباطي فدراسـيون 

فوتبـال دربـاره بازيكـن گابنـي تيـم 
گل گهـر، سـه امتيـاز كامـل بـازي 
اسـتقالل مقابل اين تيم )كه در هفته 
ششـم با تيـم سـيرجاني بـازي كرده 
بود( به حسـاب باشـگاه استقالل واريز 

شـد. اسـتقالل پيـش از ايـن، در ديـدار 
مقابـل گل گهر به تسـاوي بدون گل دسـت 

پيـدا كـرده بود و يك امتيـاز از مجموع سـه امتياز آن 
ديـدار بـه حسـاب اسـتقالل واريـز شـده بود. بـا اين 
همه اين دو امتياز اسـتقالل را حاال 32 امتيازي كرده 
اسـت. در حالـي كـه نزديك تريـن تيـم در جـدول 
رده بندي به اسـتقالل، پرسـپوليس با 2۹ امتياز است. 
در واقـع بـا كسـر امتيـاز پرونـده شـكايت از بازيكـن 
گابنـي، اسـتقالل بـاز هـم بـا 3۰ امتيـاز صدرنشـين 
جـدول رده بنـدي اسـت و يـك امتيـاز بيشـتر از تيم 

تعقيب كننده  اش پرسپوليس دارد. 
ايـن در حالـي اسـت كه اسـتقالل همـراه با تيم 
سـپاهان بيشـترين تعـداد بـرد در جدول را هـم دارد. 

ايـن تيـم از 1۴ بازي قبلي  اش ۹ بـازي را برده كه البته 
يكـي از بردهايش برد سـه- صفر شـده مقابل گل گهر 
سـيرجان بـود. تنها تيم بـدون باخت جـدول تا پايان 
هفتـه چهاردهـم نيز اسـتقالل اسـت كه از 
ايـن نظـر شـرايط مطلوبـي را بـراي 
شـاگردان فرهـاد مجيـدي در فصل 
بيسـت ويكم ليـگ برتـر رقـم زده 
اسـت.  نكته مهم دربـاره اين مطلب 
ايـن اسـت كـه بـا برگـزاري آخرين 
جلسـه كميتـه اسـتيناف هـر رأيـي 
دربـاره پرونـده بازيكـن گابنـي صـادر 
شـود باز هـم تغييـري در جايگاه اسـتقالل 
در جـدول رده بندي به وجود نخواهد آمد و شـاگردان 
فرهاد مجيدي همچنان صدرنشـين بالمنازع جدول 

رده بندي باقي خواهند ماند. 
ايـن موضـوع مي توانـد بـه لحـاظ انگيزشـي در 
آسـتانه برگزاري آخريـن بازي اسـتقالل در دور رفت 
نيـز شـرايط خوبي را براي شـاگردان فرهـاد مجيدي 

به وجود بياورد. 
اسـتقالل در هفتـه پانزدهـم ليـگ برتـر بايد در 
مسجدسـليمان روبـه روي نفـت اين شـهر بـه ميدان 
برود. ديداري كه از سـاعت 15:3۰ روز پنج شـنبه آغاز 

مي شود.

پرسپوليس بعد از تســاوي نااميد كننده مقابل پديده و از دست دادن 2 امتياز 
حساس مقابل تيم آخر ليگ، حاال در آخرين بازي خود در نيم فصل نخست بايد 
به مصاف فجرسپاسي شيراز برود. هرچند با وجود تساوي پرسپوليس در بازي 
قبل، اين تيم هنوز مي تواند قهرمان نيم فصل شود ولي در عمل كار بسيار سخت 
است و فقط در شرايطي خاص اين اتفاق رقم خواهد خورد. با اين حال پرسپوليس 
بــه 3 امتياز اين بازي خانگي نياز مبرمي دارد و براي ماندن در كورس قهرماني 
بايد فجر را شكست دهد. شنيده ها از تمرين پرسپوليس حاكي از آن است كه 
يحيي گل محمدي قصد دارد براي بازي با فجر، 2 تغيير در تركيب تيمش ايجاد 
كند كه يكي از اين تغييرات اجباري خواهد بود. با توجه به مصدوميت شــديد 
عيسي آل كثير، مهدي عبدي جانشين اين بازيكن خواهد شد و در خط دفاعي 
هم شاهد بازگشت سيدجالل حسيني به تركيب اصلي خواهيم بود. حامد لك 
مطابق معمول بازي هاي قبلي درون دروازه قرار خواهد گرفت. مهدي شيري و 
سعيد آقايي مدافعان راست و چپ پرسپوليس خواهند بود و سيدجالل حسيني 
و فرشاد فرجي هم در قلب خط دفاع به كار گرفته خواهند شد. مطابق 3 بازي 
گذشته در خط مياني شاهد حضور سرلك و كاميابي نيا خواهيم بود و سيامك 
نعمتي، وحيد اميري، مهدي ترابي و مهدي عبدي هم مربع هجومي پرسپوليس 

را براي بازي مقابل فجر تشكيل خواهند داد. 

وزارتورزشبهصدريقولمدیرعامليقطعيدادهبود!
پشت پرده استعفاي سرپرست باشگاه پرسپوليس

تیممجیديبدونرأياستینافهمصدرنشیناست
چه با رأي گل گهر، چه بي رأي گل گهر

استقالل
صدرنشین
بالمنازع
لیگبرتر

اگرميتوانيخودتتیمراتمرینبده!
درگيري شديد كی روش با يك هوادار 

داورمنفوراستقاللبرايپرسپولیسسوتميزند

تغییراتمهمیحیي!
تركيب احتمالي پرسپوليس مقابل فجرسپاسي 

استقالليهابهدنبالژانكارلوس
شايعه زمستاني در مورد استقالل

فتحا...زاده:حاضرمسهاماستقاللمرا
بههوادارانواگذاركنم
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