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پرسپولیس هیئت مدیره نداشت که تعطیل شود
داد کـه هـر کـس ندانـد فکـر می کنـد پرسـپولیس خیلـی 1 طـوری می گویند یک عضو هیئت مدیره پرسـپولیس اسـتعفا 
هیئت مدیـره فعالـی داشـت. همین آقای ذوالفقارنسـب ۳ ماه اسـت که 
اسـتعفا کـرده امـا هیـچ کـس نـه آن را قبـول می کنـد و نـه رد! اعضای 
هیئت مدیـره تقریباً هیچ نقشـی در پرسـپولیس نداشـتند )و ندارند( در 
نتیجـه اینکـه یکی بـرود و ۲ نفر بیایند حتـی اندازه دیسـک کمر وحید 
امیـری مهـم نیسـت! چه بـرای یحیـی، چه بـرای رسـانه ها و چـه برای 
هـواداران. بـه طـور کلـی هیئت مدیـره در پرسـپولیس و اسـتقالل )و 
بسـیاری از باشـگاه های دیگر( فرمالیته اسـت. چیزی شبیه همان کلمه 

معروفی که علی پروین در مورد مدیر فنی گفت!
شـود، شـبیه همـان جمالتی اسـت کـه بعضی از اسـتقاللی ها 2  اینکـه رضـا درویش گفتـه نمی خواهند پرسـپولیس قهرمان 
در ۵ سـال گذشـته می گفتنـد! واقعـاً امسـال چـه کسـی نمی خواهـد 
پرسـپولیس قهرمـان شـود آقای درویـش؟ مربی خودتان گفتـه بود ۲0 
بازیکـن را می خواسـتم کـه حتی یـک نفر را هـم نخریدند، بعـد رفته اند 
۲ نفر را از تاجیکسـتان آورده اند که فقط بنشـینند روی سـکو و نیمکت 
و مسـابقات را تماشـا کننـد. پرسـپولیس از نظـر فوتبالی هم مشـکالت 
بسـیاری دارد و نمی توانـد امثـال هـوادار و ذوب آهـن را ببـرد. حکایـت، 
حکایـت اسـتقاللی هایی اسـت کـه می گفتنـد نمی خواهند مـا قهرمان 
شـویم ولـی نمی گفتند چرا مثاًل فرشـید اسـماعیلی در دربـی پنالتی را 
چیـپ می زنـد؟! حـاال اگر حـرف درویش را یک هـوادار زده بود اشـکالی 
نداشـت امـا اینکـه یک مدیرعامـل می گویـد نمی خواهند پرسـپولیس 
قهرمان شـود، بیشـتر شـبیه آرام کـردن هـواداران اسـت؛ هوادارانی که 
اتفاقـاً خیلی هایشـان فوتبـال را بهتـر از مدیـران تحلیـل می کنند چون 
بیشـتر می فهمنـد. همیـن حـاال بسـیاری از هـواداران پرسـپولیس در 
فضـای مجـازی می گوینـد تیم مـان سـِر حـال نیسـت و نیـاز بـه مربی 
بـزرگ خارجـی دارد کـه حـرف درسـتی هـم هسـت امـا از نظـر آقـای 

درویش نمی خواهند پرسپولیس قهرمان شود. 
آقـای درویـش بامـزه اسـت. از برزیـل و آرژانتیـن رسـیدیم به 3  حکایـت بازی هـای دوسـتانه تیـم ملی هم مثـل صحبت های 
آلبانـی و کانـادا و نیوزیلنـد کـه حاال خبر رسـیده بـازی بـا نیوزیلند هم 
لغـو شـده اسـت! اگر بـا همیـن روال پیش برویم تیـم ملی نهایتـاً قبل از 
جـام جهانـی بـا تیم امیـد یک بـازی دوسـتانه انجـام می دهـد و کم کم 

برای بازی اول با انگلیس آماده می شود. 

با انگيزه ترین بازیكنان بازی های حساس امشب  
فوالد در ترکیب خود از اســتقاللی هایی چون عارف آقاسی، پاتوسی و آرش 
رضاوند بهره می برد ضمن اینکه سرمربی فوالد هم استقاللی است. در آن سو 
استقالل هم از ۲ بازیکن سابق فوالد یعنی صالح حردانی و زبیر نیک نفس بهره 
می برد که برای این بازی خیلی انگیزه دارند. این بازی برای نفرات مورد نظر 
بازی خاصی است درست مثل نفراتی چون مغانلو، فرشاد احمدزاده و سروش 
رفیعی که از پرسپولیسی های سپاهان هستند و مقابل تیم سابق شان خیلی 
انگیزه دارند. البته در ترکیب پرسپولیس هم چند سپاهانی مثل سعید آقایی 
داشتیم که مصدوم است. سیدجالل هم سابقه بازی و قهرمانی در سپاهان را 
دارد و مهم ترین بازیکنی است که احتماالً مقابل تیم سابقش قرار می گیرد. 

حمایت طارمی از علی كریمی  
پس از استوری هایی که علی کریمی منتشر کرد بسیاری از پرسپولیسی ها از 
جملــه مهدی طارمی از او حمایت کردند. علی کریمی در ماجرای گرانی های 
اخیر هم گفته بهتر است مردم تا یک مدت اجناس گران را نخرند و... او معموالً 
در مورد مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی استوری هایی را منتشر می کند. 

كاروان استقالل حوالي نيمه شب بازمي گردد  
بازي با فوالد قبل از ســاعت ۲۲ تمام مي شــود ولي طبیعي اســت که 
استقاللي ها حداقل نیم ساعت پس از پایان بازي ورزشگاه را ترك خواهند 
کرد. طبق برنامه ریزي قرار است کاروان آبي پوشان حوالي نیمه شب با پرواز 
چارتر به تهران بازگردند و شاید آنها مجبور شوند شام را در فرودگاه اهواز 
صرف کنند. بازي فوالد و استقالل امشب ساعت ۱۹:۴۵ آغاز خواهد شد. 

نسيم قهرمانی استقالل لب كارون  
در شــرایطی که اعالم شده بازی استقالل و فوالد بدون تماشاگر برگزار می شود، 
استقاللی ها با امیدواری فراوان راهی اهواز شده اند تا فوالد را ببرند و خیال خود را 
راحت کنند. آبی ها می دانند که پرسپولیس هم بازی سنگینی در سیرجان دارد و 
فقط اسمش میزبان است چون تماشاگری ندارد. در واقع اگر هر دو نتیجه بازی های 
حساس امشب یکسان باشد، استقالل لب کارون جشن مفصلی می گیرد. هفته 
گذشته که مجیدی با کت و شلوار روی چمن آزادی شیرجه زد و شاید این هفته 
در ورزشگاه اهواز جشن بگیرد البته به شرطی که تیمش حداقل به فوالد نبازد. 

آخرین فرصت یحيی  
بدون شک امشب آخرین فرصت یحیی گل محمدی برای ماندن در کورس 
قهرمانی و امیدواری به فتح جام است. یحیی گل محمدی خوب می داند 
که اگر ســپاهان را شکست ندهد )و حتی مساوی کند( کار تمام است. او 
بایــد احتیاط را کنار بگذارد و مثل دروازه بان هایی که در دقایق آخر برای 
گلزنی جلو می روند، تیمش را کاماًل هجومی ارنج کند. پرسپولیس چیزی 
برای از دست دادن ندارد و حتی اگر ببازد شاید دومی را هم از دست بدهد 
اما اگر برنده شــود و استقالل در اهواز به مشکل بخورد، تیم گل محمدی 
حداقل برای سه هفته پایانی لیگ امیدوار باقی می ماند و این طوری هیجان 
لیگ و جذابیت های جنگ قهرمانی هم تا هفته سی ام ادامه پیدا می کند. 

نویدكيا: با برد امروز به فكر دومي جدول هستيم   
محرم نویدکیا سرمربي سپاهان در مورد بازي با پرسپولیس در هفته بیست و هفتم 
لیگ برتر گفت : واقع بینانه این است که نیازي نیست مربیان در مورد این بازي 
توضیح بدهند زیرا براي هر دو تیم فوق  العاده مهم اســت. قطعاً براي ما خیلي 
مهم است زیرا با توجه به فاصله ۵ امتیازي با پرسپولیس، این بازي مي تواند ما 
را به باالي جدول نزدیک تر کند و به فکر دومي جدول باشیم. از دست دادنش 
هم مي تواند شرایط ســپاهان را در ادامه راه خیلي سخت تر کند.  او ادامه داد: 
فوق  العاده بازي مهمي است زیرا هر دو تیم به بردن آن نیاز دارند. شاید مساوي 
به درد هیچ تیمي نخورد اما بازي اي هم نیست که مربیان بتوانند در آن خیلي 
ریسک کنند. به هر حال براي کسب حداکثر امتیاز باید تمام تالش خود را کرده 
و اشــتباهات مان را به کمترین حد برسانیم. در مسائل فني باید خیلي خوب 

باشیم و باید دوندگي خیلي زیادي داشته باشیم تا نتیجه خوبي بگیریم. 
پيراهن 35 ميليونی بر تن بازیكن ليگ برتری  

یکی از بازیکنان سرشناس لیگ برتری با پیراهن ۳۵ میلیونی در تمرینات تیمش 
حاضر شد تا حسابی سوژه شود. او که این اواخر از نظر فنی هم افت کرده امیدوار 
اســت شرایطی فراهم شــود که فصل آینده هم قرارداد خوبی ببندد و... نکته 

اینجاست که این بازیکن خیلی هم خوش لباس نیست و فقط پولدار است!

 گلر تراكتور چرا 
در ابتداي فصل پرسپوليسي نشد؟

 پاي 20 ميليارد پول
در ميان بود!

ابراهیم شــکوري معاون ســابق باشگاه 
پرســپولیس در یک برنامه تلویزیوني در 
خصوص نقــل و انتقاالت این تیم در زمان 
حضورش صحبت کرد. شــکوري در بین 
صحبت هایش اعالم کــرد که محمدرضا 
اخبــاري گلر و کاپیتــان تراکتور در صدر 
لیست نقل و انتقاالتي یحیي گل محمدي 
قرار داشــت و قرار بود ایــن دروازه بان در 
تابستان گذشته پرسپولیسي شود ولي به 
دلیل داشتن قرارداد با تراکتور این انتقال 
انجام نشــد. با وجود داشــتن حامد لک و 
حضور رادوشویچ به عنوان یک گلر ذخیره 
مطمئن، یحیي گل محمدي قصد داشت 
یک دروازه بان ششــدانگ را در تابستان به 
پرسپولیس بیاورد و از بین لک و رادو یکي 
را در لیســت مازاد تیمش قرار دهد. گزینه 

اول گل محمدي هم محمدرضا اخباري، گلر 
تراکتور بود. اخباري در فصل گذشته لیگ 
قهرمانان آسیا درخشان ظاهر شد و عنوان 
بهترین گلر این رقابت ها را به دســت آورد. 
همچنیــن در آن مقطع اخبــاري یکي از 
دروازه بان هایي بود که توسط اسکوچیچ به 
تیم ملي دعوت مي شد، هرچند فرصت بازي 
کــردن پیــدا نمي کرد. در لیســت نقل و 
انتقاالتي تابستاني یحیي نام اخباري دیده 
مي شــد و مذاکراتي هم با او انجام شد اما 
دلیل پرسپولیسي نشدن اخباري چه بود؟ 
آن طور که شــنیدیم تراکتور براي صدور 
رضایتنامه ستاره تیم خود ۱0 میلیارد پول 
درخواســت کرده بود و خود اخباري هم 
همین مقدار را براي یک فصل مي خواست. 
به این ترتیب جذب اخباري در تابســتان 

چیزي حدود ۲0 میلیارد براي پرسپولیس 
آب مي خورد و این باشــگاه توان پرداخت 
چنین پولي را نداشت. همین موضوع باعث 
شــد اخباري در تراکتور ماندني شــود و 
پرسپولیس نتواند این دروازه بان را به خدمت 
بگیرد. همچنین در نیم فصــل هم بعد از 

جدایــي رادو، یحیي به دنبال جذب گلر با 
کیفیت بــود ولي نتوانســت هیچ کدام از 
گزینه هاي مد نظر خود را به خدمت بگیرد. 
گزینه اول گل محمدي بیرانوند بود و بعد از 
آن هم اخباري و مظاهري مد نظر سرمربي 
پرســپولیس قرار داشتند که هیچ کدام در 

پرسپولیسي  نیم فصل 
نشدند. در نهایت هم احمد 

گوهري از صنعت نفت آبادان 
بــه خدمــت گرفته شــد که 

عملکرد خوبي هم در بازي هایي 
که به میدان رفت، نشان نداد. 

ســایت رسمي باشــگاه سپاهان 
پوستري با حضور بازیکنان سابق 
تیم فوتبال پرسپولیس براي دیدار 
برابر سرخپوشان پایتخت طراحي 
و منتشــر کرد. طالیي پوشــان 
اصفهانــي براي دیــدار رفت نیز 
پوستري مشابه با حضور شهریار 
مغانلو، فرشاد احمدزاده و سروش 
رفیعي منتشــر کرده بودند که با 

حواشــي زیادي روبه رو شد. البته 
حذف ستاره لوگوي پرسپولیس 
نیز نکته دیگر پوستر دیدار رفت 
بود. مسئوالن باشگاه سپاهان در 
خصوص پوستر دیدار رفت گفته 
بودند که این سه بازیکن، در حال 
حاضر بازیکنان این تیم هستند 
و منظور خاصي از انتشــار این 

پوستر نداشتند. 

 پوستر سپاهان 
در روزهـاي اخیـر پـس از مصدومیـت وحیـد در آستانه بازي با پرسپوليس 

امیري عنوان شـد سرمربي پرسـپولیس دلیل 
اصلي آسـیب دیدگي سـتاره تیمـش را حضور 
در اردوي تیـم ملـي مي دانـد. معاونت ورزشـي 
باشگاه پرسپولیس در گفت وگو با خبرورزشي، 
دربـاره موضـوع مطـرح شـده از سـوي یحیـي 
گل محمـدي که وحید امیـري در اردوهاي تیم 
ملـي دچار مصدومیت شـده حـرف زد. محمد 
محمدي ابتدا دربـاره مصدومیت وحید امیري 
و اینکـه آیـا هزینه هـاي مـداواي او برعهـده 
خـودش اسـت یا باشـگاه اظهـار داشـت: »من 
در ایـن مـدت از نزدیک کارهـاي وحید امیري 
را زیـر نظر داشـتم. امیري بدون شـک طي ۱0 
البتـه  و  بااخالق تریـن  جـزو  اخیـر  سـال 
تأثیرگذارتریـن فوتبالیسـت هاي ملـي و البته 

باشگاه پرسـپولیس به شـمار رفته است. دکتر 
حقیقـت پزشـک تیـم در جریـان همـه قضایا 
بـوده و همچنـان خواهـد بـود. مـا مشـکلي با 
پرداخـت هزینه هـاي درمانـي وحیـد امیـري 
نداریـم چـون ایـن بازیکـن همچنـان تحـت 
قـرارداد باشـگاه پرسـپولیس اسـت. بـاز هـم 
تأکیـد مي کنـم فـارغ از مسـائل فوتبالـي و 
شـرایط خـوب فنـي، وحیـد امیـري جـزو 
انگشت شـمار بازیکـن بـا شـخصیت فوتبـال 

ایران است.« 
این مقام مسـئول در باشـگاه پرسـپولیس 
همچنیـن دربـاره اتفاقـات روزهـاي اخیـر که 
عنـوان شـد یحیـي گل محمـدي گفتـه وحید 
امیـري در اردوي تیـم ملـي مصـدوم شـده امـا 
وحید امیـري در تازه ترین صحبت هایش گفته 

در سـوپرجام از ناحیـه مصدومیتـش احسـاس 
درد کـرده و با همان شـرایط بـه اردوي تیم ملي 
رفتـه و البته خودش را مقصر مي دانسـته تأکید 
کـرد: »مطـرح کـردن ایـن قبیل مسـائل هیچ 
دردي از شـرایط تیم پرسـپولیس و تیم ملي دوا 
نمي کنـد. در حـال حاضر اینکـه او چطور و کجا 
مصـدوم شـده اهمیتـي نـدارد بلکـه مهـم این 
اسـت که وحیـد امیدي جزو سـرمایه هاي ملي 
فوتبـال ایران اسـت و ایـن خیلي اهمیـت دارد 
کـه هرچـه سـریع تر سـالمتي  اش را به دسـت 
بیاورد. باشـگاه پرسپولیس در این زمینه از هیچ 
اقدامـي دریـغ نخواهـد کـرد و امیدواریـم ایـن 
فوتبالیسـت مـؤدب و فني هرچه زودتـر دوباره 
پـا به تـوپ شـود تـا در پرسـپولیس و تیم ملي 

شاهد حضور موفقش باشیم.« 

بلیت فروشـي دیـدار تیم هـاي ملي ایـران و کانـادا از امروز آغاز مي شـود. 
دیـدار تدارکاتـي تیم هـاي ملي ایـران و کانـادا بامداد ۱۶ خـرداد )به وقت 
تهران( در ورزشـگاه BC Place شـهر ونکوور برگزار مي شـود تا نخسـتین 
دیـدار دوسـتانه دو تیـم راه یافتـه بـه جام جهانـي  ۲0۲۲ قطر مشـخص 
شـود. ایـن دیـدار سـاعت ۱۶ بـه وقت محلـي ونکـوور )۳:۳0 بامـداد ۱۶ 
خـرداد( در حالـي برگـزار مي شـود کـه شـرایط بلیت فروشـي از سـوي 
فدراسـیون کانادا مشـخص شده است. فدراسـیون کانادا در این خصوص 
اعـالم کـرد: تیم ملي فوتبال مردان این کشـور روز یک شـنبه پنجم ژوئن 
در یک بازي دوسـتانه بین المللي در ورزشـگاه BC Place به مصاف ایران 
مـي رود. ایـن مسـابقه در مـاه ژوئن امسـال در ونکوور، بخشـي از میزباني 
دو مسـابقه اي را تشـکیل مي دهد که اولین بازي با ایران در روز یک شـنبه 
۵ ژوئـن برگزار مي شـود و پـس از آن بازي افتتاحیه کانـادا در برنامه لیگ 

ملت هـاي ۲0۲۳-۲0۲۲ کونـکاکاف برابر کوراسـائو در روز پنج شـنبه ۹ 
ژوئـن برگـزار مي شـود. کانـادا و ایـران هـر دو براي جـام جهانـي  فوتبال 
آینـده قطـر ۲0۲۲ آمـاده مي شـوند. کانـادا در گـروه F در کنـار بلژیـک، 
کرواسـي و مراکـش قـرار گرفته اسـت، در حالي کـه ایران در گـروه B در 
کنـار انگلیـس، آمریـکا و یک برنده پلي  آف اروپا قرار گرفته اسـت. سـایت 
فـروش بلیت هـاي دیـدار ایـران و کانادا نیز قرار اسـت از امروز شـنبه آغاز 

به کار کند.
 البتـه طبـق روال همیشـه، قبـل از فروش عمومي، کسـاني که عضو 
صفحـات هـواداران معتبـر فدراسـیون کانـادا باشـند مي تواننـد در حال 
حاضـر بلیت هـاي ایـن بـازي را در اختیار داشـته باشـند. بازي دوسـتانه 
کانـادا بـا ایـران به صـورت زنده از یکي از شـبکه هاي ورزشـي سراسـري 

این کشور به نام One Soccer پخش مي شود.

پرسپوليس همه هزینه هاي اميري را مي پردازد

بليت فروشي از امروز آغاز مي شود
جزئيات برگزاري بازي ايران و كانادا

حساس ترین بازي این هفته لیگ برتر بین پرسپولیس و سپاهان برگزار 
خواهد شد. ال کالسیکوي فوتبال ایران که طبق جدول باید در ورزشگاه 
آزادي و به میزباني پرسپولیس انجام مي شد، این بار در استان کرمان و در 
شــهر سیرجان برگزار خواهد شد. به دلیل اتفاقات سال قبل و حواشي به 
وجود آمده بین دو تیم کمیته انضباطي تصمیم گرفت هر دو بازي این فصل 
بین پرسپولیس و سپاهان را در زمین بي طرف برگزار کند و پرسپولیسي ها 
هم سیرجان را به عنوان میزبان خود انتخاب کردند. نکته جالب در خصوص 
میزباني استان کرمان از پرسپولیس این است که سرخپوشان در ۳ سفر 
قبلي خود در این فصل به این استان هرگز موفق به پیروزي نشدند. شاگردان 
گل محمدي در بازي رفت مقابل مس رفســنجان به تســاوي یک- یک 
رســیدند و در دیدار مقابل گل گهر هم به همین نتیجه دســت یافتند. 
همچنین بازي سوپرجام هم در سیرجان برگزار شد و پرسپولیسي ها در 
آن بازي با یک گل مغلوب فوالد شــدند و یک جام را از دست دادند. حال 
باید دید پرسپولیس در چهارمین سفر خود به استان کرمان در این فصل 
مي تواند به اولین برد خود دســت پیدا کند یا خیر. این در حالي است که 
پرسپولیس در فصل گذشته ۳ بار به استان کرمان سفر کرد و هر ۳ دیدار 
را با برتري به پایان رســاند. سرخپوشان در فصل قبل با ۵ گل گل گهر را 
شکســت دادند، با یک گل مقابل مس رفسنجان به برتري رسیدند و در 
جام حذفي هم با نتیجه ۳- صفر مقابل مس نوین کرمان به پیروزي رسیدند. 

 طلسم پرسپوليس 
در كرمان شكسته مي شود؟
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