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امیرحسین اعظمی |  درحالی که 4هفته به 
پایان لیگ برتر ایران باقی مانده، پرســپولیس 
همچنان یکی از پرخبرتریــن تیم ها در حوزه 
نقل و انتقاالت اســت. رســانه ها از چند هفته 
پیش خبرهای مختلفی درخصوص فعالیت های 
این باشگاه برای جذب بازیکنان جدید منتشر 
کردند، موضوعی که البته چندان به مذاق یحیی 
گل محمدی خوش نیامد و او حتی در مصاحبه ای 
با صراحت اعالم کرد که در مورد لیست مازاد و 
جذب بازیکنان جدید بعد از اتمام فصل تصمیم 
خواهد گرفت. با این حال، باشــگاه پرسپولیس 
مذاکراتش را با چند بازیکن برای تمدید قرارداد 
آغاز کرده و از طرفی درصدد است تا چند مهره 
سرشناس را هم برای فصل بعد به خدمت بگیرد.

  جلسه مهم با ترابی و سرلک
یحیی از چند هفته پیش به مدیران باشگاه تأکید 
کرد که شــرایط را برای تمدید قرارداد مهدی 
ترابی و میالد سرلک فراهم کنند و حفظ این دو 
بازیکن اولویت سرمربی پرسپولیس است. قرار 
است درویش در چند روز آینده دوباره نشستی 
با میالد ســرلک و مهدی ترابــی برگزار کند و 
مذاکرات نهایی با ایــن دو بازیکن برای تمدید 
قرارداد انجام شود. جلســه پیش رو، مهم تر از 
نشست های قبلی خواهد بود و به نظر می رسد 
که پرسپولیســی ها در نهایت قــرارداد این دو 
ملی پوش را تمدید کنند. سیدجالل حسینی، 
سعید آقایی، عیســی آل کثیر، علی شجاعی، 
رضا اسدی، محمد شریفی، مهدی مهدی خانی 
و احسان پهلوان هم در پایان فصل بازیکن آزاد 
خواهند بود و باید دید گل محمدی در مورد این 
بازیکنان چه تصمیمی خواهد گرفت. سیامک 
نعمتی هم اعالم کرده که در پایان فصل بازیکن 
آزاد می شــود و ظاهرا پرسپولیســی ها باید با 
این بازیکن هم درصــورت تمایل گل محمدی 

مذاکره کنند.

  بازگشت لژیونرها؛ پروژه شکست خورده
یک ماه پیش رســانه ها از بازگشــت شــجاع 
خلیل زاده، محمدحســین کنعانــی زادگان، 
علیرضا بیرانوند، علــی علیپور و احمد نوراللهی 
به پرســپولیس خبر دادند؛ موضوعی که به نظر 
می رسد تبدیل به یک پروژه شکست خورده شد. 
خلیل زاده و کنعانــی زادگان فصل آینده هم در 
قطر ماندنی هستند و نوراللهی هم با وجود برخی 
شایعات، تصمیمی برای بازگشــت به فوتبال 
ایران ندارد. این بازیکن فصل آینده هم با شباب 
االهلی قرارداد دارد. نوراللهی از زندگی در امارات 
و بازی در لیگ این کشور راضی است و حتی به 
دوستانش هم گفته که تصمیمی برای بازگشت 

به لیگ ایران ندارد.
علیرضا بیرانوند هم شرایط سختی برای جدایی 
قطعی از آنتورپ دارد. او تمایــل دارد تا دوباره 
پیراهن پرســپولیس را بر تن کند ولی مدیران 
این باشــگاه برای گرفتن رضایتنامــه بیرانوند 
کار آسانی نخواهند داشــت. بیرانوند همچنان 
بازگشت به پرسپولیس را در اولویت قرار داده ولی 
پرسپولیسی ها هنوز مذاکره رسمی با این بازیکن 
را آغاز نکرده اند. اگر مدیران این باشــگاه برای 
جذب گلر شماره یک تیم ملی با مشکل مواجه 

شوند، با پیام نیازمند هم مذاکره خواهند کرد.

  ناراحتی علیپور 
پرســپولیس برای فصل بعد درصــدد تقویت 
خط حمله اش اســت و یکــی از بازیکنانی که 
احتمال حضورش در این تیم بسیار زیادشده، 
پیمان بابایی اســت. البته نام علی علیپور هم 
به عنوان یکــی از گزینه های پرســپولیس در 
رسانه ها مطرح شــد ولی جالب اینجاست که 
مسئوالن و کادر فنی این تیم حتی یک بار هم با 
مهاجم ایرانی ماریتیمو مذاکره نکرده اند. علیپور 
تمایل به بازگشت دارد ولی بابت اینکه تماسی 
با او نگرفته اند، از پرسپولیسی ها به شدت دلخور 
اســت. علیپور حتی به برخی از دوستانش هم 
گفته که از پرسپولیس حتی یک تماس هم با 
او نگرفته اند. جالب اینجاســت که پرسپولیس 
به شــدت نیاز به جذب مهاجم گلــزن دارد و 
بازگرداندن علیپــور می تواند یک خرید موفق 

برای این تیم باشد.

  محبی در لیست پرسپولیس
یکی از بازیکنانی که در لیســت پرســپولیس 
برای فصل بعد قرار دارد، محمد محبی، بازیکن 
ایرانی سانتاکالرا ست. محبی در فوتبال پرتغال 
نتوانست درخشــش قابل توجهی داشته باشد 
و حاال پرســپولیس درصدد جذب این بازیکن 
اســت. باید دید این بازیکن بوشــهری برای 
بازگشت به فوتبال ایران چه تصمیمی خواهد 

گرفت.

  قرارداد پورعلی گنجی نهایی می شود؟
مرتضی پورعلی گنجی هــم یکی از گزینه های 
پرسپولیس برای تقویت خط دفاعی است. البته 
گفته می شــود نگرانی هایی بابت پای مصدوم 
پورعلی گنجی وجود دارد و این بازیکن ملی پوش 
بعد از مصدومیت به آمادگی صد درصد نرسیده 
اســت؛ موضوعی که باعث نگرانی سرخپوشان 
شــده و حضور این بازیکن در پرسپولیس را با 
چالش مواجه کرده است. سرخپوشان درصورت 
اطمینان از شرایط پورعلی گنجی، ادامه مذاکرات 

را برای عقد قرارداد با او انجام خواهند داد.
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 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده روز

شنبه 7 خرداد 1401
لیگ قهرمانان اروپا  - فینال

لیورپول

رئال مادرید
23:30

برنامه بازی

مس

استقالل
20:00

پرسپولیس

پدیده
20:00

سه شنبه 3 خرداد 1401
لیگ برتر ایران - هفته 29

پرسپولیس

استقالل

سپاهان

آلومینیوم 

21:50

21:15

فوالد

تراکتور

استقالل

پرسپولیس

19:45

19:00

شنبه 24 اردیبهشت 1401

پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401

لیگ برتر ایران - هفته 27

لیگ برتر ایران - هفته 28

فجر 

پرسپولیس
20:00

استقالل

نفت.م.س
20:00

یکشنبه 8 خرداد 1401
لیگ برتر ایران - هفته 30

لیدز

چلسی
23:00

لیگ برتر انگلیس

ولورهمپتون

منچسترسیتی
23:45

فصل برای ستاره پرسپولیس 
تمام شد. او امروز زیر تیغ جراحی 

می رود تا شاید با پشت سر 
گذاشتن آسیب دیدگی از ناحیه 

کمر به جام جهانی برسد

گزارش

یوونتوس

اینتر
23:30

جام حذفی ایتالیا
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تنهایی های
یک وحید!

مزد تالش
آرمان رمضانی،  بازيکنی که از پرسپوليس به استقالل آمد

چطور به چهره سرنوشت ساز ليگ تبديل شد؟
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