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بهروز رسایلیگزارش
روزنامهنگار

علیپور برنگشت، آل کثیر و امیری مصدوم 
هستند، شاید عالیشاه هم محروم شود

بعداز5سالقهرمانی،پرسپولیسدراینفصل
باالخرهجامراازدستدادوازهمهبدتراینکه
آنراتقدیمحریفسنتییعنیاستقاللکرد.
هــوادارانازاینموضوعناراحتهســتندواز
همینحاالانتظارمیکشــندتیمبرایفصل
آیندهوبازپسگیریجامتجهیزشود،امابهنظر
میرســداینپروژهچندانهمراحتنیست.
پرسپولیسامسالمشکالتفنیبسیارزیادی
داشت.شایداگرســپاهانفرصتطلبتربود،
تراکتورقدرتگذشتهراداشتیامثلفصول
قبلتیمهایخوشســاختیمثلنفتتهران،
پدیدهوذوبآهنمیهمانناخواندهنیمهباالی
جدولبودند،چهبساجایگاهفعلیسرخپوشان
همبهدســتنمیآمد.واقعیتفنیاینتیمرا
الهاللدرابتدایفصلبهشــکلیبیرحمانه
بهرخکشید.بینکاســتیهایسرخپوشان،
امسالبیشتررویتزلزلدرخطدفاعیبحث
شدهاســت.مطالبآنقدرمکرربودهکهدیگر
نیازیبهبازگویینیستوافزایشچشمگیرنرخ
گلهایخوردههمهمهچیزرابهخوبینشان
میدهد.بااینحالپرسپولیسدرخطحمله
همرمقچندانینداردومهاجماناینتیمفصل
پرفروغیراپشتسرنگذاشتند.پرسپولیسکه
ازلیگپانزدهمتانوزدهمهمیشــهدرکورس
کفشطالنمایندهداشت،امسالبرایدومین
فصلپیاپیازاینرقابتمعافشدهاست؛یک
هشدارکاملدرموردافولتیمدرفازتهاجمی.
خیلیازگلهایامسالتیمراهمهافبکهایا
مدافعانزدهاندکهروندبحثبرانگیزیاست.در
عینحالشرایططوریپیشمیرودکهنشان
میدهدممکناستاینمشکلبرایفصلبعد
همحلنشود.فعالکهاخبار،زیادامیدوارکننده

نیست.

  علیپور پرید
درطولماههایاخیرشــایدخیلیازهواداران
پرسپولیسفکرمیکردندبازگشتعلیعلیپور
بهاینتیمقطعیاســت.علیپــوردرماریتیمو
پرتغالدورانپرفرازوفــرودیراتجربهکرد.او
ازنیمکتنشینیمحضشروعکرد،بهحضوردر
ترکیباصلیوگلزنیرسیدوایناواخردوبارهبه
نیمکتبرگشت.جنسمصاحبههای3ماهاخیر
اونشانمیدادخودشهمازاینشرایطکالفه
شــدهوبدشنمیآیدبهپرسپولیسبرگردد.با
اینحالحتیپیشازآنکهسرخپوشانفرصتی
برایبررسیشرایطپیداکنند،خبرانعقادقرارداد
رسمیبینعلیپوروباشگاهژیلویسنتهمنتشر
شد.بهاینترتیبمهاجممازنیقرمزهاهمچنان
درپرتغالباقیخواهدماندتابختشرابرایرشد
وترقیدراروپابیازمایــد.اینخبرخوبیبرای
پرسپولیسیهانیست،چونبازارکساداستو
علیپورهمبهخاطرآشناییقبلیاشباشرایط

تیممیتوانستکمکحالسرخهاباشد.

  اشتباه بازیکن، اشتباه مربی
درعینحالاماپرســپولیسفصــلبعدیرا
درشرایطیاســتارتمیزندکهدستکمدر
بخشقابلتوجهیازمســابقاتدوررفت،دو
عنصرتهاجمیتحتقــراردادشرادراختیار
ندارد.وحیدامیریوعیسیآلکثیردوبازیکنی
هستندکهشایددرنیمفصلاولدردسترس
نباشند.مشــکلهردویآنهاهممصدومیت
است؛عیسیخودشاشتباهکردودرموردوحید
امیری،کادرفنیدچاراهمالشد.درحالیکه
معایناترویآلکثیرنشانمیداداینبازیکن
رباطصلیبیپارهکرده،اوماههابهخوددرمانی
ادامهدادوازجراحیطفرهرفت.نهایتاعیسی
مجبورشــدتنبهتیغبدهد،اماطبیعتاروند
درمانشبهتأخیرافتاد.داستانامیریهمکه
بازیکردنقبلازرســیدنبهفــرمایدهآلو
تشدیدمصدومیتبود.وحیدبازیکنیچندپسته
اســتکهدردفاعووینگرچپونیزبهعنوان
مهاجمسایهبرایتیمبازیکرده.بعدازجراحی
دیســکگفتهشداوبینســهتاچهارماهدور
ازمیادیــنخواهدبود.وقتیهــمکهبرگردد،
طبیعتاکلیبرایآمادهشدنکاردارد.بنابراین
اگرامیریباآمادگیکاملبهجامجهانیبرسد

معجزهشده،لیگبیستویکمپیشکش.

  عبدی می ماند؟
پرســپولیسحتیبرایحفظموجودیاندک
فعلیاشهمکارراحتیندارد،چراکهشایعات
زیادیپیراموناحتمالجداییمهدیعبدیبه
گوشمیرسد.گفتهمیشوداوپیشنهادهای
خوبیداردوبندفسخهمدرقراردادشاضافه
شده؛بنابراینبعیدنیستعبدیبهگزینهبازی
درخارجازکشورفکرکند،مخصوصاکهشرایط
اودرتیمگلمحمدیبدترشــدهودرخیلیاز

مسابقاتروینیمکتمینشیند.

  ماجرای عالیشاه
قوزباالیقــوزیعنیهمین؛اتفاقــاترخداده
دربازینیمهتمامتراکتوروپرســپولیس،حاال
میتواندمنجربهمحرومیتامیدعالیشاهدیگر
عنصرتهاجمیقرمزهاشود.درمورداینکهمیزان
مجازاتامیدچقدراست،شایعاتمتناقضیبه
گوشمیرســد،امابههرحالاینیکخبربد
دیگربرایکادرفنیسرخپوشانبهشمارمیآید.
اگرشکلمحرومیتعالیشــاهطوریباشدکه
فصلبعدرانیزتحتتأثیرقراربدهد،وضعبدتر

همخواهدشد.

   یکشــنبه     1 خرداد  1401     20  شــوال  1443       سال سی ام          شـــماره  8502

نفس  نکشید
لیگ برتر امشب قهرمان خود را خواهد 
شناخت؛ کلوپ برای رسیدن به جام به 

کمک جرارد نیاز دارد
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سری آ، سری آخرحامی اسکو، جز در یک مورد
قهرمان لیگ ایتالیا از شهر میالن انتخاب 

می شود؛ قرمزها تا اینجا 2امتیاز بیشتر از 
آبی ها جمع کرده اند
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جام جهانی
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برنامه بازی

چهارشنبه 4 خرداد 1401
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لیگ برتر انگلیس
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سری آ ایتالیا

 یک کلمه
با پرسپولیس 

صحبت نکرده ام
دانيال اسماعيلی فر، مدافع راست سپاهان و يکی از 

بهترين بازيکنان اين فصل از ناکامی زردپوشان در کسب 
جام و برنامه هايش برای فصل آينده می گويد
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راجع به شایعه حضور خداداد عزیزی 
در تیم ملی به جای کریم باقری که 

خودش آن را تکذیب می کند


