
از  یکــی  ســازی  ماشــین  و  پرســپولیس  دیــدار  جریــان  در 
او  بــرای  و  داد  آزار  را  لــک  حامــد  آنقــدر  توپ جمع کن هــا 
مزاحمــت ایجــاد کــرد کــه ســرانجام دروازبــان ســرخ هــا 
واکنــش نشــان داد و الفاظــی را بــه کار بــرد. اتفاقــی کــه 
مشــخصًا یکــی دیگــر از قســمت هــای ســریال سناریوســازی 
ــه  ــم ب ــن تی ــردن ای ــرای وارد ک ــاش ب ــپولیس و ت ــه پرس علی

حاشــیه اســت. 
القصــه بعــد از اتمــام دیــدار پرســپولیس و ماشین ســازی 
فیلمــی از درگیــری لــک بــا تــوپ جمــع کــن منتشــر شــد 
کــه در آن گلــر پرســپولیس حرف هایــی بــه توپ جمع کــن 
روز تعطیــل  یــک  بعــد و در  مذکــور می زنــد. ۲۴ ســاعت 
در  کــرد  اعــام  فوتبــال  فدراســیون  انضباطــی  کمیتــه 
ــد  ــیدگی خواه ــک رس ــد ل ــف حام ــه تخل ــوری ب ــه ای ف جلس
کــرد و هــدف هــم مشــخص اســت؛ محــروم کــردن گلــر 

پرســپولیس! یــک  شــماره 
فتــح  بــرای  تیم شــان  کــه  هــم  پرســپولیس  هــواداران 
ــران  ــش رو دارد نگ ــاس پی ــیار حس ــدار بس ــر دو دی ــگ برت لی
محرومیــت گلــر تیمشــان هســتند و از همیــن رو بــه شــدت 
علیــه کمیتــه انضباطــی فدراســیون فوتبال موضــع گرفتند. 
آن هــا معتقدنــد در مــوارد مشــابه کمیتــه انضباطــی هیــچ 
واکنشــی نشــان نــداده اســت و محرومیتــی شــامل مربیان 
و بازیکنــان ســایر تیم هــا نشــده اســت. امــا بــرای اینکــه 
ــواردی  ــه م ــه چ ــًا ب ــی ها دقیق ــوید پرسپولیس ــه ش متوج

ــا انتهــا بخوانیــد. معتــرض هســتند ایــن گــزارش را ت

تشکیل جلسه در روزهای تعطیل
یکــی از مــواردی کــه هــواداران و البتــه خــود باشــگاه 

پرســپولیس بــه آن معتــرض بودنــد در روزهایــی کــه 
تهــران بــه دلیــل وضعیــت قرمــز کرونایــی تعطیــل 

اســت کمیتــه انضباطــی از لــک درخواســت کــرده 
کنــد  ارائــه  را  خــود  توضیحــات  و  مســتندات 
حقوقــی  تیــم  بــرای  را  کار  موضــوع  ایــن  کــه 

ــرد. ــد ک ــخت خواه ــپولیس س پرس

درگیری بازیکنان استقالل در فرودگاه
یکــی از مــواردی کــه طــی چنــد وقــت اخیــر 
آن  بــه  نســبت  خیلــی  پرسپولیســی ها 
درگیــری  بــه  مربــوط  بودنــد  معتــرض 
و  فــرودگاه  در  اســتقال  بازیکــن  چنــد 
اســتقالی  هــوادار  چنــد  بــا  کتــک کاری 
بــود. ایــن اتفــاق ســال گذشــته و بعــد 

ــی  ــی رخ داد ول ــام حذف ــال ج ــتقال در فین ــت اس از شکس
ــه  ــر گرفت ــتقال در نظ ــان اس ــرای بازیکن ــی ب ــچ محرومیت هی
نشــد. گفتنــی اســت پرسپولیســی ها ایــن حرکــت را مشــابه 
درگیــری محمدرضــا خانــزاده بــا یــک هــوادار پرســپولیس 
می داننــد کــه مدافــع ســابق سرخ پوشــان بــه خاطــر آن 

ــد.درگیــری چنــد مــاه محــروم  ش

اتفاقات بعد از دربی جام حذفی
جملــه  از  اســتقال  بازیکــن  چنــد  حذفــی  دربــی  از  بعــد 
پرسپولیســی هایی  مجــازی  فضــای  در  مطهــری  ارســان 
را  آل کثیــر  مثــل محمدحســین کنعانــی زادگان و عیســی 
مــورد تمســخر قراردادنــد کــه همیــن موضــوع باعــث شــد 
باشــگاه پرســپولیس از باشــگاه اســتقال و مهاجــم ایــن 
ــوی  ــخ آن از س ــوز پاس ــه هن ــکایتی ک ــد. ش ــکایت کن ــم ش تی

کمیتــه انضباطــی اعــام نشــده اســت.

درگیری وریا با مامور
در نیــم فصــل اول امســال و بعــد از تســاوی اســتقال و 
بــه  کــه  آبی هــا  کاپیتــان  غفــوری  وریــا  رفســنجان،  مــس 
شــدت از نتیجــه بدســت آمــده ناراحــت بــود بــا یکــی از 
ــری  ــی خب ــرد ول ــدا ک ــری پی ــی درگی ــروی انتظام ــوران نی مام
ــن  ــود. ای ــتقال نب ــوب اس ــع محب ــرای مداف ــت ب از محرومی
ــی بــود کــه چنــد فصــل قبــل علیرضــا بیرانونــد بعــد  درحال
در  حاضــر  مامــور  بــا  پرســپولیس  بازی هــای  از  یکــی  از 
ــه ۳  ــا را ب ــی علیرض ــه انضباط ــد و کمیت ــر ش ــگاه درگی ورزش
ــه  ــان جریم ــون توم ــی و ۵۰ میلی ــت تعلیق ــه محرومی جلس

نقــدی محکــوم کــرد.

حرف های مجیدی علیه داوران
خــود  خبــری  کنفرانــس  چنــد  در  مجیــدی  فرهــاد 
کــرد.  صحبــت  برتــر  لیــگ  در  داوری  علیــه  شــدت  بــه 
ســرمربی اســتقال کــه بســیار عصبانــی بــود اعــام کــرد 
اشــتباهات داوری بــر علیــه تیمــش عمــدی اســت. ایــن 
درحالــی بــود کــه فصــل گذشــته گابریــل کالــدرون 
ســرمربی آرژانتینــی پرســپولیس بــه دلیــل همیــن 

یــک جلســه محــروم شــد. صحبت هــا 

حمله به اتوبوس پرسپولیس در اصفهان
بیســتم  لیــگ  اتفــاق  تریــن  عجیــب 
از  قبــل  خــورد.  رقــم  اصفهــان  در 
ذوب آهــن  و  پرســپولیس  دیــدار 
نارنجــک  بــا  ســوار  موتــور  چنــد 
بــه اتوبــوس حامــل اعضــای پرســپولیس 
حملــه کردنــد کــه اگــر مهــارت راننــده نبــود اتفــاق تلخــی رخ 
مــی داد. بــا ایــن حــال کمیتــه انضباطــی در حکمــی عجیــب 
دو نفــر از خاطیــان را از ورود بــه ورزشــگاه محــروم کــرد 
ــاگر  ــدون تماش ــا کا ب ــر کرون ــه خاط ــا ب ــه بازی ه ــی ک در حال

می شــود. برگــزار 

قبل از دربی گفته بودید ترس 
برادر شکست است. االن چه نظری 

 دارید؟
واقعیت همین است ولی در مجموع 
دربی ضعیفی را دیدیم. شاید اغراق 

نباشد بگویم ضعیف ترین دربی 
تاریخ بود!

 جدا؟
بله، 120 دقیقه یک گل نداشت و بازی 

به قدری بد و ضعیف بود که همه 

بینندگان تلویزیونی اذیت شدند. 

به نظر شما چرا این دربی ضعیف 
 از کار در آمد؟

من می توانم به عنوان یک بیننده 
تلویزیونی نظر بدهم و بگویم که 
احتیاط بیش از حد بازی دو تیم را 

خراب کرد.

این احتیاط ناشی از ترس بود یا 
 مساله دیگری؟

ترس از شکست که 
همیشه وجود دارد اما 
در بازی حذفی یک تیم 

باالخره باید برنده شود. 
در چنین مسابقه ای که 
مساوی هم ندارد دیگر 

دلیلی برای ترسیدن 
نباید وجود داشته 

باشد. من متوجه این 
همه احتیاط آن هم در 

دربی حذفی نشدم.

حریف را چطور 
 دیدید؟

این بازی برای استقالی 
ها یک بازی برای اعاده 

حیثیت بود ولی آنها 
خوب نبودند. البته حاال 

خدا را شکر استقالی 
ها صعود کردند تا 

دستآوردهای خوبی هم 
 داشته باشد این بازی!

 چه دستآوردی؟
حاال می خواهم بپرسم 

آقایان استقالی! وزیر 
پدر خوبی شد و داوری هم که عالی؟! 

خدا را شکر دیگر دوستان زمین و 
زمان را به هم ندوختند.

این یک طعنه به استقاللی ها بود 
 دیگر؟

بحث طعنه نیست. شما دیده اید 
از اول فصل و حتی یکی دو سال 

گذشته بارها و بارها آقایان پس از 
باخت یا قهرمانی های پرسپولیس 

پای وزیر و وکیل و کمیته داوران را 
وسط کشیده و همه چیز را لوث می 
کردند. فراموش نمی کنیم چه حرف 

هایی زده شد که از اساس پوچ و غیر 
واقعی بود اما حاال همه چیز گل و 

بلبل شده است. 

دقیقًا. عملکرد علیرضا فغانی 
 داور دربی را چطور دیدید؟
فقط همین قدر بگویم که اگر 

اشتباهات علیرضا فغانی علیه 
استقال بود تا چند ماه ماجرا را رها 
نکرده و مصاحبه می کردند. زمین و 

زمان را به هم می دوختند اما حاال 
سکوت کرده اند و حرفی نمی زنند. 

حرف من این است که یاد بگیریم 
هنگام شکست مسئولیت آن را 

برعهده بگیریم. اگر تیمی موفق می 
شود چند سال پشت سرهم قهرمان 

شود به آن احترام گذاشته و الگو 
بگیریم نه اینکه دست به تخریب آن 

 تیم بزنیم. بگذریم!
البته این نکته را هم بنویسید که 

علیرضا فغانی بهترین داور ایران و 
آسیاست که کیفیت پایین بازی او را 
هم شاید تحت تأثیر قرار داده بود.

مهدی ترابی چرا در دربی مثل 
 همیشه نبود؟

به نظرم فشار بازی روی دوش مهدی 
ترابی زیاد بود. از قبل همه حرف از او 
و مهدی قایدی می زدند و از قضا هر 

دو هم بازی ضعیفی ارائه دادند. البته 
کل بازیکنان دو تیم ضعیف بودند و 

این دیدار چیز خاصی نداشت.

 حمید درخشان: آقایان استقاللی! حاال وزیر، پدِر خوبی شده؟!
اگراشتباهاتفغانیعلیهآنهابودتاچندماهماجرارارهانمیکردند

خداراشکردوستاندیگرزمینوزمانرابههمندوختند

سرخ نوشت

فریــاد هایشــان گــوش فلــک را کــر کــرده 
و  جعــل  هــر  بــه  نــدارد.  هــم  تمامــی  و 
کــه  شــوند  مــی  متوســل  هــم  دروغــی 
جــام  نهایــی  نیمــه  بــه  رسیدن شــان 
حذفــی آن هــم در یــک بــازی ســرد و بــی 
روح را بــزرگ و بــزرگ تــر جلــوه دهنــد و از 
یــک صعــود در ضربــات پنالتــی حماســه 

چــرا؟ دانیــد  نمــی  واقعــا  بســازند. 
یــک  و  بدهیــد  حــق  جماعــت  ایــن  بــه 
بگذاریــد  آنهــا  جــای  را  خودتــان  لحظــه 
تــا وخامــت اوضــاع را درک کنیــد. فــرض 
 ۵ تیمتــان  و  هســتید  آبی دوســت  کنیــد 

ســال تمــام اســت قافیــه را همــه جــوره 
ــرای  ــتتان ب ــرده و دس ــذار ک ــب واگ ــه رقی ب
کــری خوانــی خالــی خالــی اســت.  بــه هــزار 
بهتــان و فشــار و دروغ چنــگ مــی زنیــد کــه 
قهرمانــی هــای مسلســل وار پرســپولیس 
ــید.  ــی رس ــی نم ــه جای ــا ب ــد ام ــوث کنی را ل
دبــل، هــت تریــک مــی شــود، هــت تریــک، 
پــوک و حــاال پوکــر هــم در آســتانه گات 
شــدن اســت و شــما همچنــان در حســرت 
افتخــار مانــده ایــد. 6 کــه برایتــان کابــوس 
ــه  ــا پوکــر ســرخ ها ب ــان ب بــوده ، ۴ جعلی ت
یغمــا رفتــه و حــاال کابــوس وجشــتناک تری 
بــه نــام گات از راه رســیده اســت. براســتی 

ــد؟؟! ــی کنی ــه م ــرایطی چ ــن ش در چنی
مکتــب  کــه  دهیــد  مــی  پاســخ  احتمــاال 
پرســپولیبس بــا ایــن عقــده گشــایی هــا 
و  بدتریــن  در  حتــی  هــا  فریبــی  خــود  و 
ســخت تریــن برهــه هــا هــم  بیگانــه بــوده، 
درســت. امــا مــرام بــا مــرام و مکتــب بــا 
بــه هــر شــکل  مکتــب فــرق مــی کنــد و 
ــرت  ــار و حس ــه فش ــن هم ــاب ای ــا ت ــی ه آب
را نداشــتند و بــا ضربــات پنالتــی دربــی 96 

جانــی گرفتنــد و نفســی تــازه کردنــد.
مــا  بــا  آنهــا  آرزوهــای  ســقف  واقــع  در 

فاصلــه ای  نجومــی دارد. آنهــا از صعــود 
ــه نیمــه نهایــی جــام حذفــی سرمســتند  ب
کســب  بــرای  پایکوبــی  انتظــار  در  مــا  و 
و  لیــگ  در  پیاپــی  قهرمانــی  پنجمیــن 

جاودانگــی.
بزرگتریــن  شــک  بــی  کــه  دســتآوردی 
افتخــار باشــگاهی تاریــخ فوتبــال ایــران 
ــد  ــول خواه ــا ط ــن دهه ه ــه یقی ــت و ب اس
کشــید تــا تیمــی دیگــر در لیــگ برتــر فوتبال 
ایــران بــه ۵ قهرمانــی متوالــی دســت یابــد 
و پرســپولیس تــا رســیدن بــه ایــن افتخــار 
 18۰ فقــط  نیافتنــی  دســت  و  بدیــل  بــی 

دقیقــه فاصلــه دارد.
ســرخ هــا پــس از شکســت ماشــین ســازان 
بــه  نســبت  برتــری  امتیــاز   ۲ همچنــان 
ســپاهان دارنــد و  اگــر یکشــنبه تراکتــور را 
ــر کننــد، هشــتم مــرداد یعنــی  هــم زمینگی
شکســت  بــا  دیگــر  هفتــه  یــک  از  کمتــر 
پیــکان  جــام پنجــم را بــاالی ســر خواهنــد 
ــه نتایــج ســپاهان  ــرد و هیــچ کاری هــم ب ب
ــرایطی  ــن در ش ــازه ای ــت. ت ــد داش نخواهن
اســت کــه رقیــب اصفهانــی پــا بــه پــای مــا 
امتیــاز بگیــرد و اال بعیــد نیســت کــه حتــی 
همیــن یکشــنبه گات ســرخ قطعــی شــود 

و بســاط جشــن و پایکوبــی ۵۰ میلیــون 
هــوادار عاشــق پرســپولیس فراهــم گــردد.

دلیــل  و  مــا  پایکوبــی  علــت  قیــاس 
سرمســتی آبــی هــا  عمــق فاصلــه دوتیــم را 
ــر نشــان می دهــد.  خاصــه در ۵ ســال اخی
بــه بــاور نگارنــده پــس از گات دیگــر نبایــد 
بــا  و  خوانــد  کــری  آبــی  هــواداران  بــرای 
آنهــا مباحثــه کــرد. آنهــا شــاید روزی رقیــب 
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــا حقیق ــد ام ــا بوده ان م
وجــود  آنهــا  و  مــا  میــان  رقابتــی  امــروز 
نــدارد و ســطح پرســپولیس بــه لحــاظ فنی 
و افتخــارات اجــازه رقابــت بــا اســتقال و 
اســتقالی هــا را بــه مــا نمی دهــد و در یــک 
کام  بعــد از گات، کــری خوانــی بــا آنهــا 

ــت! ــد داش ــت خواه ــا اف ــرای م ب
بــه هــر روی 18۰ دقیقــه دیگــر دنــدان روی 
مــرداد  هشــتم   در  تــا  می گذاریــم  جگــر 
هــر  در  را  ســرخ  پر افتخــار  هــای  پرچــم 
کجــای کــره خاکــی کــه هســتیم برافراشــته 

کنیــم و بــه رقــص درآییــم

یک دست جام باده و یک دست زلف یار
رقصی چنین میانه میدانم آرزوست

*داریوش شهریاری-سردبیر

حمید درخشان پیش از دربی در مصاحبه ای گفته بود که » در شهرآورد ترس 
 برادر شکست است.«

پس از حذف پرسپولیس در جام حذفی آن هم درضربات پنالتی سراغ سرمربی و 
کاپیتان پیشین سرخپوشان رفتیم و با او گفت و گو کردیم؛
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180180 دقیقه تا گالت و  پایکوبی  دقیقه تا گالت و  پایکوبی 
برای ماندگارترین افتخار  برای ماندگارترین افتخار  

باشگاهی تاریخ فوتبال ایرانباشگاهی تاریخ فوتبال ایران

گفتگوی ویژه با 
مهدی عبدی:
 به خاطر پرسپولیسآن پنالتی را

فراموش کردم

ادامه سریال 

سناریو سازی  

علیه پرسپولیس

این قسمت:

حامد لک

حمید درخشان: آقایان استقاللی! 
حاال وزیر، پدِر خوبی شده؟!

قوانین فقط برای پرسپولیس اجرا می شوند؟!

ادامه سریال سناریو سازی  علیه پرسپولیس 
این قسمت:حامد لک

شــنیده هــا حکایــت از آن دارد کــه یــک باشــگاه 
یــک  بــرای  ســپاهان(  بخوانیــد   ( صنعتــی 
نوراللهــی  بــه احمــد  تیــم  بــازی درایــن  فصــل 
اســت! داده  تومانــی  میلیــارد   20  پیشــنهاد 
لطفــا تعجــب نکنیــد! اشــتباه هــم نخواندیــد 
اعــام  داد  مــا  بــه  را  خبــر  ایــن  کــه  منبعــی  و 
یــک فصــل اســت  بــرای  ایــن رقــم فقــط  کــرد 
بــرای  ســختی  کار  پرســپولیس  باشــگاه  و 
دارد. خــود   8 شــماره  قــرارداد   تمدیــد 
قــرارداد احمــد نوراللهــی بــا باشــگاه پرســپولیس 
 در پایــان لیــگ بیســتم بــه پایــان خواهــد رســید.
گفتــه می شــود او تــا کنــون دعــوت ســمیعی 
ســاختمان  در  حضــور  بــرای  را  شــکوری  و 
فــردی  خــودش  بجــای  و  نپذیرفتــه  باشــگاه 
برنامــه  مدیــر  کــه  فرســتاده  باشــگاه  بــه  را 
ــه  ــت ک ــی اس ــان ایجنت ــه هم ــت بلک ــد نیس احم

در  حضــور  بــرای  را  زادگان  کنعانــی  کارهــای 
لیــگ قطــر انجــام داده و بــه احمــد نوراللهــی 
را  او  خوبــی  رقــم  بــا  اســت  داده  وعــده  هــم 
کنــد. مــی  ترانســفر  قطــر  ســتارگان  لیــگ   بــه 
ــن  ــد و ای ــره کردن ــن مذاک ــات طرفی ــن ماق در ای
بــرای تمدیــد  را  ایجنــت رقــم بســیار ســنگینی 
قــرارداد بــه باشــگاه پرســپولیس اعــام کــرد. 
پیشــنهادی دو رقمــی بــرای یــک فصــل. باشــگاه 
در  را  خــود  نهایــی  نظــر  هنــوز  پرســپولیس 
ــرده  ــام نک ــی اع ــر نورالله ــورد نظ ــم م ــورد رق م
اســت امــا ایــن یــک واقعیــت اســت کــه باشــگاه 
پرســپولیس در صــورت پذیرفتــن ایــن رقــم کار 
ســختی بــرای تمدیــد قــرارداد بــا دیگــر نفــرات 
تمدیــدی خواهــد داشــت. بــا ایــن حــال آخریــن 
ــد  ــی قص ــه نورالله ــن دارد ک ــت از ای ــار حکای اخب
تــرک پرســپولیس را نــدارد و دلــش راضــی بــه 

ایــن جدایــی نیســت.
نویدکیــا  و  ســپاهان  ماجــرا  آنســوی 
فوتبالــی  فصــل  یــک  بــرای  حاضرنــد 
رقمــی  پرســپولیس  ســوم  کاپیتــان  بــه 
بپــردازد! تومــان  میلیــارد   20  معــادل 
از آن واقعــا کار ســختی  مبلغــی کــه گذشــتن 
بــه هیــچ  پرســپولیس  باشــگاه  البتــه  و  اســت 
رقمــی  چنیــن  پرداخــت  بــه  قــادر  عنــوان 
ننخواهــد بــود و حتــی نمــی توانــد نصــف آن 
ــد. ــی بده ــد نورالله ــه احم ــل ب ــک فص ــرای ی  را ب
بــه  تعصبــش  و  احمــد  از  کــه  شــناختی  بــا 
کمــی  بــا  آخــر  دســت  او  داریــم  پرســپولیس 
مذاکــره و البتــه افزایــش منطقــی مبلــغ قــرارداد 
در جمــع ســرخ هــا ماندنــی خواهــد شــد. احمــد 
پیراهــن ســرخش را بــه ســادگی عــوض نخواهــد 

ــرد ک

پیشنهاد20میلیاردیسپاهانبهشماره8پرسپولیس

احمد نور پیراهن سرخ را عوض نمی کند



یکن زمین  ین باز ین تردیدی بهتر بدون کوچک تر
یزو پرسپولیس تهران » مهدی  بازی ماشین سازی تبر

 عبدی« بود.
مهاجم 22 ساله مازندرانی در این دیدار 2 گل زد و یک 

خ  پاس گل هم داد تا آمادگی فراوان خودش را به ُر
 بکشد.

ین صحبت های »مهدی عبدی« را  درهمین ارتباط تازه تر
 بخوانید که خواندنی است؛

با دبل کردن در بازی با ماشین سازی 6 گله شدی و 
حاال بعد از احمد نوراللهی بهترین گلزن پرسپولیس 

 درفصل جاری محسوب می شوی؟
به نظرم کار بزرگی در تبریز انجام دادیم. واقعا شایسته 

کسب برد برابر ماشین سازی بودیم که خیلی می تواند در 
بدست آوردن پنجمین قهرمانی به تیم ما کمک کند.

 به لحاظ آوراژ گل ؟
بیشتر به لحاظ ۳ امتیازی که بدست آوردیم اما به هرحال 

آوراژ گل هم می تواند مهم باشد. 

 ماشین سازی تبریز را چطور دیدی؟
ماشین سازی تیم خوب و با انگیزه ای بود اما گل دقیقه 19 

ما که شهریار مغانلو به ثمر رساند هم شیرازه تیم حریف را 
به هم ریخت و هم اعتماد به نفس تیم ما را باال برد.

گلی که پاس آن را تو به زیبایی دادی. لذت پاس گل به 
 اندازه گلزنی است؟

خوشحالم شهریار گل زد و تیم موفق شد. برای یک هافبک 
شاید پاس گل مهم تر از گلزنی باشد اما اگر یک مهاجم 

بگوید پاس گل را بیشتر از گلزنی دوست دارد راستش را 
نگفته است. با این وجود پاس گلی که دادم شروع یک 

بازی توفانی و خوب از پرسپولیس بود و از این بابت خیلی 
خوشحالم.

این ششمین گلی بود که تو در فصل جاری در 
پرسپولیس زدی. این درحالیست که خیلی ها معتقدند 

می توانستی گل های بیشتری هم بزنی اما... چرا 
 نشد؟

شاید برخی ها فکر می کنند ما فوتبالیست ها ماشین 
یا آدم آهنی هستیم اما این طور نیست. گاهی یکسری 

مشکات شخصی روی عملکرد ما تأثیر می گذارد. گاهی 
نمی شود که بشود و این مسائل را شاید کسی نبیند ولی 

روی کارمان تأثرگذار است.

تو به عنوان یک جوان به پرسپولیس آمدی و حاال 
خودت چهره شناخته شده ای در فوتبال ایران هستی. 

 دراین رابطه صحبتی نداری؟
بازی کردن در کنار بهترین های ایران همیشه باعث افتخارو 
خوشحالی من است. من خوش شانس بودم که با چنین 

بازیکنانی همبازی شدم و در تیم بزرگی مثل پرسپولیس 
بازی می کنم.

بعد از بازی با ماشین سازی تبریز، یحیی گل محمدی به 
 تو حرفی نزد یا تعریف و تمجیدی نکرد؟

ادامه صحبتم این بود که خوش شانس بودم که خدا یک 
مربی مثل آقا یحیی سر راه من قرار داد. او و آقا حمید و 

آقا کریم و سایر اعضای کادرفنی که همیشه این اطمینان 
را به من می دهند که همه چیز دارم تا در میان بهترین ها 

باشم. 

نکته جالبی که پس از دبل کردن تو در تبریز مطرح 
شد ماجرای دربی حذفی بود. به فاصله چند روز پس 

از خراب کردن پنالتی پرسپولیس مقابل استقالل، 
 برگشتی و 2 گل به ماشین سازی زدی؟

ماهیت فوتبال همین است. گاهی یک ویدئو و یک صحنه 
حال شما را خراب می کند و گاهی هم حال شما به عنوان 
فوتبالیست پس از گلزنی به ماشین سازی خوب می شود. 

این مسائل در فوتبال وجود دارد اما من بازیکن نباید 
خودم را ببازم.؟

 دربی البته یک بازی معمولی نیست؟
این را قبول دارم. دربی یک بازی خاص است که می تواند 

زندگی شما را زیر و رو کند. از شما یک قهرمان بسازد یا 
اینکه همه چیز را برای شما تیره و تار کند.

مثل اولین گلی که در دربی زدی و تبدیل به قهرمان 
پرسپولیسی ها و به ویژه مردم روستای قراخیل 

 مازندران ) حوالی قائم شهر( شدی. درست است؟
بله، یک لحظه استثنایی بود. خودم لحظه گلزنی شاید 

متوجه نشدم اما ساعاتی پس از آن دربی ناگهان همه چیز 
عوض شد. سیل تماس ها و پیام ها به سوی من روان شد 

و باور نمی کردم با یک گل این همه مورد توجه قرار گرفته 
ام. 

تو دو روی سکه را در دربی تجربه کردی. از قهرمان 
شدن پس از گلزنی در اولین دربی تا پنالتی که هفته 

گذشته در دربی حذفی خراب کردی. این دومی را 
چطور پشت سرگذاشتی و مهیای بازی با ماشین سازی 

 تبریز شدی؟
خیلی مسائل دست به دست هم داد. مربیان و همبازیانم 

خیلی کمک کردند تا دربی را فراموش کنم. هواداران 
پرسپولیس هم همین طور و همسر و خانواده ام که واقعا 
کمکم کردند. جا دارد از همه این عزیزان تشکر خاصانه ای 

داشته باشم. باید به تیم برمی گشتم چون بازی بسیار 
حساسی در تبریز داشتیم و به خاطر موفقیت پرسپولیس 

آن پنالتی را فراموش می کردم.

بحث پاداش 2 میلیارد تومانی تیم ماشین سازی هم 
 مطرح بود که البد به گوش شما هم رسید؟

بله، می دانستیم تیم حریف با وجود سقوط کردن برای برد 
ما پاداش ۲ میلیارد تومانی در نظر گرفته است اما ما هم 
انگیزه زیادی داشتیم. برای حفظ صدرنشینی محکوم به 

پیروزی بودیم و از همان دقیقه یک با تمرکز روی این هدف 
وارد زمین شدیم. 

یحیی گل محمدی و حمید مطهری نیز جداگانه به این 
پاداش 2 میلیارد تومانی ماشین سازی برای شکست 

دادن پرسپولیس اشاره کردند و در خصوص آن 
 مصاحبه کردند.

به هر حال این دو بزرگوار البد چیزهایی می دانستند که 
اشاره کردند. من بازیکن وظیفه ام فقط تمرین کردن برای 

خوب و آماده حاضر شدن است.

فیکس بودن در بازی با ماشین سازی تبریز چقدر به 
 درخشش تو در تبریز کمک کرد؟

همه بازیکنان دوست دارند فیکس و در ترکیب اصلی 
باشند. هر فوتبالیستی هم غیر از این بگوید دروغ گفته 

است اما اینکه چه کسی در ترکیب اصلی باشد و چه کسی 
نیمکت نشین مستقیم مربوط به سرمربی تیم است. این 

سرمربی است که تصمیم می گیرد و من بازیکن وظیفه ام 
فقط و فقط خوب تمرین کردن است و بس.

باز هم به جواب خودمان نرسیدیم. فیکس بودن چقدر 
 به تو کمک کرد؟

اینکه هر هفته بازی کنی و گل بزنی خوشحال کننده است 
اما شما باید در تمرینات خوب باشید. باید حرفه ای زندگی 

کنید و با نیمکت نشینی هم کنار بیایید چون فوتبال یک 
ورزش گروهی است. باید خودتان را با تیم وفق دهید و 

همواره آماده باشید که اگر یک دقیقه هم بازی کردید 
بتوانید مفید و مؤثر نشان دهید. 

بی تعارف در پرسپولیس به عنوان یک مهاجم چقدر 
 خوشحالی؟

من در پرسپولیس خوشحالم. خیلی هم خوشحالم که 
در این تیم بزرگ توپ می زنم. اینجا همه از هم حمایت 

می کنند و منم وجود ندارد. من یکی عاشق 
پرسپولیس هستم و خداوند خیلی 

مرا دوست داشته که توانستم به 
رؤیای دوران کودکی ام برسم. 

یعنی در حال حاضر 
اصال به ترک کردن 

پرسپولیس فکر نمی 
کنی؟ اگر پیشنهاد 

خارجی برسد چه 
 طور؟

باور کنید اصا 
و ابدا به این 

موضوع 
فکر نمی 

کنم. در 

حال حاضر فقط می خواهم یک بازیکن مفید و تأثیرگذار در 
پرسپولیس باشم. مگر آن که پرسپولیس من را نخواهد!

پس می خواهی سال آینده ششمین قهرمانی متوالی 
 پرسپولیس را هم جشن بگیری ؟

این یک هدف بزرگ است. بله، دوست دارم در پرسپولیس 
بمانم و ششمین قهرمانی متوالی این تیم را هم جشن 

بگیرم و به قول معروف در قهرمانی لیگ برتر 6 تایی شویم!

یعنی این قدر مطمئنی که پنجمین قهرمانی را بدست 
 می آورید؟

کار بسیار سختی است و هنوز دو بازی باقی مانده است اما 
همه ما پرسپولیسی ها برای رسیدن به پنجمین قهرمانی 

 هم قسم شده ایم.

ولی دو جام قهرمانی هم در لیگ های اول و هفتم 
 حرفه ای کشور کسب کرده اید؟

منظورم 6 قهرمانی پشت سرهم و متوالی است.

قطعا پرسپولیس تو را به این راحتی از دست نمی دهد. 
 بزرگ ترین درسی که از فوتبال گرفتی؟

خوب تمرین کنید، بهتر بازی کنید و با تمام وجود بجنگید!

جالب بود. این جمالت را از زبان الگوی خودت زالتان 
 ابراهیموویچ شنیدی و یاد گرفتی؟

نه! ) می خندد و ادامه می دهد( 
این درس بزرگی است که در 

پرسپولیس یاد گرفته و 
می گیریم. شما در این 

تیم ناخودآگاه به این 
سمت می روید. در 

فوتبال شکست 
هم وجود دارد اما 

مهم این است 
که چگونه 

خودتان را برای بعد از آن 
آماده کنید. 

منظورت حذف در دربی 
 بود؟

نه، کلی گفتم و منظور 
خاصی نداشتم. 

تیم های بزرگ و با 
شخصیت و البته 
قهرمان با چنین 

تفکری موفق می 
شوند و این موضوع 

دلیل موفقیت های 
پرسپولیس است.

مهدی عبدی در 22 سالگی به 
حضور در جام جهانی قطر فکر 

 می کند؟
چرا که نه؟ همان طور 

که خودتان گفتید 

من تازه ۲۲ ساله ام و در مقطع مهمی از زندگی ام به سر 
می برم.  می دانم می توانم کارهای بزرگی انجام دهم و 

برای رفتن به جام جهانی هم نومید نیستم. کافی است در 
پرسپولیس خوب باشم و مؤثر بازی کنم. آن گاه این شانس 

را دارم که مسافر جام جهانی هم شوم. هر چند می دانم 
کار بسیار سختی است و در حال حاضر مهاجمان بزرگی 

داریم اما من هم تاش خودم را می کنم.

 اصال فکر می کنی تیم ملی به جام جهانی صعود کند؟
حتما. تیم ایران در بحرین نشان داد هنوز هم بهترین تیم 

آسیاست. ما نتایج خوبی گرفتیم و حاال این فرصت را داریم 
که در مرحله نهایی جواز جام جهانی را کسب کنیم. این یک 

آرزوی بزرگ برای همه فوتبالدوستان و مردم ایرانی است. 
حضور تیم ملی در جام جهانی به سود همه اهالی فوتبال 

ایران است و از ته دل دعا می کنم تیم کشورم به این هدف 
بزرگ برسد.

به عنوان سئوال آخر بازی با تراکتور داداش بزرگ 
 ماشین سازی را چگونه پیش بینی می کنی؟

) با خنده و ادبیات محاوره ای( داداش کوچیکه رو بردیم 
مطمئن باشید داداش بزرگه رو هم مثل داداش کوچیکه 

به راحتی می بریم.

 پنج تایی می کنید؟
خدا را چه دیدید؟ شاید تراکتور را هم 

پنج تایی کردیم!

دربی می تواند ازتو یک قهرمان بسازد یا خرابت کند

مهدی عبدی: آن پنالتی را به خاطر پرسپولیس فراموش کردم
دوست دارم سال آینده ششمین قهرمانی متوالی را جشن بگیریم

2
کاریکشنبهتماممیشود؟

تراکتور مثل ماشین 
به پرسپولیس می بازد!

پرســپولیس در تبریــز هــر دو تیــم ایــن شــهر دوســت داشــتنی را بــرد 
و ایــن کار را در تهــران هــم تکــرار کــرد بــا ایــن تفــاوت کــه تراکتــور را در 

تهــران در چارچــوب ســوپرجام فوتبــال ایــران بــرد نــه لیــگ برتــر.
پرســپولیس انــگار متخصــص بــردن تیمهــای تبریــزی اســت و حــاال 
می خواهــد بــرای ســومین بــار در فصــل جــاری تراکتــور را شکســت 
ــروز  ــا فی ــه ب ــور البت ــد. تراکت ــه بده ــود ادام ــینی خ ــه صدرنش داده و ب
ــد از  ــره می توان ــا باالخ ــد آی ــد دی ــال بای ــا بهرح ــده ام ــر ش ــی بهت کریم

ــه؟ ــا ن ــرد ی ــاز بگی ــپولیس امتی پرس
تراکتوری هــا امســال بــه اســتقال هــم رفــت و برگشــت باختنــد و حــاال 
در حالــی مقابــل پرســپولیس قــرار می گیرنــد کــه چنــد روزی اســت در 

هــوای گــرم تهــران تمریــن می کننــد.
پرســپولیس در صورتــی کــه بــاز هــم تراکتــور را شکســت بدهد،بــا 
صدرنشــینی بــه ســراغ هفتــه آخــر لیــگ بیســتم مــی رود و حتــی امــکان 
آهــن، در  دارد در صــورت توقــف ســپاهان اصفهــان مقابــل ذوب 

ــود. ــان ش ــر قهرم ــل آخ ــه ماقب ــن هفت همی

یکاستقاللیبازارنقلوانتقاالترابههمریختهاست

گل گهر؛ تیمی که پیشنهاد
 20 میلیارد تومانی به 
» کنعانی زادگان« داد!

شاید برای خیلی ها عامت سئوال باشد که کدام تیم ایرانی به 
محمد حسین کنعانی زادگان پیشنهاد 20 میلیارد تومانی داده 

 است.
اخبار موثق حکایت ازآن دارد که اسم این تیم گل گهر سیرجان 

 است و سرمربی آن هم یک استقالی به نام امیر قلعه نویی!
اولین بار ابراهیم شکوری ماجرا را لو داده و درباره اینکه آیا 

به محمد حسین  کنعانی زادگان  از داخل کشور پیشنهاد ۲۵ 
میلیاردی داده اند، گفت: رقم هایی در حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد 

تومان است. بارها اعام کرده و مجدد خواهش می کنم نهادهای 
مربوطه ورود کنند . اگر پرسپولیس دولتی است، سایر باشگاه ها 

هم دولتی هستند و اینکه خودمان را فریب بدهیم درست نیست. 
شاید پرسپولیس با ۴۰ میلیون هوادار، خصوصی ترین تیم ما 

باشد اما متاسفانه با این همه طرفدار نمی تواند حتی یک ریال از 
 بودجه دولتی استفاده کند.

معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: شاید نشاطی که 
بازیکنان و کادرفنی ما ایجاد می کنند نتوان با میلیاردها تومان 
جبران کرد اما متاسفانه یک ریال هم از بودجه دولتی استفاده 

نمی کنیم. رقیب سنتی ما هم چنین شرایطی دارد اما برخی باشگاه 
ها که از بودجه های کان دولتی استفاده می کنند، اسم خصوصی 

 دارند.
شکوری خاطرنشان کرد: این باشگاه ها به بازیکنان ما 

پیشنهادهایی می دهند که کار را سخت می کند. این پیشنهاد 
به کنعانی زادگان هم از تیم های صنعتی بوده است. در کل یک 
تیم خصوصی داریم اما سایر تیم های صنعتی و نفتی از بودجه 

دولتی استفاده می کنند. این تیم ها از کجا درآمد دارند که چگونه 
به بازیکنی که نیم فصل از پرسپولیس جدا شد، رقم ۵-۴ برابری 

 پرداخت می کنند. 
وی افزود: نگه داشتن بازیکنان در این وضعیت سخت است اما 

تمام تاش خود را می کنیم زیرا می دانیم آنها پرسپولیس را 
دوست دارند. تیمی که اکنون می بینید، همین بازیکنان ساخته و 
سبب شده اند چهار دوره قهرمان شود و درحال حاضر هم مدعی 

باشد. فکر می کنم بازیکنان خوب ما به باشگاه کمک می کنند و 
 باشگاه هم سعی دارد بهترین تصمیم را بگیرد.

نکته؛ البته گفته می شود محمد حسین کنعانی زادگان با تیم 
االهلی قطر تمام کرده و فصل آینده را در لیگ ستارگان توپ 

خواهد زد!
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فرجی،  پهلوان و امیری 
قرمزهای موفق دربی

خبرهای واصله حکایت از آن دارد که یحیی گل محمدی سرمربی 
پرسپولیس فقط از عملکرد ۳ بازیکن تیمش در دربی حذفی 

 راضی بوده است.
سرمربی پرسپولیس پس از حذف در ضربات پنالتی در مرحله یک 

 چهارم نهایی جام حذفی گفت:
" فصل سختی را پشت سر گذاشتیم. لیگ کشورهای دیگر دارد 

شروع می شود ولی ما 1۵ ماه است بازی می کنیم و هنوز فصل 
تمام نشده است. این برای بازیکنان سخت است بخصوص تیم 

ما که در آسیا هم بازی کرد. روزهای سختی را پشت سر گذاشتیم. 
از تک تک بازیکنان به خاطر این همه انگیزه ای که داشتند و تیم 

را به این مرحله رساندند، تشکر می کنم. در لیگ برتر شانس اول 
قهرمانی هستیم. تمام تمرکزمان باید روی سه بازی باقیمانده 

 باشد تا قهرمان شویم."
هر چند یحیی گل محمدی سعی کرد پس از حذف از رقابت های 

جام حذفی از عملکرد شاگردانش دفاع کند اما این صحبت ها به 
 معنای رضایت از بازی آنها نبود.

سرمربی پرسپولیس تاش کرد بازیکنان شکست خورده خود را 
برای رقابت های لیگ برتر حفظ کند و اجازه ندهد باخت دربی روی 

 عملکرد آنها در ادامه مسابقات تأثیر منفی بگذارد.
اما شنیده ها حکایت ازآن دارد که یحیی گل محمدی از سه 

 بازیکن خودش در دربی راضی است. 
اولین بازیکنی که توانست توجه یحیی گل محمدی را جلب کند 

فرشاد فرجی است. مدافعی که ساعاتی پیش از بازی با استقال 
جانشین سید جال حسینی شد و توانست نمایش فوق العاده 

 ای ارائه دهد.
او روی زمین و هوا فوق العاده عمل کرد و اجازه نداد مهاجمان 

 خطرناک آبی ها موفق به گلزنی شوند.
دومین بازیکنی که توانست خواسته های یحیی گل محمدی را 

برآورده کند احسان پهلوان بود. او 1۰1 دقیقه هرآنچه در توان 
 داشت و گذاشت و نظر مثبت گل محمدی را جلب کرد.

هافبک راست پرسپولیس به خوبی از پس مهار محمد نادری و 
 مهدی قایدی برآمد و زمانی تعویض شد که واقعا خسته بود.

سومین بازیکن خوب پرسپولیس از دید یحیی گل محمدی هم 
وحید امیری بود. البته این هافبک ملی پوش زمانی راه افتاد که 

سعید آقایی به زمین آمد و او آزادانه به عنوان هافبک راست بازی 
 کرد.

وحید امیری هم از زمانی که جلو کشید توانست خطراتی روی 
دروازه حریف ایجاد کند و در مجموع یکی از خوب های پرسپولیس 

در دربی حذفی برابر رقیب سنتی، استقال تهران بود.

بــه نظــر مــی رســد بــا توجــه بــه طوالنــی شــدن 
ــرای  ــل ب ــا، فص ــی نی ــال کامیاب ــت کم مصدومی
 ایــن هافبــک کارکشــته به اتمام رســیده باشــد!
بــه  پرســپولیس  تجربــه  بــا   11 شــماره 
ســازی  ماشــین  برابــر  تیمــش  دیــدار 
گذاشــت. تنهــا  را  تیمــش  و  نرســید   هــم 
روز ســه شــنبه 29 تیرمــاه در شــهر  ایــن دیــدار 
ــی  ــال کامیاب ــه کم ــود ک ــی ش ــزار م ــی برگ ــز درحال تبری
یحیــی  شــاگردان  امــا  بــود  پرســپولیس  مصــدوم  تنهــا  نیــا 
 گل محمــدی بــا نتیجــه 5 بــر صفــر حریــف را در هــم کوبیدنــد.
پــا  ُمــچ  ناحیــه  از  پرســپولیس  دفاعــی  هافبــک  مصدومیــت 
لیــگ  گروهــی  مرحلــه  در  کــه  اســت  کهنــه  دیدگــی  آســیب  یــک 
همیــن  بــه  او  شــد.  حاصــل  هنــد  گــوای  در  آســیا  قهرمانــان 
و  داد  دســت  از  را  قطــر  الریــان  برابــر  پرســپولیس  بــازی  دلیــل 
بازگــردد. خــودش  اوج  شــرایط  بــه  نتوانســت  هــم   دیگــر 
کمــال کــه درلیســت دراگان اســکوچیچ قــرار داشــت و بــه منامــه 
نیــز رفــت، در تمریــن تیــم ملــی آســیب دیدگــی اش تشــدید 
شــد و بــه همیــن دلیــل خیلــی زود بــه تهــران برگشــت. او 

برخــاف وحیــد امیــری زودتــر بــه ایــران بازگشــت و پیگیــر درمان ُمــچ پای 
مصــدوم خــودش شــد. ابتــدا گفتــه شــد مصدومیــت او از ناحیــه مــچ 
 پاســت و کمــال دو هفتــه از میادیــن دور خواهــد بــود امــا چنیــن نشــد.
برابــر  تیمــش  حســاس  و  مهــم  هــای  بــازی  تجربــه  بــا  بازیکــن  ایــن 
گهــر  گل  رفســنجان،  مــس  اصفهــان،  ســپاهان  تراکتور)ســوپرجام(، 
ــید. ــم نرس ــی ه ــه درب ــت داد و ب ــتان را از دس ــوالد خوزس ــیرجان و ف  س
بــازی  در  پرســپولیس  هــای  خــوب  از  یکــی  کــه  کمــال 
هــم  برگشــت  دربــی  در  اســت  بــوده  اســتقال  مقابــل 
بیــاورد. دوام  زمیــن  در  مســابقه  پایــان  تــا   نتوانســت 
 46 دقیقــه  در  پــا  ُمــچ  کهنــه  مصدومیــت  همیــن  دلیــل  بــه  او 
میــاد  بــه  را  خــودش  جــای  و  شــده  تعویــض  برگشــت  دربــی 
ســرلک داد امــا بــا ایــن وجــود پرســپولیس موفــق شــد بــا تــک گل 
داد. شکســت  برصفــر  یــک  نتیجــه  بــا  را  اســتقال  کثیــر  آل   عیســی 
پرســپولیس  بــه  نتوانســت  نیــا  کامیابــی  امــا  حذفــی  دربــی  در 
ایــن  شــود  مــی  شــنیده  حــاال  کنــد.  کمــک  دقیقــه   45 حتــی 
پرســپولیس  تجربــه  بــا  دفاعــی  هافبــک  کــه  دارد  وجــود  احتمــال 
کنــد. همراهــی  را  تیمــش  نتوانــد  بیســتم  لیــگ  پایــان   تــا 
نمــی  هــم  نظــر  بــه  و  داد  دســت  از  را  ســازی  ماشــین  بــا  بــازی  او 

نهــم  و  بیســت  هفتــه  دیــدار  بــه  رســد 
برســد. هــم  تراکتــور  برابــر   پرســپولیس 

ــال  ــت کم ــد اس ــت بعی ــن وضعی ــا ای ب
کامیابــی نیــا بتوانــد خــودش را بــرای 
بــازی هفتــه آخــر پرســپولیس برابــر 
پیــکان و تیــم مهــدی تارتــار آمــاده 
کنــد. دیــداری کــه مــی توانــد تعییــن 
 کننــده قهرمــان لیگ بیســتم باشــد.
طــور  بــه  کــه  دیگــری  بازیکــن 
قطــع و یقیــن فصــل را از دســت 

اســت. شــجاعی  علــی   داده 
هــم  پرســپولیس   23 شــماره 

بایــد کتــف خــودش را جراحــی 
کنــد و او هــم نمــی توانــد در 

دو بــازی باقــی مانــده برابــر 
پیــکان  و  تبریــز  تراکتــور 

تیمــش را همراهــی کنــد و 
بایــد منتظــر نوبــت جراحی باشــد.

 پرسپولیس 2 هفته آخر نه کمال را دارد، نه شجاعی را!
 11 و 23 فصل را از دست دادند


