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علــی علیپــور مهاجــم ســابق تیــم پرســپولیس و لژیونــر کشــورمان که در تیــم ژیل ویســنته پرتغال بــازی می کند چنــدی پیش دچار 
یــک بدشانســی شــد و بــا پارگــی ربــاط پایــش مواجه گردید. بــه همین بهانه و برای اینکــه از آخرین وضعیت او بعــد از مصدومیت و 

عمــل جراحــی کــه روی پــای خــودش انجام شــد مطلع شــویم با علیپــور گفت و گویی انجــام دادیم.

 آخرین تمرین 
با غایبان تکراری

ی مطبوع  ا در هو پرسپولیس 
تهران، دیروز آخرین جلسه تمرینی 
خود در سال جاری را پشت سر 
گذاشت. تمرین از ساعت ۱۱ به 
مدت ۸۰ دقیقه با گرم کردن بدن ها 
آغاز و در ادامه، پاسکاری های 
کوتاه و ترکیبی، حفظ توپ در 
بخشی از زمین و فوتبال هدفمند 
به اجرا درآمد .غایبان تمرین دیروز 
همچون روز گذشته؛ مرتضی 
پورعلی گنجی، سینا اسدبیگی و 
شیخ دیاباته بودند که مرتضی با 
توجه به مصدومیتی که داشت، 
استراحت می کند. سینا اسدبیگی 
دوره بیماری خود را می گذراند 
و شیخ دیاباته هم به کشورش 
سفر کرده است. مربیان خارجی 
تیم هم که شب بعد از آخرین 
بازی سرخپوشان به کشورشان 
سفر کردند .بازیکنان با آمادگی 
کامل و تمرکز باال در بخش های 
مختلف تمرین حاضر بودند و 
پس از تمرین، بدن ها را سرد و 
راهی رختکن شدند تا در سال 
جدید، در تمرینات آماده سازی 

تیم شرکت کنند.

 مرخصی 
یک هفته ای شیخ

ی  نسو فرا  - یی  لیا ما جم  مها
پرسپولیس با ترک ایران، راهی 
لی که  و در حا کشورش شد 
دیروز آخرین تمرین پرسپولیس 
برگزار شد، در این جلسه تمرینی 
غایب بود .شیخ حدود یک هفته 
مرخصی دارد و تا دور جدید 
تمرینات پرسپولیس در کشورش 
حاضر خواهد بود و احتماالً آخرین 
مرخصی قبل از لیگ برتر را سپری 
می کند. دیاباته در حالی ایران را 
ترک کرد که بعد از مدت ها از بند 
مصدومیت رها شد اما در بازی 

سپاهان به میدان نرفت.

 
رضا سرلک در 

باشگاه صدتایی ها
یحیی  قه  عال د ر مو فبک  ها
گل محمدی پس از دو فصل و نیم 
حضور در پرسپولیس توانست وارد 
باشگاه صدتایی های این تیم شود. 
به گزارش طرفداری، میالد سرلک که 
فروردین امسال ۲۸ ساله می شود با 
حضور در ترکیب پرسپولیس در 
هفته بیست و سوم مقابل سپاهان، 
تعداد بازی های خود با پیراهن 
پرسپولیس را به عدد صد رساند و 
عضو جدید باشگاه صدتایی های 
پرسپولیس شد. سرلک که ششم 
له می شود با  ۲۸ سا فروردین، 
قرار گرفتن در ترکیب آخرین بازی 
پرسپولیس در سال ۱۴۰۱، عدد 
بازی های خود برای پرسپولیس 
در دیدارهای رسمی را به عدد ۱۰۰ 
رساند. این بازیکن در شهریور ماه 
سال ۱۳۹۹ به پرسپولیس پیوست و 
با تصمیم یحیی گل محمدی در اکثر 

بازی ها به میدان رفته است.

 
 یک رکورد خاص 

در پرسپولیس
در فصلــی کــه رو بــه پایانــش 
ی  گل محمــد یحیــی  هســتیم 
نــگاه ویژه ای بــه حضــور بازیکنان 
تیم هــای آکادمــی باشــگاه در تیم 
بزرگساالن داشته است. در فصل 
جــاری یــازده بازیکــن آکادمــی از 
جملــه دروازه بــان ســوم تیــم بــا 
نظــر ســرمربی تیــم بزرگســاالن 
کارت بــازی پرســپولیس در لیــگ 
برتر کشــور )جــام خلیج  فــارس( را 
دریافــت کردند. ایــن موضوع چه 
بــرای تیــم بزرگســاالن و چــه بــرای 
آکادمی فوتبال باشگاه یک رکورد 
به حســاب می آید. در حال حاضر 
نیــز هفت نفــر از ایــن بازیکنان به 
صــورت ثابــت در تمرینــات تیــم 
اصلــی حضــور دارنــد و بایــد دیــد 
چگونه از این فرصت خارق العاده 
و اســتثنایی اســتفاده می کننــد.
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: علی نعمتی

بازگشت به دفاع میانی

در حساس ترین مسابقه فصل به دفاع میانی برگشت. نعمتی فصل قبل در 
کنار فرجی مدافع اصلی و مرکزی پرسپولیس بود و در این بازی هم به شکل 
عجیبی کنار فرجی قرار گرفت تا یاد بازی های پارسال بیفتیم. نعمتی در فصل 
جاری فقط به عنوان مدافع چپ به میدان رفته و بعد از اشتباه در دو سه بازی 
متوالی به نیمکت دوخته شده بود اما مصدومیت پورعلی گنجی و بیماری 
گولسیانی و البته تغییرات خط دفاع باعث شد او در مرکز دفاع بازی کند.

سعید صادقی

آمدی ولی حاال چرا؟

گرانقیمت ترین بازیکن داخلی پرسپولیس بعد از پشت سر گذاشتن دومین 
مصدومیت خود طی دو روز گذشته در تمرینات گروهی تیم شرکت کرده 
تا بعد از مدت ها آماده شود اما صادقی مهم ترین مقاطع نیم فصل دوم را 
از دست داده و حاال که تمرینات تیم تعطیل شده و تا 11 فروردین خبری از 
مسابقه رسمی نیست آماده شده است. صادقی در این فصل نتوانست 

دست یحیی را بگیرد و در مجموع یک خرید ناموفق بود.

ابوالفضل سلیمانی

شانس به او رو نکرد

 در بین جوان های پرسپولیس شانس به این بازیکن بلند قامت رو نکرد و 
نتوانست برای تیمش بازی کند. سلیمانی در اصل مدافع میانی است اما 
در ترافیــک مدافعــان میانــی به پســت هافبک دفاعی رفت تــا بلکه در آنجا 
شــانس بــازی پیــدا کنــد اما غیر از یکی دو بازی حتی به لیســت 20 نفره هم 
راهــی پیدا نکرد. پیش بینی می شــود ایــن وضعیت در بازی های باقی مانده 
هم ادامه داشته باشد و سلیمانی بدون یک دقیقه بازی فصل را تمام کند.

علی از آخرین وضعیت خودت 
بگو. بعد از عمل جراحی که داشتی 

اوضاع پایت چگونه است؟
۲۲ روز پیش عمل جراحی را روی 
زانوی راستم انجام دادم و از یک هفته 
پیش نیز با نظر دکتر جراحم تمرینات 
فیزیوتراپی ام را آغاز کرده ام و خدا را 
شکر که همه چیز بعد از اتفاقی که 
برایم رخ داد خوب پیش می رود. از 
این رو تمام تالشم را انجام می دهم 
که کار بازسازی رباط پای چپم خوب 
پیش برود و من هم بتوانم در ادامه 
شرایط بازسازی خودم را به نحو 

احسن انجام بدهم.
از قراردادت با باشگاه ژیل ویسنته 

چقدر دیگر باقی مانده است؟
یک سال و نیم دیگر از قراردادم با ژیل 
ویسنته باقی مانده است و باز هم در 
این مدت در خدمت تیم خواهم بود

خبرهایی رسیده بود که باشگاه 
بابت مصدومیتت قصد ندارد 
دیگر با تو ادامه همکاری داده 
و قراردادت را فسخ کند. چقدر 

حقیقت دارد؟
این خبر دروغ است و به هیچ وجه 
صحت ندارد و اتفاقاً از زمانی که رباط 
پای راستم پاره شده باشگاه همه 
جوره با من همکاری داشته و حامی ام 
بوده و قراردادم هم با باشگاه به قوت 
خودش باقی است و کماکان بازیکن 

تیم ژیل ویسنته هستم.
900 میلیون از باشگاه پرسپولیس 

طلب داشتی. در این رابطه 
با باشگاه سابقت به مشکل 

نخورده ای؟
کیلم  و و  م  ر ا ند مشکلی  نه 
با  مرحله  چند  ر  د یی  صحبت ها
مسئوالن پرسپولیس داشته و همه 
موارد در این خصوص حل می شود 
و مشکلی در این خصوص به وجود 

نمی آید.
چرا تیم فعلی ات برخالف فصل 

قبل نتوانست در رتبه باالیی قرار 
بگیرد؟

تیم ما از رده مدیریت تا مربیگری 
و بازیکن در این فصل تغییرات 
زیادی داشت به همین دلیل هم تا 
حدودی نتوانستیم به آن جایگاهی که 
مدنظرمان بود تا به اینجا دست یابیم 
اما تیم خوبی داریم و در ادامه حتماً 
تیم ما نتایج خیلی بهتری را کسب 

خواهد کرد.
چرا خودت هم در این فصل 

نتوانستی در امر گلزنی خیلی 
موفق باشی؟

خیلی تالش کردم اما در این فصل 
خیلی بدشانسی آوردم. در مقطعی 
از فصل و دقیقاً در ابتدای فصل 
در دو ماه اول همسترینگم دچار 
به همین دلیل  مصدومیت شد 
قادر به بازی نبودم که این اتفاق 
دقیقاً بعد از اینکه یک گل زدم برایم 
رخ داد. دقیقاً بعد از سپری کردن 
مصدومیتم یک گل دیگر هم زدم که 
این اتفاق تلخ برایم رخ داد از این رو 
فکر می کنم نهایت تالشم را انجام 
دادم اما بدشانسی آوردم. به هر حال 
این مسأله هم در فوتبال وجود دارد و 
مصدومیت هم جزئی از فوتبال است 
و حرفه ماست و باید با این موضوع 
و حقیقت کنار آمد و من هم دقیقاً 
سعی کردم با این موضوع کنار بیایم. 
بعد از آن هم سعی کنم تمام مراحل 
آماده سازی ام را بخوبی انجام دهم. 
در مجموع فکر می کنم نهایت تالشم 
را انجام دادم اما خیلی بدشانسی 
آوردم و در مجموع فکر می کنم 
م  عملکردم برای تیم باشگاهی ا

متوسط بود.
ایام عید به ایران 

می آیی؟
مراسم عید به ایران 
ید  با ن  چو یم  نمی آ
در باشگاه و زیر نظر 

ه به  فیزیوتراپ باشگا
ادامه درمانم بپردازم 

و زیر نظر پزشک 
باشگاه ادامه 
روند درمانم 

را پیگیری کنم از این رو 
نمی توانم به ایران بیایم و 
فکر می کنم بعد از اینکه 
مسابقات لیگ پرتغال به 

پایان رسید من به ایران 
می آیم تا به زادگاهم بروم 
و به بعضی از کارهایی که 

در ایران دارم بپردازم.
مراسم عید را در پرتغال 

به جا می آوری و از بین 
سین ها به کدامیک از آنها 

بیشتر عالقه داری؟
و  همسرم  سلیقه  با   ً حتما

عالقه ای که ایشان و خودم به 
مراسم سنتی عید نوروز داریم سعی 
خواهیم کرد که به بهترین شکل 
ممکن مراسم عید نوروز را به جا 

بیاوریم و سفره هفت سین و بقیه 
آداب و رسوم شب عید را بگیریم. از 
این رو هم حتماً مراسم عید نوروز را 
می گیریم و آداب را به جا می آوریم و 
سعی می کنیم سال تحویل خوبی را 

در پرتغال بگیریم.
در بین سین ها به کدام سین 

بیشتر عالقه داری؟
واقعاً به همه سین ها عالقه زیادی 
دارم اما از بین سین ها به سبزه 
خیلی عالقه دارم و آن را بهترین سین 
می دانم و با سبزی و طراوتی که این 
سین دارد واقعاً زندگی را بهتر می دانم 

و عالقه زیادی به آن دارم.
در رابطه با انتخاب قلعه نویی 

به عنوان سرمربی تیم ملی چه 
نظری داری؟

به هر حال امیر قلعه نویی یکی از 
مربیان خوب و شناخته شده فوتبال 
ایران است که قهرمانی های زیادی 
هم با تیم های باشگاهی مختلف 
کسب کرده و سابقه مربیگری در 
تیم ملی را هم داشته است به همین 
دلیل انتخاب سرمربی جدید را به فال 
نیک می گیرم و امیدوارم که ایشان در 

مسند جدید موفق باشند.

ناصر قراگزلو
روزنامه نگار

 zگفت وگو

علیپور: مشکلی با پرسپولیس ندارم

انتخاب قلعه نویی را 
به فال نیک می گیرم 

عید، به طول درمانــم در پرتغال می پردازم

چرا پرسپولیس بر خالف 
بازی های قبلی اش مقابل 

سپاهان در بازی برگشتش 
خیلی ضعیف ظاهر شد؟

تیم پرسپولیس در این فصل نوسان 
زیادی داشته است، مسأله ای که 
برای تیمی که می خواهد قهرمان 
بل قبول  شود اصالً جالب و قا
نیست، تیمی که سال ها قهرمان 
ایران شده نباید این اندازه نوسان 
داشته باشد و یک روز در عرش 
باشد و یک روز دیگر در فرش و به 
لحاظ فنی هم باال و پایین زیادی 

داشته باشد.

اما در مورد بازیکنان 
پرسپولیس که گفته می شد 

جدا از بازیکنان اصلی از 
نیمکت قوی هم برخوردار 

است قابل قبول نیست!
نه من چنین اعتقادی ندارم و نظرم 
بر این است که همه بازیکنان 
پرسپولیس در یک سطح نیستند و 
تیم اصلی با تیم نیمکت نشین اش 
تفاوت نسبتاً زیادی دارد، از این 
رو تیم ما هارمونی خوبی ندارد و 
بازیکنان هم به نوعی مکمل خوبی 
برای هم نیستند و در یک کلمه 
تلورانس خوبی در بین بازیکنان 

پرسپولیس وجود ندارد.
اما در این بین وظیفه کادر فنی 

حتماً  این بوده که بازیکنان را 
از لحاظ سطح به هم نزدیک 

سازد؟
بازیکنان خوبی داشتیم اما به هر 
حال وقتی بازیکنان خوب احیا 
شوند بازیکن افت می کند. نمونه 

این بازیکنان عبدی است، بازیکنی 
که تقریباً به شکل کامل از مدار 
خارج شده و من نمی دانم در این 
بین چه اتفاقی افتاده است و چرا 
بازیکنی که مثالً نمره اش ۱6 بود 
حاال نمره اش ۸ است یا مثالً چرا 
سیامک بعد از چند ماه به آمادگی 
خوبی نرسیده است و در این بین 
نقش کمک مربی چیست و زمانی 
که ما مربی خارجی آورده ایم که با 
دالر و یورو به آنها حقوق می دهیم 
باید از آنها نهایت بهره را ببریم و 
به جای به به و چه چه کردن از آنها 
کاری ببینیم که برای تیم واقعاً مفید 
باشند. این تمام مسأله ای نبود 
که می خواستم بگویم و در واقع 
به این موضوع هم اشاره داشته 
باشم که فصل قبل تیم پرسپولیس 

در هر بازی موقعیت های زیادی 
می ساخت اما امسال واقعاً در خلق 
موقعیت هم مشکل داریم. من با 
کسی خصومت ندارم اما حرفم این 
است زمانی که ما مربی خارجی 

می آوریم باید از آنها بهره بگیریم.
با توجه به هفت بازی که برای 
پرسپولیس باقی مانده چقدر 

شانس قهرمانی با توجه به 
فاصله امتیازی اش با سپاهان 

برای تیم سوم فعلی جدول 
قائل هستید؟

ن  یفا حر ینکه  ا ز  ا بیشتر  من 
رت  قد بسنجم  را  لیس  پرسپو
خودمان را در نظر می گیرم و 
معتقدم اگر تیم خوبی باشیم و 
پر قدرت ظاهر شویم، هیچ کدام 
از آن تیم ها حریف ما نمی شوند 
و بازیکنان ما طوری باید با قدرت 
بازی کنند که انگار تازه لیگ را 

شروع کرده اند.
ما در جدول شانس قهرمانی داریم 

و کار برای پرسپولیس تمام نشده 
است به شرط اینکه پر قدرت ظاهر 
شویم و مانند ۲۰ دقیقه ابتدایی 
بازی مان با سپاهان نباشیم. ایراد 
دیگری که داشتیم به این مسأله 
بازمی گشت که تیم سپاهان را خوب 
آنالیز نکرده بودیم و این وظیفه 
ران خارجی  لیزورها و دستیا نا آ
سرمربی بود که حریف را آنالیز 
کنند که اصالً به این مهم نپرداخته 
بودند تا متأسفانه بازی سال را به 

سپاهان ببازیم.
در رابطه با حریف پرسپولیس 

در جام حذفی کدامیک از 
حریفان از بین گل گهر و 

فوالد را برای پرسپولیس بهتر 
می دانید؟

گل گهر کمی راحت تر از فوالد است 
و فوالد تیم چغرتری نسبت به 
فوالد است، هر چند االن تیم فوالد 
نسبت به تیم جواد نکونام که بسته 
بازی می کرد تا حدودی بازتر بازی 
می کند. در هر حال فکر می کنم 
جدا از تمام نشدن شانس قهرمانی 
پرسپولیس در لیگ، پرسپولیس در 
جام حذفی هم شانس زیادی برای 

قهرمانی دارد.
در رابطه با انتخاب سرمربی 
تیم ملی و دستیارانش چه 

نظری دارید؟
امیر قلعه نویی در جمع مربیان 
داخلی جزو بهترین ها بود که انتخاب 
شد. در بین مربیان ایرانی، یحیی و 
امیر قلعه نویی واقعاً الیق حضور در 
تیم ملی بودند که در نهایت امیر 
قلعه نویی انتخاب شد اما در این بین 
من صحبت هایی در مورد دستیار 
سرمربی تیم ملی دارم و معتقدم 
بهتر است که مربی ایرانی به عنوان 
دستیار مربی ایرانی انتخاب شود 
و اگر قرار بر این است که مربی 
خارجی هم به عنوان دستیار سر 
مربی انتخاب شود بهتر است که هم 
از امیر قلعه نویی و هم از فوتبال ما 

شناخت کافی داشته باشد.
یکی از بحث های مطرح در 

تیم ملی به بحث حرف شنوی 
بازیکنان لژیونر از سرمربی تیم 
ملی بازمی گردد. در این رابطه 

شما چه نظری دارید؟
واقعیت این است که شاید به مهدی 
طارمی از لحاظ فنی کمک خاصی 
نرسد اما در تیم ملی همه چیز به 
مدیریت سرمربی بازمی گردد که 
قطعاً امیر قلعه نویی از اتوریته و 
کاریزمای واقعی برخوردار است 
و مشکلی از این بابت به وجود 

نمی آید.

اسماعیل حاللی بازیکن سابق تیم ملی و پرسپولیس و مربی ای که سال ها در تیم های پایه پرسپولیس و یکی دو 
تیم دست اولی مربیگری کرده در رابطه با شرایط تیم ملی و انتخاب سرمربی تیم ملی نگاه خاصی دارد. حاللی جدا 
از اظهارنظر در رابطه با مربی تیم ملی در رابطه با شرایط اخیر پرسپولیس و دالیل افت این تیم نظراتش را مطرح 
می سازد و بر این نکته تأکید می کند که حضور دستیاران خارجی هیچ کمکی به یحیی و پرسپولیس نداشته است.

مسعود قراگزلو
روزنامه نگار

 بازیکنان پرسپولیس تفاوت زیادی 
با هم دارند

حاللی: قلعه نویی 
اتوریته کامل را دارد 

 zسؤال و جواب


