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سخنگو و مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال در فاصله کمتر از یکماه از آغاز به کارش در این فدراسیون ،از سمت خود استعفا کرد .علی جوادی ،مدیر روابط عمومی و سخنگوی فدراسیون
فوتبال روز سهشنبه ۱۷فروردین از سمتهای خود کنارهگیری کرد .او کمتر از یکماه قبل و بعد از پیروزی شهابالدین عزیزیخادم در این فدراسیون ،برای تصدی سمتهای مذکور انتخاب
ن حال ،بعد از انتصابهای اخیر در این فدراسیون که انتقادهای گستردهای را در جامعه فوتبال به دنبال داشته ،علی جوادی از ادامه همکاری با این فدراسیون کنارهگیری کرد.
شده بود .با ای 

ورزشی

اخبار

بهبهانه انتخابهایعجیبدرفدراسیونفوتبالوسکوتوزارتورزش

شکایتفدراسیونفوتبالازAFC
بهعلتاعطایمیزبانیبهبحریندرCAS

فدراس��یون فوتب��ال در اطالعی��های اع�لام ک��رد از
کنفدراس��یون فوتبال آس��یا به علت اعط��ای میزبانی
انتخابی جامجهانی در گروه ایران به بحرین ،در دیوان
داوری ورزش ش��کایت کرده است .فدراسیون فوتبال
ایران اطالعیهای را درباره اقدامات حقوقی فدراس��یون
درباره تضییع حق میزبانی ایران در مسابقات مقدماتی
جامجهانی  ۲۰۲۲قطر صادر کرد.
 -۱همانگون��ه ک��ه به اطالع عموم رس��یده اس��ت،
کنفدراسیون فوتبال آسیا با سلب حق میزبانی ایران در
مسابقات مقدماتی جامجهانی  ۲۰۲۲قطر ،حق میزبانی
مسابقات گروه  Cرا به کشور بحرین اعطا نموده است.
 -۲پس از پیگیریهای مسؤوالن فدراسیون در مخالفت
با اعطای حق میزبانی رقابتهای مقدماتی جامجهانی
 ۲۰۲۲به کش��ور بحرین و در پی درخواس��ت ریاست
فدراسیون فوتبال ایران برای مالقات با ریاست AFC
جهت احقاق حق میزبانی ایران ،دبیرکل  AFCبا ارسال
نامهای به فدراس��یون فوتبال ایران اعالم نمود که این
تصمیم توسط دبیرخانه  AFCگرفته شده و رئیس آن
کنفدراسیون (آقای شیخ سلمان) در اتخاذ آن مداخلهای
نداشته است و در جلسه بین ریاست  AFCو ریاست
فدراسیون فوتبال ایران در منامه (بحرین) ،درباره تقویت
همکاریهای آینده فیمابین  AFCو فدراسیون فوتبال
ایران مذاکره خواهد شد.
 -۳فدراس��یون فوتبال ایران در پاسخ به نامه فوق ،از
دبیرکل  AFCدرخواست نمود با توجه به اینکه اعالم
نموده اس��ت تصمیم به اعطای حق میزبانی به کشور
بحرین ،توسط دبیرخانه  AFCاتخاذ شده است؛ مبانی
حقوق��ی و مس��تندات قانونی که اج��ازه اتخاذ چنین
تصمیمی را ب��ه دبیرخانه  AFCداده اس��ت را برای
فدراسیون فوتبال ایران ارسال نمایند و نیز درخواست
گردید دبیرکل  AFCشخصا طی جلسهای ویدئویی
درباره مبانی حقوقی و قانونی تصمیم خود توضیح دهد
که متاسفانه هیچ پاسخی از ایشان دریافت نگردید.
 -۴از آنجا که دبیرکل  AFCموضوع جلس��ه ریاست
فدراسیون فوتبال ایران با ریاست  AFCرا صرفا صحبت
در بابت تقویت همکاریهای آتی فیمابین اعالم نموده
بود ،طی نامهای به ایشان اعالم گردید موضوع درخواست
مالقات ریاست فدراسیون فوتبال ایران با ریاست AFC
پیگیری حقوق میزبانی تضییعش��ده ایران است و در
صورتی که این موضوع در دس��تور کار جلس��ه نباشد،
برگزاری آن جلس��ه در حال حاضر فوریت نداش��ته و
موض��وع راههای تقویت روابط فیمابین در جلس��های
دیگر در آینده نزدیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 -۵دبیرکل  AFCدر پاس��خ به نامههای فوق ،با ارائه
پاس��خهای کلی و مختصر ،مجددا اعالم نمود تصمیم
گرفته شده درباره میزبانی بحرین قطعی است و امکان
تغییر آن وجود ندارد.
 -۶بهرغم اینکه فدراسیون فوتبال ایران تا آخرین لحظه
لوفصل موضوع میزبان��ی از طریق مذاکرات
ب��رای ح 
فیمابی��ن صبر و ت�لاش نمود ،پ��س از اعالم دبیرکل
 AFCمبنی ب��ر غیرقابل تغییر بودن تصمیم متخذه،
فدراس��یون فوتبال اقدام به تجدیدنظرخواهی نسبت
به تصمیم دبی��رکل  AFCنزد دی��وان داوری ورزش
( )CASنموده است.
 -۷در حال حاضر از آنجا که فدراسیون فوتبال ایران از
دیوان داوری ورزش تقاضای رسیدگی سریع به پرونده را
نموده است ،کنفدراسیون فوتبال آسیا میبایست ظرف
مهل��ت  ۲روز ،نظ��ر خود را در این باره به  CASاعالم
نماید .بدیهی اس��ت مطابق مقررات  ،CASدر صورت
موافقت  ،AFCرسیدگی به صورت سریع انجام خواهد
شد ،در غیر اینصورت دیوان به صورت عادی اقدام به
رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

پاسخ  AFCبه اعتراض ایران

دبیرکل کنفدراس��یون فوتبال آسیا در واکنش به
اعتراض ایران به میزبانی بحرین از تیمملی گفت :هر
رأیی را که دادگاه بینالمللی ورزش در این باره بدهد
میپذیریم .پس از آنکه کنفدراس��یون فوتبال آس��یا
بحرین را به عنوان میزب��ان مرحله مقدماتی انتخابی
جامجهانی معرفی و حق میزبانی ایران در  ۳دیدار این
مرحله را سلب کرد ،مسؤوالن فدراسیون فوتبال به این
تصمیم اعتراض و به دادگاه بینالمللی ورزش شکایت
کردند .نشس��ت کمیته اجرایی کنفدراس��یون فوتبال
آسیا روز چهارشنبه با حضور جیانی اینفانتینو رئیس
فیف��ا ،اعضای مجمع  AFCو مهدی تاج ،نایبرئیس
این کنفدراسیون برگزار شد که نماینده ایران اعتراض
کش��ورمان به ن��دادن میزبانی به ای��ران را اعالم کرد.
«ویندزور جان» دبیرکل فدراس��یون فوتبال آسیا در
واکن��ش به اعتراض ای��ران درب��اره میزبانی تیمملی
گفت :همه دالیل س��اختاری و حقوقی ندادن میزبانی
به کشورهای مختلف را به فدراسیون آنها اعالم کردهایم.
فدراسیون فوتبال ایران هم که به این خاطر به دادگاه
بینالمللی ورزش ش��کایت کرده است .هر رأیی را که
این دادگاه بدهد ما میپذیریم.

محرومیت گلمحمدی از حضور
در بازی پرسپولیس  -نساجی

س��رمربی تیم فوتبال پرس��پولیس از حضور روی
نیمکت این تیم در بازی با نساجی مازندران محروم شد.
یحیی گلمحمدی ،سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در
جریان تساوی یک -یک بازی گذشته این تیم با پدیده
مشهد از داور این دیدار کارت زرد گرفت تا چهارمین
اخطار فصل خود را بگیرد .بنابراین سرمربی سرخپوشان
پایتخ��ت نمیتواند تیمش را ب��رای بازی امروز مقابل
نس��اجی مازندران همراهی کند .همین امر نیز باعث
غیبت او در نشست خبری قبل از بازی شد .گلمحمدی
در حالی از حضور در هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر
محروم اس��ت که سازمان لیگ فوتبال اطالعی از این
موضوع تا ظهر دیروز نداشت .تیم فوتبال پرسپولیس
ساعت  ۱۸:۵۰امروز میزبان نساجی مازندران در هفته
بیستم لیگ برتر فوتبال است.

طلوع ناکامی

بعد از آنکه مجمع فدراسیون فوتبال به اعضایی رای داد که
«وزن فوتبالی» باالیی نداش��تند ،انتظار میرفت رئیس جدید
فدراسیون فوتبال در انتخابهای بعدیاش دقت بیشتری کند
اما هر چه میگذرد انتخابها ضعیفتر میشود .حجم انتقادات
از فدراس��یون مهدی تاج که یکی از بدترین قراردادهای تاریخ
فوتب��ال را با «مارک ویلموتس» بس��ته بود ،آنقدر زیاد بود که
اهالی این رش��ته برای برگزاری مجم��ع و روی کار آمدن تیم
جدید مدیریتی لحظهشماری میکردند و امیدوار بودند با انتخاب
رئیس جدید ،شرایط برای فوتبال بهتر از قبل شود .این انتظار
اما لحظاتی پس از پایان شمارش آرای اعضای هیاترئیسه به
بدترین شکل ممکن به پایان رسید و افرادی وارد هیاترئیسه
ش��دند که نهتنها «اعتبار» و «وزن فوتبالی» فدراسیون را باال
نبردند ،بلکه به مراتب نفراتی کمسابقهتر از نفرات قبلی بودند.
ب��ا این حال چارهای غی��ر از پذیرش رای مجمع نبود ولی این
امیدواری وجود داشت که شهابالدین عزیزیخادم که خودش
یک مدیر اقتصادی اس��ت و سابقه مدیریت در فوتبال را دارد،
به عنوان یک رئیس جوان و مدرن به سمت انتخابهایی برود
که نقاط ضعف هیاترئیس��هاش را بپوش��اند .اما هر چه جلوتر
میرویم این انتظار از رئیس جدید هم تبدیل به یأس و ناامیدی
میشود .هنوز چند روزی از انتخاب اعضای هیاترئیسه نگذشته
بود که عنوان شد قرار است علی خطیر معاون ورزشی پیشین
باشگاه استقالل به عنوان دبیرکل فدراسیون انتخاب و معرفی
ش��ود .با مطرح ش��دن این احتمال موجی از انتقادات از سوی
اهالی فوتبال ،کارشناس��ان و طرفداران فوتبال بویژه هواداران
پرس��پولیس مطرح شد تا این احتمال به صفر برسد و منصور
قنبرزاده به عنوان دبیرکل فدراس��یون انتخاب شود .با منتفی
شدن این انتخاب امیدواریها برای حضور نفرات کاربلد ،باتجربه
و صاحب صالحیت در فدراسیون فوتبال بیشتر شد اما در ادامه
انتخاب سرپرس��ت تیمملی فوتبال روی همه این امیدواریها
خط بطالن کش��ید و عزیزیخادم نخس��تین «ش��وک» را به
اهالی این رش��ته وارد کرد و فردی را به عنوان سرپرس��ت تیم
مل��ی انتخاب کرد که هنوز نیامده حجم انتقادات را به س��وی
فدراسیون سرازیر کرده اس��ت .مجتبی خورشیدی که بیشتر
دوران حضورش در فوتبال را به عنوان دستیار مربیان مختلف
س��پری کرده و بیشتر یک چهره «فنی» است ،در حالی برای
سرپرستی تی م ملی انتخاب شد که تا یک روز قبل از این انتخاب
گزینه سرمربیگری تیم فوتبال ماشینسازی بود اما هنوز پایش
به تبریز نرسیده بود اخراج شد و به طور ناگهانی سر از فدراسیون
فوتبال و یک مس��ؤولیت مهم درآورد! بدون اینکه یک دقیقه
سابقه این کار را داشته باشد! درست است که پیش از این در
فدراسیونهای گذشته هم افرادی برای این پست انتخاب شده
بودند که شایس��تگی حضور در مسؤولیت سرپرستی تیمملی
را نداش��تند  -که رس��انهها بارها از این انتخابها انتقاد کرده
بودند -اما انتظار از فدراس��یون جدید این بود که اش��تباهات
گذش��ته را تکرار نکند و با انتخابهای درست و حرفهای یک
ق��دم رو به جلو بردارد نه اینکه با این انتخابها کاری کند که
همه بگویند« :صد رحمت به قبل»! عزیزیخادم اگر میخواهد
قدم مثبتی در فدراسیون فوتبال بردارد و اوضاع را از قبل بهتر

سکوت وزارت ورزش نشانه چیست؟

تذکرمجلسبهفدراسیونفوتبال
رئیس فراکس��یون ورزش مجل��س با بیان اینکه به دلیل
انتصاب و انتخابهای فدراس��یون فوتبال «تذکر جدی» به
این فدراسیون داده شده است ،گفت :تا جایی که بتوانیم آنها
را ب��ه انتخابهای بهتر برمیگردانیم .محمدمهدی فروردین
در گفتوگو با مه��ر ،درباره ورود مجلس به انتصابات جدید
فدراس��یون فوتبال گفت :ب��ه این مس��اله ورود کردیم و به
فدراس��یون به جد تذکر دادیم .در بحث انتخابات فدراسیون
فوتبال ،موضع ما بیطرفی بود ولی االن از نقش نظارتی کوتاه
نمیآییم .به احترام جامعه ورزش ،مردم و فوتبالدوستان هر
کمکی از دس��تمان بر بیاید انجام میدهیم و این را وظیفه
قانونی و ش��رعی خودمان میدانیم .وی افزود :مجلس وکیل
مردم است .مردم از ما میخواهند در قبال اتفاقات ،پاسخگو
کند ،با این روش به جایی نخواهد رسید چرا که افرادی که او
برای گرهگش��ایی مشکالت فوتبال در نظر گرفته است به هیچ
عن��وان نمیتوانند باری را از روی دوش این فوتبال خس��ته و
سراپا ایراد بردارند .البته انتخابهای حرف و حدیثدارتری هم
در فدراسیون شهابالدین عزیزیخادم انجام شده که آنها هم
از سطح باالیی برخوردار نبودهاند و امیدها برای بهبود شرایط
فدراس��یون را کاهش داده است .انتظار از عزیزیخادم این بود
که فدراسیون «نو»« ،مدرن» و «متفاوتی» را نسبت به گذشته
تش��کیل دهد و از افراد حرفهای ،کاربل��د و صاحبنام و مورد
قبول اهالی این رشته استفاده کند ولی هر چه جلوتر میرویم
«امیدمان» از رئیس جدید «ناامید» میشود و با این روند بعید

باشیم .بخش عظیمی از جامعه درگیر ورزش و فوتبال است و
این بحث ابعاد روانی ،اقتدار بینالمللی و شأن و منزلت را در
پی دارد .ما دخالتی در انتخابها نداریم ولی وقتی افکار عمومی
واکنش منفی نسبت به یک انتخاب دارد ،دنبال مطالبه آنها
میرویم .فروردین با بیان اینکه با انتخابها و انتصابات جدید
در فدراسیون ،تمرکز فوتبال به هم خورده است ،گفت :خود
فدراسیون این تمرکز را بر ه م زده است .تغییر در جهت بهتر
شدن شرایط است نه عقبگرد و پسرفت .سکوت مجلس و وزارت
ورزش دهنکجی به مردم است .تا جایی که حرفمان خریدار
داشته باشد ،آقایان (فدراسیون فوتبال) را متقاعد میکنیم به
انتخاب بهتر برگردند ،غیر از این خط قرمز روی انتخابهایی
است که توهین به مردم محسوب میشود.
اس��ت بتوان به آینده امیدوار بود .در این مورد گفته میش��ود
تالشها برای فراهم کردن زمینه حضور علی خطیر در فدراسیون
فوتبال هنوز هم ادامه دارد و برخی نزدیکان رئیس فدراسیون
در تالش هس��تند با روشهای خاص خودش��ان دل مخالفان
خطیر -خصوصا هواداران پرس��پولیس  -را به دست بیاورند و
معاون پیشین باشگاه استقالل را به ساختمان سئول برسانند.
به نظر میرس��د فدراس��یون فوتبال که باید با آرامش و عوامل
همراه ،کاربلد و قابل پذیرش از س��وی اهالی این رشته ،زمینه
را برای موفقیت تیمملی فراهم کند ،با انتخابهای خبرساز و
جنجالی عزیزیخادم اوضاع را آشفتهتر از قبل خواهد کرد و به
جای تمرکز روی تیم ملی ،روی حاشیهها تمرکز خواهد کرد!

پس از انتخاب اعضای مجمع و به ریاس�ت رس�یدن
عزیزیخ�ادم ،او بالفاصله نشس�تی را ب�ا محمدجواد
ظریف و مس�عود س�لطانیفر (ب�ه عن�وان وزرای امور
خارج�ه و ورزش) برگ�زار کرد که نش�ان میداد رئیس
جدید فدراس�یون فوتب�ال رابطه تنگاتنگ�ی با وزرای
دول�ت فعل�ی دارد .اگر چه ابتدا عنوان میش�د وزارت
ورزش روی انتخاب کیومرث هاش�می نظر دارد اما بعدا
مشخص شد گزینه اصلی همین عزیزیخادم بوده است.
اما حاال در وضعیتی که فوتبال ایران یکی از حساسترین
دورانهای تاریخ خود را برای صعود به جامجهانی پشت
س�ر میگذارد و از س�وی دیگر با پرونده سنگین چند
میلیون یوریی ش�کایت ویلموتس روبهرو است ،شاهد
انتخابه�ای عجیبی از س�وی عزیزیخادم هس�تیم.
اهالی فوتبال از انتخاب خورشیدی شوکه شدهاند و اگر
همین امروز وزارت ورزش نخواهد پیرامون این انتخابها
واکنشی از خود نشان دهد ،باید پذیرفت که آنها کامال با
فدراس�یون در یک خط حرکت میکنند .وزارت ورزش
که ماههای پایانی خود را پش�ت سر میگذارد برخالف
اهالی فوتبال ،هیچ واکنش منفیای به انتخابهای اخیر
فدراس�یون فوتبال نشان نداده اس�ت .دخالت نکردن
وزارت ورزش و حتی هیاترئیس�ه فدراس�یون فوتبال
روی چنین انتخابهایی برای فوتبال ما تبعات بس�یار
تلخی خواهد داش�ت .امید آن میرود که دستکم طی
روزهای آینده شاهد واکنش وزارت ورزش به این موضوع
باشیم اما اگر همچنان شاهد هماهنگ بودن این  ۲نهاد
(فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش) باشیم ،آن وقت باید
پذیرفت که در صورت شکست تیم ملی ،وزارت ورزش
شریک این ناکامی بزرگ است.
پیش از این زمزمههایی درباره هماهنگی کامل رئیس
جدید فدراسیون فوتبال و دولت شنیده میشد و حاال
کنار هم قرار دادن این اتفاقات نش�ان میدهد بسیاری
از این صحبتها حقیقت داش�ت ،بویژه آن قسمتی که
عنوان میش�د گزینه اصلی دولت ،انتخاب فرد دیگری
غیر از کیومرث هاشمی است.

گفتوگوی «وطنامروز» با سید ضیاء عربشاهی پیش از دیدار با نساجی

یحیی دیگر بهانه ندارد

زهره فالحزاده :تیم پرس��پولیس سال
گفتوگو
 ۱۴۰۰را با تساوی مقابل پدیده مشهد
آغاز کرد؛ تساویای که به نفع سپاهان شد تا با برد مقابل سایپا با
 ۲امتیاز اختالف صدرنشین شود .قرمزها با وجود خرید بازیکنان
هجومی اما در این دیدار چندین موقعیت گل را هدر دادند و این
یعنی هنوز مشکل گلزنی این تیم رفع نشده است .تیم یحیی
گلمحمدی امروز به مصاف نساجی رده پانزدهمی میرود و باید
دید این تیم میتواند پیش از اعزام به هند برای برگزاری مسابقات
لیگ قهرمانان آسیا یک برد شیرین کسب کند .درباره این بازی،
شرایط کلی پرسپولیس و مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با سید
ضیاء عربشاهی ،پیشکسوت پرسپولیس به گفتوگو نشستیم.
***
پرسپولیس مقابل پدیده برخالف بازی دور رفت نتوانست
به  ۳امتیاز بازی دست پیدا کند و چندین موقعیت گل را هم
از دست داد؛ این بازی را چطور دیدید؟

بازی خوبی بود .دست گلمحمدی هم پر بود از بازیکن .دیگر
او نمیتواند بگوید تیم من مهاجم ندارد .تیم پدیده هم با برنامه
آمده بود و هدفش این بود در یکسوم زمین خودش دفاع و از
ضدحمالت استفاده کند .پرسپولیس یک حسن داشت و آن
اینکه سعید آقایی خیلی خوب به حمله اضافه میشد .درست
اس��ت مالکیت توپ در اختیار پرسپولیس بود و فشار زیادی
هم در نیمه اول آورد ولی مالکیت همراه با گلزنی باید باشد.
مهاجمان تیم باید دقت بیش��تری داشته باشند و با استرس
بازی نکنند .پدیده در نیمه اول تنها  2-3بار تا محوطه جریمه

کنتهدرخ
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پرسپولیس آمد که توانستند در
دقیقه  ۴۶هم به گل برسند .تیم
ما در نیمه دوم با آمدن بازیکنان
جدید ش��رایط بهتری داشت
اما هافبکهای تیم نتوانستند
برای مهاجمان موقعیتسازی
کنند .به نظر من پرس��پولیس
نیاز به بازیس��از دارد .این همه
تیم خرید داش��ت اما بازیساز
نخرید .تیم باید در ترکیبش ۲
مهاجم ،یک هافبک دفاعی و  ۳هافبک پشت مهاجم بگذارد.
اگر قرار باش��د ترکیب ما در بازیهای بعدی هم مثل بازی با
پدیده باشد ،تیم نتیجه نخواهد گرفت .از طرفی بازیکنی مثل
مهدی عبدی که در لیگ قهرمانان آسیا خوب بازی میکرد و
گلزنی میکرد و در داربی هم گل زد ،در حال حاضر ش��رایط
خوبی ندارد .استرس در ساق پای او مشهود است.
بازیکنان پرسپولیس برای فرار از نیمکتنشینی میخواهند
خودشان از هر نقطه زمین دروازه حریف را باز کنند تا مهره
تأثیرگذار زمین باشند؛ همین مسأله باعث شده خودخواهی
را درون زمین ببینیم.

صحبت خیلی خوبی کردید .پرسپولیس هم بازیکنان خوبی
درون زمین دارد و هم روی نیمکت و این مربی است که باید
بتواند از نفراتش بخوبی اس��تفاده کند .مربی باید بداند با چه
برنامهای میخواهد نف��رات را در ترکیب قرار دهد .بازیکنان

[ مارکا ]

تاج
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نباید فکر کنند همیشه بازی
میکنن��د یا نیمکتنش��ینان
دلزده ش��وند .بازیکنان باید
همدل باش��ند و هم��ه برای
قهرمانی بجنگند.

خریده�ای جدید را چطور
دیدید؟

مهدی ترابی ،فرشاد فرجی
و ش��هریار مغانلو هنوز در تیم
ج��ا نیفتادهاند .ترابی بازیکنی
اس��ت که گامهای بلندی دارد و خالق اس��ت اما نمیتوان به
عنوان بازیساز او را درون زمین گذاشت .در تیمهای بزرگ مثل
استقالل و پرسپولیس بازی کردن آسان نیست .مغانلو در تیم
سابقش خیلی خوب بازی میکرد اما سخت است که سریع با
تیم هماهنگ شود .شما اول فصل دیدید بازیکنی مثل آرمان
رمضانی با رقم قرارداد  ۷میلیارد تومان خریداری شد و بدون
هیچ آوردهای با  1/5میلیارد تومان نیمفصل جدا شد .اگر من
کنار گلمحمدی بودم اجازه خرید چنین بازیکنی را نمیدادم.
به هر حال نفرات خوبی جذب شدند اما باید با تیم وفق پیدا
کنند تا در کارهای تیمی به کمک پرسپولیس بیایند.

پرسپولیس امروز به مصاف نساجی رده پانزدهمی خواهد
رفت .این تیم هم به احتمال فراوان مثل پدیده بازی بستهای
را به نمایش خواهد گذاشت؛ ارزیابی شما از این بازی چیست؟

ساکت الهامی از مربیانی است که عاشق مربیگری است

[م
وندودپورتیوو ]

همه ق
وا برای ال کالسیکو

[ گاتزتا ]

حک 
مها

و اینکه تیمش نتیحه بگیرد .نس��اجی با آمدن الهامی کمی
متحول ش��ده و نتایج بدی هم نگرفته است .مطمئن باشید
این تیم میآید تا بازی بستهای مقابل پرسپولیس داشته باشد.
دور رفت هم این تیم بازی بدی نکرد و حتی میتوانستند در
ضدحمالت به پرسپولیس گل بزنند .الهامی قطعا خیلی خوب
تیم ما را آنالیز کرده است .من ماندهام چطور  ۲آنالیزور سابق
تی م ملی در کنار گلمحمدی هستند اما پرسپولیس نمیتواند
مقابل تیمهایی که بسته بازی میکنند ،نتیجه بگیرد .مربی
بای��د بداند نقاط ضعف و قدرت حریف کجاس��ت .ما باید از
همان جلو پرس تیمی را انجام دهیم و اجازه بازیس��ازی به
نساجی ندهیم.
پس از این بازی پرسپولیس باید عازم هند شود برای حضور
در لیگ قهرمانان آسیا .گروه قرمزها گروه سختی نیست ،به
نظر شما تیم میتواند راحت صعود کند؟

نمیتوانیم بگوییم یک تیم قوی است و یک تیم ضعیف .سال
گذشته آمدند در بوق و کرنا کردند که تیم اولسان کرهجنوبی
تیم خیلی قویای است اما در فینال وقتی مقابل پرسپولیس
قرار گرفت ،دیدیم حتی خیلی ضعیفتر از پاختاکور ازبکستان
هم بود .تیم پرسپولیس چون پرهوادارانترین تیم آسیاست،
مطمئ��ن باش��ید همگروههایش با برنامه ب��ه زمین میآیند.
پرسپولیس دیگر نباید به صعود از گروه فکر کند ،بلکه باید به
فکر قهرمانی در آسیا باشد که دور از دسترس هم نیست .البته
به شرطی که بتوانیم از مهرههایمان بخوبی استفاده کنیم تا
از نظر بدنی هم به مشکل نخوریم.
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