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اخبار

مسئولیت باخت تراکتور با من است

تعصب وارونه

هواداران استقالل؛ آنها تشنه دیدن روی محبوبشان
در مستطیل سبز بعد از  4ماه خاکستری قرنطینه بودند.
همانهایی که امید بسیار داشتند تا بعد از وقفه چندماهه،
فرهاد مجیدی بتواند امتیازات از دست رفته را جبران کند
و تیمش را با پیروزی مقابل فوالد به کورس بازگرداند .اما
آنچه لب کارون برای آبیها رخ داد نهتنها یک کابوس
تمامعیار بود ،بلکه حاال این سوال مهم مطرح است :آیا
مجیدی جوان قادر به بازگرداندن این قطار سنگین و کند
روی ریل سابقش هست یا خیر؟
 -۱استقالل برابر فوالد در ورزشگاه خالی از تماشاگر
باخت و آنها حاال تماما سعی و تالش دارند که قاضی میدان
را مقصر اصلی این شکست معرفی کنند .دلیلش هم چیزی
نیست جز  ۲اخراج متوالی درون زمین و همچنین بیرون
کردن فرهاد مجیدی از روی نیمکت .بیانیه باشگاه که در
آن به صورت کامال آماتورگونه و بهتآور ،کنارهگیری از لیگ
برتر در صورت تکرار اشتباهات داوری مطرح شده به خودی
خود نشان میدهد در استقالل این روزها چه خبر است.
 -۲طی  ۲روز گذشته اکثر خبرگزاریها و همچنین
سایتهای ورزشی با کارشناسان متعدد داوری تماس
گرفتند و درباره مهمترین اتفاقات بازی ،یعنی اخراج علی
کریمی و عارف غالمی پرس و جو کردند .تقریبا همه
کارشناسان متفقالقول بیان کردند هر  ۲اخراج درست
بوده و موضوع زمانی عجیب میشود که میبینیم فوالد
یک پنالتی طلبکار است! چند کارشناس اعتقاد داشتند در
نیمه نخست ،توپ ارسالی از سوی بازیکن فوالد به دست
راست عارف غالمی که کامال از بدن جدا بود ،برخورد کرده
و داور میبایست نقطه پنالتی را نشان میداد .با این حال
شاهد آن هستیم که مدیران استقالل خودشان را به ندیدن
این حقایق زدهاند و بدون آنکه موفق به مصاحبه با تنها یک
کارشناس داوری شوند که آن فرد بگوید داور عامل شکست
آبیها بود ،تمامقد در حال فریب هوادارانشان هستند .از
سوی دیگر هوادار استقالل بعد از  ۴ماه با دیدن این تیم که
از همان ابتدای مسابقه ،عمال توپ و میدان را به فوالد داده
بود ،شوکه شد و بعد از باخت دیواری کوتاهتر از داور پیدا
نکرد .البته حرجی به جریان هواداری (چه قرمز ،چه آبی
و چه هر رنگ دیگر) نیست چون در آنجا این احساسات و
شور زودگذر است که حکم میراند .اما تاسفبار آنجاست
که مدیریت استقالل از سعادتمند تا مدیریت رسانهای سوار
بر این موج احساسی میشود و بیآنکه حتی نظر همسوی
یک کارشناس داوری را در پر شال خود برای ارائه مدرک
داشته باشند ،تهدید به کنارهگیری از لیگ برتر میکنند.
درست شبیه فوتبال محالت که تیم بازنده ،ناگهان زمین را
ترک میکند و همه به خانههایشان میروند!
 -۳این مدیریت امروز استقالل است که شهامت
روبهرویی با واقعیات موجود را ندارد و به جای آنکه مقصران
اصلی را مشخص و تنبیه کند و برای آرام کردن هواداران ،به
آنها وعده عدم تکرار این دست عصیانگریهای آماتورگونه
را بدهد ،میگوید دستانی در کار است که ما برنده نباشیم!
سعید رمضانی ،ژانر پلیسی -جاسوسی به قضیه میدهد و
از پیامکهای مشکوک قبل از بازی میگوید .خب! وقتی
مربی خام و بیتجربه تیم  ۵دقیقه تمام به داور مسابقه
حمله کالمی میکند ،منتظر چه چیزی جز کارت قرمز
است؟ آدرس غلط دادن به هوادار و در گامهای بعدی
باور کردن همین توجیهات پوچ و توخالی موجب شده
دست استقالل سالیان سال از رسیدن به جام کوتاه باشد.
استقالل به فوالد باخت و دلیل اصلیاش آرامشی بود که
مجیدی بعد از اخراج علی کریمی از تیمش گرفت .اخراج
یک بازیکن چه تاثیری داشت که آنگونه مربی خودش را به
آب و آتش زد و عمال سیگنال خشونت و کمتحملی را روانه
ذهن و ساق بازیکنان جوانی کرد که عاشق متعصب نشان
دادن خود هستند؟ استقالل به واسطه یک اشتباه از سوی
کریمی که اتفاقا بازیکنی آرام و حرفهای است ۱۰ ،نفره شد
اما آنها بازی را باختند چون در نیمه دوم ،بازیکنان میهمان
تصور میکردند داور فقط یک کارت قرمز در جیبش داشت
و آن را خرج کرد .عارف غالمی برای با تعصب نشان دادن
خود ،طی چند دقیقه چنان حریصانه پی اخراج میگشت
که هیچکس قادر به متوقف کردنش نبود .اگر قائدی چند
دقیقه بیشتر در زمین میماند او هم بدون شک کارت زرد
دومش را میگرفت .اواخر مسابقه هم روزبه چشمی برای
یک شروع مجدد به گونهای «هیستریک و عجیب» توپ را
به زمین کوباند که گویا در مسابقه «چه کسی باتعصبتر
است» در حال باخت به عارف است(!)
 -۴وظیفه سرپرست این نیست که فردای مسابقه
برای توجیه باخت ،صحبتهای عجیب و غریب درباره
ارسال پیامکهای مشکوک به سرمربی تیم کند .اگر
سعید رمضانی یک خط درباره شرح وظایفش خوانده بود،
میدانست و میفهمید در نیمه دوم و در غیبت فرهاد
مجیدی او وظیفه داشت با هشدارهایش به بازیکنان جوان
اخطار بدهد که آنگونه خشن و بیمحابا سراغ توپ و پای
حریف نروند .شاید مجید نامجومطلق میتوانست این کار
را انجام دهد اما چه کسی تا به حال نامجوی همیشه آرام
را در حال داد زدن دیده است؟ غالمپور هم تنها وظیفه
سازمانیاش در طول بازی ،پریدن روی کت و کول مربی و
ابراز شادمانی اگزجره و غلوآمیز است .وقتی فرهاد مجیدی
خیلی مفت ،خودش را از هدایت تیمش از کنار زمین
محروم میکند ،باید بداند در غیابش وزن و عیار نیمکت
به چه منوال است.
 -۵بدون شک و تردید ،همیشه اشتباه داوری بوده
و حتی با آمدن سیستم «ویایآر» هم همانند آن چیزی
که این روزها در اللیگا رخ میدهد ،باز هم شاهد سوتهای
اشتباه خواهیم بود اما مدیریت استقالل باید به جای فریب
هوادارانش و دادن آدرس غلط ،رک و روراست سراغ اصل
مطلب برود .مگر میشود تمام جامعه پیشکسوت داوری،
از صحیح بودن کارتها بگوید اما باشگاه استقالل در
بیانیهاش ،حرف دیگری بزند؟ اینکه مدیر رسانهای این تیم
برای خنک شدن دل هوادار مغموم تیم ،متلکی به باشگاه
رقیب بیندازد ،یعنی عوض مدیران حرفهای شاهد حضور
جریانی بهغایت احساسی هستیم .تاسفبرانگیزتر اینکه
میبینیم مدیریت تیم هم بنا به مشاوره غلط اطرافیانش
وارد این فاز عوامفریبی میشود و با ادامه این روند ،استقالل
کماکان میبازد و فرقش این است که هر بار ،یک بهانه برای
توجیه در جیب دارد؛ یک روز وزیر پرسپولیسی ،یک روز
داور متمایل به قرمز ،یک روز پیامکهای مشکوک ،یک
روز بیپولی و عجیبتر آنکه با تغییر مدیریت باز هم این
رفتارها ادامه دارد .شاید تعجب کنید که چرا؟ اما دلیلش
ساده است چون همان مشاورانی که خود را متخصص حل
مشکالت استقالل میدانند همیشه کنار این تیم هستند و
فرقی ندارد مدیر چه کسی است .استقالل به فوالد باخت
چون مربی جوان و احساسیاش ،بعد از اخراج یک بازیکن،
 ۵دقیقه تئاتر خیابانی اجرا کرد .به جای اینکه در  ۱۵دقیقه
بین  ۲نیمه ،بازیکنانش را دعوت به آرامش کند ،تمام تیم
در حال آرام کردن او بودند .نتیجه هم خیلی زود مشخص
شد .عارفخان مگر تحمل میکند مربیاش اخراج شود و او
بیمعرفتی کرده و اخراج نشود؟! روزبه هم سعی خود را کرد
اما سعید رمضانی عوض آرام کردن این بچهها که مشخصا
بدنشان آماده بازی سنگین در گرمای اهواز نبود ،در حال
گشتن دنبال کلمات بود تا یک معمای پلیسی را مطرح کند
و بگوید برای بریدن سر ما نقشهها کشیده بودند!
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ساکت الهامی

گزارش
مهدی طاهرخانی

ورزش

ساکت الهامی در مورد شکست این تیم مقابل
نساجی اظهار داشت :قبل از هر چیزی باید از
هواداران عذرخواهی کنم که نتوانستیم بعد از 4
ماه انتظار  3امتیاز کسب کنیم .می دانم که آنها از
بابت این شکست ناراحت هستند اما فوتبال همیشه
همین بوده و پر است از این برد و باخت ها اما به
آنها قول می دهم که در بازی آینده این شکست
را جبران کنیم.

مسئولیت این باخت با من است و از هواداران عذر
می خواهم .دیروز فوتبال روی خوشش را به ما
نشان نداد .موقعیت های زیادی را از دست دادیم
که اگر یکی از آنها گل شده بود اکنون این همه
انتقاد به تیم نمی شد.وقتی تیمی گل می زند یا
گل دریافت می کند همه با هم شریک هستند.
الهامی تاکید کرد :ما در بازی بعدی این نتیجه
را جبران می کنیم 5 .رز دیگر با نفت آبادان بازی
داریم و این باخت را فراموش کردیم و فرصت
نداریم به آن فکر کنیم.

وضعیت بد میمبال شب بازی

وی در مورد شرایط تیمش برای این بازی
عنوان کرد :متاسفانه ما تعدادی از بازیکنان خود را
به دلیل مصدومیت و یا غیبت در ایران نداریم .شب
قبل از بازی هم میمبال دچار مشکل شد و کارش به
بیمارستان و آزمایش کشید که خوشبختانه کرونا
نبود اما ظاهرا مسموم شده بود .از طرفی شجاعی
هم مصدوم شده و کمرش گرفته .ایمان سلیمی و
اکبر ایمانی هم به دلیل مصدومیت در تمرینات دور
زمین دویده بودند .رضا اسدی هم به همین صورت.
اشکان دژاگه و حمزاوی را هم در کنار خود نداریم.
قصد توجیه این باخت را ندارم

الهامی ادامه داد :البته قصد توجیه ندارم
اما چنین مشکالتی روی عملکرد تیم تاثیر می
گذارد .در دوران تعطیلی و سپس شروع تمرینات

مهدی شیری در گفتوگویی در
خصوص پیروزی پرسپولیس مقابل
پیکان در هفته بیست و دوم لیگ
برتر ،احتمال سقوط پیکان به دسته
پایینتر ،تغییر سبک بازی اش و ...
صحبتهایی را انجام داد که متن
کامل آن را در زیر میخوانید.
* ابتدا در مورد بازی با پیکان
صحبت کن؟
فکر میکنم بعد از از سه ،چهار
ماه بازی سختی بود .تیم ما در شرایط
 ۱۰۰درصد وجود نداشت اما با این
حال ما پرسپولیس هستیم و در هر
مسابقه باید برای پیروزی به زمین
برویم .خیلی مهم بود که سه امتیاز
بازی با پیکان را بگیریم.
* خیلیها فکر میکردند که
پرسپولیس راحتتر از این پیکان
را شکست بدهد ،نظر خودت
چیست؟
اتفاقاً پیکان تیم خوب و قابل
احترامی است .باالخره آنها هم تالش
میکنند تا در هر مسابقه پیروز شوند.
اما ما چون تیم حرفهای هستیم از
موقعیتهای خودمان بهتر استفاده

گلزن پرسپولیس با التماس قرارداد بست

فکر می کردم نشست خبری برگزار نمی شود

به دلیل کرونا نتوانستیم با تیم های لیگ برتری
هماهنگی داشته باشیم تا بازی تدارکاتی انجام
دهیم .در واقع دیروز بعد از چهار ماه اولین بازی
تدارکاتی ما انجام شد .حتی در تبریز با ماشین
سازی هم نتوانستیم بازی کنیم چون در یک
برهه هر دو تیم دارای اعضای کرونایی بودیم و
امکان برگزاری بازی نبود.

خط دفاع مقصر نیست

سرمربی تراکتور در خصوص انتقاداتی که به
خط دفاع این تیم می شود گفت :من اصال مقصر
را خط دفاع نمی دانم .گلی که دریافت کردیم گل
به خودی بود و میثم تیموری این اشتباه را کرد اما
کسی از قصد این کار را نکرده است .بازیکنان من
زحمت خود را کشیدند و از آنها ممنون هستم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا روز گذشته
در نشست خبری حاضر نشد تصریح کرد :در دستور
العمل پروتکل بهداشتی نوشته بودن نشست خبری
نداریم و من هم فکر می کردم نشست برگزار نمی
شود .از خبرنگاران عذر می خواهم اگر می دانستم
برنامه ای برای نشست هست حتما حاضر می شدم.
در مورد دژاگه و حمزاوی از باشگاه سوال کنید

سرمربی تراکتور در مورد وضعیت دژاگه
و حمزاوی گفت :در مورد این دو بازیکن باید
با مدیریت باشگاه صحبت کنید .البته در مورد
حمزاوی این را می دانم که پرواز از آفریقا به سمت
ایران نیست و به همین دلیل به او دسترسی نداریم.

شیری :سبک بازی ام تغییر کرده است

کردیم و برنده شدیم.
* با باختی که پیکان مقابل
پرسپولیس داشت بیشتر به
سقوط نزدیک شد.
من بازیکن سابق پیکان هستم
و دوست دارم که موفقیت این تیم
را ببینم .این ناراحت کننده است که
پیکان قعرنشین است .امیدوارم نتایج
الزم را در بازیهای آینده بگیرند و در
لیگ برتر بمانند.
* از عملکرد خودت در بازی
با پیکان راضی هستی؟
روز به روز بهتر میشوم.
میخواهم از این به بعد طوری بازی
کنم که بیشتر نفوذ کنم و بیشتر در
حمالت شرکت داشته باشم.
* اتفاق ًا نکته مثبت تو در
بازی با پیکان همین بود ،یعنی
خیلی بیشتر از قبل در حمالت
حضور داشتی.
خودم هم این موضوع را قبول
دارم .میخواهم رفته رفته سبک
بازیام را تغییر بدهم و بیشتر در
حمالت باشم تا هم مانند گذشته
پاس گل بدهم و هم گل بزنم.

* در نیمه دوم روی یک
صحنه خطایی روی تو آن هم
پشت محوطه جریمه پرسپولیس
اعالم شد که پیکانیها معتقد
بودند خطا نبوده و تو تمارض
کردی و به رای داور هم اعتراض
کردند.
اتفاقاً بعد از بازی بود که پایم را
به پیکانیها نشان دادم و دیدند که
روی همان صحنه زخمی شدم .من
اهل تمارض کردن نیستم و این کار را
هم انجام نمیدهم .در آن صحنه هم
بازیکن پیکان واقعاً من را زد.
* فکر میکنی با پیروزی
مقابل پیکان پرسپولیس چقدر
به کسب چهارمین قهرمانی پیاپی
نزدیک شد؟
واقعا فوتبال را نمیتوان پیش
بینی کرد و هر چیزی امکان پذیر
است .البته ما االن شرایط خوبی برای
پوکر قهرمانی داریم و تمام تالشمان
را هم انجام میدهیم تا بتوانیم این
کار را به ثبت برسانیم و رکوردی
تاریخی را به نام خودمان به یادگار
بگذاریم.

* در مورد زوجهای خودت در
بازی با پیکان حرف بزن .چرا به
این اندازه بازیکن مختلف کنار تو
بازی کرد و به قول معروف زوج تو
در حمالت پرسپولیس بود؟
با تمام بازیکنان راحت هستم
و هر کسی که جلوی من بازی کند
مشکلی ندارم .البته این که چند
بازیکن جلوی من بازی کردند یک
حسن بزرگ داشت و آنهم این بود که
نمیتوانستند دست ما را بخوانند.

* راستی بازی کردن بدون
حضور هواداران چه حسی داشت؟
نمیشود بگویم که وقتی
هواداران در ورزشگاه هستند چقدر ما
انرژی میگیریم و چه قدر حضورشان
مهم است .وقتی تماشاگران نیستند
واقعاً حال ما گرفته میشود .امیدوارم
هر چه زودتر کرونا ریشهکن شود
تا ما که دلمان برای هواداران تنگ
شده است ،دوباره آنان را در ورزشگاه
ببینیم .

فدراسیون فوتبال از فیفا مهلت خواست
در حالی که پیش از این در جلسهای با حضور برخی
مسئوالن و اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مقرر
شد پاسخی روشن درباره ماهیت فدراسیون به فیفا داده
شود ،در جدیدترین اتفاق این فدراسیون درخواست مهلت
دو هفتهای برای تعیین تکلیف خواستههای فیفا را مطرح
کرده است.
پس از برگزاری جلساتی با حضور برخی مسئوالن
و کارشناسان حقوقی و مدیران ارشد فدراسیون فوتبال
پیرامون ایرادهای اخیر فیفا نسبت به اساسنامه اصالحی،
قرار بر این بود ،در نامهای صریح و روشن جواب خواستههای
فیفا داده و اعالم شود فدراسیون فوتبال با استناد به قوانین
جاری کشور جزو نهاد “عمومی -غیردولتی” است و هر
عنوانی غیر این ،مغایر با قوانین ملی ایران خواهد بود،
موضوعی که باعث شده محمود اسالمیان عضو هیات رئیسه
فدراسیون فوتبال در اظهارنظری آن را غیرممکن بداند و
ورود شخص رییس جمهور به موضوع اصالح اساسنامه را
خواستار شود.

در تازهترین اتفاق اما فدراسیون فوتبال روز یک شنبه
هشتم تیر ،در نامهای به فیفا خواستار مهلت بیشتر شده تا
ابعاد حقوقی و قانونی این موضوع را برای جلب رضایت فیفا
و رفع سوء تفاهمات طرفین بررسی کند.
فدراسیون فوتبال این مهلت را به عنوان بررسی بیشتر
موضوع در دولت و برگزاری جلسات بیشتر برای یافتن یک

پرسپولیس دست نیافتنی شد

تیم فوتبال پرسپولیس یکشنبه  8تیر در
ورزشگاه شهدای شهر قدس به میهمانی پیکان
رفت و به برتری سه بر یک دست یافت.
علی علیپور ( )20و مهدی عبدی ( 76و )83
برای پرسپولیس موفق به گلزنی شدند و شهریار مغانلو
از روی نقطه پنالتی تک گل پیکان را به ثمر رساند
تا با یازده گل صدرنشین جدول گلزنان باشد .وحید
امیری به دلیل مصدومیت و کشیدگی عضله از بازی
تعویض شد و بنا بر اعالم گل محمدی این بازیکن
به مدت چند هفته از میادین فوتبال دور خواهد بود.
پرسپولیس که مدتهاست در صدر جدول قرار دارد
با این پیروزی به امتیاز  ۵۰رسید تا فاصله چندانی با
فتح دوباره جام نداشته باشد و پیکان نیز با  ۱۵امتیاز
در قعر باقی ماند.
نفت آبادان هم مدعی سهمیه شد

تیمهای فوتبال صنعت نفت آبادان و پارس
جنوبی جم از ساعت  ۲۱دیشب (یکشنبه  8تیر)
در ورزشگاه تختی آبادان به دیدار یکدیگر رفتند
که شاگردان مهدی سراج با نتیجه  ۲بر صفر پیروز
شدند که رضا جبیره ( )31و محمود مطلقزاده ()70
موفق به گلزنی شدند .نفت با این پیروزی  ۳۶امتیازی
شد و در جایگاه هفتم باقی ماند .پارس جنوبی نیز با
 ۲۰امتیاز در رده دوازدهم ایستاد .نفتیها با این برد
خودشان را به جمع مدعیان نزدیک کردند تا امید
زیادی برای کسب سهمیه آسیا داشته باشند.
بازگشت محسن فروزان به میادین پس از
 15ماه

درحالی که گفته میشد محسن فروزان به
دلیل مصدومیت دیدار هفته بیست و دوم سایپا
مقابل استقالل را هم از دست میدهد ،اما این
دروازه بان  ۳۲ساله ،با انجام فیزیوتراپی در تالش
است تا خود را به این بازی حساس برساند.در
صورتی که فروزان بتواند در دیدار مقابل استقالل

در دروازه پاس جنوبی قرار بگیرد ،او پس از  ۱۵ماه
به میادین ورزشی باز میگردد.
علیپور از رکورد پیوس در «لیگ» عبور کرد

علی علیپور با گلزنی مقابل پیکان در شب
گذشته ،هشتمین گل خود را در لیگ امسال به ثمر
رساند تا تعداد گلهای وی در لیگ برتر به عدد 52
برسد .نکته جالب این است که فرشاد پیوس در دوران
حضورش در پرسپولیس در لیگ  52گل برای این
تیم به ثمر رسانده بود .به این ترتیب علیپور در لیگ
از رکورد فرشاد پیوس عبور کرد .فرشاد پیوس با 153
گل بهترین گلزن تاریخ باشگاه پرسپولیس است.
کار بزرگ نساجی در تبریز با شکست تراکتور

هفته بیستودوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال
با دیدار تیمهای تراکتور تبریز و نساجی مازندران،
از ساعت  ۲۰:۱۵دیروز (یکشنبه) در ورزشگاه
یادگار امام (ره) تبریز آغاز شد که در این مسابقه
نساجی به پیروزی یک بر صفر رسید.حسین
زامهران در دقیقه  ،۳تنها گل این دیدار را به ثمر
رساند .با این نتیجه ،نساجی با  ۲۶امتیاز به جایگاه
نهم جدول صعود کرد و تراکتو ِر  ۳۷امتیازی در
جایگاه سوم جدول باقی ماند.
سرمربی تیم فوتبال تراکتور پس از شکست
مقابل نساجی در نشست خبری حضور پیدا نکرد.
شهرخودرو به رده دوم جدول صعود کرد

دیدار تیمهای شهرخودور مشهد و ذوبآهن
اصفهان در هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال
از ساعت  ۲۰:۳۰در ورزشگاه امام رضا آغاز شد.
این بازی با برتری  ۲بر یک به سود شهرخودرو
به پایان رسید.
سعید صادقی در دقایق  ۶و  ۶۲برای شهر
خودرو و ایوان مارکوویچ دقیقه  ۴۱برای ذوبآهن
گلزنی کرد .دانیال اسماعیلی فر در دقیقه  ۲۱یک
ضربه پنالتی را برای ذوبآهن از دست داد.

راهکار مناسب درخواست کرده که این نهاد بینالمللی هنوز
پاسخی به خواسته ایران نداده است.
محمود اسالمیان ،عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال
صبح امروز با بیان اینکه حل مشکل اساسنامه فدراسیون
فوتبال و جلب رضایت فیفا خارج از توان این فدراسیون
است ،ورود شخص رییس جمهور به این موضوع را خواستار
شده است .موضوعی که حکایت از ضعف و ناتوانی مسووالن
فدراسیون و بیبرنامگی مطلق آنها در مدیریت فوتبال و
اصالح اساسنامه دارد.
ضعفی سیستمی که در نتیجه حضور مدیرانی ضعیف
حاصل شده و متاسفانه تنها دستاورد حضور این افراد در
فوتبال کشور نیز ایجاد مشکل و انعقاد قراردادهای میلیاردی
و خالف منافع ملی بوده است.
امید است که با تدبیر دلسوزان ورزش و حذف افراد
بیاثر از چرخه فوتبال که منافع فردی را بر منافع ملی
ترجیح میدهند زمینه رشد و تعالی فوتبال کشور بیش از
پیش فراهم شود.

مدیریت باشگاه افتضاح است!

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت:
مدیران باشگاه حاضر نبودند با مهدی عبدی
قرارداد ببندند .التماس کردم تا پذیرفتند او بازیکن
شاخصی است.
اسماعیل حاللی با اشاره به پیروزی سه بر یک
پرسپولیس مقابل پیکان تهران گفت :پرسپولیس
با این برد یک قدم دیگر به ثبت رکورد چهار
قهرمانی متوالی در لیگ برتر نزدیک شد .طبیعی
بود پرسپولیس فوق العاده نباشد .هیچ تیمی در
دنیا را پیدا نمی کنید که پس از چهار ماه تعطیلی
بتواند ایده آل بازی کند .پرسپولیس هم از این
قاعده مسثنی نبود .پیشکسوت پرسپولیس افزود:
پرسپولیس واقعا حرفه ای عمل کرد و توانست در
طول بازی ،با هوش باالی بازیکنانش به پیروزی
برسد .سرمربی پیشین تیم فوتبال امید پرسپولیس
درباره دبل مهدی عبدی در امر گلزنی برای این
تیم در بازی با پیکان تصریح کرد :او فوق العاده بود.
نشان داد میتواند مشکل گلزنی پرسپولیس را تا
سال ها حل کند.
حاللی افززود :مدیران باشگاه ،همین ذخیره
طالیی دیشب را حاضر نبودند با او قرارداد ببندند.
باشگاه حاضر نبود با او تمدید کند .او را موقتی
به بادران دادند اما اینقدر اصرار کردم که سرمایه
باشگاه را حفظ کنیم که باالخره این اتفاق هم رخ
داد .التماس کردم تا بپذیرند مهدی عبدی بازیکن
شاخصی است.
وی یادآور شد :مهدی عبدی ۱۰ ،برابر اوساگونا
می ارزد .فکر کنم قرارداد او  ۴۰میلیون تومان است.
باشگاه پرسپولیس دنبال بازیکن سازی نیست .به
نظرم مهدی عبدی می تواند مهدی طارمی دیگری
برای پرسپولیس شود .آنتونی استوکس را بی هیچ
دلیل و منطقی با خرج میلیاردی گرفتند اما نگاه
شان به این بازیکن خوش آتیه نبود .کارشناس
فوتبال ایران گفت :عبدی نیاز به مشورت صحیح
دارد و نباید خودش را گم کند .او استثنایی است.
اخالق مناسب دارد و من امیدوارم پرسپولیس واقعا
قدر عبدی را بدانند .حاللی درباره نحوه مدیریت
باشگاه پرسپولیس افزود :هیچ مدیری با دیگری
فرقی نمی کند .االن هم وضع پرسپولیس از لحاظ
مدیریتی افتضاح است .آقایان بله قربان گو هستند و
واقعا به فکر بازیکن سازی نیستند.او درباره افزایش
شانس قهرمانی سرخپوشان پایتخت تاکید کرد:
پرسپولیس قطعا قهرمان می شود و حتی این تیم
در ادامه خواهد توانست بهتر از بازی با پیکان باشد.
حاللی در پایان راجع به ادعای برخی باشگاه
ها مبنی بر حمایت داوران از پرسپولیس و باال
رفتن اشتباهات به ضرر استقالل تهران خاطرنشان
کرد :ادعای استقاللی ها درست نیست .اشتباهات
داوری برای همین پرسپولیس هم رقم خورد .برای
استقالل تهران خیلی احترام قائلم و هواداران واقعی
این تیم هم می دانند که برایم محترم هستند اما
فکر می کنم استقالل در باز با فوالد به خودش
باخت و نه داور!

