
سه شنبه 9 دی 399 1- 14 جمادی االول 1442 - 29 دسامبر 2020 - سال بیستم - شماره  5335  8   ورزشی

نعمتی: 
امیدوارم استقالل  روزی 

از موفقیت خودشان خوشحال شوند

هافبک پرسپولیس از لحظات حسرت آور فینال لیگ قهرمانان صحبت می کند 
و مدعی اســت تیمش بار دیگر قادر خواهد بود شانس دستیابی به این جام را به 

دست بیاورد.
به گزارش »ورزش سه«، سیامک نعمتی که فینال لیگ قهرمانان سال 2018 
در آزادی را به دلیل محرومیت از دست داده بود، انتظار داشت این حسرت بزرگ 
 VAR را در فینال و برابر اولسان خاتمه دهد. با این حال تیمش با دو پنالتی که با
مشــخص شد، دستش از جام کوتاه ماند. او از لحظاتی می گوید که تیمش قصد 
داشته به این حسرت بزرگ خاتمه دهد و در آن ناکام مانده و البته صحبت های 
مهم او خطاب به بازیکنان رقیب اســت که بعد از شکست تیمش استوری هایی 
کنایه آمیز علیه پرســپولیس گذاشتند. اســتوری هایی که برای پرسپولیسی ها 
اسکرین شده تا در تقابل با آنها انگیزه بزرگی برای اثبات توانایی خود داشته باشند.

فاصله افتادن بین نیمه نهایی تا فینال به ضرر ما شد
ما بعد از یک فصل خیلی خوب که داشتیم توانستیم چهارمین قهرمانی را به 
دســت بیاوریم. جابجایی زیادی داشتیم و نفرات زیادی از ما جدا شدند و نفرات 

زیادی هم به تیم اضافه شدند. 
در آسیا خیلی زود با هم هماهنگ شدیم و رویداد خیلی خوبی برای پرسپولیس 
رقــم زدیم و با نتایج خوب بار دیگر به فینــال صعود کردیم. فاصله زیادی که تا 
فینال ایجاد شده بود شرایط را برای ما سخت کرد. کیفیت زمین تمرین و شرایط 
فاصله زمانی باعث شــد تا کار سخت شــود. اگر این فاصله وجود نداشت و البته 
بازی های ما هم در لیگ ایران لغو نمی شد از نظر بدنی و روانی در شرایط بهتری 
قرار می گرفتیم و شاید اتفاق دیگری برای ما رقم می خورد. متاسفانه 17 روز بازی 

نکردیم و این کار را برای ما سخت کرده بود.
 هر دو فینال حسرت بود، فینال آزادی بیشتر

هر دو فینال برای من حسرت بزرگی بود. در فینال قبلی من در بازی برگشت 
و در اســتادیوم آزادی حضور نداشتم و قطعا آن بازی برایم حسرت بزرگتری بود. 
خیلی دوست داشــتم در آن بازی حضور داشته باشــم ولی متاسفانه نشد. روز 
مسابقه نتوانستیم قهرمانی را در آزادی به دست بیاوریم. همه سعی و تالش کردند 
تا قهرمانی را بعد از نزدیک به سه دهه به ایران بیاورند. خیلی حسرت بزرگی شد. 
امیدوارم، امیدوارم که بار دیگر با تیم خیلی خوب در آسیا موفق شویم و بار دیگر 

فینالیست شویم و اینبار قهرمانی را به دست بیاوریم.
چهار گل از نقطه پنالتی خوردیم و جام رفت

در طول مسابقات چهار گلی که خوردیم از نقطه پنالتی بود. یک مقدار شاید 
کم تجربگی بود. پنالتی هم در بازی اتفاق می افتد. VAR این ســری به ضرر ما 
شد و داور بعد از مشاهده دوباره صحنه، پنالتی را به ضرر ما گرفت. ما می توانستیم 
این بازی را به نفع خودمان تمام کنیم اما متاسفانه اتفاقاتی افتاد که شرایط برای 
ما سخت شد. واقعا یک حسرت بزرگ برای ما شده چرا که لیاقت آن را داشتیم 

اما متاسفانه رقم نخورد.
باید به مهدی شیری کمک کنیم این تفاوت ما با دیگر تیم هاست

فشــار صد درصد زیاد بود. بزرگترین بازی برای باشگاه پرسپولیس بود و برای 
هر کسی اتفاق می افتاد شرایط سخت می شد. همه ما باید به مهدی کمک کنیم تا 
فراموش و جبران کند. باید این اتفاق را از ذهن همه پاک کنیم و یک اتفاق بزرگ 
را اینبار شکل دهیم و ما کامال به این مساله امیدوار هستیم. ما یک تیم هستیم 
و همین مســاله عاملی بوده تا به موفقیت برسیم. این اتفاق می توانست برای هر 

بازیکن دیگری بیفتد و ما در کنار هم هستیم و این تفاوت ماست.
 قهرمانی آسیا برای پرسپولیس دور از دسترس نیست

خیلی دوست داشــتم که قهرمان آسیا شویم. قهرمانی آسیا خیلی لذتبخش 
است و عنوان بزرگی است. مخصوصا اینکه در ایران تیمی نتوانسته قهرمان آسیا 
شــود. مطمئن هستم می توانیم این کار را در آینده شکل دهیم. باید با تمرینات 
و تالش بیشــتر و البته تیمی فوق العاده وارد آســیا شویم و قهرمانی را به دست 
بیاوریم. به نظرم این اتفاق برای پرســپولیس دور از دسترس نیست و باید برای 

آن بجنگیم.
 بازیکنان ما محروم نبودند قهرمان می شدیم

بعد از بازی صحبت درباره این مسائل خیلی آسان است و خیلی چیزها می شود 
گفت اما باید شرایط را دید. کادرفنی در آن زمان صالح دانست که من در پست 
هافبک به میدان بروم. به خاطر اینکه ما در پست هافبک کمبود بازیکن داشتیم. 
سه بازیکن محروم داشتیم و یک بازیکن دیگر که در آسیا از ما جدا شده بود و این 
شــرایط را برای بازیکنان و کادرفنی سخت کرده بود. به نظرم اگر بازیکن محروم 

نداشتیم قطعا قهرمان می شدیم.
 اینکه برای خوشایند هواداران استوری بگذارند اصال خوب نیست

این یک بازی ملی بود و شکســت ما به نظرم جای خوشــحالی نداشت. این 
قهرمانی افتخارش برای کشــور و لیگ ایران بود. به نظرم یک مقدار بیش از حد 
هواداران تیم های دیگر علیه پرســپولیس کل کل کردند و در فضای مجازی این 

رفتار قشنگ نبود. 
پرسپولیس تا اینجا هم کار بزرگی کرد که در فینال حضور پیدا کرد و توانست 
از سد رقبای بزرگ منطقه غرب آسیا عبور کند و با شایستگی در فینال حاضر شد. 
به نظرم کری خواندن و کل کل بیش از حد زیاد شده و به مسیر خوبی نمی رود و 
به سمت بی ادبی و بی احترامی می رود. فکر می کنم این کری ها هر چقدر کمتر 
شود، احترام نسبت به هم بیشتر می شود. این خوب نیست که بازیکنان هم علیه 
هم حرف بزنند. بازیکنان با هم دوست هستند، اینکه برای همسو شدن با هواداران 
و خوشــایند یک عده، حرف هایی بزنند که جنبه بی احترامی  باشــد اصال خوب 

نیست. فضای مجازی کامال روی کری ها تاثیر می گذارد و هر روز بدتر می شود.
جواب استوری ها بماند در زمین و بعد از قهرمانی

شــرایط تیم در لیگ خوب است و مطمئن باشید ما امسال هم برای قهرمانی 
خواهیم جنگید و چیزی جز این هدف را دنبال نمی کنیم و از آن کوتاه نمی آییم. 
شــرایط خوبی در ادامه خواهیم داشت و با کســب نتیجه خوب طی دیدارهای 
باقیمانده و خصوصا معوقه مان به دنبال این هســتیم تا به صدر جدول برســیم 
و با ادامه این مســیر در کنــار هواداران مان بار دیگر جشــن قهرمانی بگیریم و 
کــری خودمان را در زمین بخوانیم نه در فضای مجازی و با حرف های زشــت و 

بی احترامی.
 امیدوارم  انگیزه  خوشحالی  موفقیت  شخصی شان  باشد نه شکست ما

بازی با استقالل با توجه به اینکه این حساسیت وجود داشته و برای هواداران، 
بازیکنان و خود باشگاه مهم است، همیشه جذابیت خاصی دارد و از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت. فعال تمام تمرکز ما روی بازی های قبل از دربی است. باید ابتدا 
برابر ذوب آهن قرار بگیریم و بعد ســپاهان و انشااهلل با کسب نتیجه خوب از این 
دو بازی آماده بازی با اســتقالل خواهیم شد. مطمئن باشید تمام سعی و تالش 
خودمــان را خواهیم کرد حداکثر امتیازات را از این بازی ها بگیریم. همانطور که 
گفتم ما افتخار می کنیم که بزرگترین تالش خودمان را برای شادی هواداران مان 

و حضور در فینال انجام دادیم.
آن استوری ها هم در خاطرمان مانده و انگیزه بزرگی شده تا اینبار شکست ما 
باعث خوشحالی دیگران نشود و امیدوارم این تیم ها نیز به موفقیت برسند تا انگیزه 

شخصی برای خوشحالی داشته باشند.
 کجا می رفتم بهتر از پرسپولیس؟

من تا پایان فصل قرارداد داشتم و تمدید کردم. امسال در خدمت پرسپولیس 
بودم و یک فصل دیگر هم تمدید کردم. از همه کادرفنی و مدیریت ممنون هستم 

که به من لطف داشتند و اجازه تمدید قرارداد به من دادند. 
پیشــنهادات دیگری هم بود اما من قلبی پرســپولیس را دوســت داشتم و 
خوشحالم االن تا سال 1401 در خدمت این تیم هستم و می توانم به آن خدمت 

کنم و کجا بهتر از اینجا اصال؟

گفتوگو

ســرمربی تیم فوتبال استقالل و شاگردانش بازی های 
کلیدی و مهمی را در هفته های پیش رو رقابت های لیگ 
برتر در پیش دارند و هر کدام می تواند سرنوشــت محمود 

فکری در آینده مورد تحول قرار دهد.
به گزارش ایســنا، تیم فوتبال استقالل این روزها خود 
را بــرای بازی های مهم و سرنوشت ســازی آماده می کند. 
آبی پوشــان پایتخت 10 روز پیــش آخرین بازی خود در 
چارچوب هفته هفتم رقابت های لیگ برتر مقابل ذوب آهن 
انجام داد و با تساوی بدون گل به کار خود پایان داد و بعد 
از آن به علت حضور پرســپولیس در فینال لیگ قهرمانان 
آســیا بازی این تیم در هفته هشــتم و داربی پایتخت به 
تعویق افتاد تا شــاگردان محمود فکری حدود 12 روز تا 

بازی بعدی فرصت آماده سازی داشته باشند.
این بار استقالل باید خود را آماده کند تا در هفته نهم 
برابر تیم صدرنشین لیگ قرار بگیرد و در هفته نهم مقابل 
گل گهر سیرجان و شاگردان امیرقلعه نویی صف آرایی کند. 
ایــن بازی اولین گام مهم محمود فکری برای محک زدن 
شاگردانش در اســتقالل اســت و می تواند یکی از نقاط 

عطف حضور فکری در جمع آبی پوشان پایتخت باشد.
فکری در این مدت ســعی داشــته زمینه های مختلف 
را فراهــم آورد تا تیمش به تمرکــز الزم برای بازی های 
پیش رو دســت پیدا کند. او فضای مجازی و اینستاگرام را 

یکــی از عوامل اصلی عدم تمرکز تیمش قلمداد می کند و 
معتقد اســت دست های پشت پرده و عوامل خارجی مانع 
راه استقالل شده اند و مدعی است که مثل برخی ها، اهل 

پوکر و شرط بندی نیست و سالم کار می کند!
سرمربی اســتقالل در جمع خبرنگاران و در پاسخ به 

ســوال مبنی بر اینکه چرا اســتقالل فوتبال زیبایی ارائه 
نمی دهد، اظهار کرد:  این ها نظرات کارشناســان نیســت 
و نظر کســانی است که ســناریو را از قبل چیده اند. من 
سال های سال در اســتقالل بازی کردم. بازیکن، کاپیتان 
و مربی این تیم بوده ام و فضا را می شناســم. ســناریویی 

چیده شده است که اگر باختیم یا مساوی کردیم یا پیروز 
شــویم چگونه عمل کنند. چرا از هیــچ تیم دیگری ایراد 
نمی گیرند. ایراد این اســت که من آدم سالمی هستم و نه 

پوکر بازم و نه شرط بندی می کنم.
با توجه به صحبت های فکری، به نظر می رســد فکری 
مربی نتیجه گرایی اســت و ســعی دارد تیمش با هر روند 
و رویکردی که هســت، بتواند نتیجه الزم را کســب کند. 
تفکر فکری می تواند در 4 هفته پیش رو نتیجه خود را به 
دست بیاورد چون آبی پوشان بازی های بسیار مهمی را در 
پیش دارند. استقالل در این هفته مقابل گل گهر سیرجان 
قرار می گیرد و در هفته دهم لیگ مقابل آلومینیوم اراکی 
مقابله می کند که شــرایط بهتری به نسبت هفته های اول 
کسب کرده اســت. همچنین آبی پوشان روز 22 دی ماه 
داربــی پایتخت را در پیش دارند و هفته بعد از آن مقابل 

تراکتور قرار می گیرند.
بــا توجه به رویکرد ســرمربی تیم فوتبال اســتقالل، 
حال این گوی و میدان اســت که فکــری و تفکراتش را 
فــرا می خواند. باید منتظر مانــد و دید محمود فکری در 
هر کــدام از این بازی ها چه عملکردی از خودش بر جای 
می گذارد و در نهایت می تواند خودش را در دل هواداران 
اســتقالل جا کند یا سرنوشت دیگری در انتظار این مربی 

خواهد بود.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت: افرادی مانند 
نکونام وقتی درباره پرسپولیس حرف بزنند که تیم شان به 

فینال آسیا رسیده باشد.
مرتضی فنونی زاده در گفت وگو با فارس، درباره اظهارات 
برخی باشگاه ها و مربیان لیگ برتری مانند جواد نکونام و 
انتقاد وی نسبت به برنامه ریزی لیگ برتر با اشاره به اینکه 
این برنامه فقط به سود تیم پرسپولیس است، اظهار داشت: 
امثال نکونام اول تیم شــان را به فینال لیگ قهرمانان آسیا 
ببرند، سپس در مورد تیم پرسپولیس صحبت کنند. تیم ما 
بدون آنکه در شرایط بازی باشد، برای برگزاری دیدار فینال 
به قطر رفت و همه دیدند نتوانســت بازی همیشگی اش را 
انجام بدهد. هر چند بچه ها در دیدار مقابل اولسان زحمت 
کشــیدند، اما انسجامی که در دیدارهای گروهی و مراحل 

حذفی داشتند، مقابل حریف کره ای نشان ندادند.
وی افزود: این آقایان جسته و گریخته علیه پرسپولیس 
حرف می زنند. صبحت هایشــان هم به  این دلیل است که 
پرســپولیس 5 جام گرفته و قهرمانی هایش هم مقتدرانه 
بوده است. اگر پرسپولیس قهرمانی هایش را با تفاضل گل 
به دست می آورد، مشخص می شد سایر تیم های لیگ هم 
پویا بوده اند و کار را برای این تیم به جایی رساندند که در 
پایان هفته آخر قهرمان شده است. اما وقتی پرسپولیس با 
اقتدار 5-4 هفته مانده به اتمام لیگ قهرمانی اش را قطعی 

می کند دیگر حرف و  حدیثی نباید مطرح شود.
پیشکســوت تیم پرســپولیس اضافه کرد: همیشه به 
تیم هــای جنوبی و اهوازی به چشــم دیگــری نگاه کرده 
و می گفتــم آنها باید جزو 5-4 تیم باالی جدول باشــند. 
خوشــبختانه فوالد هم ســال گذشــته تیم موفقی بود و 

توانست ســهمیه لیگ قهرمانان را کســب کند، اما جواد 
نکونام نباید از تیم پرســپولیس برای رســیدن به اهداف 
خود نام ببرد. همه می دانند بازی پرســپولیس و ذوب آهن 
به دلیــل کرونایی بودن تیم حریف لغو شــد. با توجه به 
سخت گیری مسئوالن کشور قطر برگزاری دیدار با نساجی 
هم ریسک بود. فقط یک دیدار مقابل سپاهان باقی می ماند 
که نمی توانستیم همزمان در فینال لیگ قهرمانان و لیگ 

برتر بازی کنیم.
فنونی زاده تصریح کرد: ســپاهان و ذوب آهن همیشه 
دنبال قهرمانی بودند اما در ســال های اخیر حق به حقدار 
رســیده است. البته نباید فراموش کرد فقط همین دو تیم 
در کنار پرسپولیس به فینال آسیا رسیدند و حق شان هم 
بوده اســت. اکنون به جواد نکونام توصیه می کنم به جای 
صحبت کردن در باره پرسپولیس به تیم خودش فکر کند 
زیرا فوالد جزو تیم های خوب لیگ است و اگر سرمربی اش 
به تیم دیگری کار نداشــته باشد شــاید وضعیت اش بهتر 
هم بشود. پیشکســوت تیم پرسپولیس با اشاره به شرایط 
این تیم در بازی با نســاجی توضیــح داد: کدام تیم مثل 
پرسپولیس حاضر می شــد در آن شرایط زمین به مصاف 
نساجی برود؟ این دیدار یک بار به تعویق افتاده بود و باید 
برگزار می شــد. در کشور ایران هر زمان تعطیلی به وجود 
بیاید همه به شمال می روند، اما در استان مازندران با آب و 
هوای مطبوعش یک زمین با کیفیت نمی بینید. مسئوالن 
مازندران به عنوان اســتانی که در لیگ برتر سهمیه دارد 

باید به وضعیت زمین ورزشگاه وطنی رسیدگی کنند.
جــواد نکونــام در حالی به لغو بازی هــای لیگ برتری 
پرســپولیس اعتراض دارد و موضوع دیدارهای اســتقالل 

مقابل اف ســی سئول در نیمه نهایی سال 2012 را پیش 
می کشــد که در آن زمان هم سازمان لیگ همکاری الزم 
را با نماینده ایران در لیگ قهرمانان انجام داد.  فنونی زاده 
درباره این بحث عنوان کرد: جــواد نکونام رکورددار بازی 
ملی است، ســال ها در فوتبال حرفه ای اروپا بازی کرده و 
باید یاد بگیرد اکنون به عنوان سرمربی فوالد نباید درباره 
تیم قبلی اش صحبت کند. امثال نکونام در ســطح ملی و 

باشگاهی رزومه خوبی دارند و باید حرفه ای رفتار کنند.
وی ادامه داد: به نظر من نکونام زمانیکه در اســتقالل 
بازی می کرد کیفیت نداشت و وسط زمین  را برای این تیم 

کند کرده بود. ما برخالف نکونام به تیم خودمان می پردازیم 
و انتظار داریم وی به عنوان یک فوتبالیست حرفه ای همین 
کار را انجام بدهد. فوالد جزو تیم های باالی جدول اســت 
و به جز اینکه این صحبت های حاشــیه ای نکونام و تیمش 
را زیر سوال ببرد، سودی ندارد. هافبک اسبق پرسپولیس 
اضافــه کرد:  حــس می کنم نکونام با مطرح کردن اســم 
اســتقالل می خواهد بار دیگر دل هواداران و کادرفنی این 
تیم را بعد از درگیری ای که در دیدار فوالد با اســتقالل به 
وجود آمد به دســت بیاورد و برای رسیدن به این هدف از 

پرسپولیس مایه می گذارد. 

بررســی روند جذب مهاجم کروات پرسپولیس و نحوه 
جدایی او در ادامه شــکایت و محکوم کردن باشــگاه نشان 

می دهد این پرونده ابهامات زیادی دارد.
به گزارش ایســنا، در نیم فصل لیگ هجدهم زمانی که 
برانکو ایوانکوویچ هدایت پرســپولیس را برعهده داشت، نام 
مهاجم را به باشــگاه داد تا روند جذب یکی از آنها اجرایی 
شــود. در نامه برانکو نام رضا قوچان نژاد و ماریو بودیمیر به 
چشم می خورد. در آن نامه تاکید شده بود باشگاه ابتدا باب 
مذاکره با قوچان نژاد را باز کند و اگر روند جذب این بازیکن 

با بمبست روبه رو شد، ماریو بودیمیر جذب شود.
مدیران وقــت پرســپولیس ابتدا تماس هایــی را رضا 
قوچان نژاد برقرار کردند اما مبلغ 1۳ میلیاردی درخواستی 
این مهاجم خیلی زود، مذاکره را به سمت بن بست هدایت 
کرد. از این رو پرسپولیســی ها کــه خیلی تمایل به جذب 
مهاجم خارجی نداشتند، از برانکو خواستند گزینه دیگری 
به غیر از بودیمیر معرفی کند اما سرمربی سرخ ها که اعتقاد 
ویژه ای نســبت به توانایی فنی مهاجم کروات داشت، اصرار 
بر جذب او ورزید. در نهایت هم باشــگاه پرسپولیس با عقد 
قراردادی یــک فصل و نیمه ماریو بودیمیــر را به خدمت 

گرفت.
قرارداد بودیمیر برای نیم فصل نخســت فصل ۹8 - ۹7 
180 هزار یورو بــود و برای فصل ۹8 – ۹۹ نیز ۳20 هزار 
یورو تعیین شده بود. زمانی که لیگ هجدهم به پایان رسید، 
ماریو بودیمیر درحالی کــه ۳۳ هزار و 22۳ یورو از قرارداد 
نیم فصل نخست خود را دریافت کرده بود، برای تعطیالت 
پیش فصل به کشورش رفت اما با وجود تهیه بلیت برگشت 

از سوی باشگاه، دیگر به ایران بازنگشت. او معتقد بود باشگاه 
پیش از بازگشــتش باید حقوق عقب افتاده اش را پرداخت 
کند اما پرســپولیس برایش نامه نوشته بود که در صورت 

بازگشت به تهران، می تواند دستمزد خود را دریافت کند.
باشگاه پرســپولیس در نامه خود به این بازیکن نوشته 
بود که با توجه به تحریم های آمریکا، امکان واریز حقوقش 
به حساب بانکی وجود ندارد و با توجه به اینکه پیش از این 
هم دســتمزدش را به صورت اســکناس دریافت کرده بود، 
درصورت بازگشت به ایران می تواند مطالبات خود را دریافت 
کند. در همین حال رادوشــووچ هــم که به مرخصی رفته 
بود به ایران بازگشت حقوقش را دریافت کرد و پرسپولیس 
همین موضوع را دوباره به اطالع بودیمیر رساند که اگر مثل 

رادوشوویچ بازگردد، می تواند دستمزدش را بگیرد.
با جدایی ایرج عرب از پرسپولیس و حضور محمد حسن 
انصاری فرد، بودیمر قراردادش را با پرســپولیس یک طرفه 
فسخ و شکایتی از این باشگاهه به نزد کمیته تعیین وضعیت 
بازیکنان  و مربیان فیفا فه  ثبت رساند. با وجود اینکه باشگاه 
مستندات خوبی درباره این بازیکن در اختیار داشت، به نظر 
می رســد در تبادل لوایح، دفاع خوبی از پرسپولیس در این 
پرونده انجام نشد تا در نهایت بودیمیر پرسپولیس را محکوم 

به پرداخت 475 هزار یورو کند.
در دوره مدیریت انصاری فرد، باشگاه نسبت به این پرونده 
بــه دادگاه عالی ورزش اعتراض کرد امــا باز هم در تقدیم 
لوایح و ثبت درخواســت اعتراض آنقدر مبتدیانه عمل شد 
که در نهایت CAS به خاطر ایراد شــکلی، رســیدگی به 
پرونده را رد کرد تا همان رای قیلی کمیته تعیین وضعیت 

بازیکنان و مربیان فیفا پابرجا بماند.بررسی این پرونده نشان 
از ابهامات زیادی دارد که نیازمند بررسی نهادهای نظارتی 
اســت. بازیکنی که فقط دو گل برای پرسپولیس زد و عمل 
کرد فنی قابل قبولی نداشــت، قرار اســت نزدیک به 500 
هزار یورو از این باشــگاه بگیرد و کســی نیست پاسخ دهد 
کمیته حقوقی پرســپولیس چرا در این پرونده با شکست 
روبه رو شــد و  در ادامه پرونده  اعتــراض اش در CAS رد 

شــد. در این میان شاید بهتر باشد جعفر سمیعی که شعار 
مبارزه با فســاد را داده بود، با انتشــار لوایح دفاعی باشگاه 
شفاف سازی کند که شکست در این پرونده تعمدی بوده یا 
موضوع دیگری در میان بوده است؟ حاال براساس اظهارات 
وکیل ماریو بودیمیر، پرسپولیس فقط تا پایان ژانویه 2021 
)12 بهمن ۹۹( فرصت دارد تا نزدیک به 500 هزار یورو به 

حساب بودیمیر واریز کند تا از نقل وانتقاالت محروم نشود.

بازی های کلیدی و مهم استقالل در رقابت های پیش روی لیگ برتر

آزمونبزرگفکریدر۴هفتهپیشرو

مرتضی فنونی زاده:

فوالد فینالیست شد، نکونام در مورد پرسپولیس حرف بزند

بودیمیر – پرسپولیس، یک پرونده پر از ابهام چرا شفاف سازی نمی شود؟

سرمربی تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان گفت: پوستمان 
خیلی کلفت شده است و اگر سه روز یکبار هم برای تیم ما 

بازی بگذارند مشکلی نیست.
به گزارش فارس، ســید مجتبی حسینی درباره آخرین 
وضعیت تیم نفت مســجد ســلیمان اظهار داشت: با وجود 

عالقه مندی هواداران و ریشــه دار بودن تیم نفت  مســجد 
ســلیمان مشکالت ســاختاری زیادی داریم اما کار خود را 
خیلی دیرتر از تیم های دیگر و در شــرایطی که حدود ۹5 
درصد نفرات فصل قبل جدا شده بودند، استارت زدیم. سعی 
کردیم با تست گیری و اســتفاده از بازیکنانی که در بورس 

بودنــد تیم را جمع و جور کنیم و خدا را شــکر جوان های 
خوبی گیرمان آمد. ان شاهلل بتوانیم روند خوب خود را حفظ 

کنیم.
وی با اشاره به مشکالت تیم نفت عنوان کرد: مسئوالن 
این شــهر به ما کمک می کنند و در بحث هتلینگ و این 
مسائل کمتر از تیم های دیگر نیستیم اما زمین تمرین مان 
مشــکل دارد و مثل تیم های دیگر در نفت پول نیست. این 

واقعیت ماجرا است.
سرمربی نفت مسجد سلیمان درباره اینکه آیا کمک های 
مالی به این تیم محســوس بوده است، عنوان کرد: قبل از 
شــروع فصل، مجوز تیم داری برای وزارت نفت صادر نشده 
بود اما در آخرین لحظــه موافقت کردند و این مجوز صادر 
شد. بچه های ما 20 درصد ابتدایی خود را دریافت کردند، اما 
مبلغ قرارداد آنها خیلی پایین است و مانند تیم های دیگر باال 
نیســت. قراردادهای بازیکنان ما جمع و جور است. می بینم 
مســئوالن و اقعا کمک و حمایت می کنند تا ان شاءاهلل در 

آینده مشکلی نباشد و روندمان حفظ شود. 
وی درباره اعتراض بسیاری از تیم های لیگ برتر نسبت 
به برنامه ریزی این مســابقات توضیح داد: واقعیت این است 
که به این موضوع عادت کرده ایم و پوســتمان خیلی کلفت 
شده است. اگر ســه روز یکبار هم برای نفت بازی بگذارند 

مشکلی نیست. 

ســرمربی نفت مسجد سلیمان درباره حواشی دیدار این 
تیم با ماشین ســازی ودرگیری های پایان بازی گفت: اتفاق 
خاصی در آن بازی نیفتاد. هر دو تیم تحت فشــار بودند و 
ماشین سازی قصد داشت حتما ما را شکست بدهد. خدا را 
شکر سه امتیاز را کسب کردیم.در جریان بازی درگیری های 
لفظــی بین بازیکنان دو تیم به وجود آمــد و در پایان این 
دیدار هم احمد گوهری که دروازه بان و کاپیتان تیم ماست 
ســعی کرد جو را آرام کند اما درگیری کوچکی بین آنها به 
وجودآمد که سریع ماجرا حل شد. بازیکنان جوان هستند و 
به دلیل احساسی بودنشان شلوغ کاری کردند اما با حل شدن 

قضیه، به سرعت هم وارد رختکن شدند. 
حسینی درباره اینکه به هر حال این صحنه ها برای اهالی 
فوتبال خوشایند نبود توضیح داد: واقعیت این است که هیچ 
کس دوست ندارد چنین دعواهایی در فوتبال به وجود بیاید، 
اما بازیکنان جوان بی تجربگی کردند و اگر قرار است با آنها 
برخورد شــود، باید با دیده تســامح به این ماجرا نگاه شود. 
فوتبــال برد و باخت دارد و بازیکنان باید یاد بگیرند خود را 
کنترل کنند. اگر بخواهند با همین رفتار در رده های باالتر 
حاضر شوند، تبعات بدی برای شان دارد. ما هم وظیفه داریم 
این مسائل را به آنها بگوییم اما در جایی هم باید چشم پوشی 
کــرد تا بازیکن جوان ضربه نخــورد. این نفرات هم موظف 

هستند چنین مواردی را تکرار نکنند.

سرمربی تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان: 

پوست مان کلفت شده، 3 روز یک بار هم بازی می کنیم


