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یادداشت

نبرد پرسپولیس در آزادی
رسول شمالی ورزنده

تیم فوتبال پرســپولیس تهران در هفته ششــم رقابتهای فوتبال لیگ برتر
ایران ،امشب در ورزشــگاه آزادی ،میزبان تیم فوتبال صنعت نفت آبادان است،
دیداری که برای سرخپوشــان پایتخت بسیار مهم و حائز اهمیت است و یقینا»
یاران گل محمدی پس از مدتها دوری هواداران و دوستداران تیم شان از حضور
در ورزشــگاه این بار میخواهند در حضور تماشاگرانشان پیروز این دیدار باشند،
پرسپولیس اگرچه در حال حاضر با  ۸امتیاز از  ۵بازی در مکان هفتم جدول قرار
دارد امــا در بازیهای آینده قصد دارد که مصمم تر از قبل ظاهرشــود و بطور
حتم طی هفتههای آینده خودرا به ردههای باالی جدول برساند ،حضور چند هزار
تماشــاگر در این دیدار یقینا» به تیم پرسپولیس انگیزههای فراوانی خواهد داد
و تشویق و حمایت هواداران پرسپولیس میتواند برای این تیم محبوب پایتخت
روحیه ســاز باشــد ،آن سوی میدان هم تیم ســخت کوش و ریشه دار صنعت
نفت آبادان حریف ســرخ پوشان است ،تیمی که در با هدایت علیرضا منصوریان
میخواهد روزهای خوشی را در فوتبال ایران تجربه کند هرچند که صنعت نفت
آبادان تاحاال نتایج خوبی را دشت نکرده و با کسب تنها  ۴امتیاز در رده چهاردهم
جدول جا خوش کرده است اما تیمی است که هفته به هفته درحال بهتر شدن
است و بخصوص که همواره در مقابل تیمهای قدرتمندی همچون پرسپولیس
و اســتقالل بهترین بازی خودرا انجام میدهد و پیروز شــدن در مقابل این تیم
راحت و آسان نخواهد بود ،به هرحال گل محمدی نبرد سختی را در مقابل تیم
علیرضا منصوریان خواهد داشــت ،منصوریان که در این فصل به صنعت نفت
آبادان پیوسته نمیخواهد در برابر حریف سنتی تیم سابق اش بازی را واگذار کند
او خوب میداند که آبادانیها و جنوبیهای خونگرم که عاشــق فوتبال هستند
انتظار دارند که صنعت نفت با دست پر از تهران برگردد بنابراین سرمربی جدید
آبادانیها کار دشواری را دارد .
بــه هرحال گل محمــدی قصد دارد به پیروزی برســد چراکه هــواداران و
عالقمندان به پرســپولیس این شــرایط و موقعیت را در جدول نمیپسندند و
آنهــا از کادر فنی و بازیکنان بیش از اینها انتظار دارند و نگاهشــان به یک برد
شــیرین است و به غیر از آن راضی نمیشوند و همین امر باعث میشود که گل
محمدی با یک استراتژی نو و تاکتیک کار ساز در مقابل صنعت نفت صف آرایی
کند بطور حتم ســرمربی پرسپولیس با یک سیستم تهاجمی در مقابل این تیم
جنوبی ظاهر خواهد شــد و از دقایق اولیه این دیدار بازی هجومی را در دستور
کار تیمی قرار میدهد.
به هرصورت با توجه به خواســته هواداران و انتظار برد برای پرسپولیس از
ســوی آنها نگاه کادر فنی و سرمربی تیم به انجام یک بازی سراسر درگیرانه و
تهاجمی خواهد بود که البتــه نباید از ضدحملههای خطرناک صنعت نفت هم
غافل شد آنها در برخی از بازیهای خود نشان دادند که قدرت نفوذی خوبی در
محوطه جریمه حریفان دارند وهافبکهای بازی ساز این تیم قادرند موقعیتهای
خوبی را برای نفوذ مهاجمان اش فراهم کنند بنابراین کادر فنی پرسپولیس باید
توجه به این امر داشــته باشد و بازیکنان را توجیه کنند ،صنعت نفت آبادان تیم
با هوش و تالش گری اســت و بازیکنان این تیم تا آخرین ثانیهها توان و قدرت
بازی سازی و دوندگی در زمین را دارند و میتوانتد در شرایطها و موقعیتهای
بدســت آمده برای پرسپولیس خطر ساز باشد بنابراین بایستی حواس بازیکنان
پرســپولیس کامال « جمع باشد و تمرکزشــان به بازی باشد و دچار حاشیهها
نشــوند .به هرحال جدال یحیی گل محمدی و علیرضا منصوریان بمانند تقابل
آبیها و قرمزها در دربی پایتخت است که بنظر میرسد با همان حال و هوا ودر
میان تشویق تماشاگرانی که امشب در ورزشگاه آزادی تهران شاهد آن خواهیم
بود برای هواداران و عالقمندان به فوتبال جذاب و دیدنی باشد.
اخبار کوتاه

ماجدی عضو کمیته فدارسیونهای  AFCشد

عضــو هیــات رئیســه
و رئیــس کمیتــه جوانــان
فدراســیون فوتبــال عضــو
کمیتــه فدارســیونهای
 AFCشد .به گزارش سایت
رسمی فدراســیون فوتبال،
داتو وینــدزور جان ،دبیرکل
کنفدراسیون فوتبال آسیا با
ارسال نامهای به فدراسیون فوتبال از عضویت سید میرشاد ماجدی در کمیته
فدراسیونهای  AFCخبر داد.

دولت ده برابر شدن بلیت بازیهای باشگاهی را گردن چه کسی خواهد انداخت؟

الکچری شدن تماشای فوتبال ،آن هم در ورزشگاههای غیر استاندارد!
گروه ورزشی – محمدحســین یزدی :این روزها
گرانی در صدر اخبار است و عموم کاالها و خدمات دچار
گرانی روزافزون هســتند .این موضوع البته اتفاق تازه ای
نیســت و گرانی و تورم دیگر برای مردم کشــور ما عادی
شــده اســت .دولتهای ناتوان از کنترل بازار هم معموال
مقصر این نابســامانی را دولت قبلــی میدانند و مدتی را
با وعدههای خویش برای ســالهای آینــده طی میکنند
و در طول ســالهای بعد هــم توجیهها و بهانههایی مثل
تحریم ،جنگ اقتصادی ،ســوء استفاده عوامل داخلی و ...
پیدا میشــود که داســتان را با آن جمع کرد؛ اما گاهی
گرانیها مربوط به کاالها یا خدماتی است که به هیچ وجه
نــه میتوان آن را مربوط به دولتهای قبل دانســت و نه
دست استکبار جهانی و عوامل داخلی اش را در آن دخیل
دانســت .مثل گرانی عجیب و غریب بلیت ورزشگاههای
فوتبــال که این روزها دامنگیر یکــی از معدود تفریحات
ارزان قیمت جوانان ایرانی شده است.
شــاید بتوان ادعا کرد که ایران یکی از چند کشور برتر
دنیا در زمینه تعداد تماشــاچیان است .میزان استقبال از
بازیهای تیمهای پرطرفــدار و همچنین بازیهای ملی،
باعث شده که همواره بازی در ورزشگاههای ایران کابوس
تیمهای منطقه باشــد .اینکه برای بــازی دربی تهران یا
رقابتهای ملی بیش از یکصد هزار نفر در ورزشگاه آزادی
حضور پیدا میکنند ،عالوه بر اینکه نشان اهمیت و عالقه
بسیار ایرانیان بخصوص جوانان به فوتبال است ،به خاطر
قیمت مناســب بلیتها بوده است .در طول نزدیک به دو
ســال گذشــته همه گیری کرونا باعث شد که بازیهای
فوتبال بدون حضور تماشــاگران برگزار شــود و حاال که
با توجه به واکسیناسیون سراســری امکان حضور دوباره
تماشــاگران در ورزشگاهها فراهم شــده با کمال تعجب
قیمتهای بلیت ورزشــگاهها بین  50تا  100هزار تومان
اعالم شــده که نســبت به فیمتهای بلیت قبل از کرونا
رشدی  10برابری داشته است.
این موضوع بــا توجه به قیمت بلیــت دیدار تیمهای
فوتبال اســتقالل تهران و نســاجی قائمشــهر از ســری
رقابتهای هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه
آزادی به قیمــت  ۷۰ ،۵۰و  ۱۰۰هزار تومان مورد توجه

رسانهها قرار گرفت و حاال هم برای دیدار تیمهای فوتبال
پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان از سری رقابتهای
هفته ششــم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی قیمتی معادل
 ۸۰ ،۵۰و  ۱۰۰هزار تومان خواهد داشت!
این موضوع باعث شــکل گیــری اعتراضات فراوان در
فضای مجازی و به تبع آن رســانهها و خبرگزاریها شد.
ایســنا در این زمینه نوشــت « :افزایش سرسامآور قیمت
بلیت تماشای مسابقات میتواند به عنوان اهرمی بازدارنده
نســبت به حضور افرادی باشــد که تمایل بسیاری برای
حضور در ورزشــگاه دارند اما از توان مالی الزم برخوردار
نیســتند .افرادی که همواره در ورزشگاههای کشور برای
تماشای مســابقات فوتبال حضور پیدا میکنند ،عموما از
طبقه متوســط و بعضا ضعیف به لحــاظ مالی و اکثرا هم
جوانان بین  ۱۴تا  ۳۰سال هستند.
بر این اســاس افزایــش  ۱۰برابری قیمــت بلیت در
ورزشگاه آزادی برای ابن قشر خبر خوبی نخواهد بود و به
طور حتم اگر یکی از اهداف ورزش ایران ســرگرم کردن
جوانان با حضور آنها در ورزشگاهها است باید در رابطه با
قیمت بلیت چاره اندیشــی شود و راهکارهای الزم مدنظر

پرسپولیس  -صنعت نفت،آزمونی برای شکستن طلسم

سه امتیاز واجبتر از نان شب برای قرمزها
آیا پرســپولیس در بازگشت تماشاگرانش
به ورزشــگاه میتواند طلسم پیروز نشدنش در
هفتههای گذشته را بشکند؟
به گزارش گروه ورزشــی مردم ســاالری،
مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر در ســه بازی
اخیــرش موفق به کســب برد نشــده و حاال
امیدوار اســت در روزی که بعــد از نزدیک به
 2سال تماشــاگرانش را در ورزشگاه میبیند،
بتواند مقابل حریفش پیرز شــود .این نکتهای
اســت که یحیی گلمحمدی هم در کنفرانس
خبری قبل از بازی فردا به آن اشــاره کرده و
گفته اســت :بازی فردا بــرای ما خیلی مهم و
حساس است و کسب سه امتیاز آن برای ما از

نان شب هم واجبتر است.غایبان پرسپولیس:
آنطور که یحیی گلمحمــدی گفته ،احتمال
حضور سیامک نعمتی و سیدجالل حسینی در
بازی فردا ،بسیار پایین است و کمال کامیابینیا
هم هنوز باید تمرین کنــد تا به آمادگی الزم
برسد .نتیجه هفته گذشته :پرسپولیس با مس
رفسنجان  1-1مســاوی کرد و دیدار صنعت
نفت و گل گهر هم با تســاوی بــدون گل به
پایان رسید .وضعیت در جدول :پرسپولیس با
 8امتیاز در رده هفتم قرار دارد و صنعت نفت 4
امتیازی تیم چهاردهم جدول است.
چهارشنبه  3آذرماه 1400
پرسپولیس – صنعت نفت آبادان ساعت 18

گالیهها ،کنایهها و اعتراضات باشگاه پرسپولیس در آستانه بازی با نفت آبادان
باشگاه پرســپولیس با انتشــار مطلبی روی خروجی
رسانه رســمی خود از مشکالت گذشــته و پیش رویش
گالیههایی را مطرح کرد.
رسانه باشگاه پرســپولیس در آســتانه بازی این تیم
مقابل نفت آبادان برای توضیح در مورد شــرایط این تیم
در جدول و مشکالتی که دارد نوشته است « :پرسپولیس
در شرایطی لیگ بیســت و یکم را آغاز کرد که به دالیل
متعدد در دیدار مقابل الهالل عربســتان متحمل ناکامی
ســختی شــد که طبیعتا تاثیرات روحی ،روانی روی تیم
داشت و این مساله در کنار یکسری عوامل دیگر همچون
از دست دادن  ۹ملی پوش در کمتر از یکسال ،سرمربی را
مجاب به خرید بازیکن جدید کرد.
امسال نیز شــاهد آن بودیم که سه مهره تاثیرگذار از
تیم جدا شــدند و طبیعی است که بازیکنان جدید نیاز به
زمان برای هماهنگی و حمایت دارند تا بتوانند خودشــان
را در پرسپولیس ثابت کنند.
پرســپولیس بهترین کادرفنی و باغیرتترین بازیکنان
را دارد و تنهــا راه برون رفت از ایــن وضعیت صبوری و

دعوت  25بازیکن به اردوی تیم ملی جوانان دختر

سرمربی تیم ملی والیبال
جوانــان دختر  25بازیکن را
بــه اردوی چهــار روزه این
تیم دعوت کــرد .به گزارش
روابــط عمومی فدراســیون
والیبــال ،بعد از چهار مرحله
اردوی گزینشــی که از 120
بازیکن تســت گرفته شــد،
پدیده بلوریزاده ســرمربی تیم ملی والیبال جوانــان دختر  25بازیکن را به
اردوی انتخابی این تیم دعوت کرد .این اردو از روز چهارشــنبه سوم آذر وارد
آغاز میشــود و بازیکنــان دعوتی تمرینات خود را تا ششــم آذرماه پیگیری
خواهند کرد .یاســمن کارگر ،زینب هاشــمی ،مبینا فلک سیر ،حدیثه همتی
چونقرالوی یکان ،ســپینود دست برجن ،رکســانا جدی ،زهرا امیدی خالری،
مبینا بایزیدی ،ســکینه قربانپور ،کیمیا ملک ،ســارینا باقری ،مهرانا شبگرد،
مبینا غفاریان ،فاطمه سادات حســینی ،آیدا یزدانشناس ،غزاله بستان ،فائزه
همتی ،مهدیه کاویانی ،معصومه وجودی ،أســماء وطنخواه ،اســرا افتخاری،
نسترن پوراسماعیل ،مهدیه دلشاد ،رویا فرخی و آیدا خدایی کهریز  25بازیکن
دعوت شــده به این مرحله از تمرینات تیم ملی والیبال جوانان دختر اســت.
تیم ملی والیبال جوانان دختر ایران خود را برای حضور شایسته در رقابتهای
قهرمانی آســیا که از  13تا  20تیرماه سالن آینده در چین برگزار خواهد شد،
آمــاده میکند .این مرحله از اردوی تیــم ملی والیبال جوانان دختر در کمپ
تیمهای ملی بانوان در مجموعه ورزشــی آزادی تهران (کمپ چمران) برگزار
میشود

ممنوعیت یک پیشکسوت
استقالل و پرسپولیس از ورود به ورزشگاه

کمیته اخالق فدراسیون فوتبال ،بهزاد
داداشزاده را از هرگونــه فعالیت در حوزه
فوتبال و شــرکت در مســابقات و ورود به
ورزشــگاهها منع شــد .به گزارش گروه
ورزشــی مردم ســاالری ،کمیتــه اخالق
فدراســیون فوتبال چهــار رای مربوط به
شــکایات مختلف را اعالم کرد که به این
شرح اســت :باتوجه به شــکایت از بهزاد
داداشزاده و قطعیــت محکومیــت ،وی
به انجــام پنج جلســه آموزشــی رایگان
بازیکنان فوتبال ردههای پایه شهرســتان
قدس اســتان تهران محکوم و از هرگونه فعالیت در حوزه فوتبال و شرکت در
مسابقات و ورود به ورزشگاهها منع شد.
سید میثم آقایی (بازیکن تیم آلومینیوم اراک) طبق رای صادره به پرداخت
پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شــد .وی از هرگونه فعالیت در حوزه
فوتبال ،فوتســال و فوتبال ساحلی و شــرکت در مسابقات و ورود به ورزشگاه
منع شد .ســجاد هاشمی به عنوان مربی دروازهبانان تیم نوآوران (لیگ دسته
دوم اســتان تهران) به پرداخت شــصت میلیون ریال جریمه نقدی (پرداخت
نیمی از حکم به مدت یکسال تعلیق است که در صورت اخذ مدرک مربیگری
نیمی از محکومیت بخشــوده خواهد شد) محکوم شد .وی از هرگونه فعالیت
در حوزه فوتبال ،فوتســال و فوتبال ســاحلی و شرکت در مسابقات و ورود به
ورزشــگاه منع شد .کیانوش شــیرپور دورودخانی ،بازیکن تیم فوتسال گیتی
پســند اصفهان به پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد .وی
از هرگونه فعالیت در حوزه فوتبال ،فوتســال و فوتبال ســاحلی و شرکت در
مسابقات و ورود به ورزشگاه منع شد.

قرار گیرد .شــاید نتوان منکر افزایش  ۱۰برابرای قیمتها
در برخی اقالم خوراکی و غیرخوراکی در مدت مشابه شد
اما سوال این است که آیا درآمد ماهانه اکثر مردم و عموم
افراد که از طبقه متوسط و ضعیف جامعه هستند طی این
دو سال با وجود شــیوع ویروس کرونا و شرایط اقتصادی
کشور  ۱۰برابر شده است؟»
جالب اینجا اســت که مجید صدری ،سرپرست باشگاه
پرســپولیس که دوشــنبه شب گذشــته میهمان برنامه
فوتبــال برتر بود در واکنش بــه قیمتهای باالی بلیتها
گفت« :کجای این گران اســت؟ آخریــن بار قیمتها دو
ســال پیش مشخص شــده بود و فکر میکنم این مبالغ
االن هزینهای نباشد .قول میدهیم تخفیفات خوبی برای
افرادی که دوســت دارند هزینــه کمتری پرداخت کنند،
در نظــر بگیریم ».این در حالی اســت کــه وی که مدیر
یکی از پرطرفدارترین تیمهای باشــگاهی ایران اســت به
جای اینکه منافع درازمدت باشــگاه خود را در نظر داشته
باشــد و تفکرش منطبق بر شرایط خاص باشگاهی باشد،
شبیه مدیر یک بنگاه کوچک اقتصادی یا یک مغازه سخن
میگویــد که چیزی جز منافع کونته مدت خود را در نظر

نمیگیرد! خبرگزاری تســنیم در واکنش به این سخنان
نوشت« :شاید مقایســه خیلی جالبی نباشد ولی در حال
سینمایی تازه اکران شده
حاضر بلیت تماشــای یک فیلم
ِ
در بهترین ســینماهای تهران  30هزار تومان اســت ولی
حضور یک تماشــاگر در بخشی از ورزشــگاه که احتماال
دید خوبی به زمین ندارد و با مشکالت دیگری هم مواجه
اســت ،با مبلغ حداقــل  50هزار تومــان خیلی انتخاب
بهصرفهای برای هوادار به نظر نمیرسد».
در ادامه این مطلب آمده است« :شاید کمترین انتظار
بــرای هواداری که با تهیه بلیت قصد تماشــای بازی تیم
محبوبــش را دارد ،جایگاه و صندلی اختصاصی و از پیش
تعیین شــده اســت .به طور مثال اگر هواداری  100هزار
تومان برای ســکوهای روبهروی جایــگاه هزینه میکند،
آیا اطمینــان دارد که در همان جایــگاه و روی صندلی
اختصاصی خودش مینشــیند یا ممکن اســت با تکمیل
ظرفیت ،مجبور شــود به ســکوی دیگری برود؟ سرویس
بهداشــتی مناســب و دیگر امکانات رفاهــی از قبیل آب
آشــامیدنی و پارکینگ از جمله امکانات اولیهای است که
باید برای یک هوادار به بهترین شــکل ممکن فراهم شود
ولی تا جایی که میدانیم بســیاری از استادیومهای ایران
با این مســائل اولیه به طور کامل غریبه هستند .حال یک
ســؤال؛ آیا هوادار ایرانی همانقدر کــه پول میدهد ،آش
میخورد؟ آیا تجربه بازی اســتقالل  -نساجی ،نحوه ورود
آنها به ورزشــگاه ،عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی و ...
نشــان نمیدهد که هوادار در ایــران از کمتری امکانات
هم برخوردار نیســت اما باید پول زیادی بابت حضور در
ورزشگاه بپردازد؟»
همچنیــن با توجه بــه دولتی بــودن تیمهایی چون
استقالل و پرســپولیس ،میتوان این ســوال را از دولت
فعلی و هوادارانش پرســید که آیا مقصرگران شدن بلیت
بازیهای این باشــگاهها هم دولت قبل است؟ آیا درست
اســت که برای افزایش قیمت بلیت فوتبال میزان افزایش
قیمت پراید ،آن هم در بازار آزاد را در نظر داشت؟! آیا جز
این است که دولت خود بیش از دیگران میخواهد مطابق
افزایش قیمتها در بازار حرکت کند؛ آن هم قیمتهایی
که خود آن را قبول ندارد!

حمایت هواداران اســت که میتواند تیم را به شرایط بهتر
سوق دهد.
عالوه بر این شــاهد آن بودیم که اشــتباهات داوری
در چهار نوبت به تیم آســیبهای جــدی وارد کرده که
مهمترینشــان شاید گل آلومینیوم اراک باشد که پس از
خطا روی سیامک نعمتی به ثمر رسید .در این بین شاهد
برخــی بیعدالتیهای دیگر هم بودیــم؛ از جمله قوانین
عجیب جذب بازیکن خارجی که عمال فقط پرســپولیس
را محدود کرد و ســایر تیمها توانســتند با تبصره و بند و
تفسیر قوانین بازیکن خارجی جذب کنند!
بــا این حال ،این فصل هم مثل همیشــه در کنار هم
و متحــد تالش میکنیم چون یــاد گرفتهایم که همواره
بجنگیم و از تیم حمایت کنیم.
هوادار پرسپولیس میداند که در این سالها و با وجود
دشــمنیهای زیاد ،همین اتحاد و پشــتیبانی از تیم در
روزهای سخت چقدر به کمک پرسپولیس آمده و امسال
هم با همین رمز ،ســرخها را به ســمت خلق یک رکورد
تاریخی دیگر سوق خواهند داد».

منصوریان:

آبادان گنج فوتبال ایران است؛ نتایج تیم ملی فوقالعاده بود
ســرمربی تیم صنعت نفت آبادان پیش از دیدار تیمش
برابر پرســپولیس در هفته ششــم لیگ برتــر فوتبال در
نشست خبری اظهار داشــت :بازی بسیار سختی پیش رو
داریم .پرسپولیس از بازیهای قبل امتیاز نگرفته و شرایط
سینوسی دارد .آنها میخواهند مقابل هوادارانشان با انرژی
مضاعف بازی کنند .ما هم پنج هفته قرعه بســیار سختی
داشتیم .ابتدا باید مقابل تیم قلعهنویی بازی میکردیم .بعد
در ســاری مقابل نساجی بازی سختی پشت سر گذاشتیم.
لیگ هنــوز خودش را پیدا نکرده اســت .شــاید تا هفته
چهاردهم نتایج تیمها سینوسوار باشد.

علیرضــا منصوریــان در ادامه افزود :بــرای رویارویی با
پرســپولیس باید هوشیار باشیم .تیمهای پایتخت تیمهای
بزرگی هســتند و باید مواظب باشــیم .هر  ۲تیم پایتخت
بازیکنان خوبی دارند .شاید شرایط مالی ما بد باشد و حتی
دریافتی نداشــته باشیم اما مردم آبادان از تیمشان بهترین
بازی را میخواهند .اگــر ما بخواهیم دردهایمان را بگوییم
از بقیه تیمها بیشــتر است .یک نفر برای همه و همه برای
آبــادان میجنگیم .بازیکنانمان از نظر روحی و روانی آماده
هســتند .بازی با گلگهر تمام شد و نگاه ما به پرسپولیس
است .باید زیرک و باهوش بازی کنیم.

گلمحمدی:

بهمشکالت ما اهمیت داده نمیشود؛ باید مسیرمان را عوض کنیم
سرمربی تیم فوتبال پرســپولیس نیز با بیان اینکه هر
تیمی ممکن اســت دچار اُفت شــود ،گفت :اکنون در این
مسیر هستیم و باید خیلی زود راه خود را عوض کنیم .چون
پرسپولیس هستیم و مانند برخی تیمها زمین و زمان را به
هم نمیدوزیم به مشکالتمان اهمیت داده نمیشود.
یحیی گلمحمدی در نشســت خبری پیــش از دیدار
مقابل صنعتنفتآبادان ،اظهار داشت :هر تیمی ممکن است
در طول فصل اُفت داشــته باشد و وارد مسیر سختی شود.
ما اکنون این مســیر را طی میکنیم امــا باید زود راهمان
را عوض کنیم .فوتبال همیشــه تمرین و مســابقه نیست.
اتفاقات و مشــکالتی که تیم داشــت تاثیرش را روی ذهن
همــه میگذارد .تیمــی که میخواهد قهرمان شــود باید
مشــکالتش حداقل باشد .وقتی مشــکالت زیاد باشد این
موضوع تاثیرگذار است.

این مربی در رابطه بالتکلیفی مدیریت باشگاه خاطرنشان
کرد :قطعا این مســاله آســیب میزند .به عنوان مربی باید
بدانم در باشــگاه با چه فردی طرف هســتم .مشکالت ما
واضح اســت و نیاز به کنکاش ندارد .تشکیالت بزرگی مثل
پرســپولیس باید اعضای هیات مدیــره ،کمیته انضباطی
و حتی مدیرعاملش ،چارت مشــخص داشته باشد .حالتی
که برای پرســپولیس وجود دارد در شــان و شخصیت این
باشگاه نیســت .امیدوارم وزیر ورزش هرچه زودتر وضعیت
را مشخص کند.
وی در خصوص مصدومیت سیدجالل حسینی و سیامک
نعمتی گفت :سیدجالل از ناحیه زانو هنوز مشکالتی دارد.
ســیامک هم تازه اضافه شــده و بعید میدانم به این بازی
برســد .کمال کامیابینیا هم از مصدومیت طوالنی گذشته
و نیاز به زمان دارد.

