ورزشی

از گلزنی با پیراهن استقالل هیجان زدهام

ســرور چپاروف ،هافبک گلزن آبیپوشــان بعد از پیــروزی برابر
تراکتورسازی ،گفت :برد بســیار با ارزشی در هفته سوم به دست
آوردیم .هفته گذشــته نیز این شــانس را داشتیم که برنده زمین
مسابقه را ترک کنیم اما این اتفاق نیفتاد تا اولین برد ما روزجمعه
گذشته ثبت شود .در هفتههای گذشته با تمریناتی که کادرفنی برای
ما در نظر گرفت ،پیشرفت داشتیم اما هفته به هفته بهتر میشویم.
به گزارش ایسنا ،هافبک ازبکستانی استقالل در ادامه درباره گلزنی
در این دیدار ،تصریح کرد :پاس بسیار خوبی دریافت کردم و با توجه

به فضایی که داشتم ،تصمیم به شوتزنی گرفتم .از گلی
که به ثمر رساندم ،بسیار هیجانزده هستم و میخواهم
باز هم برای استقالل گلزنی کنم .فرصتهای زیادی
برای گلزنی داشتیم و بسیار خوشحالم که این برد با گل
من به دست آمد.چپاروف در ادامه درباره جشن گلزنی
در کنار هواداران ،افزود :ورزشــگاه آزادی با حضور هواداران بسیار
جذاب و هیجانانگیز اســت .روز جمعه طرفداران استقبال بسیار
خوبی داشتند و همه ما از این موضوع خوشحال بودیم .آنها پیش از

شروع مسابقه نیز بارها من را تشویق کردند و خوشحالم
که گلزنی من باعث شــادی آنان شد .بعد از گل نیز
تصمیم گرفتم که به سمت هواداران بروم تا احساسات
و شادی خودم را با آنها شریک شوم.چپاروف در پایان
گفت :من پیش از این در ورزشگاه آزادی حاضر شده
بودم اما برای اولینبار بود که این ورزشــگاه با این تعداد تماشاگر
حامــی من و تیمی که در آن بازی میکردم ،بودند که این موضوع
برای من اتفاقی فوقالعاده بود.
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این شــانس برای لیونل مسی وجود دارد که پرگل ترین بازیکن دربی میان رئال مادرید و
اسپانیا شــود .ژاوی با  43بازی و  17پیروزی توانسته است باالتر از ستاره آرژانتینی در با
 34بازی قرارگیرد  .این در حالی اســت که تا به االن هیچ یک بازیکن بارسلونا نتوانسته
اند به باالی این لیست راه پیدا کنند و مسی تنها با دو برد دیگر در ال کالسیکو می تواند
رکوردشکنی کند .

اساســنامه فدراســیون جهانی فوتبال در موارد
متعــددی به برخورد بــا ورود نهادهای دولتی و
فشارهای سیاسی اشــاره دارد و فدراسیونهای
عضو متعهد به مســتقل بودن و جلوگیری از هر
نوع دخالت سیاســی دارند .با توجه به این موارد،
به نظر میرســد که با اعالم رســمی محرومیت
مسعود شجاعی و احسان حاج صفی ،دوباره سایه
تعلیق بر سر فوتبال ایران افتاده است.
مسعود شــجاعی و احسان حاج صفی دو بازیکن
ملیپــوش تیــم پانیونیوس بعــد از همگروهی
تیمشان با مکابی رژیم صهیونیستی ،در بازی رفت
در تالویو ،حاضر نشــدند اما برای بازی برگشت،
باشگاه این دو بازیکن را وادار به حضور در زمین
کرد .بعد از این اتفــاق ،گمانهزنیهای مختلفی
درباره آینده این دو بازیکن صورت گرفت که در
نهایت ،اواخر هفته گذشــته محمدرضا داورزنی،
معاون ورزش قهرمانــی وزارت ورزش و جوانان
اعالم کرد که "شــجاعی و حاج صفی خط قرمز
نظام را زیر پا گذاشتند و دیگر جایی در تیم ملی
فوتبال ایران ندارند".
بعد از این اظهارنظر ،رسانههای مختلف جهان از
جمله  ،ASنیویورک تایمز ،رویترز و  ...از احتمال
تعلیق فوتبال ایران به دلیل دخالت دولت در این
رشته خبر دادند؛ اتفاقی که حدود  ۱۰سال قبل
و با برکناری محمد دادگان از ریاست فدراسیون
فوتبــال رخ داد و فیفا هم به ســرعت ایران را از
حضور در تمام رقابتهای بینالمللی محروم کرد.
یکــی از ســخنگوهای فیفا در رابطــه با همین
موضوع با خبرگزاری رویترز به صحبت پرداخت و
درباره اظهارات مسئوالن وزارت ورزش و جوانان
ایران درباره مسعود شجاعی و احسان حاج صفی،
گفت" :ما موضوع را به دقت بررسی میکنیم و از
فدراسیون فوتبال ایران خواستهایم که درباره این
ل حاضر هیچ
موضوع به ما توضیح دهــد .در حا 
اظهارنظری نمیخواهیم انجــام دهیم و منتظر
پاسخ فدراسیون فوتبال ایران خواهیم ماند".
اساسنامه فیفا در موارد مختلفی فدراسیونها را
ملزم به تبعیت از قوانین کرده که مهمترین آنها
عدم دخالت ارکان سیاســی کشورها در مسائل
فوتبالی اســت و در یکی از بندها عنوان کرده که
این اتفاق برابر با تعلیق از مســابقات بینالمللی
است.
در ادامه نگاهی به اساســنامه نامه فدراســیون
جهانــی فوتبــال میاندازیم تا جدیــت فیفا در

برخورد با چنین مواردی مشخص شود.
** در بند هشتم تاکید شده که نهادها و مقامات
رســمی باید مقررات فیفا را در فعالیتهای خود
رعایت کنند و اقدمات آنها تحت تاثیر شــخص
سومی نباشد که اشاره به عدم ورود افراد دولتی و
فشارهای سیاسی هم دارد.
 :۸رفتار نهادها ،مقامات رسمی و دیگران
 .۱تمام نهادها و مقامات رســمی باید اساسنامه،
مقررات ،تصمیمــات و مجموعه مقررات اخالقی
فیفا را در فعالیتهای خود رعایت کنند.
ز .ادارۀ امــور خــود به طور مســتقل و حصول
اطمینــان از این که فعالیت آنها تحت تاثیر هیچ
شــخص ثالثی نیست ( .با رعایت مادۀ  ۱۹از این
اساسنامه)
 .۳تخلف از پاراگراف  ۱بند (ز)نیز ممکن اســت
منجر به اعمال مجازاتها شــود؛ حتی اگر نفوذ
طرف سوم ناشی از قصور عضو مربوطه نباشد .هر
فدراسیون عضو نسبت به تمام رفتارهای نهادهای
وابسته به خود که ناشی از قصور کلی یا سوءرفتار
عامدانه اعضای خود بوده در قبال فیفا مســئول
است.
** اساســنامه فیفا همچنین تاکید دارد که در
اساســنامه کشــورهای عضو ،بیطرفی در امور
سیاســی و مذهبی و مســتقل بــودن از هر نوع
دخالت سیاسی رعایت شود.
 :۱۵اساسنامۀ فدراسیونهای عضو

اساســنامه فدراســیونها باید اصــول مدیریتی
مناســب را رعایت کرده و به طور خاص ،حداقل،
باید دربردارنده مقررات مربوط به مسائل زیر باشد:
الف .بیطرفی در امور سیاسی و مذهبی؛
ب .منع کلیه اشکال تبعیض؛
ج .مســتقل بودن و جلوگیری از هر نوع دخالت
سیاسی؛
 :۱۹استقالل اعضا و نهادهای آنها

 .۱هر یک از اعضا باید در اداره امور خود مستقل
بوده و تحت تأثیر غیر ضروری هیچ نهاد یا شخص
سومی قرار نگیرد.
** در بخش تعلیق نیز فیفا اعالم میکند که اگر
فدراســیونی از عهده تعهدات خود بر نیاید ،شورا
بدون نظر کنگره ،فورا تعلیق میکند.

 :۱۶تعلیق

 .۱کنگره ممکن اســت یک فدراســیون عضو را

تنها براســاس درخواست شورا تعلیق کند .با این
وجود ،شــورا ،بدون رأی کنگره ممکن است یک
فدراســیون را در صورت تخطی جدی و مکرر از
تعهدات ناشی از عضویتش با اثر فوری تعلیق کند.
حکم تعلیق مصوب کنگره ،تا کنگره بعدی پابرجا
میماند مگر این که شورا چنین تعلیقی را قبل از
آن را در این فاصله لغو کند.
 :۶۰اجرای تصمیمات

 .۱کنفدراسیونها ،فدراسیونهای عضو و لیگها
باید تصمیمات اتخاذ شده از سوی ارکان مربوط
فیفا که بر طبق این اساسنامه قطعی بوده و تابع
فرجام نیست را به طور کامل رعایت کنند.
به گزارش ایســنا ،با توجه به قوانین متعددی که
فیفا در برخورد با ورود نهادهای دولتی و فشــار
سیاســی دارد ،فدراســیون فوتبال ایــران برای
جلوگیــری از تعلیق  -که تبعات آن متوجه تمام
فوتبال ایران از جمله تیم ملی که به جام جهانی
رفته و پرسپولیس که به مرحله یک چهارم نهایی
لیگ قهرمانان آسیا صعود کرده ،میشود  -پاسخ
مناســبی را به سواالت ناظران فیفا بدهد تا سایه
تعلیق از سر فوتبال ایران کنار برود.
فیفا از فدراسیون فوتبال ایران توضیح خواست

سخنگوی فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) تاکید
کرد که از فدراسیون فوتبال ایران درباره اظهارات
محمدرضاداورزنی نســبت به وضعیت احســان
حاج صفی و مسعود شجاعی توضیح خواسته است.
به گزارش مهــر ،اظهارات محمدرضــا داورزنی
معاون وزیر ورزش و جوانان درباره احسان حاج
صفی و مســعود شــجاعی دو ملی پوش ایرانی
تیــم پانیونیوس یونان بعد از بازی مقابل نماینده
رژیم اشــغالگر قدس در مرحلــه مقدماتی لیگ
اروپا بازتاب گســترده ای داشــته است .داورزنی
در مصاحبــه ای عنوان کرده بــود حاج صفی و
شــجاعی دیگر جایی در تیم ملی ایران نخواهند
داشت.در همین ارتباط خبرگزاری رویترز سراغ
یکی از سخنگویان فدراسیون جهانی فوتبال رفته
و موضع فیفا و احتمال تعلیق فدراسیون فوتبال
ایران را جویا شده است.ســخنگوی فیفا در این
ارتباط گفت :ما در حال حاضر در حال بررســی
این موضوع هستیم و از فدراسیون ایران خواسته
ایم تــا اطالعاتی در این ارتبــاط به ما بدهد.وی
تاکید کرد :فعال نمی توانیم نظر بیشتری در این

مامورانی که مشهورها را هم نمی شناسند؛

دلیل برخورد بد با خبرنگاران و پیشکسوتان چیست؟

مامورانــی که برای راه های ورودی به ورزشــگاه ها در نظر گرفته
می شوند در برخی موارد رفتار خوبی با پیشکسوتان و خبرنگاران
ندارند .به گزارش مهر ،خبرهای مخابره شــده از هفته سوم چه در
ورزشگاه تختی و چه در ورزشگاه آزادی اخبار خوبی نیست و موید
آن است که برخورد ماموران با مردم ،خبرنگاران و حتی مدعوین
خوب نبوده و بعضا این برخوردهای فیزیکی تا مرز جنجال هم رفته
است.در بازی دیدار نفت با پرسپولیس یکی از خبرنگاران با وجود
داشتن کارت خبرنگاری توســط یک سرباز ساده و بیخبر چنان
مورد لطف قرار گرفت که روی زمین پهن شــد! در آن دیدار حتی
بازیکن نفت را هم زدند! برخورد با بازیکن نفت به جایی رسید که
نیما نکیســا مداخله کرد.در آزادی هم اتفاق ها ادامه یافت .در این
ورزشگاه در حالی که قرار بود از سیروس دین محمدی تقدیر شود
و وی توسط فدراســیون فوتبال دعوت شده بود اما برخورد یکی
از ســربازها که دین محمدی را نمی شناخت کار را خراب کرد و
هل دادن این پیشکســوت از زمین به سمت بیرون آن هم جلوی
فرزنــدش کاری کرد که هیچس نتوانســت او را به جایگاه تقدیر
برگرداند.اتفاقات عجیب این دو روز شاید بیشتر از هر دلیل دیگری
به عدم شــناخت و آموزش برخی از سربازان بر گردد .بسیاری از
آنها اصال مربیان و مدیران و بازیکنان را نمی شناسند و همین عدم
شــناخت نه فقط در بازی های هفته ســوم فوتبال که در کشتی،
والیبال و سایر ورزش ها هم دیده می شود.این نوع برخوردها هم به

نظر می رسد هر سال بدتر از قبل می شود چرا که معموال با مردی
به سن و سال ســیروس دین محمدی برخورد اینچنینی صورت
نمی گرفت اما امروز متاسفانه چنین نکته ای دیده می شود .البته
که برخورد مسئوالن نظم هم مطابق با فرهنگ عمومی تماشاگران
بدتر شده است اما هر چه هست فرقی ندارد و به نظر می رسد باید
در این رابطه فکری اساســی کرد.هم برای رفتارهای زشــت و بی
قاعده و قانون برخی از هواداران که معلوم نیست از کجا به ورزشگاه
می آیند و هم برخورد های انتظامی که به نظر می رســد با تغییر
ها و تعویض پســت های اخیر بدتر هم شده است .در کشور های
پیشرفته در فوتبال ،نیروی انتظامی و حراست توسط خود باشگاه
از بخش خصوصی انتخاب و انتصاب می شــوند و به همین دلیل
سالها می مانند و خبرنگار و مربی و بازیکن را می شناسند و اگر هم
نشناسند رفتار بهتری با آنها خواهند داشت.
دین محمدی :پس از این پایم را در ورزشگاه آزادی نمی گذارم

مربی سابق تیم فوتبال استقالل گفت :به دلیل بی احترامی جمعه
شب گذشته دیگر به ورزشگاه آزادی نمی روم تا حرمت ها حفظ
شود .سیروس دینمحمدی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران  ،درباره
اینکه ماموران ورزشــگاه آزادی از حضورش در دیدار استقالل و
تراکتورســازی ممانعت کرده بودند ،اظهار داشت:به نظر من باید
احترام همه پیشکسوتان فوتبال حفظ شــود و امیدوارم رفتاری

ارتباط بدهیم.
کرهایها :تیم ملی ایران را حذف کنید

یک ســایت کرهای ابراز امیدواری کرد ،فیفا تی 
م
ملــی ایران را به خاطر آنچه که دخالت دولت در
امور فدراسیون و تیم ملی خوانده شده را تعلیق
کند تا بر این اســاس کره بتوانــد به عنوان تیم
نخست به جام جهانی برود .ب ه گزارشایسناوبه
نقــل از ،hankookilboبعد از این که با اعالم
معاون وزارت ورزش و جوانان ،احسان حاج صفی و
مسعود شجاعی از حضور در تی مملی فوتبال ایران
محروم شدند ،این موضوع بازتاب گستردهای در
رسانههای مختلف خبری داشته است.یک سایت
کرهای با اشاره به این موضوع ،نوشت" :دولتیها
در فوتبال ایران دخالــت کردهاند و این میتواند
سرنوشت انتخابی جام جهانی را تغییر دهد .بعد
از این که دو بازیکن ایرانی شاغل در لیگ یونان و
در باشگاه پانیونیوس در بازی برابر مکابی تل آویو
بازی کردند ،ســران ورزش ایران به شدت علیه
این موضوع واکنش نشان دادند و در نهایت شاهد
محرومیــت این دو بازیکن از حضور در تی مملی
فوتبالبودیم.اینخبرخوبیبرای فوتبالکرهجنوبی
اســت تا بــه راحتــی بتوانــد نهمیــن صعود
پیاپی به جــام جهانی را تجربه کند .ب ه هر حال
دو تیم ایران و کره باید چندی دیگر به مصاف هم
بروند و غیبت حاج صفی و شجاعی که دو بازیکن
ســابق ایران محسوب میشوند خود به سود کره
است.اکنون سوال اصلی به رعایت اساسنامه فیفا
بر میگــردد که کامال و صراحتا هر گونه دخالت
سیاست و مذهب را در فوتبال ممنوع کرده و به
همیــن خاطر بود که فیفا در مــاه آوریل فوتبال
کویت را به دلیــل دخالت دولت در امور خود به
حالــت تعلیق در آورد و بــه همین خاطر کویت
در انتخابی جام جهانــی حاضر نبود و به همین
خاطر کره جنوبی توانست بدون بازی برابر کویت
سه بر صفر برنده شــود .دیداری که در دور دوم
انتخابی جام جهانــی بود.اکنون در موضوع ایران
دخالت واضح سیاســت در امور فدراسیون دیده
میشــود و انتظار میرود که جریمهای به مراتب
ســنگینتر از آن چیزی که برای کویت در نظر
گرفته شده است را فیفا برای ایران در نظر بگیرد.
انتظار میرود فیفا به زودی رای خود را درباره این
موضوع و قبل از پایان انتخابی جام جهانی در قاره
آسیا اعالم کند".

که جمعه شب گذشته با من انجام شد با هیچ پیشکسوت دیگری
تکرار نشــود.مربی سابق اســتقالل ادامه داد :من برای حضور در
مراسم تقدیر به ورزشــگاه آمده بودم اما زمانی که رفتار نادرست
مامــوران را دیدم تصمیم گرفتم از ورزشــگاه بیرون بروم تا دیگر
چنین برخورد هایی با پیشکســوتان صورت نگیرد .پیشکسوتان
بــرای فوتبال مملکت ما زحمت کشــیدند و احتــرام آنها واجب
اســت .برخی افراد فقط دوست دارند که پیشکسوتان را یک دور
در امجدیه بچرخانند ،دیگر نمی دانند که پیشکسوتان قابل احترام
هســتند.دین محمدی افزود:دیگر به ورزشگاه آزادی نمی روم تا
حرمت ها حفظ شود .جالب است از من  IDکارت می خواستند
در حالی که اسم من خودش شناسنامه است .چطور این افراد به
خود اجازه می دهند که از که من کارت شناسایی بخواهند؟

گزارش

جهانبخش:

صعود به دور دوم جام جهانی سخت ،اما شدنی است
بازیکن ایرانی شاغل در لیگ هلند درباره حضور
موفق در جــام جهانی و دو بــازی باقی مانده
ایران بــه صحبت پرداخت.به گزارش ایســنا،
علیرضا جهانبخش ،لژیونر موفق ایران در فوتبال
هلند قرار اســت این فصل هــم در تیم آلکمار
بازی کند .این بازیکن که فصل گذشــته یکی
از موثرتریــن بازیکنان لیگ هلند لقب گرفت،
درباره شرایط خود و تیمش با یک خبرنگار آزاد
انگلیسیزبان در توییتر به صحبت پرداخت که
مصاحبه او را در زیر میخوانید.
علیرضا تو در سن کمی به فوتبال هلند
رفتی .از شرایط حضور در لیگ هلند و
تفاوت آن با ایران بگو.

با دخالتهای دولتی در امور فوتبال
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مــن از وقتی به فوتبال هلنــد آمدم چیزهای
زیادی از فوتبال یاد گرفتــم که مهمترین آن
نظم بود .هلندیها فوتبال را در ســنین پایه به
بازیکنان نوجوان یاد میدهند .خوشبختانه من
در  ۱۸ســالگی به هلند آمدم که ســال خوبی
محسوب میشود .قبل از آن در لیگ ایران بازی
کردم و باید بگویم از نظر امکانات ،فرق بســیار
زیادی بین ایران و هلند است .اینجا تمرینها
منظم است و شرایط خیلی خوبی برای بازیکنان
برای پیشــرفت وجود دارد .عالوه بر آن از نظر
تاکتیکی هم طبیعتا تفاوتهایی وجود دارد .ما
در ایران برای چیزهای ساده مثل توپ ،مشکل
داریم و اینجا چنین چیزهایی نیست.
آلکمار سال قبل نتوانست سهمیه اروپایی
به دست بیاورد .هدف و جاهطلبی تو و
تیمت برای این فصل چیست؟

بله متاسفانه نتوانستیم صعود کنیم ولی فصل
خوبی داشتیم .به نظر میتوانست بهتر هم شود.
برابر لیون  ۷بر یک شکست خوردیم و در فینال
جام حذفی هم نتوانستیم موفق شویم و باختیم.
امســال تمریندهنده جدیدی و البته تاکتیک
جدیدی در تیم ما وجــود دارد و من امیدوار و
خوشبینم که سال خوبی نسبت به قبل داشته
باشــیم .در نهایت طبیعی است که به قهرمانی
حداقل در یک جــام فکر کنیم .برای خود من
هم امسال ســال جام جهانی است .میخواهم
تواناییهایم را نشــان دهم و بتوانم بهتر از قبل
خودم را نشان دهم تا به تیم ملی برسم.
صحبتهایی درباره پیشنهادهای چند
تیم لیگ برتری به تو وجود داشت .آیا
این پیشنهادها واقعی بود؟

من روی فوتبال اســت .با آلکمار قرارداد دارم و
خوشحالم که اینجا هستم .رفتار خیلی خوبی
با من در آلکمار میشود .با این حال در فوتبال
شما نمیدانید چند هفته دیگر چه اتفاقاتی رخ
خواهد داد .چیزی که هست من اینجا خوشحال
هســتم .پیشنهاد رســمی هم تا االن نداشتم
و واقعا نمیدانم چند ســال دیگر چه اتفاقاتی
خواهد افتاد.
درباره صعــود به جام جهانی همراه تیم
ملی ایران بگو.

مردم فکر میکنند ما صعود خیلی آسانی به جام
جهانی داشتیم ولی واقعا این طور نبود .ما با کار
گروهی و البته رابطه خوب بین بازیکن و مربی
توانستیم به این موفقیت دست یابیم تا صعود ما
به جام جهانی آسان جلوه کند .میخواستیم هر
روز و هر بازی بهتر و بهتر شویم و سطح فوتبال
ایران را بــاال ببریم .ما در دو بــازی آینده هم
 ۶امتیاز را میخواهیم تا با بهترین نتیجه ممکن
به جام جهانی برســیم .انشاءاهلل بتوانیم بازی
دوستانه بزرگ داشته باشیم تا حضور موفقی هم
در جام جهانی داشته باشیم.
آیا فکر میکنید اکنون صعود به دور دوم
جام جهانی برای شما امکانپذیر باشد؟

انتظارات از تیم ملی خیلی باال رفته است .این کار
اصال آسان نیست .صعود به دور دوم کار دشواری
است .با این حال فکر میکنم بازیهای دوستانه
بزرگ و آمادگی مناسب عوامل مهمی برای باال
بردن کیفیت تیم باشند .تیمهای جام جهانی
بــا انتخابی فرق میکند .ما در دوره قبل (جام
جهانــی  )۲۰۱۴عملکرد خوبی داشــتیم ولی
برای صعود کافی نبود .حاال انشاءاهلل بازیهای
دوســتانه خوبی داشته باشیم تا بتوانیم به دور
دوم جام جهانی هم برسیم.
به نظر شما دلیل لژیونرهای زیاد فوتبال
ایران در این سالها چه بوده است؟

بــه نظر من اولیــن دلیل به خاطــر کارلوس
کیروش بوده .ببینید امکانات اروپا با ایران فرق
میکند و بازیکن وقتی بخواهد پیشــرفت کند
باید محدودیتها را کنــار بگذارد .دلیل دوم از
نظر من جام جهانی است که بیشتر بازیکنان
میدانند کادر فنی بازیکنان لژیونر را مد نظر قرار
میدهد و به نظرم همین عوامل باعث شدند که
ما لژیونرهای زیادی در این سالها داشته باشیم.

من کاری به پیشــنهادها ندارم و تمام تمرکز

نظرت درباره دو بــازی با کره جنوبی و
سوریه چیست؟

ما بــا  ۱۰۰درصد توان برای ایــن دو بازی به
میدان خواهیم رفت تا  ۶امتیاز را کسب کنیم.
بازی با کره در سئول اصال آسان نیست و برای
آنها بازی خاصی اســت چون میخواهند بعد
از مدتها ایران را شکست دهند .در بازی برابر
سوریه هم انگیزههای زیادی داریم چون آنها در
کواالالمپور اصال برخورد خوبی با ما نداشتند و
ما میخواهیم تالفی کنیم.
به عنوان سوال آخر هدفت از فصل جاری
چه خواهد بود؟

امسال امیدوارم بتوانم سال به سال بهتر و بهتر
شــوم و از نظر آماری بیشتر گل بزنم و موثرتر
بــرای تیمم بازی کنم تا در ســال جام جهانی
خودم را نشان داده باشم.

لیگ برتر
درخشان:

شرایط نفت درست نشود نمیمانم

سرمربی نفت تهران از شرایط این تیم پس از
شکســت مقابل پرسپولیس و تعطیلی تمرین
میگویــد .حمید درخشــان در گفتگو با ایلنا
،در خصوص شکست تیمش مقابل پرسپولیس
اظهار داشــت :بازی خوبی انجــام دادیم ولی
میدانســتیم در  45دقیقه دوم کم میآوریم و
باید در نیمه نخست کار را تمام میکردیم ولی
شــانس یار ما نبود و در نهایت اتفاقی افتاد که
دیدید.وی افزود :تیم ما بدنسازی نداشته و این
شرایط برایش طبیعی است و بدن بازیکنان در
نیمه دوم تخلیه میشود .واقعاً شرایط خاص و
سختی داریم و امیدوارم با فراموش کردن این
شکست از هفته آینده مجددا ً نتایج خوبی کسب
کنیم.درخشان در مورد دو شکست سه بر صفر
از پرســپولیس در فاصله  20روز تصریح کرد:
این نشــان از اختالف ما با پرسپولیس نیست.
در بازی سوپرجام که اص ً
ال شرایط خیلی بد بود
و تیمی تشــکیل نشده بود که بخواهیم مقابل
پرسپولیس قرار بگیریم .در بازی این هفته هم
توضیح دادم که شــرایط به چه گونهای پیش
رفت.ســرمربی نفت تهران با اشاره به تعطیلی
تمرین امروز تیمش عنوان کرد :مشکالتی در
باشــگاه وجود دارد که در اختیار من نیست و
من نمیتوانم آن را رفــع و رجوع کنم .وقتی
بــه تعهداتی که به بازیکنان داده شــده عمل
نمیشــود شــرایط روحی آنها هم دچار افت
میشــود و من چارهای نداشتم جز اینکه یک
روز به آنها اســتراحت داده و تمرین را تعطیل

کنم ولی از فردا مجددا ً تمرین خواهیم کرد و
امیدوارم مشکالت مالی برطرف شود.درخشان
در ادامه گفت :این شرایط که ما داریم در شان
هیچ تیم لیگ برتری نیست ،چه برسد به ما که
نماینده ایران در آســیا هستیم و باید از اعتبار
فوتبال ایــران در این رقابتهــا دفاع کنیم و
امیدوارم به قول و قرارهایی که داده شده عمل
شــود تا فقط به فکر مسائل فنی باشیم.وی در
مورد اینکه اگر شرایط کنونی ادامه داشته باشد
در این تیم میماند یا نه ،خاطر نشان کرد :وقتی
شــرایط درست نشود از دســت من به عنوان
سرمربی کاری بر نمیآید و وقتی نتوانم کاری
انجام دهم ماندن بیفایده خواهد بود.

