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برای بازسازی ورزشگاه آزادی پول دارند برای کشتی ندارند!
ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی امیدها گفت :چطــور باید به
کشتیگیرانم بگویم که تیم اعزام نمیشود و همه این سختگیریها
و دشواریهای وزن کم کردن بیثمر بوده است؟جمشید خیرآبادی
در گفتگو با تسنیم در مورد جدی شدن بحث عدم اعزام تیم امید به
مسابقات جهانی اظهار داشت :ماهها پیش مسابقات انتخابی را برگزار
کردیم ،اردو و تمرین گذاشتیم که تیم به امیدهای جهان برود اما حاال
اسیر بالتکلیفی شدهایم و واقعاً نمیدانیم جواب بچهها را چطور بدهیم.
مسئوالن پول دارند که استادیوم آزادی را بازسازی کنند اما برای حضور

امیدها در مسابقات جهانی پول ندارند.وی ادامه داد :این
بچهها امیدهای اصلی ما در المپیک آینده هستند و از
دست دادن مسابقات جهانی خیلی به ضرر تیم خواهد
بود .در این مدت بدون هیچ هزینهای کار کردیم ،بچهها
با جان و دل تمرین کردند ،تدارکات خاصی هم برای تیم
در نظر گرفته نشد ،به تورنمنت بینالمللی هم نرفتیم ،اما
خبر عدم اعزام تیم یک شوک بزرگ به من ایجاد کرد ،با وجود تمام
مشکالتی که بود میخواستیم در امیدهای جهان بهترین کشتیها را

ورزشی

بگیریم.سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی آذربایجان
خاطرنشان کرد :یکی از بچهها دیروز خواب ماند و کمی
دیرتر برای تمرین رسید .در حال وزن کم کردن است و
او را توبیخ کردم که نظم را به او یاد بدهم .به گریه افتاد و
عذرخواهی کرد ،حاال من چطور باید به او بگویم که تیم
اعزام نمیشود و همه این سختگیریها و دشواریهای
وزن کــم کردن بیثمر بوده؟ من واقعاً نمیدانم باید چطور به تیمم
بگویم بروید به خانهتان ،تیم اعزام نمیشود.

مصاف ماشین سازی و استقالل با تساوی بدون گل
دو تیم به پایان رسید.به گزارش ایسنا ،هفته یازدهم
لیگ برتر با برگزاری دیدار دو تیم ماشینسازی و
استقالل از ساعت ۱۵روزدوشنبه در ورزشگاه بنیان
دیزل تبریز پیگیری شــد .این دیــدار نه چندان
جذاب با تساوی بدون گل خاتمه یافت.با این نتیجه
استقالل  ۱۵امتیازی شد و به رده ششم صعود کرد.
ماشینسازی نیز با یازده امتیاز از یازده بازی در رده
یازدهم قرار گرفت.
نخســتین موقعیت ایــن دیدار به لطف اشــتباه
ســهرابیان و فرصــت طلبی رضــا خالقیفر روی
دروازه اســتقالل خلق شــد اما ضربــه محکم و
قدرتی مهاجم ماشینســازی با اختالف اندک به
تور کنــار دروازه برخورد کرد و دروازه اســتقالل
باز نشد .ماشینســازی در ده دقیقه نخست بازی
میتوانست به گل برسد اما استقالل رفته رفته سوار
بر توپ و میدان شــد که بهترین فرصت آبیها را
مهدی قائدی در موقعیت تــک به تک توپ را به
تبریزی پاس نداد و در عوض شوت او را دخسوس
دفع کرد .در ادامه بازی موقعیت خاصی نداشــت
و مهمترین اتفاق این نیمه مصدومیت مجدد علی
کریمی و خروج او از میدان بود.

هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر،

تساوی سرد
و کسل کننده
درتبریز
ماشین سازی صفر استقالل صفر

> نیمه دوم:

> کریمی را چند هفتهای در اختیار نداریم

سرمربی تیم فوتبال استقالل پس از تساوی بدون
گل تیمش مقابل ماشینسازی گفت :تساوی نتیجه
چندان بدی هم نبود .به گزارش ایلنا ،وینفرد شفر
بعــد از دیدار تیمش مقابل ماشینســازی اظهار
داشــت :در نیمه اول فرصت خوبی داشــتیم که
بازی را یک بر صفر کنیم ،پاس خوب قائدی برای
صیادمنش بود ولی گل نشد ،علی کریمی در این
نیمه مصدوم شد و امیدوارم که بازوی او نشکسته
باشد.او ادامه داد :تیمی که خوب ضد حمله میکرد
ماشــین سازی بود ،وقتی اتفاقات بازی را کنار هم
میگــذارم می بینم که صفر صفر نتیجه بدی هم
نبود! با از دست دادن کریمی او را هم مثل منتظری
که از لیدرهای ما اســت چند هفته ای در اختیار

نداریم .نکته ای که به بازیکنانم گفتم این بود که
اول صبر کنند تا حریف به ســمت گل ما بیاید تا
ما بعد از آن حمله کنیم .چون نمیخواســتیم با
توپهای بلند بازی کنیــم .در نیمه دوم تبریزی
و صیادمنش فرصت خوبی داشــتند ولی از دست
رفت.سرمربی اســتقالل ادامه داد :بازیکنان جوان
باید در این شــرایط قرار بگیرند تا تجربه به دست
بیاورند .ما در این چند هفته نتایج خوبی نگرفتیم
و امروز هم ســعی کردیم بــازی را ببریم اما من
امیدوارم نتایج خوبی بگیریم و بهتر شــویم .زمانی
که سبک بازی حریف را ببنید به این میرسید که
آنها دنبال ضد حمله بودند .به همین دلیل نمیشد
با پاس بلند به گل برســیم چون حریف گلر بلند
قدی داشت .در تیم ما هیچکس بزرگتر از استقالل
نیست و نظم تیمی در استقالل از همه چیز برای
من مهمتر است .رضا آذری زمانی که به بازی آمد
کمی مضطرب بود ولی رفته رفته بازی خوبی انجام
داد و شــاید در بازی آینده هم برای ما بازی کند.
وی تاکید کرد :این استقالل اول باید یاد بگیرد که
بازیهایــش را ببرد .دراین بازی چند بازیکن را در
اختیار نداشتیم .سهرابیان و دانشگر هم برای اولین
بار بود که کنار هم بازی میکردند .به همین دلیل

فدراسیون جهانی وزنه برداری اعالم کرد سهراب
مرادی می تواند دومین وزنه بردار ایرانی باشد که
در سن باال قهرمان جهان شده است .فدراسیون
جهانــی وزنه بــرداری در مورد رقابت دســته
 ۹۶کیلوگرم قهرمانی جهان و حضور سهراب مرادی
در این وزن نوشــت :رقابت دسته  ۹۶کیلوگرم
برای نخســتین مرتبه در قهرمانی جهان برگزار
خواهد شد .ســهراب مرادی در این وزن حضور
دارد که در مسابقات جهانی سال گذشته موفق
شــد هر ســه مدال طالی یک ضرب ،دوضرب
و مجموع را کسب کرد.ســن مرادی ۳۰سال و
 ۴۶روز اســت و بعد از محمود نامجو می تواند
دومین وزنه بردار ایرانی باشــد که در ســن باال
قهرمان جهان شده است .نامجو هم در مسابقات
جهانی  ،۱۹۵۱در حالی که ۳۳ســال و  ۳۶روز
داشت ،قهرمان جهان شد.در میان وزنه برداران
ایران ،محمد نصیری و حسین رضازاده توانسته
اند ۱۰طالی بزرگســاالن جهــان (یک ضرب،
دوضــرب و مجمــوع ) بگیرنــد .پــس از آنها،
بهداد سلیمی و کیانوش رستمی هر کدام  ۴طالی

اســت که میگویم با این اتفاقات و تغییرات صفر
صفر بد نبود .البته این بازی تمام شده و باید منتظر
وضعیت کریمی باشیم .شــاید خیلیها در تهران
متوجه منظور من نشــوند ولی فوتبال یک بازی
گروهی است و مثل فرمول ریاضی نیست که ما آن
را به یکباره حل کنیم.ما باید روی اشتباهاتمان کار
کنیم تا به شرایط مد نظرمان برسیم.
مهاجری چند موقعیت صد در صد ما به هدر رفت
رضا مهاجری در نشســت خبری بعــد از بازی با
استقالل اظهار داشت :جا دارد در ابتدا به هواداران
تبریزی که به ورزشگاه آمدند خسته نباشید بگویم
و از آنها تشکر کنم .آنها خیلی به ما کمک کردند،
یکسری جاها در حال کم آوردن بودیم که آنها به
ما کمک کردند .ما فوتبال قابل قبولی انجام دادیم و
با تمام احترامی که برای تیم استقالل قائل هستم
باید بگویم چهار موقعیت فوقالعاده گلزنی داشتیم
که متاســفانه تبدیل به گل نشــد .اگر یکی از آن
توپها گل میشد کار استقالل برای جبران سخت
بود .مهاجری ادامــه داد :در این بازی روز پرفروغ
مهدی رحمتی بود که یک تنه مقابل ما ایســتاد
واجازه نداد ما به گل برســیم .من از همین جا به
او خسته نباشید میگویم البته همه چیز دست به
وزنهبرداریقهرمانیجهان۲۰۱۸

گزارش جالبIWF
ازرکوردهاییکه
سهرابمرادی
بایدبشکند

جهان(یک ضرب ،دوضرب و مجموع) در کارنامه
دارند .سهراب مرادی اگر بتواند دو یا سه طال در

حسینی:

توپهای جدید تغییر جهت ناگهانی میدهند

دروازهبــان تیم ملــی فوتبال ســاحلی ایران
میگوید توپهای مســابقات جام بین قاره ای
سرعت باالیی دارند و دچار تغییر جهت ناگهانی
میشوند که بدون شک کار را برای دروازهبانها
بسیار سخت خواهد کرد.به گزارش فدراسیون
فوتبال ،پیمان حســینی ،دروازه بان تیم ملی

مشکل فروش بلیط ونامه فدراسیون به باشگاه پرسپولیس

در پی بروز مشکالتی در روند فروش بلیت دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا بین تیمهای
پرسپولیسوکاشیماآنتلرزژاپن،فدراسیونفوتبالباارسالنامهایبهباشگاهپرسپولیس
خواستار ارائهتوضیحاتمقتضیدر اینبارهشد.در ایننامه،فدراسیونفوتبالهمچنین اعمال
مدیریت مربوط به مراحل فروش بلیت اینترنتی و نظارت در این خصوص و هدایت تماشاگران به
سمت صندلیهای خود در ورزشگاه آزادی و در روز مسابقه را خواستار شده است.

اصفهانیان :چرا پاسخ شفافی به نامه فیفا نمیدهند؟

> نیمه اول:

ماشینسازی نیمه دوم را هم با یک موقعیت خیلی
خوب آغاز کرد که موســوی شــوت خود را دقیقا
بــه جایی زد که رحمتی قرار داشــت و توپ او با
برخورد به پای رحمتی دفع شــد .بازی تا دقیقه
 ۵۷آرام دنبــال و کم حادثه دنبال شــد تا اینکه
مرتضی تبریزی در محوطه جریمه ماشینســازی
صاحب فرصت گلزنی شــد اما نتوانست به موقع
ضربه خود را بزند و در نهایت این فرصت از دست
رفت .اســتقاللیها در دقیقه  ۶۷صاحب موقعیت
خطرناکی شدند که مهاجمان در سه مرحله متوالی
مغلوب دخسوس و مدافعان ماشینسازی شدند و
نتوانستند دروازه راباز کنند .در ادامه نیز هر دو تیم
حمالت نه چنــدان زهرداری روی دروازه همدیگر
داشتند اما نتوانستند به گل برتری دست یابند و در
نهایت به تساوی رضایت دادند.
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فوتبال ســاحلی ایران درباره جام بین قارهیی
فوتبال ساحلی گفت :شــرایط تیم و بازیکنان
بسیار خوب است .آماده شروع مسابقات هستیم
تا در اولین دیدارمان در روز سهشنبه به مصاف
تیم ملی آمریکا برویم .او درباره شرایط و میزان
آمادگی خود اظهار کرد :از ناحیه کتف و گردن
آســیب دیدگی دارم ،اما بهطــور کلی آمادگی
مناسبی دارم .برترین دروازهبان جهان در سال
 ۲۰۱۷درباره توپهای جدیدی که قرار اســت
برای اولینبار در رقابتهــای جام بین قارهیی
اســتفاده شــود ،بیان کرد :نخستین تمرین را
شبگذشــته با استفاده از توپهای جدید و در
ورزشــگاه جدید مسابقات پشت سر گذاشتیم.
حسینی افزود :توپهای جدید سازمان جهانی
فوتبال ســاحلی زیبا ،اما بســیار ســبکتر از
توپهای سالهای گذشته است .اینطور که در
تمرینات مشهود بود این توپها سرعت باالیی
دارند و دچار تغییر جهت ناگهانی میشوند که
بدون شک کار را برای دروازهبانها بسیار سخت
خواهد کرد.

این مسابقه بگیرد ،باالتر از رستمی و سلیمی قرار
می گیرد چون او سه مدال طال از سال گذشته

دست هم داد تا ما نتوانیم برابراستقالل موفق شویم
اما به یک باوری رســیدیم که میشود استقالل و
پرســپولیس را شکســت داد .جا دارد از برخی از
بازیکنانم تشکر کنم از فرید کریمی بهزادی که با
آســیبدیدگی و جابجایی لگن برای ما بازی کرد.
دراین بازی پنج بازیکن مصدوم داشتیم و نکته مهم
این اســت که دروازه ما مقابل استقالل باز نشد .از
ســوی دیگر باید به این موضوع اشاره کنم که ما
در خط حمله باید مشــکالتمان را برطرف کنیم و
همانطور که گفتــم بار گلزنی ما روی یک بازیکن
اســت.وی با اشاره به اینکه مشکالت قبلی تیمش
را حل کرده اســت گفت :یکسری کارها دست ما
بوده و یکسریها هم دســت ما نبوده است ،ما به
دنبال مقصر نیستیم ولی باید بپذیریم ماشینسازی
امسال خوب شروع نکرد زمانی که به این تیم آمدم
بازیکنان آمادگی جسمی نداشتند ولی در یکسری
چیزها پیشرفت کردیم که نمیشود یک روزه همه
چیز را حل کرد .امیــدوارم با کمک هیئت مدیره
تمامی مشکالت را در نیم فصل حل کنیم .از طرفی
این تیم زمانی اســم دیگری داشــت و پاسخگوی
طیــف کمی بودیم اما حاال از ما انتظار دارند و من
هم باید جوابگو باشم.
دارد.نکته جالب دیگر این است آخرین وزنه بردار
ایرانی که توانسته دو سال متوالی قهرمان جهان
شود ،بهداد سلیمی بوده که در سالهای ۲۰۱۰
و  ۲۰۱۱قهرمــان جهان شــد.حاال باید دید که
ســهراب مرادی هم می تواند برای دومین سال
پیاپی قهرمان جهان شــود یــا خیر؟به گزارش
ایسنا ،سهراب مرادی روز چهارشنبه هفته جاری
از ساعت  ۱۶در دسته  ۹۶کیلوگرم به رقابت می
پردازد و در این وزن امیر حقوقی هم برای ایران
وزنه می زند.در این وزن الکســاندر زایچیکوف
دارنــده برنز المپیک در دســته  ۱۰۵کیلوگرم،
تیان تائــو نایب قهرمــان المپیک در دســته
 ۸۵کیلوگــرم و فارس البــاخ از قطر مهمترین
رقبای وزنه برداران ایران هستند .سهراب مرادی
که به نظر می رســد وضعیت خوبــی دارد ،در
تمرین تیم ملی در عشــق آباد ترکمنستان هم
سنگین کار کرد و وزنههای  ۱۸۰در یک ضرب و
 ۲۲۰در دوضرب را مهار کرد و این وزنهها مورد
توجه رسانههای خارجی قرار گرفت به طوری که
فیلم وزنههای او را منتشر کردند.

سوزوکی:

جو ورزشگاه آزادی وحشتناک است

مهاجم گلزن کاشــیما آنتلرز پیــش از دیدار
با پرســپولیس گفت :اگرچه ما در بازی رفت با
نتیجه  2بر صفر از پرســپولیس جلو افتادیم اما
در بازی برگشــت بازی ســختی پیش روی ما
وجود دارد .به گزارش فارس ،ســوزوکی مهاجم
گلزن کاشیما آنتلرز پیش از دیدار با پرسپولیس
در دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا در
مصاحبه با سایت  NHKژاپن گفت :اگرچه ما در
بازی رفت با نتیجه  2بر صفر از پرسپولیس جلو
افتادیم اما در بازی برگشت بازی سختی پیش رو
ما وجود دارد چون در ورزشگاهی باید بازی کنیم

که  100هزار نفر هوادار ایرانی حضور دارند.وی
افزود :می دانیم بازی ســختی را در آزادی پیش
رو داریم و وقتی از بازیکنان قدیمی ژاپن درباره
جو این ورزشگاه سوال میکنیم همه متفقالقول
میگویند که جو وحشــتناک در این ورزشگاه
حکم فرماســت .ولی ما تالش میکنیم تا برای
اولین بار قهرمان آسیا شویم و جام را به باشگاه
کاشیما و ژاپن ببریم.ســوزوکی در پایان تاکید
کرد :آرزو دارم که شنبه آینده در ورزشگاه آزادی
مقابل پرسپولیس گلزنی کنم و با همه توان این
کار را در مسابقه برگشت انجام خواهم داد.

عضــو هیئــت رئیســه فدراســیون فوتبال
گفــت :آقــای داورزنی به ســؤاالتی که از او
دربــاره اساســنامه فدراســیون فوتبــال در
وزارت ورزش پرســیدیم پاسخ بدهند و یا به
صراحت بگویند که فدراســیون فوتبال ایران
دولتی اســت .فریــدون اصفهانیان در گفتگو
با فارس ،در مــورد اینکه داورزنی اعالم کرده
مجمع عمومی فدراســیون تکلیف ریاســت
فوتبــال را معلوم میکند ،اظهار داشــت :در
مورد صحبتهــای جناب آقای داورزنی فقط
میخواهــم توضیحاتی را برای شفافســازی
اذهــان عمومــی بیــان کنــم ،اول اینکه از
جناب داورزنی میخواهم بهتر اســت یک بار
اساسنامه فدراسیون فوتبال را به دقت مطالعه
کنــد.وی افزود :آقای داورزنــی بداند مجمع
عمومی فدراسیون فوتبال با برگزاری انتخابات
ریاست فدراسیون فوتبال یکبار تکلیف ریاست
فوتبال را مشخص کرده است ،اگر هم منظور
ایشــان قانون منع به کارگیری بازنشستگان
اســت ،که بایــد خدمت ایشــان عرض کنم
بند یــک اساســنامه فدراســیون فوتبال به
صراحت اعالم کرده فدراســیون فوتبال ایران
یک نهاد کامال خصوصی و مســتقل اســت و
نه تنها فدراســیون فوتبال ایــران بلکه ۲۰۴
عضــو فیفا یعنی فدراســیون فوتبــال دیگر
کشورها هم کامال خصوصی و مستقل هستند.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با اشاره
به صحبتهایی که در گذشــته با معاون وزیر
ورزش شــده اســت ،گفت :بهتر است آقای
داورزنی به ســؤاالتی که ما از ایشان در مورد
اساسنامه فدراســیون فوتبال پرسیدیم پاسخ
بدهند ،اگر جناب داورزنی ودوستانشــان نظر
دیگری دارند بگویند و یکبار به صراحت اعالم
کنند که فدراسیون فوتبال ایران دولتی است.
وی افزود :مهمتر از همه اینکه وزارت ورزش
هیچ پاســخی به نامه اخیر فیفــا که در آن
عنوان شده فدراســیونهای فوتبال نهادهای
مســتقل و خصوصی هســتند نداده اســت،
فدراسیونهای فوتبال نهادهایی کامال مستقل
و خصوصی هستند و حتی واژه عمومی هم در
اساسنامه حذف شده است ،لذا نیازی نیست
که مجمع عمومی فدراســیون فوتبال در این
مورد تشکیل جلسه بدهد.

نابغه بوکس رسما وارد  MMAشد

فلوید می ودر رســما وارد حرفه  MMAشد و
قرار است اولین دیدار خود را در کمپانی رایزن
ژاپــن انجام دهد.به گزارش ایســنا و به نقل از
گاردین ،فلوید می ودر بوکســور سبک وزن و
بدون شکســت آمریکایی که تمام  ۵۰مبارزه
قبلی خود را با برد به پایان رســانده اســت با
کمپانــی رایزن قرارداد امضا کرد و قرار اســت
شب ســال نوی میالدی برابر تنشین ناسوکاوا
از ژاپــن قرار گیرد.این بوکســور ژاپنی هم هر
 ۲۷مبارزه خود در بوکس را با برد به پایان رسانده
و با تنها  ۲۰ســال ســن ،نام خود را به عنوان
پدیده کیک بوکسینگ مطرح کرده است.این
در حالــی بود که انتظار میرفت فلوید می ودر
 ۴۱ســاله با حبیب نورماگمدوف یا کونور مک
گریگور رقابت کند .هنوز اعالم نشده است که

این مبارزه تحــت قوانین بوکس خواهد یود یا
کیک بوکسینگ .آخرین مبارزه فولید می ودر
برابر کونور مک گریگور بود که باعث شــد می
ودر  ۱۰۰میلیون دالر به دست بیاورد .ناسوکاوا
این مبارزه را مهمترین مبارزه خود دانســت و
عنوان کرد که میخواهد با ضربات مشت خود
تاریخ سازی کند.

جهانبخشمیتواندبازیکنکلیدیایراندرجامملتهایآسیاباشد

کنفدراسیون فوتبال آسیا به تمجید ازهافبک
ایرانی برایتون انگلیس پرداخته است .به گزارش
فارس ،توئیتر مســابقات جام ملتهای آســیا
 2019امارات به تمجید از علیرضا جهانبخش،
ســتاره ایرانی برایتــون پرداختد و نوشــت:
علیرضا جهانبخش در فصل گذشته در ترکیب
آلکمار هلند خوش درخشــید و تا جایی خوب

پیش رفت که به باشگاه برایتون انگلیس منتقل
شــد .جهانبخش می تواند به ستاره و بازیکن
اصلی ایــران در جام ملتهای آســیا 2019
تبدیل شــود تا بعد از  1976دوبــاره ایران را
قهرمان آسیا کند.تیم ملی کشورمان در مرحله
گروهی جام ملتهای آســیا  2019با تیمهای
عراق ،یمن و ویتنام همگروه است.

امباپهگرانترینبازیکنجهانشد

مهاجم پاری ســن ژرمن بــا کنار زدن هری
کین و نیمار ،ارزشــمندترین بازیکن جهان
شد.به گزارش ایسنا و به نقل از آس ،سایت
CIES Football Observatory
هر ماه ارزش بازیکنــان پنج لیگ برتر اروپا
را بررســی میکند .این بار ،کیلیان امباپه با
 ۲۱۶.۵میلیون یورو گرانترین بازیکن جهان
لقب گرفت .ارزش مهاجم پاری سن ژرمن در
ماه اکتبر ۲۳ ،میلیون یورو افزایش یافت.این
اتفاق باعث شــد هری کین با ارزش ۱۹۷.۳
میلیون یورو به رتبه دوم سقوط کند .مهاجم
انگلیســی به همراه نیمــار ،محمد صالح و
فیلیپ کوتینیو در رتبه دوم قرار دارند.ارزش
کنونی لیونل مســی و کریســتیانو رونالدو

بــه ترتیــب  ۱۷۰.۶و  ۱۲۳.۶میلیون یورو
است.

برایداورهاحکمگوشتقربانیراداریم

ســرمربی تیم فوتبال پار 
س
جنوبی جم گفت :چون ما تیم
وســط جدولی هستیم برای
داورها حکم گوشت قربانی را
داریم.مهدی تارتار در گفتگو
با میزان ،در مورد شرایط این
روزهای تیم پــارس جنوبی
جم اظهار داشــت :تیم ما از
نظر کیفیتی و فنی شــرایط
خوبی دارد اما مســئلهای که
ما را به شــدت آزار میدهد
بحث داوری اســت .متاسفانه
داوریهــا امســال وضعیت
خوبی نــدارد و اکثر تیمها از
این شــرایط ناراحت هستند.
وی ادامه داد :چــون ما تیم
وســط جدولی هستیم برای
داورها حکم گوشت قربانی را
داریم .ما داریم قربانی تیمهای
مدعی و انتهای جدولی میشــویم و سرنوشت
ما برای کسی مهم نیست.سرمربی تیم فوتبال

پارس جنوبی جم در خصوص
بازی هفته دوازدهم تیمش با
پیکان هم گفت :پیکان تیمی
بوده که در این چند ســال
ثبات داشــته و از کادرفنی
خوبــی هــم بهــره میبرد.
کار ما مقابل پیکان ســخت
اســت اما میخواهیم برنده
بازی باشــیم .مسئله مهم و
نگــران کننــده در مــورد
تیــم ما این اســت که تمام
باختهایمان مقابل تیمهای
پایینتــر از خودمــان بوده.
تارتار در پاســخ به این سوال
که آیا بــرای نقل و انتقاالت
نیم فصــل برنامــهای دارد
تاکید کرد :ما کال  ۱۵بازیکن
بزرگســال داریم و به خاطر
همین احتماال کســی از ما
جدا نمیشود .به  ۲،۳بازیکن
جدید نیاز داریم که با شــروع رســمی نقل و
انتقالت سراغ آنها میرویم.

