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نگاه

جام به خطر میافتد؟

پارسجم میتواند قهرمان را
در هفته پایانی لیگ تغییر دهد؟
 5فاکتور مهم این تیم را بررسی
میکنیم.
به گزارش وبســایت نود ،باز
هم تکلیف قهرمانی لیگ برتر به
هفته پایانی کشیده شده است.
مهمان پارسجم است و با یک تساوی هم میتواند
در هفته آخر پرســپولیس
ِ
جام را باالی سر ببرد .پارسجم این فصل مقابل تیمهای مدعی فقط  1مرتبه
در جم شکست خورده و سایر تیمها را در حسرت برد به خانه برگردانده است.
البته اگر گل به خودی آرمین سهرابیان نبود ،پارسجم هیچ بردی هم مقابل
تیمهای مدعی ثبت نمیکرد.
خطرناکترین بازیکنان حریف هم بازیکنان ســابق پرســپولیس هستند؛
محمد نوری با  5گل و روحاهلل ســیفاللهی با  4گل و  4پاسگل .ضمن اینکه
پارسجم فقط  5بازی از  14میزبانی این فصلش را برنده شــد و پرسپولیس
هم اگر مانند  9تیم دیگر موفق شود از جم با امتیاز خارج شود ،میتواند جام
قهرمانی را باالی سر ببرد.
بیخطر مقابل مدعیها
پارسجــم در  9بازی این فصل مقابل  5تیــم باالی جدول ،فقط یک برد
به دســت آورد .این تیم در هفته چهارم موفق شــد بــا گل به خودی آرمین
ســهرابیان ،استقالل را در جم شکست دهد .سپس با سپاهان به تساوی دو بر
دو رسید و با پدیده هم یک یک مساوی کرد.
تراکتورســازی دیگر تیمی بود که به جم رفت و توانست اولین تیم مدعی
باشــد که در این فصل پارس را شکســت میدهــد .تراکتوریها با یک گل
شــاگردان تارتار را در خانه شکســت دادند .در نتیجه پارسجم در بازیهای
خانگی این فصل مقابل تیمهای مدعی  1برد 2 ،تســاوی 1 ،شکســت 4 ،گل
زده و  5گل خورده ثبت کرده است.
پارسجم در بازیهای خارج از خانه مقابل تیمهای مدعی ولی  4شکست
و  1تســاوی ثبت کرده که آمار کلی این تیم مقابل  5تیم باالی جدولی را به
 1برد 5 ،شکست و  3تساوی تغییر میدهد.
بازیکنان برتر پارسجم
دو بازیکن از سه گلزن برتر این فصل پارسجم سابقه بازی در پرسپولیس
را دارنــد .محمد نوری با  5گل بهترین گلزن این فصل جمیهاســت .روحاهلل
ســیفاللهی و مجید علیاری هم  4گل برای پــارس زدند .ضمن اینکه به نام
سیفاللهی  4پاسگل هم ثبت شده است.
میزبانی با  3شکست
پارسجــم در جــدول بازیهای خانگی ششــمین تیم برتر لیگ اســت.
شــاگردان تارتار این فصل در جم  5برد 6 ،تســاوی و  3شکســت را تجربه
کردند؛  18گل زدند و  13مرتبه دروازهشــان باز شــد .در  5میزبانی آخر هم
یک برد 2 ،تساوی و  2شکست ثبت کردند.
عملکرد دروازهبانهای پارسجم
رحمان احمدی در  15مسابقه این فصل درون دروازه پارسجم قرار گرفت
که میانگین کمتر از یک گلخورده در هر مسابقه را ثبت کرده است .رحمان
در چهار بازی از این  15مسابقه کلینشیت کرد و گلی نخورد.
احمــدی طبق آمار متریــکا به طور میانگین در هر مســابقه  2مهار دارد
و حدود ســی درصد از شــوتهای در چارچوب حریف را گل میخورد .آمار
امیدوارکننده برای پرســپولیس 8 ،اشــتباه فردی اســت که این فصل برای
رحمان احمدی ثبت شده است.
دیگر دروازهبان پارسجم احمد گوهری اســت .دروازهبان  23سالهای که
در  14مسابقه این فصل رحمان احمدی را نیمکتنشین کرده است .گوهری
به طور متوســط  1.2گل در هر بازی خورده و فقط در سه مسابقه دروازهاش
را بســته نگهداشته اســت .گوهری هم مانند احمدی متوسط دو مهار در هر
مسابقه ثبت میکند؛ با این تفاوت که گوهری حدود چهل درصد از شوتهای
در چارچوب را گل میخورد.
تقابل در جم
پرســپولیس تا به حال فقــط یک بار در جم با پارس بــازی کرده که آن
مسابقه هم حسابی به دردسر افتاد.
دیداری که محســن فروزان ضربه پنالتی پــارس را زد و توپش به دو تیر
دروازه بیرانوند خورد ولی وارد دروازه نشــد .در نهایت هم دقیقه  96شــایان
مصلح تنها گل بازی را با چاشنی شانس به ثمر رساند.

برانکو ایوانکوویچ:

پیشنهادهای جدیدی دارم اما پرسپولیس دنبال تمدید قرارداد است

ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس عنوان
کرد کیفیت و خوشحالی بازیکنانش ،خیالش
را بابت بازی با پارس جنوبی راحت میکند.
او اشــاره کرد هنوز یک سال دیگر از قرارداد
او با این تیم باقی مانده است.
به گزارش ایسنا  ،پرسپولیس میتوانست
با برتری در بازی برابر ماشــین سازی عنوان
قهرمانی خود را در لیگ برتر قطعی کند .با
این حال این بازی با تســاوی یک بر یک به
پایان رسید تا همه چیز به هفته آخر کشیده
شود و حاال سرخها میتوانند با یک امتیاز در
بازی با پارس جنوبی قهرمانی خودشان را در
لیگ برتر قطعی کنند.
پرســپولیس با  ۵۸امتیاز در صدر جدول
لیگ برتر قرار دارد و ســپاهان با  ۵۵امتیاز
دوم است و یکی از این دو تیم روز پنجشنبه
جام قهرمانی را باالی سر میبرد.
پرسپولیس در بوشهر با پارس جنوبی رده
دوازدهمی بازی دارد و ســپاهان نیز میزبان
اســتقالل خوزستانی اســت که سقوط این
تیم به دسته پایینتر قطعی شده است و در
صورتی تیم برانکو قهرمان نمیشود که تیم
او شکست بخورد و سپاهان برنده بازی خود
شود .البته احتمال کمی وجود دارد که این
ســناریوی تاریک رخ دهد چون پرسپولیس
در  ۲۹دیــدار خود در ایــن فصل لیگ برتر
تنها یک بار شکست خورده است.
برانکــو ایوانکوویچ ابتدا دربــاره بازی با
ماشــین ســازی گفت :اتفاقات عجیبی در

این دیدار رخ داد .مالکیــت توپ ما در این
بازی  ۷۰به  ۳۰بود و  ۱۹شــوت به ســمت
دروازه حریف داشتیم و تنها یک گل به ثمر
رساندیم .میتوانستیم گلهای زیادی به ثمر
برسانیم ولی مدافعان و دروازهبان حریف این
اجازه را به ما ندادنــد .گلی هم که دریافت
کردیم روی یک اشتباه و اتفاق ساده بود که
وارد دروازه ما شد .روی بودیمیر  ۳پنالتی در
این مســابقه رخ داد ولی داور تنها یک مورد

را پنالتی اعالم کرد و به سادگی از دو اعالم
پنالتی دیگر گذشت.
او در ادامــه گفت :تنهــا  ۷۰هزار نفر در
ورزشــگاه بودند در حالی که میشــد ۱۰۰
هزار نفر در ورزشــگاه باشــند .االن نسبت
به قبل احســاس هیجان و شادی کمی در
کنار باشگاه حس میشود چون قهرمانی به
ما خیلی نزدیک شــده است و این سومین
قهرمانی پیاپی ما در لیگ برتر میشود.

  5تیم مدعی در بدترین حالت فصل را در چه رتبهای تمام میکنند؟

برانکــو خاطرجمع اســت که در بدتریــن حالت نایب
قهرمان میشود .استقالل و ســپاهان ولی رقابت نزدیکی
بــرای نایب قهرمانــی دارند و در بدترین شــرایط چهارم
میشــوند .به گزارش وبسایت نود ،فقط یک هفته تا پایان
لیــگ زمان باقی مانــده و جایگاه هیــچ تیمی در جدول
ردهبندی قطعی نیســت .هنوز مشخص نیست که از بین
پرســپولیس و ســپاهان کدام تیم قهرمان میشود .هنوز
نایب قهرمانی قلعهنویی هم قطعی نشــده و شاید این تیم
بین  5تیم مدعی ،چهارم شود .استقالل هم این شانس را
دارد که یک پله صعود یا سقوط کند.
پرسپولیس
پرسپولیس با تیم ســوم جدول  4امتیاز اختالف دارد.
اتفاقی که خاطر برانکو را جمع میکند بعد از دو قهرمانی،
در بدترین شــرایط هم نایب قهرمان خواهند شد .هر چند
که این تیم شــانس خیلی باالیی برای کسب سومین جام
متوالی دارد.
سپاهان
شــاگردان امیر قلعهنویی در بدترین شــرایط بین پنج
تیم ،چهارم میشــوند .سپاهان یک امتیاز از استقالل و دو
امتیاز از پدیده بیشتر دارد که در صورت شکست در هفته

پایانی و پیروزی اســتقالل و پدیده به رتبه چهارم سقوط
میکند .با توجه به اختالف چهار امتیازی این تیم نســبت
به تراکتور ،قطعا سپاهان از رتبه چهارم پایینتر نمیرود.
استقالل
فرهاد مجیدی همچنان این شانس را دارد که فصل را
به عنوان نایب قهرمان به پایان برســاند .هر چند که روی
کاغذ شــانس حضور در رتبه پنجم را هم دارند .البته بعید
است حتی با وجود شکست استقالل و برد تراکتورسازی،
تبریزیهــا بتواند  9تفاضل گلی که عقب هســتند را هم
جبران کنند .در نتیجه احتماال استقالل در بدترین حالت
فصل را در رتبه چهارم به پایان میرساند.
پدیده
شاگردان گلمحمدی در فاصله یک هفته مانده به پایان
لیگ با کسب  53امتیاز ،چهارمین تیم برتر لیگ هستند.
پدیده در بهترین شــرایط میتواند امیدوار باشد سپاهان
شکست بخورد و استقالل هم پیروز نشود تا با برد در هفته
پایانی ،نایب قهرمانی را جشــن بگیرنــد .هر چند که این
تیم فقط  2امتیاز بیشتر از تراکتورسازی دارد و در صورت
پیروزی تراکتور در هفته پایانی و نبردن پدیده ،شــاگردان
گلمحمدی فصل را به عنوان تیم پنجم تمام میکنند.

ســرمربی ســابق تی مملی فوتبال بلژیک به زودی وارد
تهران خواهد شد تا قرارداد سه سالهای را برای هدایت تیم
ملی با فدراســیون فوتبال ایران منعقــد کند .قراردادی که
اگر با همین شرایط منعقد شود تا جام جهانی قطر با سایر
هزینهها حدود  ۱۰۰میلیارد تومان برای فوتبال ایران هزینه
خواهد داشت .به گزارش ایســنا ،مارکویلموتس ،سرمربی
بلژیکی قرار است به زودی به تهران سفر کند تا قرارداد سه
ســالهای را با فدراسیون فوتبال ایران منعقد کند .این مربی
تــا پایان جام جهانی قطر عهده دار هدایت تیم ملی فوتبال
ایران خواهد بود .ســرمربی  ۵۰ســاله نهایتاً ظرف روزهای
آینده به تهران ســفر خواهد کرد تا هدایت تیم ملی فوتبال
ایران را بر عهده بگیرد و جانشین کارلوس کیروش پرتغالی
در تیم ملی فوتبال ایران شود.
مدیر برنامههای ایــن مربی بلژیکی در ترکیه دیداری با
مهدی تاج ،رئیس فدراسیون فوتبال ایران داشته است.
گفته میشود که سرمربی بلژیکی به کمتر از یک و نیم
میلیون دالر به ازای هر ســال برای هدایت تیم ملی فوتبال
ایران راضی نیســت و قصد دارد دو دســتیار هم با خود به
تیم ملی فوتبال ایران بیاورد( .این یعنی در مجموع قرارداد

پیشنهاد  ۷۰۰هزار دالری برای بیرانوند

دروازهبــان ایرانــی تیم
پرسپولیس پیشــنهادهای
مالی خوبی از ترکیه و بلژیک
به دســتش رســیده است.
علیرضا بیرانونــد دروازهبان
پرسپولیس و تیم ملی ایران
مورد توجه تیمهای رباغچه،
بشیکتاش و رایزه اسپور قرار
گرفته اســت .این دروازه بان ایرانی که نمایش خوبی در جام جهانی داشت و
تیمش یعنی پرسپولیس را به فینال لیگ قهرمانان آسیا رساند ،پیشنهادهایی
دریافت کرده اســت .هر چند تیم باشگاهی او در ایران خواستار ادامه ماندنش
در تیم شده است .بعد از فنرباغچه و بشیکتاش که به این دروازهبان پیشنهاد
دادند ،باشــگاه رایزه اســپور اخیرا ً به صف تیمهای خواهــان بیرانوند اضافه
شده اســت .البته تیم خنک بلژیک نیز پیشنهاد  ۷۰۰هزار دالری خود را به
پرسپولیس برای جذب بیرانوند ارائه داده است .بازیکنانی چون علی قلیزاده،
کاوه رضایی در لیگ بلژیک بازی میکنند و مرتضی پورعلی گنجی نیز سابقه
بازی برای مدت کوتاهی در لیگ بلژیک دارد.

دومین قســط مطالبات
کارلــوس کــیروش از
فدراســیون فوتبــال ایران
بــه ایــن مربــی پرتغالــی
پرداخت شــد .بــه گزارش
فارس،کارلــوس کــیروش
چندی پیش در مصاحبهای
گالیــه آمیز از مســئوالن
فدراســیون اعالم کرد در صورت عدم پرداخت طلب  900هزار دالریاش از
فدراســیون فوتبال ایران شــکایت خواهد کرد که همین موضوع باعث شد تا
مسئوالن فدراسیون برای طلب سرمربی سابق تیم ملی اقدام کنند .مسئوالن
فدراســیون فوتبال در توافق با وکیل کارلوس کــیروش تصمیم گرفتند که
طلب سرمربی پرتغالی را در  6قسط  150هزار دالری به وی پرداخت کنند و
به همین دلیل اولین قسط مطالبات کیروش  2روز پیش و دومین قسط 150
هزار دالری به این مربی پرداخت شــد .قرار اســت  4قسط دیگر کیروش به
صورت مرحلهای به کارلوس کیروش پرداخت شود .کیروش بعد از جدایی از
تیم ملی ایران راهی کلمبیا شد و هدایت تیم ملی این کشور را بر عهده گرفت.

خیز یوونتوس برای شکار پپ

باشــگاه یوونتــوس در
انتظــار محرومیت ســیتی
ی این تیم
اســت تا ســرمرب 
انگلیســی را جــذب کند.
به گــزارش فارس ،نشــریه
نیویورک تایمز آمریکا خبر
داد کــه باشــگاه یوونتوس
منتظر محرومیت منچســتر
ســیتی از حضور در لیگ قهرمانان اروپا اســت تا به دنبال جذب گواردیوال،
ســرمربی این تیــم بیفتد .در صــورت محرومیت ســیتی از حضور در لیگ
قهرمانان اروپا انتظار می رود پپ با ســیتیزن ها ادامه همکاری ندهد و بانوی
پیر در کمین نشسته تا ســرمربی اسپانیایی را به تورین بیاورد .آینده آلگری
با بیانکونری در هاله ای از ابهام قرار دارد و مســئوالن باشگاه تورینی تصمیم
نهایی درباره سرمربی تیم را نگرفتند.

تراکتورسازی
با توجه به اینکه اســتقالل ســه امتیاز و  9تفاضل گل
بیشتر از تراکتور دارد ،تبریزیها به رتبه سوم هم نخواهند
رسید .این تیم  12امتیاز از ذوبآهن بیشتر دارد و امکان

ســقوط به رتبهای پایینتر از رده پنجــم را هم ندارد .در
نتیجه تراکتورسازی در بدترین حالت در همین رتبه پنجم
باقــی خواهند ماند و در بهترین شــرایط هم با یک رتبه
صعود ،تیم چهار ِم لیگ میشوند.

 ۴.۵میلیون دالر هزینه برای سرمربی احتمالی تیم ملی فوتبال ایران

اخبار کوتاه

دومین قسط طلب کیروش پرداخت شد

برانکو در پاســخ به این سوال که ترسی
از بــازی هفته آخر برابــر پارس جنوبی جم
دارد یا خیر؟ گفت :بوشهر شهری در جنوب
ایران است و االن گرمای خیلی زیادی آنجا
اســت .تمام حریفان برابر ما با  ۲۰۰درصد
توان ظاهر میشوند .پارس حریف سرسختی
اســت .با توجه به نتایجی که در هفتههای
اخیر داشتیم و شــگفتیهای زیادی که رخ
داده است باید بسیار مراقب باشیم تا غافلگیر

نشویم .به بازیکنانم نگاه میکنم .به کیفیت
و شادی که در تمرینات دارند و خیالم راحت
میشود .پنجشــنبه با این روحیه و کیفیت
قهرمان میشــویم .جــام قهرمانی هنوز در
قفسه است و باید پنجشنبه در آن را باز کنیم
و جام را به دست بیاوریم .برانکو ایوانکوویچ
در آوریل  ۲۰۱۵هدایت تیم پرسپولیس را بر
عهده گرفت و در فصل اول به خاطر تفاضل
گل از رســیدن به عنوان قهرمانی بازماند .او
در ادامه دو بار پیاپی قهرمان لیگ ایران شد
و توانســت دو بار نیز فاتح سوپر جام شود.
برانکو پرسپولیس را به فینال لیگ قهرمانان
آسیا رســاند و این فصل در آستانه قهرمانی
در لیگ اســت و در نیمه نهایی جام حذفی
هــم قرار دارد و میتوانــد این جام را نیز به
دست بیاورد.
او گفت :خوشــبختانه امیدوار به کســب
دو جام لیگ و جام حذفی هســتیم تا فصل
را به خوبی به پایان برســانیم .من یک سال
دیگر به پرســپولیس قرارداد دارم .باشــگاه
میخواهد قرارداد من طوالنیتر باشد و من
پیشنهادهایی به دستم رسیده است.
در صورتــی کــه برانکو با پرســپولیس
قهرمان لیگ ایران شود ،اولین مربی کروات
در تاریخ اســت که با یک تیم خارجی  ۳بار
پیاپی قهرمان لیگ میشود .پیشتر مالدن
فرانچیچ در ســال  ۲۰۰۵بــا فوالد و زالتکو
کرانچــار با ســپاهان در ســال  ۲۰۱۲نیز
قهرمان لیگ ایران شده بودند.

خودش و دستیارانش و سایر هزینهها ،حدود  ۱۰۰میلیارد
تومان برای سه سال حضور در تیم ملی ایران).
تیم ملــی فوتبال ایران پنجمین تیــم دوران مربیگری
مارک ویلموتس محسوب خواهد شد .این سرمربی که سابقه
هدایت شــالکه را در بوندسلیگا آلمان در کارنامه خود دارد،
یک ســال هدایت ســنت پرویدن را بر عهده گرفته است و
در ادامه به عنوان دستیار در تیم ملی بلژیک فعالیت کرد.
مارک ویلموتس چهار سال عهده دار تیم ملی بلژیک در
جامهای جهانی برزیل و یورو  ۲۰۱۶بود و آخرین بار نیز تیم
ملی فوتبال ساحل عاج را بر عهده گرفت.
به نظر میرســد مذاکرات دو طرف بر روی مبلغ قرارداد
همچنان ادامه دارد و فدراســیون فوتبال ایران خواســتار
کاهش این مبلغ اســت .هزینه کردن حدود  ۱۰۰میلیارد
تومان برای ویلموتس ،دستیارانش و سایر خدمات احتمالی
در طی سه سال آن هم با توجه به وضعیت اقتصادی کشور
از مواردی اســت که باید درباره آن توضیح شفاف و روشنی
داده شــود و بر این اســاس ضرورت دارد رئیس فدراسیون
فوتبال درباره پرداخت این پولی با دالیل مستند و منطقی
به افکار عمومی پاسخ دهد.

مهدی تارتار:

دنبال نتیجه خارقالعاده هستیم
ســرمربی تیم فوتبــال پارس جنوبی جــم درباره
حواشــی پیش آمده قبل از بازی با پرسپولیس گفت:
اتهام زنندگان را به خدا واگذار میکنم.
مهدی تارتار در خصوص شــرایط پــارس جنوبی
جم در آســتانه بازی حساس مقابل پرسپولیس گفت:
قبل از هر چیزی باید به یک واقعیت اشاره کنم .همه
میدانند که چه مشــکالت شدیدی را تجربه کردیم و
با بحران مالی شدید رو به رو بودیم.
بازیکنــان و مربیان باشــگاه پــارس در بین تمام
تیمهای لیگ برتری بــا  ۳۵درصد دریافتی کمترین
پــول از قرارداد خــود را تا به اینجــای فصل در این
شرایط سخت اقتصادی دریافت کردهاند.
به همین خاطر باید بگویم که بازیکنان من قهرمان
واقعی لیگ هستند و با این وضعیت مالی و مشکالتی
که بوده به تمام معنا شاهکار کرده و با غیرت خودشان
در تمام بازیها به زمین رفتند.
ســرمربی پارس جنوبی درباره تقابل با پرسپولیس
در هفته پایانی و حساسیت این مسابقه گفت :طبیعتاً
مثل تمــام بازیهای دیگــر برای نتیجــه گرفتن و
نشــان دادن تواناییهای خودمان مقابل پرسپولیس
قرار خواهیم گرفت.
کاری به شرایط جدول و حساسیتهای ایجاد شده
نداریم .از نظر ما این بازی هم مثل  ۲۹مسابقه دیگری
اســت که در لیگ برتر برگزار کردیم .تاکید بنده روی
این مساله اســت که تالش میکنیم که با موفقیت از
زمین خارج شویم.
از تارتار درخصوص حواشی روزهای گذشته سوال
شــد که او اینچنین واکنش نشان داد :من در مکتبی
فوتبال بازی کردم و بزرگ شــدم که شــرافت حرف
اول را در آن مــیزد .مربیان ما علــی پروین و ناصر
ابراهیمی بودند که همیشه تاکید داشتند شرافتمان را

به هیچ چیزی نفروشیم و این حرف و درس بزرگ آنها
همیشــه آویزه گوش من بوده است .همه ما به دنبال
روزی حالل هســتیم و قطعاً آبــرو و حیثیتمان از هر
چیزی برایمان مهمتر است.
قطعاً من و کادرفنیام و البته بازیکنان دوست دارند
پولی که میگیرند حالل باشد.
وی درباره جملهای که در برنامه فوتبال برتر شبکه
ســیما مبنی بر عالقه اش بر قهرمانی پرســپولیس بر
زبــان آورد هم توضیــح داد :وقتی گزارشــگر برنامه
فوتبال برتر شــبکه ســه درباره تقابل با پرسپولیس
در هفته آخر ســوال کرد ،تاکید کردم دوســت دارم
تیمی که خودم در آن مربیگری میکنم قهرمان شود.
منتهی تیم ما االن چنین شــرایطی نــدارد و طبیعتاً
عالقه زیادی دارم که پرســپولیس قهرمان شود چون
خودم بازیکن این تیم بودم.
ولی در همان مصاحبه گفتم امیدوارم کار قهرمانی
پرسپولیس به هفته آخر کشیده نشود و این تیم قبل
از هفته آخر قهرمانی خود را مسجل کند.
چون قطعاً در جم روز ســختی را بــرای آنها رقم
خواهیم زد .تمــام این جمالت هم از تلویزیون پخش
شــده و در آرشــیو صداوســیما موجود هســت ،اما
متأســفانه بعضیها که نمیدانم هدفشــان چیست و
نمیدانم آیا از کســی خط میگیرنــد یا نه ،فقط آن
قســمتی که خودشــان دوست داشــتند از مصاحبه
برداشــتند و تنها این بخــش حرفهای من که گفتم
دوســت دارم پرسپولیس قهرمان شــود را در فضای
مجازی منتشر کردند .من این آدمها را حالل نمیکنم
و نفر به نفرشان را به خدا میسپارم.
وی ادامه داد :در همین چند هفته گذشته مگر به
امیر قلعه نویی به عنوان پرافتخارترین مربی لیگ برتر
توهین نکردند؟ مگر به شفر توهین نشد؟ مگر مربیان

بزرگ دیگر در این فوتبال با هجمه فحاشــیها رو به
رو نشدند؟ این بار به خاطر شرایط جدول قرعه به نام
ما افتاده و کاری هم از دســتمان بر نمیآید جز اینکه
همه چیز و همه آدمها را به خدا واگذار کنیم .ولی این
فضای بد فرهنگی باید از فوتبال ما ریشه کن شود.
تارتار به بیان دو اتفاقی که در گذشــته برایش رخ
داد پرداخت و اظهار کرد :سال گذشته وقتی در بازی
با پرسپولیس پنالتی را به محسن فروزان دادم هم این
هجمهها ایجاد شد.
برخــی گفتند تارتار عمدا ً پنالتی را به فروزان داده
تا گل نکند و پرسپولیس برنده شود .برخی هم گفتند
او میخواسته پرسپولیس را خدای ناکرده تحقیر کند.
یا در زمانی که ســرمربی گهر درود بودم ،یادم اســت
محمد پروین یک گل زیرطاق زیبا به پرســپولیس در
ورزشــگاه آزادی زد که داور آن را قبول نکرد .من بعد
از آن گل کلــی اعتراض بــه داور کردم و بعد از بازی
پرسپولیسیها به من حمله کردند.

ســرمربی پارس جنوبی افزود :مــا هر کاری انجام
دهیــم ،بعضی تصور خودشــان را میکنند .مهم این
است که وجدانم پیش خودم راحت است که هرکاری
برای موفقیت پارس جنوبی کردهام و در بازی آخر هم
انجام میدهم .نتیجه هم دست خدا است و هرچه خدا
بخواهد ،همان میشود .تارتار در پایان گفت :بچههای
من شــرف دارند و برای آبرو و حیثیت خودشان بازی
میکنند تا موفق شویم .فوتبال است و نتیجه آن غیر
قابل پیش بینی .مهم اینجاست که ما تمام تالش خود
را میکنیــم .حرف آخرم هم با آن دســته افرادی که
فحاشی میکنند و دنبال حاشیه هستند ،است.
این دســته از افــراد به جای اینکه زبانشــان برای
فحش دادن و انگشتانشــان برای تایپ کردن مطالب
توهیــن آمیز کار کند ،بهتر اســت از مغزشــان کار
بکشــند و به این فکر کنند اگر روز پنجشــنبه ما کار
خارقالعــادهای کردیم چطــور میخواهند با وجدان
خودشان کنار بیایند.

