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نگاه

محمد نادری و ماجرای دخالت ویژه آقا کریم!

محمد نادری روز خاصی را در
دربی پایتخت تجربه کرد؛ روزی
کــه او میخواســت در آرامش
باشد اما شوک روحی عجیبی به
او وارد شد.
به گــزارش «ورزش ســه»،
قبل از شروع دربی  94پایتخت
پیشبینی میشد یک روز ویژه
برای محمد نادری رقم بخورد .دفاع چپ اســتقالل که از پرسپولیس راهی این
تیم شده است ،از مدتها قبل از حضور مقابل تیم سابقش و دربی پایتخت لحظه
شــماری میکرد .مصدومیت طوالنیمدتی که برای او پیش آمد هم به موقع به
بهبودی رسید و در نهایت محمود فکری را با انگیزه ای که داشت مجاب کرد با
وجود اینکه زمان زیادی در تمرینات گروهی حضور نداشت و از نظر بدنی چندان
آماده نبود اما در ترکیب اصلی استقالل قرار بگیرد.
حضور نادری در ترکیب اصلی اســتقالل اتفاقی قابل پیش بینی بود .او برای
آنکه نشان بدهد ناراحتی ای از یحیی گلمحمدی بابت جدایی اش از پرسپولیس
ندارد حتی قبل از بازی با دسته گل به استقبال سرمربی سرخپوشان رفت تا همه
چیز را خوب جلوه بدهد .نادری در جریان بازی نیز بســیار باانگیزه ظاهرا شد و
اگرچه در برخی صحنهها ضعف بدنی ناشی از چند هفته تمرین نکردن مشخص
بود اما در کل عملکرد نسبتا خوبی تا زمان حضورش در زمین داشت.
نادری در دقیقه  10بازی نیز با کوبیدن توپ به دســت وحید امیری تالش
کرد تا از داور پنالتی بگیرد اما موفق نبود و در نهایت در دقیقه  65از زمین بازی
بیرون رفت .نادری که تا آن دقیقه بدون حاشیه به کارش ادامه داده بود اما یک
اتفاق عجیب و تلخ را تجربه کرد .جایی که برخی افراد پرسپولیسی مستقر روی
سکوها جمالتی را علیه وی بر زبان آوردند.
وقتی که نادری در دقیقه  65تعویض شــد و جای خود را به محمد دانشگر
داد ،یکی از اعضای پرسپولیس خطاب به او گفت« :کار خدا را ببین» این جمله
به گوش کریم باقری رسید و او با فریادی بلند این فرد را به سکوت دعوت کرد.
نادری که بعد از مدت ها مصدومیت در دیدار مقابل پرسپولیس به میدان رفته
بود ،در صحنه گل مهدی عبدی ،در کنار عارف غالمی ،لحظه فرود توپ را درست
تشخیص نداد تا گل تساوی پرسپولیس رقم بخورد؛ این همان مسئلهای بود که
مورد توجه کادر پرسپولیس روی سکوها قرار داشت.
اگرچــه نادری هیچ صحبتی بعــد از این اتفاق انجام نــداد اما از چهره اش
مشخص بود که چقدر بابت این الفاظ ناراحت شده است .مدافع چپ استقالل در
مسابقه میخواست مثل تمام آنهایی که از پرسپولیس به استقالل رفتند و یاغی
لقب گرفتند ،بدون توجه به حواشــی بهترین بازی اش را انجام بدهد و توانایی
هایش را بار دیگر ثابت کند اما در واقعیت روز چندان خوبی برایش رقم نخورد.
بی تردید آنهایی که نادری را قبل از دربی با مهدی هاشــمی نســب و امثالهم
مقایسه میکردند اما به این نتیجه رسیدند که رسیدن به جایگاه بازیکنانی مثل
هاشمی نسب روحیه قوی و ذهن توانمندتری میخواهد که بازیکنی مثل نادری
برای رسیدن به آن شرایط نیاز به تجربه بیشتری دارد.
نادری در ســالهای گذشته نشــان داده بازیکنی است که از نظر روحی زود
میشکند و با وجود توانایی های خاص فوتبالی که از خودش به نمایش گذاشته
اما همچنان باید روی مســائل روانی خودش کار کند تا در شرایط سخت مانند
دربی دیروز بتواند بهتر گلیمش را از آب بیرون بکشد.
اخبارکوتاه

فغانی در بین برترین داوران یک دهه اخیر جهان

علیرضا فغانی در بین برترین
داوران یــک دهه اخیــر فوتبال
جهان قرار گرفت .فلیکس بریش
داور آلمانی به عنوان برترین داور
جهــان در یک دهه اخیر (۲۰۱۰
تا  )۲۰۲۰انتخاب شد .فدراسوین
بین المللی تاریخ و آمار با توجه به
آغاز ســال  ۲۰۲۱میالدی و دهه
جدید ،اقدام بــه معرفی برترین
های فوتبال جهان در یک دهه اخیر نیز کرده است .بریش  ۴۵ساله که یک بار
بهترین داور سال جهان در سال  ۲۰۱۷شده بود با یک امتیاز اختالف نسبت به
جونیت چاکر ترکیه ای به عنوان بهترین داور یک دهه اخیر انتخاب شد .علیرضا
فغانی داور ایرانی که پیشتر نیز به عنوان بهترین داور آســیا در ســال ۲۰۲۰
انتخاب شــده بود در رده نوزدهم قرار گرفت و در بین برترین داورهای یک دهه
اخیر قرار گرفت .در بین داورهای آســیایی تنها دو داور در این فهرست حضور
دارند که فغانی از ایران و روشن ایرماتوف از ازبکستان هستند.

فرشید باقری توسط فکری کنار گذاشته شد

فرشــید باقــری بــه دلیل
بینظمی در تمرینات استقالل،
توســط ســرمربی آبیپوشان
کنار گذاشته شــد .به گزارش
ایسنا ،فرشــید باقری ،بازیکن
تیــم فوتبــال اســتقالل به
دلیل بینظمــی در تمرینات
آبیپوشــان و بیتوجهــی به
گوشزدهای محمود فکری ،توسط سرمربی آبیها از تیم کنار گذاشته شد .پیش
از این میلیچ ،بازیکن کروات اســتقالل به سرنوشت باقری دچار شده بود و این
بازیکن کروات در نهایت جمع آبیپوشان پایتخت را ترک کرد.

پشت پرده خروج شبانه میلیچ و بیتجربگی یک مسئول

پاسپورت بازیکن کروات را تقدیم کردند تا از ایران برود

خروج شبانه مدافع استقالل از ایران در شرایطی اتفاق
افتاد که این بازیکن به راحتی گذرنامه خود را از باشــگاه
دریافــت کرد اما هیچکس در باشــگاهی که به وی  2ماه
حقوق نداده شــک نکرد که چرا وی خواستار گذرنامهاش
شده است.
بــه گزارش فــارس ،هرویه میلیچ مدافــع کروات تیم
فوتبال اســتقالل بامداد سه شــنبه و به صورت ناگهانی
تهران را به مقصد کشورش ترک کرد.
این اقدام مدافع کروات استقالل باعث تعجب همه شد
و کادر فنی این تیم هم از ســفر این بازیکن به کشورش
خبر نداشــت تا اینکه حجت نظری ســخنگوی باشــگاه
اســتقالل اعالم کرد که این بازیکن قطعا برای خروج از

ایران برنامه داشته و امکان ندارد یک بازیکن در عرض 2
ســاعت بعد از بازی بتواند بلیت تهیه کند از کشور خارج
شود.
ظاهرا ایــن بازیکن در هفته گذشــته بــا مراجعه به
باشــگاه استقالل پاســپورت خود را از کاظم قیم دریافت
کرده (پاسپورت بازیکنان باید در اختیار معاون بینالملل
باشــگاه باشد) و ظاهرا به بهانه اینکه قصد دارد به سفارت
کرواســی در تهران برود گذرنامه خود را به همین راحتی
از یک مقام مســئول در باشگاه دریافت کرده و همان روز
اقدام به تهیه بلیت برای سفر به کرواسی گرفته است.
از ســوی دیگر سخنگوی باشگاه اســتقالل هم اعالم
کرد که این بازیکن  15روز پیش به باشــگاه نامه نوشته و

بدشانسی دست از سر کاپیتان برنمیدارد

باورنکردنی؛ سعید معروف یک سال دور از والیبال!
سعید معروف یک سالی است که از مسابقات دور مانده؛
اتفاقی که برای مغــز متفکر والیبال ایران نگران کننده به
حساب میآید.
به گزارش «ورزش ســه» 22 ،دی ماه سال  98بود که
تیم ملی والیبال ایران با هدایت ایگور کوالکوویچ و شکست
چین در فینال انتخابی المپیک توانســت مجوز صعود به
المپیک توکیو را کسب کند.
تنها کسی که از تیم ملی ایران بعد از این مسابقات در
چین ماند و به ایران بازنگشت ،سعید معروف بود .کاپیتان
تیم ملی ایران که به ویژه در بازی حســاس با کره جنوبی
یکــی از عوامل اصلی پیروزی ایران بود ،از چند ماه قبل از
این مســابقات قراردادی را با تیــم بایک موتور چین امضا
کرده بود.
ســعید معروف که پیش از آن حضور در لیگ ســری آ
ایتالیا و ترکیب سیه نا را تجربه کرده بود ،نمیخواست به
ایران بازگردد و به پیشنهاد مالی چشمگیر چینیها جواب
مثبت داد .البته چند بازیکن مطرح دیگر مثل اندرســون،
پشــت خط زن تیم ملی آمریکا هم در ســال  2020قرار
بود در لیگ چین به میدان بروند ،اما شیوع ویروس کرونا
ناگهان همه چیز را به هم ریخت.
کاپیتان تیم ملی ایران بعد از چند هفته حضور در چین
و تمرینات تیم بایک موتور به خاطر شناسایی یک ویروس
که آن مقطع ناشناخته بود ،مجبور به ترک این کشور شد.
معروف البته قرارداد خود را با این باشگاه چینی فسخ نکرد

و بعد از مدتی راهی آمریکا شــد .مغز متفکر والیبال ایران
هم مثل دیگر بازیکنان دنیا چنــد ماهی در قرنطینه بود
و خانه نشــین شــد؛ به اینکه کرونا شکست بخورد و محو
شــود ،اما این اتفاق رخ نداد .هر روز شــرایط بدتر شد و
بعد از مدتی که همه لیگهای ورزشی در حال آغاز شدن
بودند ،مســئوالن فدراسیون والیبال چین تصمیم گرفتند
لیگ این کشور را بدون حضور بازیکنان خارجی و طی دو
هفته برگزار کنند.
با اینکه به نظر میرســید قرارداد سعید معروف با تیم
چینی پایان یافته تلقی میشود و او راهی تیم دیگری برای
فصل جدید خواهد شد ،اما بازهم کاپیتان تیم ملی منتظر
باشگاه چینی ماند چون از نظر قانونی برای عقد قرارداد با
تیم دیگری موانعی در کار بود.
بعد از اینکه خبر رسید قرار است لیگ والیبال چین در
فصل جدید با حضور بازیکنان خارجی برگزار شود ،معروف
هــم به آینده اش با بایک موتور امیدوار شــد .در آبان ماه
بود که دعوت نامهای برای حضور او در این کشور فرستاده
شــد و در نهایت اواسط آذرماه معروف با پروازی از آمریکا
به پکن رفت و دوره قرنطینه دو هفتهای را هم سپری کرد.
طبــق برنامه قرار بــود روز  24دی ماه لیگ چین آغاز
شود و ســعید معروف برای اولین بار در ترکیب تیم بایک
موتور به میدان برود ،اما بار دیگر با باال رفتن آمار کرونا در
چین ،لیگ والیبال این کشور به تعویق افتاد.
گویا بدشانسی دست بردار سعید معروف نیست و حاال

حضور احتمالی بیرانوند در تیم آ.ا.ک

ســایت  filathlosیونــان
اعــام کرد تیــم آ.ا.ک آتن به
دنبال جذب دروازهبان تیم ملی
فوتبال ایران است.
سایت  filathlosیونان می
نویسد تیم آ.ا.ک آتن به دنبال
جذب علیرضــا بیرانوند دروازه
بان تیــم ملی فوتبــال ایران
اســت و برای رســیدن به این
مهم پیشنهاد خود را به باشگاه

بلژیکی ارایه داده است.
این باشگاه که کریم انصاری فرد را در ترکیب دارد به باشگاه بلژیکی برای در
اختیــار گرفتن علیرضا به عنوان بازیکن قرضی به مدت  6ماه پیام مکتوب داده
اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است .حضور بیرانوند در آخرین بازی آنتورپ به
دلیل اینکه  3گل خورد با انتقاداتی همراه بود .با این حال دروازه بان اصلی تیم
آنتورپ مصدوم شده و طبیعی است باشگاه آنتورپ نسبت به حفظ بیرانوند کوشا
باشد و حتی تصمیم به مخالفت با پیشنهاد باشگاه یونانی بگیرد .در صورتی که
باشگاه آ.ا.ک از جذب دروازه بان سابق تیم پرسپولیس نا امید شود در تعطیالت
زمستانی به دنبال جذب دروازه بان جدیدی خواهد بود.

او دقیقا یک سال اســت که در هیچ مسابقه ای به میدان
نرفته اســت .این در حالی است که حامد حدادی ،ستاره
بسکتبال ایران بارها و بارها در ماههای اخیر لیگ بسکتبال
چیــن به میدان رفته ،اما ســتاره والیبال ایران بعد از یک
سال با بدشانسیهای مداوم و شاید سختگیری مسئوالن
والیبال چین مواجه میشود.
این اتفاقات در حالی رخ میدهد که این روزها شــنیده

میشود ستارههای خارجی بازهم در حال ترک خاک چین
هســتند چون گویا فعال امیدی به شروع لیگ والیبال این
کشور وجود ندارد.
ســعید معروف باید تا چند ماه دیگر کار خود را در تیم
ملی ایران آغاز کند و مشــخص نیست بدون انجام مسابقه
در یک ســال اخیر با چه آمادگی ای زیر نظر آلکنو تمرین
خواهد کرد.

« ۱۷۳دقیقه بازی» برای آقای گل فراموش شده در ماریتیمو

لک ،رسن و خلیل زاده نامزد بهترین
بازیکن لیگ قهرمانان آسیا

 3بازیکــن فعلی و اســبق
پرســپولیس نامــزد بهترین
بازیکــن لیگ قهرمانان آســیا
 2020شدند .به گزارش فارس،
ســایت کنفدراســیون فوتبال
آسیا در ادامه نظرسنجی های
خود برای انتخاب بهترین های ســال  2020قاره آســیا و اهدای جوایز سالیانه
نامزدهای بهترین بازیکن لیگ قهرمانان آسیا  2020را معرفی کرد .در این لیست
نامزدها نام  3بازیکن حضور داشــت که در ترکیب پرسپولیس در لیگ قهرمانان
آســیا  2020به میدان رفتند و خوش درخشــیدند .حامد لک دروازه بان سرخ
پوشان ،بشار رسن هافبک عراقی سابق پرسپولیس و کنونی قطر و شجاع خلیل
زاده مدافع سابق پرسپولیس و کنونی الریان جزو نامزدهای کسب جایزه بهترین
بازیکن لیگ قهرمانان آسیا  2020بودند.

خواستار دریافت حقوق خود شده و به این ترتیب مشخص
بــود که میلیچ به دلیل عدم دریافت طلب خود قصد دارد
تهران را ترک کند و حتی این موضوع را به چند همتیمی
خود هم اعالم کرده بود اما اینکه چرا مســئوالن استقالل
راحت و بدون ســوال و جواب از بازیکن تیمشان گذرنامه
را تحویل وی دادند سوالی است که مسئوالن این باشگاه و
مدیر روابط بینالملل این باشگاه باید به آن پاسخ بدهند.
طبیعتا وقتــی بازیکن  2ماه حقوق خــود را دریافت
نکــرده و پیش از این در فصل قبل هم یک بار قراردادش
را یکطرفه فســخ کرده و در این فصل هــم نامهای برای
دریافت مطالباتش به باشــگاه میزند بی هدف به دنبال
گذرنامه خود به باشــگاه نمیرود بــه خصوص وقتی که

خانواده این بازیکن هم در تهران حضور داشته اند و دلیلی
نــدارد او به جز ترک ایران به دنبال گذرنامه خود برود اما
در نهایت تعجب خیلی راحت پاسپورت و به وی ارائه شد
تا بی تجربگی معاون بینالملل باشگاه استقالل کار دست
این باشگاه بدهد.
از ســوی دیگر این بازیکن کروات در جلسات با مددی
خواهان تمدید قراردادش به مدت دو سال شده و مبلغی
بین  ۲۷۰تا  ۳۰۰هزار یورو را خواســته بود .بعد از طرح
پیشــنهاد او در هیات مدیره ،مقرر شد در نیم فصل با این
بازیکن تمدید قرارداد شود.
با گذشــت زمان ،اخطاری از جانب میلیچ به باشــگاه
اســتقالل جهت پرداخت دیرکرد در حقوقش و چند ماه
طلب به دست مسئوالن این باشگاه رسید که در این بین
مدیرعامل اســتقالل در تماس با ایــن بازیکن از اقدام او
تعجب کرد اما مدافع کروات پیغام داد که قبال هم از این
اخطارها به باشــگاه زیاد داده و آنها این موضوع را جدی
نگیرنــد .در ادامه میلیچ با ســرمربی تیم ،دچار اختالف
شد .او در جلســهای که در حضور مدیران باشگاه برگزار
شد عنوان کرد که تیم مشکل تاکتیکی دارد و او با خیلی
از مربیان خارجی در تماس است و آنها مدعی هستند باید
سیستم بازی استقالل و نفرات تیم تغییر کند ولی فکری
ایــن کار را انجام نمیدهد و در صورت ادامه این روند از
استقالل جدا می شود و دیگر بر نمیگردد.
میلیچ بعد از نشســت کمیته انضباطی جلســه ای با
فکری برگزار کرد و در ظاهر اختالفات حل شد اما بعد از
دربی وی و خانوادهاش تهران را ترک کردند تا مشــخص
شــود او از قبل برای ترک ایران برنامه داشته است .ظاهرا
مدافع کروات به دلیل مقاومت باشگاه برای تمدید قرارداد
 2ســاله در این مقطع و موکول کــردن آن به پایان نیم
فصل باعث شــده تــا وی قید بازی در اســتقالل را بزند
هر چند به نظر میرســد باشــگاه حداقل در این مورد به
درستی تن به خواسته مدافع کروات نداده زیرا این بازیکن
سابقه فسخ قرارداد و درخواست غرامت را در کارنامه خود
در استقالل دارد.

 ۱۷۳دقیقــه بازی در لیگ پرتغال بدون گل و پاس گل
ماحصــل انتقال یکی از بهترین بازیکنان لیگ فوتبال ایران

بود .به گزارش ایســنا ،علی علیپور در پرسپولیس بهترین
روزهای فوتبال خــود را ثبت کرد و به تیم ملی هم دعوت

شد .کسب عنوان آقای گلی در کنار قهرمانیهای تیمی نام
علیپور را به عنوان یکی از برترین مهاجمهای فوتبال ایران
بر ســر زبانها انداخت .با این حال او بعد از پایان فصل قبل
که با یک قهرمانی برای پرسپولیس در لیگ و حذف در جام
حذفی به پایان رســید ،راه خروج را در پیش گرفت و راهی
ماریتیمو شد.
 ۱۷۳دقیقــه بازی در لیگ پرتغال بدون گل و پاس گل
ماحصــل انتقال یکی از بهترین بازیکنان لیگ فوتبال ایران
بود.
او در تیم خود به بازیکنی نیمکت نشــین تبدیل شــده
است و حتی دو بازی  ۹۰دقیقه ای کامل برای تیمش انجام
نداده اســت .اتفاقی که میتوانیم از همین االن آن را نامزد
بدترین انتقال فصل بدانیم.
تیم هشــتم جدول رده بنــدی لیگ پرتغــال در کنار
رودریگو پینتو که بهترین مهاجــم و بازیکن این تیم بوده
چندین مهاجم دیگر هم در ترکیب خود دارد و بعید اســت
تا پایان فصل فرضصت چندانی برای بازی به علیپور برســد
چون ماریتیمو برای به دست آوردن سهمیه اروپایی رقابت
میکند و فرصتی برای بازی دادن به علیپور نخواهد بود.

اتفاقی که برای مهدی طارمی رخ داد و در همان تیم ریو
آوه در فصل اول برای علیپور رخ نداد .حتی پای شــهریار
مغانلو دیگر لژیونر ایرانی در پرتغال که در ســانتاکالرا بازی
میکند به گلزنی باز شــد ولی علیپور در حسرت حضور در
ترکیب اصلی است.
این انتقال یادآور انتقال وحید امیری یکی از خوبهای
لیگ ایران به ترابزون اســت .وحید امیری نیز تقریبا همین
شرایط را داشت و نتوانست در ترابزون اسپور خوش بدرخشد
و خیلی زود بعد از یک فصل به پرسپولیس برگشت تا لباس
تیم ملی را از دســت ندهد و همین هم شــد و او توانست
در بازشــکت به پرسپولیس با این تیم قهرمان لیگ و نایب
قهرمان آسیا شود و عملکرد خوبی نیز داشت و اکنون یکی
از نفرات مدنظر اسکوچیچ است .آیا علیپور از این اتفاق درس
میگیــرد و راه وحید امیری را میرود یا همچنان بر انتقال
خود به این تیم اصرار خواهد ورزید.
قرارداد علیپور با ماریتیمو دو ســاله است و باید دید او
برای فصل بعد تمایلی به بازگشــت به لیگ ایران و احیای
دوباره نام علی علیپور به عنوان آقای گل لیگ فوتبال ایران
دارد یا او ترجیح میدهد در اروپا بماند.

رشید مظاهری:

اگر قهرمان بشویم مدیون این گل خواهیم بود
رشــید مظاهری بــه فکر کردن به دربــی و اتفاقات آن
گذشته و او نظر متفاوتی نسبت به اتفاقات دربی دارد.
به گزارش «ورزش سه» ،دروازه بان ملی پوش استقالل
که یکی از بهترین نفرات تیمش در فصل جاری بوده است،
برخالف آنهایی که نکات منفی بازی استقالل را نت برداری
کرده اند ،عقیده دارد گلــی که مهدی قایدی در ثانیههای
پایانی به ثمر رساند ،نشانهای است بر اینکه استقالل با جان
ســختی در کورس رقابت باقی خواهد ماند و درنهایت نیز
قهرمان رقابتهای این فصل خواهد شد.
مظاهری میگوید :دقیقه  8شاید خبرنگارانی که اطراف
زمین بودند ،از کنار زمین صدای من را شنیده باشند .شاید
برای خیلیها شرایط بازی نگران کننده به نظر میآمد و به
نظرشان ما بازی را از دست داده بودیم اما من مطمئن بودم
که در این مسابقه بازنده نخواهیم بود.
در تایید رشــید  ،یکی از خبرنگارها به لحظه ای اشاره
میکند که مظاهری دو مدافع مقابلش را قســم میداد که
نگران نباشــند و باالتر بازی کنند و فشار پرسپولیس را به
دروازه ایــن تیم برگردانند .از مظاهری درباره احساســاتی
شــدن و حالتی شبیه به بغض که در پایان بازی به او دست
داد ســوال میکنیــم و او چنین میگوید :راســتش کامال

احساســاتی شــدم و این برای اولین بار بعد از مدتها بود
اینطور تحت تأثیر صحنهای در فوتبال قرار میگرفتم .از آن
دور وقتی دیدم توپ از ســمت راست به سمت چپ زمین
آمد و فرشید سرش را به توپ ساباند تا توپ به مهدی قایدی
برسد ،مطمئن بودم که مهدی با نبوغی که دارد ،کار را تمام
خواهد کــرد و او این اتفاق را برای مــا رقم زد.مهدی آخر
بازی گلگهــر از روی نیمکت پیش من آمد و بابت گرفتن
توپ منشا از من تشکر کرد  .من هم از همین جا بابت این
گل استثنایی برایش ماچ میفرستم که اشک من را درآورد.
سنگربان استقالل در مورد مهاجم تیمش گفت :قایدی
بازیکنی استثنایی است که مشابهش در ایران پیدا نمیشود
و من فکر میکنم با گلی که در این بازی به ثمر رساند ،راه
قهرمانی را به ما نشان داد .اینکه تا آخرین لحظه نباید تسلیم
بشویم و من فکر میکنم استقالل تا آخر فصل و تا آخرین
ثانیه هر بازی ،همین روحیه را حفظ خواهد کرد.
مظاهری میگوید :احســاس خیلی خوبی نسبت به این
اســتقالل دارم و از هواداران نیز درخواســت میکنم کمی
صبورتر باشند .شاید کمی زمان الزم داشته باشیم که راهمان
را پیدا کنیم امــا حتما این اتفاق خواهد افتاد .ضمن اینکه
همین حاال اوضاعمان خوب است و از بازیهای خیلی مهمی

امتیاز گرفته ایم .وقتی از رشید درباره موضوع اعتراض مالی
بازیکنان و مســائل مربوط به این سوال میکنیم ،میگوید:
صحبتی که من کردم بحث خودم نبود و به سایر بازیکنان
تیم ربط داشت .این را بگویم که واقعا امسال بچههای خوبی
در تیم ما هستند و باید قدرشان دانسته شود و اینها همان
کسانی هســتند که میتوانند با نظر هواداران پیش بروند و
خب مثل هر ورزشکار حرفه ای دیگری در همه جای دنیا،

باید به نیازهایشان در حد معقول توجه بشود .و صحبت آخر.
مظاهری میگوید:جو بعد دربی کمی منفی است.
درحالیکــه فکر کنم با گلی کــه در ثانیه آخر زدیم باید
کمی خوشحالتر باشیم که تیم مان ساده به تیمی نمیبازد.
بخصوص در این لیگ طوالنی و ســخت و با این شــرایط.
نمیگویم جشــن بگیریم اما باید مثبت تر باشیم .من یکی
که خیلی هستم.

