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پدر «دختر تاریخساز» وزنه برداری
پس از گم شدن فرزندش در یونان

لیورپول – چلسی

جنگ قرمز و آبی
بر سر دومین جام
مدیران پرسپولیس همچنان
وعده آینده نزدیک را میدهند

تمدید قرارداد با
بازیکنان بزودی!

تیم مشکات،قهرمان دوبل تور جهانی

تنیس
پر قدرت رو به جلو
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تمــاس مســتقیم با
تحریریه ایران ورزشی:
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حسین طیبی:
از فوتسال خوشم نمیآمد!

از یک تیم فوتبال
پیشنهاد داشتم

شماره 7032

دربیِ نبازها
فوالد خوزستان – استقالل

اولین حریف تی 
مملی
قطعی شد

2

ایران  -کانادا
در ونکوور

2

آغاز جام باشگاه های آسیا در تهران

آبیها پدیده خود را از دست نمیدهند

رونمایی از ستاره ها
در آزادی

4
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شنبه با ایل و طایفهام
به تهران می آیم!

امیرحسین حسینزاده
فروشی نیست
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توطئه علیه

پرسپولیس
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الکالسیکوی تعیینکننده
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پرسپولیس  -سپاهان
عکس :علیرضا زینلی

در سیرجان

امید قهرمانی یا
جنگ نایبقهرمانی؟

مصدومیت بدموقع برای
مدافع -هافبک آبیها

روزبه چشمی
فصل ر ا
از دست داد؟
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عنایتی در اندیشه جبران

نفت مسجدسلیمان – نساجی مازندران

فرار از آتش!

مس رفسنجان – گل گهرسیرجان

هوادار – فجرسپاسی

شهرخودرو – پیکان

آلومینیوم اراک – صنعت نفت آبادان

ذوبآهن – تراکتور

آخرین روزهای امیدواری

پول سرخابیها کجاست؟
سرمقاله

مدتهاست از ورود دو شرکت اقتصادی
پرسپولیس و استقالل به فرابورس میگذرد .مخالفت
صریح مدیران بورس در آن روزها را یادمان میرود.
آن روزها مدیران بورس درباره فرمولی علمی
حرف میزدند که بر اساس آن دو باشگاه استقالل
و پرسپولیس ،دو بنگاه اقتصادی سودآور تعریف
نمیشدند .از نظر آنها و بر اساس دادههای آماری ،هر
دو باشگاه به عنوان دو مجموعه ورشکسته و زیانده،
امکان ورود به بورس را نداشتند و این اتفاق با فشار
صورت گرفته است.
مخالفت مدیران بورس کارساز نشد و در نهایت
سهام هر دو باشگاه واگذار شد .پذیرهنویسی انجام شد و
سهام هم به فروش رفت.
آن اعداد امیدوارکنندهای که از فروش سهام در دو
روز اول پذیرهنویسی به اطالع مردم رسید ( 130میلیارد
تومان برای دو باشگاه) همه را امیدوار کرد که سرانجام
قرار است یک پول درشت به حساب دو باشگاه برود تا
بتوانند با رقبای صنعتی و پولدار رقابت کنند.
اگرچه از ابتدا گفته شد ورود دو باشگاه به عرصه
بورس ،به معنای کنار رفتن پارچه ابهام و شیشهای شدن
فضای دو باشگاه است اما هنوز این شفافیت را لمس
نکردهایم.
از زمان آغاز فروش سهام دو باشگاه ( 14اسفند سال
قبل) ،بیش از دو ماه گذشته است .هنوز اطالعات و آمار
شفافی در این زمینه داده نشد که این پولها کجاست و
دقیقاً در کدام زمینه خرج میشود.
انگار تعمد داریم در مورد این دو باشگاه
پنهانکاری کنیم تا همه چیز زیر الیهای ضخیم از
مخفیکاری بماند .درست مثل استعفای یک عضو
هیأت مدیره پرسپولیس که دیروز بعد از گذشت دو ماه
از زمان استعفا علنی شد .نه وزارت ورزش به عنوان
رئیس مجمع باشگاه و نه مدیران باشگاه تمایلی ندارند
حقیقت گفته شود چون تشخیص میدهند اینطور
بهتر است.
حاال که قرار است پول مردم به فریاد جیب همیشه
خالی دو باشگاه پرطرفدار برسد ،کاش مکانیزمی
تعریف شود تا همه حقیقت (خواه تلخ و خواه شیرین)
به اطالع مردم برسد .آنها را تا کنون صاحبان واقعی
دو باشگاه معرفی میکردیم؛ اما مردم را در هیچ یک
از تصمیمهای واقعی و حیاتی باشگاهشان دخیل
نمیکردیم .حاال که عالوه بر احساس و عاطفه و
عشقشان ،پولشان هم به میدان آمده با آنها رو راست
و صادق باشیم.

مهاجری :فرصتی برای اشتباه نداریم

رضــا مهاجــری ،ســرمربی نفــت مسجدســلیمان کــه
تیمــش برای بقا تالش میکند در نشســت خبــری پیش از بازی
خانگــی بــا نســاجی گفــت« :بازی ســختی بــا نســاجی داریم.
ولــی تمــام نگاهمــان بــه تیــم خودمــان اســت و امیــدوارم با
تمریناتــی که در نظــر گرفتیم ،شــرایطمان را در جــدول بهبود
ببخشیم».
مهاجــری اضافــه کــرد« :بازیکنانــم ثابــت کردهانــد کــه
توانشــان میتوانــد بــاال باشــد و امیــدوارم روزهــای بهتری را
بــرای خودمان رقم بزنیــم و یک حاشــیه امنیت ایجــاد کنیم.
ما فرصتی برای اشــتباه نداریــم و بازیکنانم ایــن موضوع را به
خوبی میدانند .بردن در لیگ برتر ســخت اســت اما امیدوارم
روز خوبی را رقم بزنیم».

چشم به جایگاه میهمان

تراکتور ،ذوب میشود

مطهری :دقیقه  90اعالم کردند بازی بدون تماشاگر است

لما،احترام
حمیدمطهریگفت«:حلقهمفقودهدرفوتبا 
متقابلاست.چیزیکهمتأسفانهاینروزهاکمشدهوهرروزیک
چالشجدیدمیبینیم.قبلازاینکهبازیشــروعشودمربیان،
بازیکنانومسئوالنصحبتهایغیرحرفهایانجاممیدهند.
بعضیازهوادارانفضایخیلیبدیرادرفضایمجازیایجاد
میکنند.بازیبزرگیمقابلسپاهاندرپیشاست.همیشهبرای
اینبازیحاشیهدرستشــدهامابایدبههماحترامبگذاریمنه
اینکه با صحبتهای غیرمنطقی برای خودمــان هوادار جمع

برگزار میشد ،اما این جام تاکنون به ایران نیامده است .کاکا
و ایکر کاســیاس که با تیمهای ملی برزیل و اسپانیا قهرمانی
در جــام جهانــی  2002و  2010را تجربــه کردهانــد ،ســفیران
اسپانســر جام جهانی برای نمایش کاپ قهرمانی رقابتها
هستند .آنها در اولین قدم ،کاپ ویژه جام جهانی را به کشور
امارات بردند و این ســفر از شهر دبی آغاز شــد .این جام قرار
اســت پس از این تور جهانی و حضور در  51نقطه دنیا ،پیش
از آغاز جام جهانی به کشور قطر بازگردانده شود.

محـرم نویدکیـا سـرمربی سـپاهان قبـل از
نویدکیا :ما و پرسپولیس ریسک زیادی نداریم دیـدار مقابـل پرسـپولیس گفـت« :نیـازی نیسـت
مربیـان در مـورد بـازی صحبـت کننـد چـون همـه
میداننـد مسـابقه فوقالعـاده مهمـی اسـت.
قطعـاً بـرای مـا مهمتر اسـت ،چـون با پرسـپولیس
فاصلـه پنـج امتیـازی داریـم و سـه امتیـاز ایـن دیدار

با سه امتیاز بازی به صدر
جدول نزدیک میشویم

میتوانـد مـا را بـه بـاالی جـدول نزدیـک کنـد .البته
از دسـت دادن امتیـاز میتوانـد شـرایطمان را بـرای
ادامـه لیگ سـخت کنـد .هـر دو تیم نیـاز بـه پیروزی
دارنـد و تسـاوی بـه درد سـپاهان و پرسـپولیس
نمیخـورد».
او ادامـه داد« :در ایـن دیـدار ،شـرایطی نیسـت

نوازی :میتوانیم رتبه تکرقمی بگیریم

محمــد نــوازی مربــی آلومینیــوم اراک قبل از بــازی با
صنعــت نفت آبــادان گفت« :حریف شــرایط خوبــی دارد و
در جدول هم باالتر از ما اســت .منصوریان هم مربی خوبی
اســت .به هر حال ،دیدار حساســی پیشرو داریــم و به دنبال
ارائه بازی بسیار خوبی هستیم .از طرفی ،تیم ما خیلی خوب
بازی کــرده اســت .ظرف فرصــت دو ماهــهای کــه در اختیار
داشــتیم ،شــرایط خوبی ایجاد کردیم که باید این روند ادامه

وعدههایرنگین
هواداران متمول
استقالل به بازیکنان

بســیار زیــادی بــرای قهرمانــی دارنــد .همیــن مســأله
موجــب شــده تــا گروهــی از هــواداران متمــول
اســتقالل وعدههــای رنگیــن و جذابــی بــه بازیکنــان
ایــن تیــم بدهنــد و مدعــی شــوند اگــر اســتقاللیها
کاپ قهرمانــی لیــگ برتــر را بــاالی ســر خودشــان
ببرنــد جوایــز نقــدی و غیــر نقــدی بســیار نفیــس و

مازیار فیروزی

هیچ شــکی وجــود نــدارد بــرای تیمــی کــه میخواهد
قهرمان شــود داشــتن یک دروازهبان ششــدانگ و یک خط
دفاعــی مســتحکم از نــان شــب واجبتــر اســت؛ دو فاکتور
مهمی که اســتقالل در این فصل داشــته اســت .البته نباید از
نقش فرهاد مجیدی در این چیدمان و مدیریتی که کرد غافل
شــد .فارغ از دو دروازهبان آماده بهنامهای حسینی و رضایی
بایــد گفت کــه سیاســتهای فرهاد مجیــدی در ارنــج کردن

او با اشاره به حضور تماشاگران در ورزشگاههای فوتبال ادامه
داد« :به نظرم یکی از ارکان اصلی حضور تماشاگران است و
صحنههای فوتبالی با حضور آنها بسیار جذابتر خواهد شد.
بهطورقطعجایخالیآنهاحسمیشود،بخصوصدرشهر
اهواز که یکی از استقاللیترین شهرهای ایران است .امیدوارم
فارغ از میزبانی و میهمانی ،شرایطی ایجاد شود که مسابقات
فوتبالراباحضورکاملتماشاگرانشاهدباشیم».

مهمــی بــه آنهــا اهــدا خواهنــد کــرد.
اغلــب آنهــا قــول پرداخــت جایــزه نقــدی
دادهانــد امــا بعضــی نیــز مدعــی شــدهاند در صــورت
قهرمانــی اســتقالل بــه بازیکنــان لــوازم خانگــی
یــا ســکه بهــار آزادی هدیــه خواهنــد داد .البتــه بــه
احتمــال زیــاد کادر فنــی و مدیریتــی باشــگاه طــوری

برنامهریــزی میکننــد تــا نحــوه اهــدای جوایــز
حالــت عادالنــه و منظــم داشــته باشــد چــون در
ســالیان گذشــته گاهــی اوقــات عــدم وجــود نظــم
مناســب در پرداخــت هدایــا توســط هــواداران پولــدار
باعــث ایجــاد ســوءتفاهماتی میــان بازیکنــان
اســتقالل و پرســپولیس شــده اســت.

یک جلسه از محرومیت یحیی کم میشود؟

تماشــاگران هــم اجازه حضــور در ورزشــگاه را ندارنــد و این
دقیقاً همان مســألهای اســت که با واکنــش هموطنانمان در
کانادا مواجه شده است.
ایرانیــان مقیم آن کشــور طــی روزهای اخیــر در فضای
مجازی ایــن بحــث را راه انداختهاند و از دراگان اســکوچیچ
به عنــوان ســرمربی تیم ملــی درخواســت کردهانــد تحت
هیچ شــرایطی با برگزاری دیدار تدارکاتی پشت درهای بسته
موافقت نکند چون حاال که پس از سالیان طوالنی تیم ملی
ایران مســافر کانادا شــده ،دلشــان میخواهد بازیهای این
تیم را در داخل استادیوم از نزدیک تماشا کنند.

فدراســیون فوتبال چهارشنبه شب اعالم کرد تقاضای
اعاده دادرســی باشــگاه گلگهر بابــت اســتفاده غیرمجاز از
بازیکن آفریقایی خود را نپذیرفتــه و رأی دقیقاً همان چیزی
اســت کــه کمیتــه اســتیناف چند مــاه قبل اعــام کــرده بود
بنابرایــن خبری از بازگشــت هفت امتیاز این تیم ســیرجانی
و کم شــدن  ۲امتیــاز از اســتقاللیها نیســت و جــدول تکان
نخواهد خورد.
ایــن اتفاق اســترس اســتقاللیها را در آســتانه بــازی با
فوالد بــه طرز قابل مالحظــهای کاهش داد و حــاال میدانند
که اختالف امتیازاتشان با پرســپولیس همچنان روی عدد ۶

مجیدی؛مهاجمی که بهترین خط دفاع را دارد
یادداشت

وجودمـان تلاش کنیـم و حداکثـر امتیـاز را بگیریم
و اشـتباهاتمان کمتـر باشـد .بایـد دوندگـی زیادی
داشـته باشـیم تـا بتوانیـم بـازی خوبـی انجـام
دهیـم .البته مـا مهـدیزاده را به دلیـل مصدومیت
در اختیـار نداریـم و مسـعود ریگـی هـم محـروم
اسـت .سـایر بازیکنـان شـرایط پیچیـدهای ندارند».

شایعه جدید پس از رد شدن پرونده گلگهر

ما را از تماشای بازیهای تیم ملی محروم نکن!

خــط دفاعی هم نقــش پررنگــی را در ایــن زمینه بــازی کرده
اســت .همه و بخصوص آنهایی که ســرمربی هستند بخوبی
میدانند که هماهنگ کردن دو مدافع وسط برای یک فصل
چه کار سخت و فرسایشیای است .به همین دلیل هم هست
که وقتی یار کنــاری یکی از خطوط میانی مصدوم میشــود،
هــر تیمی بــرای یکــی دو بــازی بــا مشــکالت بزرگــی روبهرو
میشــود .همــه اینهــا را کنار هــم بگذاریــد به این میرســید
که اســتقالل فرهاد مجیدی تــا اینجای فصــل  4بازیکن خط
میانی خودش را از دســت داده است 4 .بازیکنی که قلب تیم
بودهانــد و با جدایی هرکــدام تصور خیلیها ایــن بود که کمر

کـه دو تیـم ریسـکهای زیـادی داشـته باشـند.
امیـدوارم مثـل همیشـه بتوانیـم بـازی خوبـی
انجـام دهیـم و در کنـارش نتیجـه مطمئـن کسـب
کنیـم .پرسـپولیس تیـم قابـل احترامـی اسـت و بـه
لحـاظ کیفـی فوتبـال خوبـی ارائـه میکنـد و باید به
آنهـا احتـرام گذاشـت .روزی اسـت کـه باید بـا تمام

مربیتیمفوتبالاستقاللدرنشستخبریپیشازبازی
با فوالد گفت« :نه تنها در بازی امروز بلکه در دیگر دیدارهای
باقیماندهلیگبدونتوجهبهنتایجدیگرتیمهابرایپیروزی
پا به میدان خواهیم گذاشت و امیدوارم با تالش بچهها ،سه
امتیاز بازی با فوالد خوزستان را به دست آوریم ».مصطفوی
اینراگفتوادامهداد«:رودیژستدبهدلیلمحرومیتوروزبه
چشمی را به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهیم داشت».

تقاضای ایرانیهای مقیم کانادا از اسکوچیچ

تیــم ملــی کشــورمان دهــه دوم خــرداد مــاه اردوی
تدارکاتــی خــود را آغــاز میکنــد و بــه احتمــال فراوان ســه
مســابقه دوســتانه در قطر و کانــادا انجام خواهــد داد .از این
رو ســفر ملیپوشــان ایران به کانادا قطعی شــده و قرار است
آنجا عالوه بر بــازی با تیم میزبان که پانزدهــم خرداد برگزار
میشــود ،حداقل یــک مســابقه تدارکاتی دیگر هم داشــته
باشــند ولی هنوز مشخص نیســت که این مســابقات پخش
زنده تلویزیونی خواهند داشت یا خیر چون توافق بر سر این
مسأله باید میان هر دو تیم صورت بگیرد.
اگــر بازیهــا پخــش زنــده تلویزیونی نداشــته باشــند،

کنیــم».اواضافهکرد«:مامیزبانهســتیمولــینمیدانمچرا
بازیبایددرزمینبیطرفانجامشود.اتفاقدریکشهردیگر
میافتد،ولیپرسپولیسمحروممیشود.ایناتفاقهنوزبرای
منگنگاســت.چــرابایددردقیقــه90اعالمکنندبــازیبدون
حضورتماشاگراست؟اینظلمبزرگیبههوادارانپرسپولیس
وهوادارانســیرجانیبودکهدوســتداشــتندبازیراازنزدیک
ببینند.باشــگاهمااینهمههزینهکردوبهسیرجانآمدتانشاط
ایجادشودولیاعالمکردندبازیبدونتماشاگراست».

مصطفوی :اهواز یکی از استقاللیترین شهرهای ایران است

داشــته باشــد .بازیکنان ما فوتبال را خیلی خوب بلد هستند
و شــرایط را کامــ ًا درک میکننــد .امیــدوارم مانند گذشــته،
بازی تماشاگرپسند و زیبایی ارائه کنیم و سه امتیاز را در زمین
خودمان به دست بیاوریم ».او ادامه داد« :اگر در چهار دیدار
آینــده بدرخشــیم و نتایج قابــل قبولی بگیریــم ،میتوانیم
رتبه تکرقمی در جــدول را از آن خود کنیم .اتفاقات فوتبال
به شانس وابسته است».

اســتقالل در آســتانه کســب عنــوان قهرمانــی
رقابتهــای لیــگ برتــر و شکســتن ســلطه
پرســپولیس در ایــن عرصــه قــرار دارد.
مســابقات امشــب نقــش بســیار مؤثــری در
تعییــن تیــم قهرمــان ایفــا خواهــد کــرد و اگــر آبیهــا
در اهــواز مقابــل فــوالد شکســت نخورنــد ،شــانس

نیکبخت:نباید
گول  6امتیاز
اختالف را بخوریم
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دربی هیجان و کـری

کاپ جام جهانی به ایران میآید

شــرکت «کوکاکــوال» کــه اسپانســر اصلــی رقابتهای
جام جهانی  2022قطر به شــمار میرود ،تور جهانی خود را
برای نمایش عمومی جام قهرمانی آغاز کرده اســت .طبق
اعالم فیفا ،این جام قرار اســت در  51نقطه جهان به نمایش
دربیایــد و بــرای اولیــن بار ،بــه هر  32کشــور حاضــر در جام
جهانــی  2022منتقلشــود که ایــران نیز یکی از کشــورهای
حاضر در این مسابقات اســت .این تور در سه دوره اخیر جام
جهانــی در ســالهای  2014 ،2010و  2018در سراســر جهان

فوالد همیشه
فوتبال بازی میکند

خط دفاعی اســتقالل خواهد شکســت! اما نه تنها این اتفاق
نیفتــاد ،بلکه فرهاد مجیــدی که خودش یــک مهاجم تمام
عیار بــوده این بار کاری کرد تا خط دفاعی اســتقالل ســازمان
مناســبی داشــته باشــد .طوری که اســتقالل صدرنشین لیگ
برتر است ،شــانس نخست قهرمانی را دارد و تیمش کمترین
گل خورده را در لیــگ برتر دریافت کرده اســت .این بار روزبه
چشــمی مصدوم شده و هواداران اســتقالل نباید زیاد نگران
جایگزین او باشــند .مثل همان روزهایی که عارف آقاســی از
اســتقالل به فوالد رفــت ،یا مرادمند و یزدانی ســرباز شــدند.
هواداران استقالل نگران نباشند.

باقی مانده است ولی پنجشنبه قبل از اینکه تمرین استقالل
آغاز شــود ایــن شــایعه در جمــع فوتبالیها مطرح شــد که
احتمــاالً کمیته اســتیناف یــک جلســه از محرومیت یحیی
گلمحمــدی را کاهش می دهــد .البته مســأله هنوز قطعی
نشــده و فقط شــایعهای اســت که میــان فوتبالیها شــنیده
میشــود و حتی خود پرسپولیسیها هم این مسأله را شنیده
بودند.
گلمحمــدی بــه خاطــر اتفاقــات رخ داده در دربی با ۴
جلسه محرومیت قطعی مواجه شد اما به این رای اعتراض
کرد تا پرونده وارد مرحله رسیدگی در کمیته استیناف شود.

رضاوند آماده علیه
هافبکهایاستقالل
یادداشت

آرمن ساروخانیان

رضاونــد کــه در نیــمفصــل از اســتقالل جــدا شــد
و بــه فــوالد پیوســت ،امشــب بــرای اولیــن بــار مقابــل
تیــم ســابقش میایســتد .آرش از ایــن جدایــی چنــدان
خوشــحال نبــود ،ولــی حضــور در فــوالد کمــک کــرد کــه
دوبــاره بــه بازیکــن مؤثــری تبدیــل شــود.
رضاوند فصل گذشته یکی از سه هافبک میانی
استقالل بود ،ولی با تغییر سیستم بازی این تیم در لیگ
بیست و یکم به تدریج نیمکتنشین شد .وقتی استقالل
خواهان جذب صالح حردانی از فوالد بود ،نکونام برای
معاوضه نام آقاسی و رضاوند را مطرح کرد و مجیدی با
جدایی هافبکش مخالفت نکرد ،هرچند تأکید داشت
که او به صورت قرضی جدا شده و در آینده میتواند
دوباره به استقالل برگردد.
آمــار هــم نشــان میدهــد کــه ایــن انتقــال بــه نفــع
رضاونــد بــود .او در یــازده بــازی بــرای اســتقالل فقــط
یــک پــاس گل داشــت تــا در هفتههــای پایانــی از ترکیــب
خــارج شــود ،ولــی از هفتــه هفدهــم و انتقــال بــه فــوالد در
هــر ده بــازی ایــن تیــم بــه میــدان رفتــه ،ســه گل زده و یــک
پــاس گل داده اســت .او در لیــگ قهرمانــان هــم پنــج بــار
بــرای فــوالد بــازی کــرد و مهــره مهمــی در ترکیــب تیــم
نکونــام بــود.
فــوالد اصــرار زیــادی بــه پــرس حریــف در میانــه
زمیــن دارد و رضاونــد کــه توپگیــر قهــاری اســت ،در ایــن
تاکتیــک خیلــی خــوب جــا افتــاده .در بــازی برگشــت بــا
الغرافــه ،تــکل خــوب آرش بــود کــه مالکیــت را بــه فــوالد
رســاند و ایــن تیــم در ادامــه ایــن حرکــت توانســت تــک
گل بــازی را بزنــد .نکونــام در چیدمــان  4-2-3-1فــوالد
از رضاونــد بــه عنــوان هافبــک پشــت مهاجــم و گــوش
راســت اســتفاده میکنــد و روی دوندگــی و پاسهــای
آخــر او حســاب بــاز کــرده .بــازی امشــب رضاونــد مقابــل
همبازیــان ســابقش یکــی از نــکات جــذاب ایــن بــازی
اســت .نمایــش خــوب او شــاید بازگشــتش بــه جمــع
آبیپوشــان را تســریع کنــد.

عنایتی :بازی با فجــر از بازی با
باالی جدولیها سختتر است

رضــا عنایتــی ،ســرمربی هــوادار دربــاره بــازی امشــب
تیمــش بــا فجرسپاســی گفــت« :ایــن ســختترین بــازی
مــا خواهــد بــود .باتوجــه بــه شــرایط جــدول فجــر ،آنهــا
بــا تمــام انــرژی بــه میــدان میآینــد تــا امتیــاز بگیرنــد .بــه
بازیکنانــم گوشــزد کــردم کــه ایــن بــازی نســبت بــه بــازی بــا
تیمهــای بــاالی جدولــی ســختتر اســت .فجرسپاســی بــا
مربــی جدیــدش در حــال پیشــرفت اســت و بایــد تمــام تــوان
خــود را بگذاریــم تــا از ایــن دیــدار خانگــی امتیــاز بگیریــم و
نتیجــه هــم عادالنــه در زمیــن رقــم بخــورد».
او دربــاره همــکاریاش بــا هــوادار بــرای فصــل آینــده
گفــت« :تــا ایــن لحظــه نــه ولــی جلســهای بــا مســئوالن
باشــگاه خواهیــم داشــت و در مــورد مســائل زیــادی
صحبــت خواهیــم کــرد .تــا حــدودی بــه قولهــای خــود
عمــل کردیــم و قــرار بــود تیــم در فصــل اول در لیــگ بمانــد
کــه ایــن اتفــاق رخ داده اســت .گــروه آنالیــز خوبــی در
باشــگاه داریــم و طبیعت ـاً نمیگــذارم بازیکنــان مدنظــرم از
دســترس خــارج شــوند».

