
جنجال کمک داور ویدئویی
در جام جهانی فوتسال

داوران با وجود استفاده از تکنولوژی کمک داور ویدئویی 
در جام جهانی فوتسال، تصمیماتی بحث برانگیز داشتند. 
به گزارش ایس��نا، فیفا چندی پیش تصمیم گرفت پس 
 ،)VAR( از اضافه کردن کمک داور ویدئویی به فوتبال
این تکنولوژی را برای نخستین بار در فوتسال نیز استفاده 
کند و قرار شد برای جام جهانی ۲۰۲۱ برای نخستین بار 

شاهد اجرا شدن آن باشیم. 
پیش از شروع جام نیز در این زمینه جلساتی با داوران 
گذاش��ته و آموزش های الزم به آنها داده ش��د اما به نظر 
می رس��د این تکنولوژی حاال به پاشنه آشیل برای فیفا 

تبدیل شده و آبروی داوری جام جهانی را برده است. 
پس از اینکه در بازی ونزوئال - کاستاریکا در دور اول 
مرحله گروهی داوران حتی با اس��تفاده از این تکنولوژی 
نیز پنالتی مسلم به سود ونزوئال را تشخیص ندادند، اخیرا 
نادیده گرفتن ۲ گل صحی��ح در این رقابت ها جنجالی 

شده است. 
اولی در بازی لیتوانی، میزبان مسابقات با قزاقستان 
بود که صحنه عجیب داوری به سود میزبان جام جهانی 
رق��م خ��ورد و در کمال ناب��اوری داوران با تکنولوژی 
کم��ک داور ویدئوی��ی هم توپ وارد ش��ده ب��ه دروازه 
لیتوانی را گل تش��خیص ندادند تا شائبه جانبداری از 
تیم میزبان مطرح ش��ود اما وقتی این اتفاق در جریان 
بازی ویتنام با پاناما نیز تکرار شد، مشخص شد داوران 
هنوز بخوبی با این تکنولوژی آشنایی پیدا نکرده اند. در 
این بازی نیز توپی را که کامال از خط دروازه پاناما رد 
شد، داوران گل تشخیص نداده و نماینده آسیا را برای 
رس��یدن به گل برتری به زحمت انداختند تا جنجالی 

دیگر را شاهد باشیم. 

حاشیه های ناتمام سفر یکی از 
نمایندگان ایران در آسیا

حاش��یه های یک��ی از نماین��دگان ای��ران در لیگ 
قهرمانان آس��یا تمامی ندارد و هر ساعت باید منتظر 
یک خبر جدید درباره اتفاقات سفر این تیم بود. دیروز 
جمعه یکی از صفحات اینستاگرامی در خبری مدعی 
شد ۲ عضو کادر فنی یکی از نمایندگان ایران در لیگ 
قهرمانان آسیا در طول اردوی این تیم در خارج از کشور 
با انجام کارهای غیراخالقی موجبات دردس��ر این تیم 
شده بودند تا جایی که این موضوع شکایت فرد آزاردیده 
را هم موجب شده بود و سرانجام با پادرمیانی و ریش 
گرو گذاشتن در آخرین لحظات ختم به خیر شد. این 
البته تنها حاشیه این تیم پرخبر نبود. آنطور که یکی 
از مس��ؤوالن این باش��گاه گفته یک��ی دیگر از اعضای 
ای��ن تیم )نه بازیکن( در طول این س��فر به دفعات از 
مش��روبات الکلی اس��تفاده کرده و همین موضوع نیز 
مش��کالتی را برای این تیم ایجاد کرد. این افراد که به 
واس��طه داشتن هوادار برای خود چهاردیواری درست 
کرده اند، با گزارشی که سرپرست تیم به مدیران باشگاه 
داده و پس از آن از طریق باشگاه به نهادهای نظارتی 
ارس��ال ش��ده، باید منتظر برخورد باشند؛ افرادی که 
بسادگی و با بستن چشم های شان، شأن فوتبال ایران 

را زیر پا گذاشتند.

پیروزی تیم ملی فوتسال ایران مقابل آمریکا

آمریکا  4 تایی شد
تیم ملی فوتسال ایران دومین دیدار خود در مسابقات 
جام جهانی ۲۰۲۱ لیتوانی را با پیروزی برابر آمریکا پشت 
سر گذاشت تا صعودش به مرحله یک هشتم نهایی این 

مسابقات را تا حد زیادی قطعی کند.
تیم ملی فوتسال ایران در دومین بازی خود در گروه 
ششم مسابقات جام جهانی ۲۰۲۱ به مصاف تیم آمریکا 
رفت که این مس��ابقه در نهایت با نتیجه ۴ بر ۲ به سود 

ایران   به پایان رسید.
در این بازی که دیروز ساعت ۱۹:۳۰ در شهر ویلنیوس 
لیتوانی برگزار ش��د، فرهاد توکلی، مهدی جاوید، احمد 
اسماعیل پور و سعید احمدعباسی برای ایران گلزنی کردند. 
هر ۲ گل آمریکا هم توسط »گونزالس« به ثمر رسید. به 
این ترتیب ایران با کسب دومین برد خود در این مسابقات، 
در جدول گروهش ۶ امتیازی شد. تیم ملی کشورمان در 

نخستین بازی خود صربستان را شکست داده بود.
 در بازی با آمریکا، محمد ش��جری و مسلم اوالدقباد

۲ بازیکن ایران کارت زرد گرفتند. صمیمی هم که کارت 
قرمز مستقیم گرفت، به دلیل محرومیت نمی تواند ایران 
را در مسابقه بعد مقابل آرژانتین همراهی کند. بازی ایران 

و آرژانتین ساعت ۲۱:۳۰ دوشنبه برگزار خواهد شد.

اخبار

ورزشی

ادامه از صفحه اول
... روز پنجش��نبه در گفت وگویی بیان 

کرد روابط با فرانسه چنان یک صخره سخت پابرجاست. 
 تحلیلگران غربی در عین  حال معتقدند توافق امنیتی بین 
۳ کشور آمریکا، انگلستان و استرالیا بزرگ ترین توافق امنیتی 
دنیا بعد از جنگ دوم جهانی اس��ت، اگر چه مهم ترین بخش 
این توافق رسیدن استرالیا به زیردریایی های هسته ای است اما 
بخش جالب  توجه دیگر این همکاری مشترک به توانایی های 
سایبری ۳ کشور و همچنین سایر تکنولوژی های روز می پردازد. 
نکته جالب  توجه در این  میان این اس��ت که اس��ترالیا در 
گذش��ته روابط بسیار خوبی با چین داشت و پکن بزرگ ترین 
شریک تجاری این کشور بوده  است اما در طول چند سال اخیر 
این شراکت روزبه روز کمتر شده و تنش های سیاسی منجر به 
دور شدن ۲ کشور از هم شده  است؛ تنشی که در حال حاضر 
این توافق را بشدت تهدید می کند، تنش بین فرانسه و آمریکا 
بر سر زیردریایی های هسته ای است. توافق استرالیا با آمریکا 
برای خرید سرویس زیردریایی های هسته ای این کشور باعث 

شده  است توافق قبلی برای خرید ۱۲ زیردریایی هسته ای از 
فرانس��ه به ارزش ۵۰ میلی��ارد دالر از بین  رفته و دیگر اثری 
نداش��ته باشد. وزیر خارجه فرانسه در همین باره گفته  است: 
»ما ارتباطات خود با استرالیا را براساس اعتماد پایه گذاری کرده 

بودیم اما به این اعتماد خیانت شد«. 
 اما س��وال اصلی در این باره این اس��ت: چرا در ش��رایط 
فعلی آمریکا و انگلس��تان به این نتیجه رسیده اند که استرالیا 
باید زیردریایی هس��ته ای داشته باش��د؟ این زیردریایی ها در 
عین  حال که سریع تر و مطمئن تر از زیردریایی های معمولی 
هستند، می توانند برای ماه ها زیر آب بمانند و موشک هایی را 
شلیک کنند که برد بسیار بیشتری نسبت  به سایر موشک های 
زیردریایی های قبلی دارد. مس��تقر کردن این زیردریایی ها در 
اس��ترالیا برای ایاالت  متحده در جهت حفظ اثرگذاری اش بر 
منطقه بشدت حیاتی است. آمریکا برای نخستین بار است که 
 تکنولوژی زیردریایی های خود را در طول ۵۰ س��ال گذشته

در اختی��ار یک کش��ور دیگر ق��رار می دهد. تا قب��ل از این، 
ای��ن تکنولوژی تنها به بریتانیا داده  ش��ده ب��ود. با این توافق 

استرالیا به هفتمین کشور دنیا تبدیل می شود که زیردریایی 
هس��ته ای داشته و از آن استفاده می کند؛ تاکنون تنها ایاالت  
متحده، انگلس��تان، فرانسه، چین، هند و روسیه دارای چنین 

تکنولوژی ای بودند. 
استرالیا تاکید کرده  است به  دنبال دستیابی به سالح های 
هسته ای نیست اما در همین  حال نیوزیلند اعالم کرده  است 
این زیردریایی ها حق حضور در آب های این کشور را ندارند و به 
 نظر می رسد نیوزیلند نیز از این اقدام آمریکا نگران شده  است. 
نکته مهم تر در این باره این اس��ت که کشورهای آمریکا و 
انگلستان برای فروش زیردریایی هسته ای به استرالیا، از آژانس 
بین المللی انرژی اتمی مجوز الزم را اخذ نکرده اند. مس��ؤوالن 
مرتبط با این مساله در واشنگتن و لندن اعالم کردند بزودی 

مذاکرات خود را با آژانس در این باره آغاز خواهند کرد. 
فرانس��ه اما به گونه ای از آمریکا و دولت بایدن عصبانی است 
که اعالم کرده جشنی را که قرار بوده در سفارت این کشور در 
واشنگتن به  مناسبت دویست و چهلمین سالگرد انقالب آمریکا 
برگزار شود، لغو می کند. لودریان در گفت وگوی دیگری چنان 

با عصبانیت درباره این قرارداد صحبت کرده که نیویورک تایمز 
نوشته  است: درجه عصبانیت فرانسه از این اقدام آمریکا را می توان 
با میزان عصبانیت این کشور در سال ۲۰۰۳ از حمله واشنگتن 
به عراق مقایس��ه کرد. لودریان در این زمینه بایدن را با ترامپ 
مقایسه کرده و گفته  است این اقدام را توهین به پاریس ارزیابی 
می کند. او همچنین تصریح کرده  است توقع نداشته  است بایدن 
به همان میزان که ترامپ غیرقابل پیش بینی بوده  است، اقداماتی 
انجام دهد که آن را با متحدان اروپایی خود در میان نمی گذارد. 
فرانس��ه پیش  از این نی��ز از اینکه آمری��کا درباره خروج 
نیروهای��ش از افغانس��تان »حتی یک تلفن« به مس��ؤوالن 
فرانس��وی نزده بود، بارها انتقاد ک��رده و بیان کرده بود دوره 
اقدامات یکجانبه در جهان گذش��ته  اس��ت. در بیانیه  فرانسه 
درباره این توافق نیز آمده  است: »فرانسه تنها کشور اتحادیه 
اروپایی اس��ت که در منطقه ایندو- پاسیفیک حضور دارد و 
میلیون ها ش��هروند و در حدود ۷ هزار پرسنل نظامی در این 
منطقه مستقر کرده  است؛ با این  حال درباره این توافق، هیچ 

مشورتی با پاریس نشد«.

آمریکا به فرانسه هم پشت کرد

بازگشت تیم  ملی به صدر آسیا
تیم ملی ایران که بازی های مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را با برد مقابل سوریه و عراق پشت سر گذاشته است، با ۱۵۳۸ امتیاز ضمن کسب رتبه بیست و دوم جهان، 
در رده نخست آسیا قرار گرفت و ژاپن را پشت سر گذاشت. ژاپن با ۸ امتیاز کمتر در رده بیست و ششم جهان و دوم آسیاست. این در حالی است که تیم  ملی فوتبال ایران بعد 
از جدایی کارلوس کی روش و روی کار آمدن مارک ویلموتس بعد از ژاپن در رده دوم آسیا قرار داشت. در آسیا بعد از ایران و ژاپن، تیم های استرالیا، کره جنوبی و قطر قرار دارند. 

چهارشنبه  شب تیم های پورتو و اتلتیکومادرید 
در چارچوب مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
اروپ��ا در ورزش��گاه متروپولیتان��و به مصاف ه��م رفتند که گل 
فرصت  طلبانه مهدی طارمی، ستاره ایرانی پورتو به اتلتیکومادرید 
ب��ا تصمیم »اویدیو هاتگان« داور رومانیایی و تیم VAR مردود 
شد تا جنجال بزرگی در این باره شکل بگیرد و این دیدار با نتیجه 
صفر - صفر خاتمه پیدا کند. بازی ۲ تیم تا دقیقه ۸۰ بدون گل 
در جریان بود تا اینکه مهدی طارمی با دنبال کردن هوشمندانه 
مسیر توپی که در قالب پاس کوتاه از مدافع اتلتیکو مادرید به سمت 
دروازه بان این تیم روانه ش��ده بود، موفق به باز کردن دروازه شد. 
مهدی طارمی با یورشی سریع به سمت توپ سرگردان، آن را از 
یان اوبالک، دروازه بان میزبان گذراند و در شرایطی که تازه جشن 
گل اروپایی اش را آغاز کرده بود، داور رومانیایی بازی آن را مردود 
اعالم کرد. در حالی که مهدی طارمی مثل همیشه با خونسردی 

تمام می رفت که شادی پس از 
گل خ��ود را برگزار کند، اویدیو 
هاتگان تصمیم به بررسی صحنه 
به کمک VAR گرفت. پس از 
بررسی صحنه در میان استرس 
ش��دید اعضای تیم پورتو، گل 
طارمی به دلیل برخورد توپ به 
دست این بازیکن پیش از ورود 
به دروازه مردود اعالم شد. مهدی 

طارمی که انتظار چنین تصمیمی از سوی داور را نداشت با چهره ای 
بهت زده و با حرکت انگشت و تکان دادن سر به اعتراض مشغول 

شد؛ اعتراضی که البته تاثیری در تصمیم عجیب داور نداشت. 
گل مردود طارمی واکنش های مختلفی در رس��انه ها داشت. 
پرتغالی ها معتقدند این یک س��رقت بزرگ بود و در اس��پانیا نیز 

دودستگی هایی وجود دارد. برخی 
معتقدند تصمیم داور درست بود و 
برخی دیگر معتقدند تصویر برخورد 
توپ به دست طارمی واضح نیست و 
بهتر بود گل صحیح اعالم می شد. 
تلویزیون رومان��ی نیز این صحنه 
را ب��ه دقت مورد آنالیز ق��رار داد و 
جالب اینکه »ایون کراچیونسکو« 
داور بین الملل��ی س��ابق رومانی از 
منظری دیگر به این گل جنجالی نگاه کرده است. کراچیونسکو 
در این رابطه گفت: »از نظر من این صحنه پنالتی بود و هاتگان 
باید خطای یان اوبالک روی طارمی را اعالم می کرد. ابتدا برخورد 
رخ داد و س��پس توپ به دس��ت طارمی برخورد کرد. در فوتبال 
همیشه نخستین خطا جریمه دارد و داور این مورد را لحاظ نکرد. 

اگر ابتدا توپ به دست طارمی برخورد می کرد و سپس برخورد با 
اوبالک رخ می داد، تصمیم داور درست بود اما مساله اینجاست که 
ابتدا اوبالک مهاجم را سرنگون می کند و صحنه برخورد توپ به 
دست، بعدا اتفاق می افتد. بین اوبالک و کندوگبیا سوءتفاهم شد 
و طارمی هم فرصت طلبی کرد. معتقدم اصال نیاز به بررسی صحنه 
برخورد توپ به دس��ت نبود و داور یا در نهایت VAR باید برای 
پورتو پنالتی می گرفتند«. سرجیو کونسیسائو، سرمربی پورتو هم 
در نشست خبری پس از بازی به همین نکته اشاره کرد: »هنوز 
صحنه گل طارمی را ندیدم و نمی دانم قبل برخورد احتمالی توپ 

به دست او، خطای پنالتی روی مهدی طارمی رخ داد یا نه!«
واکن��ش یان اوبالک، گلر اتلتیکو نی��ز در این باره جالب بود: 
»نمی دانم توپ چطور از بدنم جدا ش��د و خوش شانس بودم که 
VAR وجود داش��ت و برخورد توپ به دست طارمی باعث شد 

گل مردود اعالم شود«.

واکنش ها به گلی که طارمی در مادرید زد و مردود اعالم شد

عوض پنالتی، هند گرفتند
گزارش

نگاه

۸ تیم راه  یافته به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
حریفان خود را شناختند. قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا دیروز به صورت آنالین برگزار شد و ۸ تیم راه یافته 
به این مرحله از رقابت ها حریفان خود را شناختند و بر این اساس 
پرسپولیس، تنها نماینده ایران در این مرحله باید به دیدار الهالل 
ب��رود. مراحل یک چهارم و نیمه نهایی در منطقه غرب به صورت 
متمرکز در عربستان و دیدار های شرق قاره در کره جنوبی برگزار 
خواهند ش��د. مراسم قرعه کشی با سخنان دبیرکل کنفدراسیون 
فوتبال آس��یا آغاز ش��د. »ویندزور جان« درباره برنامه ریزی لیگ 
قهرمانان و اثری که همه گیری کرونا در ۲ سال اخیر روی آن گذاشته 
صحبت کرد. بر اساس قرعه کشی ۸ تیم شرق و غرب آسیا حریفان 

خود را شناختند که این دیدارها به شرح زیر است:
الوحده امارات - النصر عربستان

پرسپولیس ایران - الهالل عربستان
چونبوک موتورز کره جنوبی - اولسان هیوندای کره جنوبی

پوهانگ استیلرز کره جنوبی - ناگویا گرامپوس ژاپن
بازی های مرحل��ه یک چهارم نهایی روزه��ای ۲۴ و ۲۵ مهر، 
دیدارهای نیمه نهایی ۲۷ و ۲۸ مهر و فینال بازی ها ۲ آذر برگزار 

می شود. 
۵۰ درصد ظرفیت ورزشگاه بن فهد برای پرسپولیس ■

پرسپولیس در دیدار برابر الهالل ۵۰ درصد ظرفیت ورزشگاه را 
در اختیار خواهد داشت. به گزارش الریاضیه، دیدار پرسپولیس برابر 
الهالل در ریاض به میزبانی الهالل برگزار خواهد شد. با آنکه بازی 
در ریاض برگزار می شود اما ۵۰ درصد ظرفیت ورزشگاه به هواداران 
پرسپولیس اختصاص خواهد یافت. البته با توجه به محدودیت های 
کرونایی و همچنین حضور بسیار کم ایرانی ها در ریاض بعید است 
پرسپولیس بتواند این سکوها را پر کند. البته ایرانی های زیادی در 
حاشیه جنوبی خلیج فارس زندگی می کنند که امید آن می رود آنها 

با گرفتن ویزای عربستان بتوانند در ورزشگاه حاضر شوند. 
انگیزه ویژه برای بردن الهالل ■

پرس��پولیس برای پیروزی مقابل الهالل عربس��تان در مرحله 
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آس��یا انگیزه وی��ژه ای دارد و آن 
اینکه انتقام فصل ۲۰۱۷ را از تیم عربستانی بگیرد. قهرمانان فصل 
گذشته لیگ برتر ایران و لیگ حرفه ای عربستان در حالی مقابل 
یکدیگر قرار خواهند گرفت که آخرین تقابل ۲ تیم مربوط به فصل 
۲۰۱۷ لیگ قهرمانان آسیاس��ت که پرسپولیس خاطره خوبی از 
بازی با الهالل در آن فصل ندارد. ۲ تیم در مرحله گروهی به مصاف 
هم رفتند که بازی های ۲ تیم در آن مرحله برنده ای نداش��ت. در 
تساوی ۱-۱ دو تیم در بازی رفت، کارلوس ادواردو اجازه نداد گل 

محسن مسلمان باعث برتری نماینده ایران شود و بازی برگشت 
هم با تس��اوی بدون گل به پایان رس��ید. ای��ن ۲ تیم در مرحله 
نیمه نهای��ی آن تورنمنت، دوباره به هم خوردند که در بازی رفت، 
الهالل با هت  تریک عمر خربین و تک گل یاسر الشهرانی حریفش 
را با نتیجه ۰-۴ شکست داد و در بازی برگشت هم دبل گادوین 
منشا، تاثیری برای پرسپولیس نداشت و آن بازی با تساوی ۲-۲ 
به پایان رسید تا الهالل فینالیست آسیا شود. حاال این ۲ تیم در 
شرایطی مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت که پرسپولیس امیدوار 
است با بردن الهالل انتقام فصل ۲۰۱۷ را از تیم عربستانی بگیرد. 

آمار به سود الهالل است ■
روزنامه الریاضیه عربستان بر این باور است الهالل در دیدار حذفی 
برابر پرس��پولیس پیروز خواهد شد. یکی از جذاب ترین بازی های 
یک  چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا را پرسپولیس و الهالل برگزار 
خواهند کرد. الریاضیه در واکنش به این قرعه نوشت: الهالل برابر 
پرسپولیس؛ آبی از مراحل حذفی عبور می کند. این روزنامه عربستانی 
در ادامه به تقابل های پرسپولیس و الهالل اشاره کرد و نوشت: ۲ تیم 
تاکنون ۸ بار برابر هم بازی کرده اند که نتیجه آن ۳ پیروزی برابر 
الهالل و تنها یک پیروزی برای پرسپولیس بوده است و ۴ بازی هم 
با تساوی به پایان رسیده است. در این ۸ بازی الهالل ۱۲ گل  زده 

و تنها ۵ گل دریافت کرده است. 
صدری: هدف پرسپولیس صعود به فینال است ■

سرپرست باشگاه پرسپولیس می گوید هدف این تیم در لیگ 
قهرمانان آسیا صعود به فینال این رقابت هاست. به گزارش سایت 
رسمی باشگاه پرسپولیس، سیدمجید صدری ضمن اشاره به شرایط 
قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد: 
تنها ۳ تیم غیر از پرسپولیس در منطقه غرب آسیا باقی مانده بودند 
و طبیعتا ما باید به مصاف یکی از آنها می رفتیم. قرعه کشی انجام شد 
و حاال الهالل عربستان حریف ما است. رئیس هیات مدیره باشگاه 
پرسپولیس ادامه داد: من معتقدم تیم ما قدرت اول منطقه غرب 
آسیاست و توانایی هایی دارد که برای سایر باشگاه ها، آرزو به حساب 
می آید. ما می توانیم با توجه به پتانسیل هواداران در فضای مجازی، 
دانش مربیان و تالش خالصانه ای که بازیکنان نشان می دهند، به 
همه اهداف مان برسیم. انگیزه اصلی پرسپولیس، صعود به فینال 
است و ما برای این هدف، تمام تال ش مان را به کار می گیریم. این 
موضوع می تواند همه پرسپولیسی ها را به افزایش میزان حمایت ها 
از تیم دلگرم کند. صدری همچنین گفت: بعد از قرعه کشی، فضای 
جالبی را شاهد بودیم و هواداران پیام های زیادی برای من ارسال 
کردند. این موضوع نش��ان از اهمیت باالی رقابت های بین المللی 
برای هواداران پرس��پولیس دارد. باید به خودمان افتخار کنیم که 

طرفدار چنین تیم قدرتمندی هستیم؛ تیمی که هر سال، هیجان 
بازی در باالترین سطح قاره را تجربه می کند. ما در بخش مدیریت 
باشگاه، تالش های خود را به کار می بندیم تا از پرسپولیس بهترین 
حمایت ها را داشته باشیم و از سوی دیگر، بازیکنان، مربیان و همه 
اعضای تیم هم نسبت به ادامه رقابت ها انگیزه و هدف مشترکی 
برای کسب افتخارات جدید دارند. امیدوارم بهترین اتفاقات برای 

پرسپولیس رقم بخورد. 
مطهری:  آنها باید از ما حساب ببرند ■

مربی تیم فوتبال پرس��پولیس می گوید: درس��ت اس��ت که 
الهالل ستاره های زیادی دارد اما تیم پرسپولیس هم ستاره است. 
 حمید مطهری درباره مصاف پرسپولیس برابر الهالل عربستان در

یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد:  قبال هم درباره 
این مرحله و مصاف مان با تیم های مختلف صحبت کرده بودم. ما 
باید از نظر تاکتیکی و فیزیکی خودمان را به شرایطی برسانیم که 
مقابل هر تیمی بخوبی بازی کنیم. برای مان فرقی نمی کرد برابر 
چه تیمی در این مرحله بازی می کنیم اما خب! می دانید تیم های 
عربستانی امکانات باالیی دارند و از ساختار بسیار خوبی برخوردارند. 
آنها هزینه های زیادی انجام می دهند و در این بخش یک جنگ 
نابرابر در جریان است اما با این حال ما پرسپولیس و قدرت اول آسیا 
هستیم. آنها باید از ما حساب ببرند و همه تالش مان را می کنیم 
که هم از نظر فیزیکی و هم از نظر تاکتیکی خودمان را به شرایطی 
برسانیم که در این بازی موفق باشیم. او درباره ستاره هایی که تیم 

فوتبال الهالل در اختیار دارد هم گفت:  می دانیم آنها س��تاره های 
گران قیمتی مثل موسی مارگا و پر یرا را در اختیار دارند و با هزینه های 
بسیار باال این بازیکنان را جذب کرده اند اما ما هم تیم مان ستاره 
است، چون از نظر کار تیمی فوق العاده هستیم و می توانیم بهترین 
عملکرد را داشته باشیم. تک تک بازیکنان ما برای مان ارزشمندند 
و همه آنها برای ما ستاره اند. او در ادامه درباره اینکه پرسپولیس تا 
دیدار برابر الهالل بازی رسمی نخواهد داشت، گفت:  می دانیم تقویم 
AFC حالتی دارد که مشکالتی به وجود می آورد. این مساله کار 
را برای تیم های ایرانی سخت کرده است اما برنامه ریزی کردیم در 
این زمان موجود ۳ بازی تدارکاتی انجام دهیم. درس��ت است که 
این بازی ها جنبه رسمی ندارد اما ما هم راهی نداریم و با شرایط 
موجود باید کنار بیاییم. او در ادامه درباره پیروزی پرسپولیس برابر 
استقالل تاجیکستان در مرحله یک هشتم نهایی هم گفت: تیمی که 
به الهالل ۴ گل  زده است، تیم قدرتمندی باید باشد. آنها یک دفاع 
تیمی فشرده و بسیار خوب را در دستور کار قرار داده بودند و در 
ضدحمالت هم فوق العاده خطرناک بودند. ما هم با آنالیز خوبی که 
داشتیم تالش کردیم شناخت خوبی به بازیکنان بدهیم و بازیکنان 
هم عملکرد بسیار خوبی در این بازی داشتند. ما هم در بخش دفاع 
آنها را خنثی کردیم و هم توانستیم بازی خودمان را به آنها دیکته 
کنیم. در آن ش��رایط سخت و همین طور چمن مصنوعی درست 
است که ریتم بازی نداشتیم اما بسیار خوب کار کردیم و توانستیم 

از آن بازی برنده خارج شویم. 

مصاف پرسپولیس -  الهالل در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا

وازه سعودی راه صعود از در
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