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ورزشی

وطن امروز شماره 2596

اخبار

باز هم بازی با تیم های عربستانی
در زمین بی طرف

نخستین رکورد رونالدو
با پیراهن یوونتوس

س��تاره پرتغال��ی یوونتوس ب��ا گلزنی در
دی��دار برابر فیورنتینا به یک رکورد با پیراهن
بیانکونریه��ا رس��ید .ب��ه نقل از مدیاس��ت،
کریس��تیانو رونالدو به درخش��ش با پیراهن
یوونتوس ادامه داد و توانس��ت در دیدار برابر
فیورنتین��ا از روی نقطه پنالت��ی گلزنی کند.
رونالدو که در تابس��تان به یوونتوس پیوست
ب��ا گلی که در این دیدار به ثمر رس��اند با 10
گل به هم��راه مهاجم جن��وا در صدر جدول
بهترین گلزنان قرار گرفت .رونالدو با گلزنی در
این دیدار به نخس��تین رکورد خود با پیراهن
یووه رس��ید تا جایی ک��ه از فصل 1958-59
نخستین بازیکن در رقابتهای سری  Aبوده
که توانسته در  14هفته ابتدایی برای یوونتوس
 10گل به ثمر رساند .رونالدو همچنین بعد از
ایگوآی��ن و دیوید ترزگه س��ومین بازیکن در
تاریخ یووه به ش��مار میآید که توانسته در 5
بازی متوالی گلزنی کند .یوونتوس با درخشش
کریس��تیانو رونالدو به نظر میرس��د براحتی
قهرمانی در سری  Aرا به دست خواهد آورد،
چ��را که از  14بازی خ��ود  13پیروزی و تنها
یک تساوی داشته است.

همگروهی آلمان و هلند
در مرحله مقدماتی یورو ۲۰۲۰

تیمه��ای اروپایی حریفان خ��ود را در مرحله
مقدماتی یورو  ۲۰۲۰ش��ناختند .به نقل از آ.اس،
قرعه کش��ی مرحل��ه مقدماتی ی��ورو  ۲۰۲۰در
بعدازظهر روز یکش��نبه در دوبلین برگزار ش��د و
 ۵۵تیم حاضر در ای��ن رقابتها حریفان خود را
شناختند .این بازیها قرار است در  ۱۰گروه  5و
 6تیمی برگزار شود.
در گروه  Aانگلیس به مصاف چک ،بلغارستان،
مونته نگرو و کوزوو میرود.
پرتغ��ال در گ��روه  Bب��ا تیمه��ای اوکراین،
صربستان ،لیتوانی و لوکزامبورگ همگروه شد.
در گ��روه  Cهلن��د ،آلمان ،ایرلندش��مالی،
استونی و بالروس قرار دارند.
سوییس با تیمهای دانمارک ،ایرلند جنوبی،
گرجستان و جبلالطارق در گروه  Dقرار گرفت.
کرواسی نایبقهرمان جامجهانی  ۲۰۱۸باید
با تیمهای ولز ،اسلواکی ،مجارستان و آذربایجان
روبهرو شود.
در گ��روه  Fکه  6تیم حضور دارند اس��پانیا،
س��وئد ،نروژ ،رومانی ،جزایر فارو و مالت همگروه
شدند.
در گروه Gلهستان ،اتریش ،رژیم صهیونیستی،
اسلوونی ،مقدونیه و التویا حضور دارند.
فرانسه قهرمان جهان در گروه  Hباید به مصاف
ایس��لند ،ترکیه ،آلبانی ،مول��داوی و آندورا برود.
در گروه  Iبلژیک ،روس��یه ،اسکاتلند ،قبرس،
قزاقستان و سنمارینو حضور دارند.
در نهای��ت در گ��روه  Jتیمه��ای ایتالی��ا،
بوس��نیوهرزگوین ،فنالند ،یونان ،ارمنس��تان و
لیختناشتاین رقابت خواهند کرد.
از ه��ر گروه  2تیم برتر صعود میکنند و 4
تیم دیگر از پلیآف لیگ ملتها به این رقابتها
راه خواهند یافت.
مسابقات یورو  ،۲۰۲۰در  ۱۲شهر اروپایی
برگزار خواهد ش��د .آمس��تردام (هلند) ،باکو
(آذربایجان) ،بخارس��ت (رومانی) ،بوداپس��ت
(مجارس��تان) ،کپنهاگ (دانم��ارک) ،دوبلین
(ایرلند) ،گالسکو (اسکاتلند) ،مونیخ (آلمان)،
رم (ایتالی��ا) ،س��ن پترزب��ورگ (روس��یه)،
لندن (انگلی��س) و بیلبائو (اس��پانیا) میزبان
خواهند بود.

گزارش

بررسی وضعیت چند بازنشسته باقیمانده در ورزش

 CASهنوز رأی نداده

در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا هم بازی
تیمهای ایرانی و عربستانی در کشور بیطرف
برگزار میش��ود .ای��ن تصمیم ب��ه این خاطر
اجرایی میش��ود که هن��وز دادگاه بینالمللی
ورزش درباره این پرونده اظهارنظری نداش��ته
است؛ موضوعی که مورد اشاره شیخسلمان در
س��فر به تهران هم بوده است .رئیس بحرینی
کنفدراسیون فوتبال آسیا در سفری که به بهانه
برگزاری دیدار پایانی لیگ قهرمانان آسیا بین
تیمهای پرسپولیس و کاشیما به تهران داشت،
در گفتوگ��و با خبرنگاران تاکی��د کرد درباره
برگزاری دی��دار تیمهای ایرانی و عربس��تانی
تغیی��ری به وجود نخواهد آم��د .این در حالی
اس��ت که پیشتر مدیران فدراس��یون فوتبال
اینط��ور اظهارنظر کرده بودند ک��ه رای دادگاه
بینالمللی ورزش به س��ود فوتبال ایران صادر
شده است .یکی از مدیران فدراسیون فوتبال با
تایید این خبر گفت« :هنوز از دادگاه بینالمللی
ورزش نامهای برای فدراسیون فوتبال مبنی بر
تغییر در زمینه برگزاری بازی تیمهای ایرانی و
عربستانی در لیگ قهرمانان آسیا نیامده است
و تصمیم قبلی کمیته مسابقات  AFCبه قوت
خود باقی است».

دوشنبه  12آذر 1397

از اواسط تابستان  ۹۷با تصویب قانون جدید
منع ب��ه کارگی��ری بازنشس��تگان در نهادهای
دولتی ،فدراس��یونهای ورزشی هم دچار چالش
بزرگی ش��دند .در ابت��دا نام ح��دود  ۱۳رئیس
فدراسیون به عنوان بازنشسته در رسانهها منتشر
شد اما در ادامه و بعد از ابالغ قانون  ۱۰تن از این
روس��ا در لیست نهایی بازنشستهها قرار گرفتند.
در ای��ن میان بعد از ابالغ قانون منع به کارگیری
بازنشس��تهها در  ۲۴ش��هریورماه و در شرایطی
ک��ه  ۲ماه مهل��ت برای اجرای آن تعیین ش��ده
بود ،وزارت ورزش توانس��ت ب��ا هماهنگیای که
ایجاد کرد تغییرات را در  ۷فدراسیون رقم بزند.
هندبال ،ناش��نوایان ،هاکی ،س��هگانه ،قایقرانی،
چوگان و ج��ودو در ماههای اخیر دچار تغییرات
ش��دند و االن ب��ا سرپرس��ت اداره میش��وند تا
انتخابات ریاست برای آنها دوباره برگزار شود.
ام��ا در  ۳فدراس��یون دیگ��ر ک��ه پیشبینی
تغییرات میش��د ،هنوز روس��ای بازنشسته روی
صندل��ی خود حض��ور دارند و وضعیتش��ان به
صورت ش��فاف مش��خص نشده اس��ت .فوتبال،
والیبال و کاراته با وجود گذشت تاریخ  ۲۴آبانماه
هن��وز با هم��ان روس��ای قبلی اداره میش��وند؛
اگرچ��ه مهل��ت پایانی برای اج��رای کامل قانون
بازنشس��تهها  ۱۵آذرماه عنوان ش��ده است .این
 ۳رئیس فدراس��یون سعی میکنند با استفاده از
ظرفیتهای قانونی مج��وز ادامه فعالیت خود را
حداقل تا پایان دوره  ۴ساله ریاستشان به دست
آورند .البته در این میان مهدی تاج توانس��ته این
مج��وز را بگیرد و اختالف او ب��ا وزارت ورزش در
حال حاضر بر سر اعضای هیاترئیسه فدراسیون
فوتبال است .همچنین باید به مدیرعامل باشگاه
پرس��پولیس هم به عنوان یک��ی دیگر از مدیران
بازنشس��ته تاثیرگذار اش��اره کرد که او نیز وضع
مشخصی ندارد .حتی مجمع باشگاه پرسپولیس
هم باعث نشد تکلیف گرشاسبی مشخص شود و
او نیز چند روز دیگر بیشتر برای تعیین وضعیت
خود وقت ندارد.
■■مهدی تاج؛ اختالف بر سر هیأترئیسه

بدون شک در میان تمام فدراسیونهایی که
روسای آنها بازنشسته بودند ،این فدراسیون فوتبال
بود که بعد از کشوقوسهای فراوان مهدی تاج
در جلسهای که با وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی
المپیک داش��ت ،توانست آنها را به ماندنش قانع
کند .صالحی امیری بعد از این جلسه تاکید کرد
که تاج با استفاده از ماده  ۶۰قانون خدماترسانی
به ایثارگران میتواند در س��مت خود باقی بماند.
در واقع رئیس فدراس��یون فوتبال بخوبی از این
علیرضا هنرمن�ش :وزارت ورزش بهرغم تاکید
اهالی کشتی بر برگزاری هر چه سریعتر مجمع
عمومی فدراس��یون ،همچنان در حال بررس��ی
گزینههای مورد نظر و همس��وی خود است .با
اس��تعفای رس��ول خادم از ریاس��ت فدراسیون
کش��تی ،بهترین فرص��ت ب��رای وزارت ورزش
بهدس��ت آمد ت��ا گزینهای همس��و و هماهنگ
با سیاس��تهای خودش را بر صندلی ریاس��ت
فدراسیون بنشاند .هر چند بسیاری از مسؤوالن
وزارت ورزش پس از استعفای خادم بارها بهطور
ش��فاهی اعالم کردن��د وی بهترین ف��رد برای
سکانداری کش��تی بود و حیف است از گردونه
مدیریت ورزش��ی ایران خارج ش��ود اما پذیرش
فوری و بیقید و ش��رط استعفای خادم ،گویای
اش��تیاق آنها ب��ه رفتن مدیری مخال��ف با طرز
فکرشان بود.
از ف��ردای اس��تعفای خادم ،ن��ام گزینههای
مختلفی برای جانش��ینی او در محافل کش��تی
مطرح ش��د و برای چند روز بر سر زبانها افتاد.
در همین ایام حمید بنیتمیم از س��وی اعضای
مجمع به عنوان سرپرس��ت انتخاب و مقرر شد
تا زمان س��ر و سامان گرفتن فدراسیون کشتی
و انتخاب رئی��س جدید ،مدیریت امور جاری را
در دست بگیرد.

آخرین مقاومت

ظرفیت قانونی استفاده کرد و ماندنش آنطور که
پیداس��ت تا پایان دوره  ۴ساله ریاستش قطعی
شده اس��ت؛ اگرچه فش��ار فیفا و  AFCهم در
ای��ن تصمیمگی��ری بیتاثیر نبود .ح��اال اتفاقی
که باعث تن��ش و اختالف می��ان وزارت ورزش
و مهدی تاج ش��ده ،موضوع بازنشستگانی است
که در هیات رئیس��ه فدراس��یون مشغول به کار
هستند .هم وزیر ورزش و هم رئیس کمیته ملی
المپیک بعد از رضایت دادن به ماندگاری مهدی
تاج تاکید کردند دیگر اعضای هیات رئیس��ه که
بازنشسته هس��تند ،باید پستهای خود را ترک
کنند .محمدرضا س��اکت ،علی کفاشیان ،وحید
بهاروند ،فریدون اصفهانیان و محمود اس�لامیان
جزو بازنشس��تههای هیات رئیسه فدراسیون به
ش��مار میروند که حاضر نیس��تند پست خود را
ترک کنند و فدراس��یون و وزارت ورزش هم به
راهحل مشترکی در این باره نرسیدهاند.

■■احمد ضیایی؛ استناد به قوانین FIVB

همچنی��ن رئی��س فدراس��یون والیب��ال که
هن��وز ی��ک س��ال نیس��ت کار خ��ود را در این
فدراس��یون آغاز کرده ،جزو مخالفان سرس��خت
تصویب قانون بازنشس��تگی به حس��اب میآید.
او اعتقاد دارد حداق��ل اگر قرار به اجرای چنین
قانون��ی اس��ت بای��د به روس��ای فدراس��یونها

مهل��ت بدهن��د تا پای��ان دوره  ۴س��اله خود به
فعالیتش��ان ادامه دهن��د و در دوره بعدی حق
نامنویس��ی در انتخابات را نداش��ته باشند .احمد
ضیایی در این مدت به قوانین فدراسیون جهانی
استناد کرده که حق هیچگونه دخالت داخلی را
به ارگانهای دولتی نمیده��د .از طرفی رئیس
فدراس��یون والیبال که دارای مدرک کارشناسی
ارشد است ،با  ۲۸س��ال خدمت بازنشسته شده
و هماکنون به دنبال آن اس��ت نامه بازگشت به
کار خود را بگیرد تا بتواند تا  ۳۵سال به خدمت
خود ادامه دهد.
■■محمدصادق فرجی؛ بنبست در مذاکرات

دیگر رئیس بازنشستهای که هنوز پست خود
را ترک نکرده ،محمدصادق فرجی اس��ت .رئیس
فدراس��یون کاراته که حدود  ۲سال از ریاستش
در این فدراسیون میگذرد ،میخواست راهی که
مه��دی تاج رفته را برود .او با اس��تفاده از قانون
ایثارگری درخواس��ت داد تا بتوان��د مجوز ادامه
کارش را در فدراس��یون کاراته بگیرد اما گویا در
این راه به بنبس��ت خورده است .آنطور که خبر
میرس��د فرجی یک بار قبال از ای��ن بند قانونی
اس��تفاده کرده و دیگر نمیتواند بازگشت به کار
با این قانون داشته باشد .با وضعیت فعلی به نظر
میرسد ترک فدراس��یون کاراته از سوی صادق

تمایل وزارت ورزش برای پاکسازی فدراسیون کشتی

محو میراث خادم

رفتهرفتهبرخیاهالیکشتیازحمیدبنیتمیم
بهعنوان رئیس جدید فدراس��یون و جانش��ین
رسول خادم نیز یاد کردند که با توجه به تعامل
او ب��ا برنامهه��ا و سیاس��تهای وزارت ورزش،
چندان ه��م دور از ذهن نبود .ولی انگار اتفاقات
دیگری ط��ی روزهای اخیر در ح��ال رخ دادن
است .رفت و آمدهای کمسابقه برخی چهرههای
گوششکسته به ساختمان کمیته ملی المپیک و
وزارت ورزش و رایزنی آنها با مسؤوالن ورزشی و
سیاسی کشور حاکی از آن است که متولیان امر

برخالف تصور اهالی کشتی ،گزینههای بهتری
هم در آستین دارند.
س��وال اینجاس��ت که دلیل تغیی��ر موضع
وزارت ورزش و کمرنگ شدن شانس بنیتمیم
چیست؟ برخی اهالی کش��تی در پاسخ به این
ابهام معتقدن��د چون بنیتمی��م از همان بدنه
اجرایی و مدیریتی زمان ریاس��ت رس��ول خادم
محسوب میش��ود ،در صورت ریاست احتمالی،
خواس��ته یا ناخواسته همان راه و روش خادم را
پیش خواهد گرفت.

سیدجالل حسینی در نشست خبری
خداحافظیاش از تیم ملی فوتبال:

تصمیمم عوض نمیشود

فرجی قطعی باشد؛ مگر اینکه در چند روز آینده
اتف��اق خاصی رخ دهد و او بتواند مجوز قانونی را
از طریق دیگری به دست آورد.

■■حمیدرض�ا گرشاس�بی؛ بالتکلیفت�ر از
همیشه

در حال��ی که به نظ��ر میرس��ید در مجمع
باش��گاه پرسپولیس تکلیف مدیرعامل بازنشسته
این باشگاه مشخص شود ،در اتفاقی جالب هیچ
صحب��ت و مذاکرهای در مجمع بین وزیر ورزش
و گرشاس��بی درباره بازنشستگی رخ نداده است.
آنطور که مس��ؤوالن وزارت ورزش اعالم کردهاند
مجمع طبق دس��تور جلس��ه پیش رفته و هیچ
ارتباطی ب��ه انتخاب مدیرعامل جدید نداش��ته
اس��ت .مدیرعامل پرس��پولیس هم ب��ا توجه به
قوانین فقط ت��ا  ۱۵آذرماه فرصت دارد وضعیت
خود را مشخص کند و به نظر میرسد اگر اتفاق
خاص��ی رخ ندهد ،وزیر ورزش ب��ه فکر انتخاب
جانشین برای او باشد .البته گرشاسبی در پایان
جلسه شنبه صحبت کوتاهی با سلطانیفر داشته
و درباره وضعیت خودش مس��ائلی را جویا شده
اس��ت که پاس��خ مبهمی دریافت کرده است .از
آنجایی که گرشاسبی تالشی هم برای استفاده از
بندهای قانونی نکرده ،شانس زیادی برای بقا در
سمت مدیرعاملی پرسپولیس ندارد.
در نتیج��ه این انتخ��اب ب��رای وزارت ورزش
مشکلساز خواهد شد و در واقع روز از نو و روزی از
نو؛ پس وزارت ورزش تصمیم ندارد روی این گزینه
ریسک کند و ترجیح میدهد گزینه مطمئنتر و
قابل اعتمادتری را راهی انتخابات مجمع کند.
تجربه نشان داده وزارت ورزش خاطره خوبی
از هم��کاری با خادم و حض��ور او در رأس امور
کشتی نداشته است .این مس��اله را میتوان در
عزل و نصبهای اخیر در تیمهای ملی کش��تی
آزاد و فرنگی هم مش��اهده کرد که نفرات قبلی
جای خ��ود را به افرادی همچ��ون محمد بنا و
دیگر طردش��دهها دادن��د؛ چهرههایی که رابطه
خوبی با خادم نداشتند و با رفتن او دوباره مجال
حضور در عرصه کش��تی را یافتند .این موضوع
نشاندهنده این است که وزارت ورزش به آرامی
در حال محو کردن میراث خادم است و تمایلی
ب��ه ابقای برخی مدیران و هم��کاران او در راس
امور ندارد.
اتفاق��ات یکم��اه اخی��ر ثابت ک��رد وزارت
ورزش در ح��ال پاکس��ازی بخش عم��دهای از
میراث رس��ول خادم اس��ت که با  ۶سال تالش
و برنامهریزی و صرف هزینه بنا ش��د و حاال قرار
است سهم ناچیزی از آن به مدیری تازهنفس و
هماهنگ با وزارت ورزش برسد.
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س��یدجالل حسینی که روز ش��نبه با انتشار
نامهای ،خداحافظی خود را از تیمملی اعالم کرد،
دیروز یکشنبه در یک نشست خبری شرکت کرد
و به سواالت خبرنگاران پاسخ داد .در این نشست
برانک��و و گرشاس��بی هم کاپیتان پرس��پولیس
را همراه��ی میکردن��د .چکی��ده صحبتهای
سیدجالل را بخوانید:
 ای��ن تصمیم را از ماهها قب��ل گرفتم و هرسری مردد میش��دم .هر تصمیمی سختیهای
خ��اص خ��ود را دارد .بعد از صحبت ب��ا برانکو و
گرشاسبی این تصمیم را گرفتم .قرار بود جمعه
خداحافظی کنم که به شنبه موکول شد .از برانکو
تش��کر میکنم که من را به تیمملی دعوت کرد.
از قلعهنویی تش��کر میکنم که به من بازی داد و
همیش��ه کنارم بود .از دایی تشکر میکنم که در
تیمملی و باشگاه کنارم بود .از آقای قطبی ممنونم
که کمکم کرد .از آقای کیروش تشکر میکنم که
 7سال با من کار کرد و خیلی به من کمک کرد.
 از مردم ش��هرم بندرانزلی تش��کر میکنم.در آنجا س��اخته شدم 3 .س��ال در سپاهان بودم.
مهمترین مس��اله ه��واداران خودم��ان بودند که
همیش��ه کنارم بودن��د و بعد از خط خ��وردن از
تیمملی تش��ویقم کردند .از دیروز که از تیمملی
خداحافظ��ی کردم حمایت��م کردن��د .امیدوارم
تالشم را بیشتر کنم و موفقیتهای بیشتری برای
پرسپولیس کسب کنیم .در شرایطی هستیم که
شرمنده هواداران هستیم .نتوانستیم قهرمان آسیا
شویم .انشاءاهلل بتوانیم خوشحالشان کنیم.
 بزرگان ما هم همینطور خداحافظی کردند.متاسفانه این شرایط وجود دارد و هیچوقت اصالح
نشده است .مهمترین مس��اله برای ما جنگیدن
برای پیراهن کش��ورمان و مردم اس��ت .کسی به
بازی خداحافظی فکر نمیکند.
 قرارداد با استقالل؟ اصال چنین چیزی امکانندارد .اگر جایی دیدید من قرارداد ببندم و تیمم را
بعد از آن عوض کنم سند بیاورید .من  2سال در
پرسپولیس بودم و به قطر رفتم .به ایران آمدم و به
نفت رفتم .بعد هم با افتخار با پرسپولیس قرارداد
بستم .امکان ندارد با تیمی صحبت کنم و با تیم
دیگری قرارداد ببندم.
 بای��د خیلی خوش��حال باش��م که ش��ماخبرنگاران کنار من هس��تید .خیلی هیجانزده
هستم .مهمترین مس��اله برای من مردم کشورم
هس��تند .هر ج��ا توانس��تم تالش ک��ردم و اگر
نتوانس��تم کاری کنم خارج از توانم بود .جا دارد
اینجا از علی پروین و علی کریمی تشکر کنم که
همیشه حمایتم کردند .از بازیکنان تیمملی که با
آنها زندگی کردم و کنارشان بودم تشکر میکنم.
هنوز هم هوادار تیمملی هستم .از دیروز کاری با
من کردند که نمیتوانم فراموش کنم.
 تصمیم با مشورت گرشاسبی و برانکو بودهاست .تا جایی که توانستم تالش کردم .اگر جایی
نتوانس��تم خارج از توانم بود .االن وقت این است
تمرکزم را روی باش��گاه بگذارم .االن پرسپولیس
بیشتر از هر زمانی به من و سایر بازیکنان نیاز دارد.
مطمئنا تصمیمم را عوض نمیکنم.
 من هرجا بودم برای موفقیت تیم تالش کردم.شرایط پرسپولیس و تیمملی حساس بود .تصمیم
سرمربی تیمملی بود .موظف هستم این تصمیم را
قبول کنم .در هر تیمی باشم ،برای موفقیت تیم
تالش میکنم .همیشه برای تیمملی تالش کردم.
االن هم هوادار تیمملی هستم و به این مسائل فکر
نکردم .من باید از همه تش��کر کنم .میدانم تمام
تمرکزم روی تیمی است که در آن بازی میکنم.
 نخستین کسی که با او صحبت کردم همسرمبود .بعدهم با آقای برانکو وگرشاسبی صحبت کردم.
نه من بلکه همه بازیکنان برای موفقیت تیمملی
بازی کردند .من به فکر برگزاری بازی خداحافظی
نیستم .خیلی خوشحالم که شما را میبینم .من
از مردم تشکر میکنم که همیشه حمایتم کردند.
 همیش��ه کنار تیمملی هس��تم .همیش��هیک ه��وادار بزرگ و قوی هس��تم .یک خواهش
دارم .بعضی از مش��کالت یا تصمیمات اشتباه را
نمیتوانیم گردن مس��ؤوالن بیندازی��م .هر بازی
تدارکاتی به تیمملی کمک میکند .مسؤوالن باید
بیش��تر تالش کنند .میدانم کادرفنی و بازیکنان
تیمملی زحمت میکشند .مردم ما یکرنگ و یکدل
کنار تیمملی هس��تند .شما جامجهانی را دیدید.
در ایران و روس��یه هم��ه برای حمایت از تیمملی
کنار تیمملی بودند .ما پرسپولیسیها هم هواداران
زیادی هستیم که کنار تیمملی قرار میگیریم.
 روی��ای هر بازیکنی حض��ور در جامجهانیاست .برای حضور در روسیه خیلی تالش کردم.
باید از خانواده و همسرم خیلی تشکر کنم .رویای
م��ن تجربه دومی��ن جامجهانی ب��ود .خانواده و
فرزندانم خیلی روزهای سختی را سپری کردند.
این یک حسرت بزرگ برای من بود.
 هواداران ما بینظیر هستند .بعد از اینکه خطخوردم ،کنارم بودند .فکر کنم همیش��ه حمایتم
کردند .من شرمنده هواداران هستم .خیلی به من
لطف داشتند .امیدوارم بتوانم در باشگاه بیشتر کار
کنم و در کنار سایر بازیکنان هواداران را خوشحال
کنیم .تیمملی قسمتی از زندگی من است .زندگی
م��ن در آنجا تمام ش��د و برای کارهای��ی که در
پرسپولیس دارم ،آماده میشوم.

