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مسیگر:

نفت مسجدسلیمان مقابل شاهین ،حرفی برای گفتن نداشت
 ۲۴ساعت به «میشو» وقت دادیم
سعید مسیگر درباره نشست اعضای
هیئتمدیره باشگاه شاهین شهرداری
و ضعیت
بوشهر درباره

کریمیان:

اتفاقات نادر میتواند مانع
قهرمانی پرسپولیس شود
مربی تیم شاهین بوشهر می گوید تیم های لیگ
برتری هنوز آمادگی مناسبی ندارند و سه هفته دیگر
برای رسیدن به شرایط آمادگی صد در صدی زمان
الزم دارند.
به گزارش "ورزش سه" ،مهرداد کریمیان مربی تیم
شاگردان
فوتبال شاهین بوشهر که تیمش مقابل
ِ
منسجم تارتار موفق به کسب تساوی در وقت های
اضافی بازی شدند و از این حیث نسبت به تیم های
همسایه در پایین جدول شرایط خوبی داشتند و
توانستند یک امتیاز را در روز شکست آنها بگیرند،
درگفتگو با "ورزش سه" در مورد این بازی و همینطور
شرایط لیگ پس از شروع دوباره و دیدار برابر
پرسپولیس حرف زده است.
گفتگوی ما با کریمیان را در ادامه بخوانید.
اول بازی تمرکز نداشتیم و گل خوردیم
ما با توجه به اینکه دو اشتباه در اول بازی داشتیم،
شرایطمان سخت شد .بچه ها چند ماه بود که
بازی نکرده بودند و دو سه هفته زمان نیاز دارند .در
ابتدای بازی عدم تمرکز داشتیم و گل خوردیم ولی در
ادامه به خودمان آمدیم و شرایط بهتر شد.
نفت مسجد سلیمان در نیمه دوم فقط یک موقعیت
داشت
نفت مسجد سلیمان هم شکل دفاعی بسیار خوبی
دارد ولی در نیمه دوم ما با تغییرانی گه ایجاد کردیم،
گل را زدیم ولی باز روی یک غافلگیری گل خوردیم؛
در حالی که در طول نیمه دوم تیم حریف فقط همان
یک موقعیت را داشت .در مجموع بازی خوبی بود
و تیم نفت مسجد سلیمان هم قابل احترام است و
خیلی خوب بازی کرد.
کار کمک داور روی گل نفت عالی بود؛ ما اشتباه
کردیم
از داوری راضی بودیم .ما اشتباه کردیم که اعتراض
داشتیم .واقعا کار خوب (پذیرفتن گل دوم نفت
مسجد سلیمان) کمک داور بود .کادر داوری خیلی
خوب بود .اگر بازی را هم می باختیم راضی بودیم.
کارشان را بدون نقص انجام دادند .خودم هیچ وقت
در مورد داوری ها صحبت نمی کنم .به نظرم داوری
ها خوب است و در مسیر پیشرفت.
اگر میشو بود قطعا سه امتیاز را می گرفتیم
می توانستیم سه امتیاز را بگیریم ولی کم شانس
بودیم .اگر میشو بود قطعا سه امتیاز را می گرفتیم
ولی متاسفانه هنوز مشکالت شخصی دارند و
نتوانسته اند به تیم اضافه شوند.
شکست تیم های رقیب نظیر پیکان ،ذوباهن و
پارس جنوبی جم و ماشین سازی؟
اکثر تیم هایی که در جدول نزدیک ما هستند ،نتیجه
نگرفتند ولی باید این را بدانیم که شرایط هر روز فرق
می کند؛ شاید ما می توانستیم پیروز شویم و رقیبان
ما هم می توانستند ببرند .ما امیداور هستیم .تیم
خوبی داریم و آماده اسازی خوبی داشته ایم.
انجام  5تعویض نظم تیمی را به هم می زند ولی ...
در آب و هوایی مثل بوشهر که شرایط سخت است،
این موضوع می تواند کمک کند .تیم نفت مسجد
سلیمان هم  10نفره بود و تعویض ها می تواند در
این شرایط فشار را بیشتر کند .هنوز این موضوع
جا نیفتاده است ،ولی نظم تیمی را از بین می برد.
شاید اصال نیازی نباشد .گاهی این تعویض ها مربی
را گول می زند.
ممکن است  5تعویض بدتر هم باشد و نظم تیمی
را به هم بزند .این موضوع به هر حال اما در بوشهر
می تواند کمک کند .در این شرایط الزم بوده و فیفا
تصمیم گرفته است.
نکته قابل توجه پس از شروع دوباره لیگ ؟
مهم ترین نکته نبود تماشاچیان است .اگر ما
هوادارانمان را داشتیم می توانستند کمک کنند.
شاید اگر بودند می توانستیم گل بزنیم و با پیروزی
بیرون بیاییم .فوتبال بدون هوادار چنگی به دل نمی
زند .کیفیت تیم ها اما فکر می کنم دو سه هفته دیگر
مشخص شود.
بازی برابر پرسپولیس؟
بله بازی کردن با پرسپولیس سخت است .باید
ببینیم باشگاه چه تصمیمی برای آینده می گیرد.
مدیرعامل باشگاه در آخرین مصاحبه به آقای میشو
فرجه داده اند که زود تصمیم گیری کنند و باید
ببینیم چه می شود .تیمها معموال در تهران همیشه
انگیزه دارند .تیم پرسپولیس تیم بسیار خوبی است
و راه زیادی برای قهرمانی ندراد و فقط اتفاقات نادر
می تواند این تیم را قهرمان نکند .باید با اصول و
هوشمندانه مقابل این تیم بازی کنیم.
حرف پایانی؟
دلتنگ هواداران هستیم و امیدوارم بتوانیم با نگه
داشتن تیم دل آنها را شاد کنیم.

بازگشت میشو کریستیچویچ به ایران
اظهار داشت :ایمیلی به میشو زدیم و به
او  24ساعت فرصت دادیم که وضعیت
برگشتن یا نیامدنش را به صورت رسمی
به ما اعالم کند .اگر او در این مدت به
ما وضعیت بازگشتش را اعالم نکند،
قطع همکاری خواهیم کرد و طی امشب
(دوشنبه) تا فردا ،این

تصمیم را
میکنیم.
نهایی
صحبتهای قبلی ما با
کریستیچویچ شفاهی یا ویدیویی
بوده و پیامی کتبی به هم نفرستاده
بودیم.
وی در پاسخ به این پرسش که
چه کسانی گزینههای مورد نظر
شاهین برای جایگزینی میشو

هستند ،تصریح کرد :فع ًال گزینهای مد
نظر نداریم .باید ابتدا ببینیم چگونه
مربی را جذب کنیم و بعد درباره اسامی
تصمیم خواهیم گرفت .باید تصمیم
بگیریم مربیانی صاحبسبک جذب کنیم
یا مربیانی که توان
مدیریت تیم را
دارند .کار سرمربی
جدید برای تغییر
روش تیم بسیار
سخت است و باید به دنبال مربیانی
باشیم که توان مدیریت باالیی داشته
باشند.
مدیرعامل باشگاه شاهین شهرداری
بوشهر با تمجید از عملکرد سفیدپوشان
مقابل نفت مسجدسلیمان به تسنیم
گفت :بازیکنان ما شرایط بدنی و فنی
کام ًال خوبی دارند .ما فرصتهای بسیار
زیادی در این مسابقه ایجاد کردیم و
توپ و میدان در اختیار ما بود .نفت
مسجدسلیمان تیمی باشخصیت و خوب

است ،اما مقابل ما حرفی برای گفتن
نداشت و فقط دو موقعیت گلزنی ایجاد
کرد .توپهای شاهین اما وارد دروازه
نشد و به تساوی رسیدیم.
مسیگر با بیان اینکه شاهین مشکل فنی
ندارد ،خاطرنشان کرد :اکنون کسی باید
بیاید که تیم را مدیریت کند .همچنین
باید بررسی کنیم باید کادر فنی را تقویت
کنیم و یک دستیار به تیم اضافه کنیم،
یا اینکه یک سرمربی به خدمت بگیریم.
امشب در این باره تصمیم خواهیم
گرفت .خودمان دوست داریم سرمربی
جدید طی  24ساعت آینده انتخاب و
اعالم شود .وی درباره بازگشت ماکسیم
کویلیتایا و لوکا گادرانی بیان کرد :اولین
پرواز از گرجستان به ایران ،روز یازدهم
تیر است و برای او در این تاریخ بلیت
گرفتیم .باید زودتر تکلیف سرمربی
مشخص شود .باید ببینیم میشو تا
امشب چه پاسخی میدهد و اینکه آیا
جوابی خواهد داد یا خیر.

 ۶۰درصد تیم میل در اختیار لژیونرها

ورزش
رسمربی تیم فوتبال امید گناوه:

مشکالت مایل داریم!

سرمربی تیم فوتبال امید گناوه
گفت :این تیم برای شرکت در ادامه
مسابقات لیگ فوتبال دسته دوم
کشور در شرایط سخت مالی بسر
میبرد و نیازمند حمایت مسئوالن
استانی و شهرستان است.
حسین عبداللهی روز سه شنبه در
گفت وگو با ایرنا افزود :باتوجه به
اینکه باشگاه امید بصورت شخصی
اداره میشود و هیچ درآمد مالی ندارد
برای ادامه رقابتهای لیگ دسته
دوم کشور با مشکل جدی مواجه و
چشم انتظار مسئوالن است .وی اظهار
داشت :حمایت مالی این تیم توسط
افراد و اسپانسرهایی تامین میشد که
مغازه یا شرکت دارند اما بدلیل شیوع
ویروس کرونا کسب و کار آنان تعطیل
شده و درآمدی ندارند.
عبداللهی ادامه داد :باوجود چنین
مشکالتی تمرینهای آماده سازی این
تیم برای شرکت در پنج بازی باقیمانده
لیگ در حال انجام است و امیدواریم
بتوانیم با حمایت مالی مسئوالن
و ورزشدوستان و خیران و همت
بازیکنان به امتیاز الزم دست یابیم.
سرمربی تیم فوتبال امید گناوه افزود:
این تیم در کوران مسابقات روند رو به
رشدی داشت و نتایج خوبی گرفت اما

بخاطر تعطیلی ناشی از شیوع ویروس
کرونا از آمادگی الزم دور شد.
وی بیان کرد :با توجه به تعطیلی سه
ماه لیگ روند آماده سازی تیم پس
از نمونهگیری و نتیجه تست کرونا
بازیکنان بومی و غیربومی شروع شده
و تعدادی نیز که هنوز اعالم نشده
اجازه تمرین داده نمیشود.
عبداللی گفت :طبق اعالم فدراسیون
فوتبال ادامه رقابتهای لیگ دسته
دوم کشور  ۱۴تیر جاری اعالم شده
بود که این زمان تغییر و به هفدهم
همین ماه موکول شد.
عبدالهی بیان کرد :همه تالش خود را
برای حضور موفق در لیگ بکار خواهیم
بست تا در پنج بازی باقیمانده با
کسب نتایج خوب امتیازات الزم را
کسب کنیم.
امید گناوه به عنوان نماینده استان
بوشهر در رقابتهای لیگ دسته دوم
فوتبال کشور با تیمهای شهرداری
فومن ،کارون اروند خرمشهر ،اترک
بجنورد ،فوالدنوین اهواز ،شهیدقندی
یزد ،اتحاد کامیاران ،خیبر خرمآباد،
شهرداری همدان ،کاسپین قزوین،
شهرداری آستارا ،استقالل مالثانی،
مس نوین کرمان و میالد مهر تهران
در گروه الف و در رده دهم قرار دارد

نوری:

ورزشگاهها پتانسیل برگزاری لیگ را ندارند /استقالل
پرمهره است اما به دنبال سه امتیاز هستیم
بعد از انتخاب دراگان اسکوچیچ به عنوان
سرمربی تیم ملی به جای ویلموتس ،این
مربی در اولین کنفرانس خبریاش گفت
«درهای تیم ملی به روی همه باز است ،ولی
افرادی به تیم ملی دعوت میشوند که آماده
باشند ».باید قبول کنیم مثل قبل نماینده
زیادی در لیگهای معتبر اروپایی نداریم و
در لیگهای مطرح دنیا مثل ایتالیا ،آلمان،
اسپانیا ،انگلیس و فرانسه فقط یک بازیکن
یعنی علیرضا جهانبخش را داریم .خیلیها
معتقدند اسکوچیچ در حد تیم ملی فوتبال
ایران نیست ،ولی اگر بتواند به حرفش عمل
کند و ناآمادهها را با وجود لژیونر بودن به تیم
ملی دعوت نکند قطع ًا امتیاز مثبتی برای این
مربی کروات به حساب میآید .در این گزارش
میخواهیم لژیونرهایی را بررسی کنیم که
شانس بیشتری برای حضور در اردوی آینده
تیم ملی خواهند داشت .بازیکنانی که مهره
تأثیرگذاری برای تیمهایشان هستند و جدا از
کیفیتفنی،بازیکنفیکستیمشانهستند.
 -۱سردار آزمون؛ ستاره ایرانی زنیت که زننده
اولین گل لیگ قهرمانان اروپا در فصل جاری
است یکی از بهترینهای تیمش به حساب
میآید و در کنار آرتیم زیوبا بهترین زوج
هجومی در لیگ روسیه را تشکیل دادند.
آزمون در این فصل لیگ روسیه  ۱۰گل به
ثمر رسانده و قطع ًا امید اول گلزنی تیم ملی
برای صعود به جام جهانی هم خواهد بود
و اسکوچیچ هم حساب ویژهای روی آزمون
باز میکند.
 -۲مهدی طارمی؛ مهاجم بوشهری که اولین
فصل حضورش را در فوتبال اروپا میگذراند
عملکرد بسیار خوبی در لیگ پرتغال داشته
به طوری که از همین حاال تیمهای مطرح
این کشور مثل پورتو ،بنفیکا و اسپورتینگ را
خواهان خود میبیند .طارمی که از اول فصل
گفته بود میخواهد حداقل  ۱۵گل در لیگ
پرتغال بزند تا اینجا  ۱۱گل برای ریوآوه به ثمر
رسانده و میتواند تا پایان فصل به قولش
عمل کند .بدون شک طارمی اگر همین فرم
خوب خودش را حفظ کند میتواند کمک
زیادی به تیم ملی و اسکوچیچ کند.
 -۳مهرداد محمدی؛ ستاره فصل گذشته
سپاهان هم یکی از بازیکنانی است که
امسال اولین فصل حضور خود را در فوتبال

اروپا سپری میکند .با وجود این که تیم
آوس که مهرداد در آن حضور دارد کیفیت
پایینی دارد و قعرنشین لیگ پرتغال است،
اما مهاجم سرعتی تیم ملی بدون شک
بهترین بازیکن تیمش بوده و در این فصل
آمار  ۷گل و  ۵پاس گل را به ثبت رسانده
است .مهرداد که در زمان ویلموتس برای تیم
ملی بازی کرد میتواند در تیم اسکوچیچ هم
حضور داشته باشد و به تیم ملی در راه جام
جهانی کمک کند.
 -۴امیر عابدزاده؛ پسر عقاب آسیا که از سن
کم بازی در خارج از ایران را تجربه کرده در
حال حاضر گلر ماریتیمو پرتغال است و با
وجود این که تیمش در لیگ  ۱۸تیمی پرتغال
شانزدهم است ،ولی عابدزاده عملکرد بدی
نداشته و در اکثر بازیهای تیمش به صورت
فیکس به میدان رفت .هر چند امیر برای تیم
ملی رقبای سرسختی مثل بیرانوند ،نیازمند و
مظاهری دارد ،ولی امیدوار است با حضور
اسکوچیچ دوباره فرصت حضور در تیم ملی
را به دست بیاورد.
 -۵میالد محمدی؛ بعد از حضور نسبت ًا خوب
در فوتبال روسیه ،میالد محمدی راهی
بلژیک و باشگاه خنت شد .میالد که تیمش
در این فصل یکی از مدعیان قهرمانی به
حساب میآمد  ۱۸بار برای خنت به میدان
رفت و قطع ًا یکی از گزینههای اصلی برای
سمت چپ تیم ملی خواهد بود ،مگر این
که اسکوچیچ بخواهد گزینه دیگری برای این
پست رو کند.
 -۶امید ابراهیمی؛ هافبک قلدر و جنگنده
سابق استقالل که در جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه
یکی از بهترینهای تیم ملی بود بعد از حضور
در فوتبال قطر به صورت قرضی راهی یوپن
بلژیک شد .امید با این که مهره فیکس
تیمش به حساب میآمد ،ولی به دلیل
پایین بودن کیفیت یوپن خیلی دیده نشد و
شاید با توجه به سن و سالش دیگر فرصت
بازی در فوتبال اروپا نصیبش نشود .با این
حال ابراهیمی به طور حتم یکی از گزینههای
اصلی حضور در تیم ملی خواهد بود.
 -۷سعید عزتاللهی؛ یکی از بازیکنانی که امید
زیادی داشتیم تا در فوتبال اروپا بدرخشد و او
را در تیمهای مطرح ببینیم سعید عزتاللهی
بود .سعید بعد از یک دوره حضور در فوتبال

روسیه و انگلیس ،در ابتدای فصل راهی یوپن
بلژیک شد ،ولی اص ًال نتوانست در این تیم
بازی کند .عزتاللهی در اکثر زمانهای این
فصل مصدوم بود و به همین دلیل فع ًال
شانس کمی برای دعوت به تیم ملی دارد.
 -۸علی قلیزاده؛ وینگر تکنیکی فوتبال ایران
بعد از پشت سر گذاشتن یک مصدومیت
طوالنی به ترکیب شارلوا برگشت و جزو
بهترینهای تیمش بود .قلیزاده که به دلیل
مصدومیت در فهرست اصلی تیم ملی در
جام جهانی قرار نداشت خیلی امیدوار است
با توجه به سنی که دارد در جام جهانی
قطر برای ایران به میدان برود .اگر قلیزاده
دوباره مصدوم نشود میتواند عصای دست
اسکوچیچ در بازیهای سخت مقدماتی جام
جهانیباشد.
 -۹کاوه رضایی؛ بدون شک یکی از
بهترینهای ما در این فصل فوتبال اروپا
کاوه رضایی بود .کاوه که در کلوب بروژ خیلی
خوب نبود در بازگشتش به شارلوا فوقالعاده
کار کرد و با  ۱۲گل بهترین گلزن تیمش بود.
قطع ًا کاوه اگر کیفیت خوبش را حفظ کند
میتواند مهره مثمر ثمری برای تیم ملی باشد
و اگر اتفاق خاصی نیفتد با شروع اردوی تیم
ملی شاهد حضور رضایی خواهیم بود.
 -۱۰سامان قدوس؛ با وجود مصدومیت
و محرومیتی که در این فصل برای قدوس
به وجود آمد نمیتوان عملکرد او را در تیم
آمیان ضعیف قلمداد کرد .هر چند آمیان
با توجه به نیمه کاره ماندن لیگ فرانسه به
دسته پایینتر سقوط کرد ،ولی قدوس جزو
بهترینهای تیمش بود .خیلیها معتقدند
قدوس بیشتر میتوانست برای تیم ملی
بازی کند ،ولی اکثر ًا در تیم کیروش ذخیره
بود .حاال با آمدن اسکوچیچ سامان میتواند
فیکس تیم ملی باشد و به اسکوچیچ کمک
کند.
 -۱۱علیرضا جهانبخش؛ بعد از آقای گلی در
لیگ هلند با یک مبلغ باال راهی برایتون و
لیگ جزیره شد ،ولی اوضاع بر وفق مراد
علیرضا پیش نرفت .در این فصل خیلیها
از جدایی او خبر دادند ،ولی جهانبخش ماند
و نیمکتنشینی و سکونشینیهای پیدرپی
را به جان خرید .حتی سوپرگل علیرضا به
چلسی قبل از کرونا هم نتوانست علیرضا را

به مهره فیکس برایتون تبدیل کند و قطع ًا
اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند و علیرضا
فرصت بازی به دست نیاورد به طور حتم تیم
ملی را هم از دست میدهد.
 -۱۲رامین رضاییان؛ رامین بعد از حضور
ناموفق در بلژیک به یک تیم سطح پایین در
قطر آمد و با وجود این که شماره  ۱۰و ستاره
تیمش به حساب میآید ،ولی فرصتی برای
جام گرفتن و یا حضور در لیگ قهرمانان آسیا
با الشحانیه ندارد .رامین در همه این سالها
بازیکن فیکس تیم ملی بود و اگر اتفاقات
خارج از فوتبال و مسائل حاشیهای رضاییان
را از تیم ملی دور نکند ،رامین باز هم مهره
فیکس تیم ملی خواهد بود.
 -۱۳مرتضی پورعلیگنجی؛ بدون شک با
ثباتترین مدافع تیم ملی در چند سال اخیر
مرتضی پورعلیگنجی بوده است .مدافع
مازنی که توسط کیروش برای اولین بار به
تیم ملی دعوت شد یک جام جهانی و دو
جام ملتهای آسیا را تجربه کرد و اگر اتفاقی
نیفتد و تیم ملی به جام جهانی صعود کند
دومین جام جهانی خود را هم تجربه میکند.
طی یکی ،دو فصل گذشته شایعاتی مبنی بر
جدایی مرتضی از االهلی به گوش میرسید،
ولی پورعلیگنجی در این تیم ماندگار شد
و مهره ثابت تیمش به حساب میآید .به
نظر میرسد اسکوچیچ هم مثل کیروش و
ویلموتس روی مرتضی حساب ویژهای باز
کند.
 -۱۴کریم انصاریفرد؛ یکی از با سابقهترین
بازیکنان فعلی تیم ملی کریم انصاریفرد
است .کریم که در یونان دوران خوبی داشت
و در کورس آقای گلی بود در قطر و تیم
ضعیف السیلیه نتوانست عملکرد خوبی
داشته باشد به طوری که هر روز رسانههای
قطری از جدایی کریم خبر میدهند .به نظر
میرسد با ادامه این روند انصاریفرد تیم
ملی را هم از دست بدهد مگر این که اتفاق
خاصی رخ بدهد.
نکته :به غیر از این بازیکنان نفراتی مثل اللهیار
صیادمنش ،یونس دلفی ،مهدی شریفی
و شهاب زاهدی هم در فوتبال اروپا حضور
دارند ،ولی با توجه به عملکردشان شانس
بسیار کمی برای حضور در تیم ملی خواهند
داشت

کاپیتان تیم پارس جنوبی جم گفت :حداقل شرایط حرفهای هم در فوتبال ما
وجود ندارد و به جز چند ورزشگاه ،بقیه پتانسیل برگزاری لیگ را ندارند.
محمد نوری در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس ،در خصوص دیدار
مقابل نفت آبادان اظهار داشت :بازی خوب و جانداری بود و ما هم می توانستیم
برنده باشیم .در دقایق پایانی  5-4موقعیت خوب گلزنی داشتیم که متاسفانه توپ
هایمان تبدیل به گل نشد .امیدواریم در دیدارهای بعدی بتوانیم امتیاز بگیریم.
دو سه بازی سنگین داریم که ان شااهلل در آنها امتیازات الزم را کسب کنیم تا
حاشیه امن خوبی در جدول به دست بیاوریم.وی در مورد شرایط بدنی و فنی
پارس جنوبی پس از چندماه تعطیلی عنوان کرد :طبیعی است که رسیدن به
شرایط خوب نیاز به زمان دارد .بازیکنان سه چهار ماه خوب تمرین نکردند و بازی
رسمی نداشتند .این مساله تاثیرگذار است و قطعا کیفیت پایین می آید .در این
شرایط تیمهایی موفق هستند که نیمکت قوی داشته باشند .این به آنها کمک
میکند تا در مسابقات عملکرد بهتری داشته باشند.وی در مورد داوری مسابقه
مقابل نفت آبادان گفت :خوب بود و مشکلی نداشت.کاپیتان پارس جنوبی در
مورد اینکه آیا موقعیت گلی که از دست داد به خاطر آسیب دیدگی بود ،اظهار
داشت :تمام تالشمان را کردیم اما به گل نرسیدیم .در آن صحنه ،زاویه مناسب را
نداشتم و گل نشد .یک ضربه هم زدم که مدافع حریف از روی خط دروازه برگشت
داد .بدشانسی آوردیم .موقعیتهای ما گل نشد اما موقعیتهای آنها گل نشد.
محمد نوری در خصوص قطع برق ورزشگاه تختی آبادان که باعث شد حتی
زمان استراحت بین دو نیمه را هم درون زمین پشت سر بگذارند ،گفت :واقعا
شرایط برگزاری مسابقه فراهم نبود .رختکن ها برق نداشتند ،کولر نبود و گرمای
آبادان اذیت میکرد .اصال شرایط خوب نبود ولی چکار میتوانستیم بکنیم؟ در
عمل انجام شده قرار گرفتیم! فقط آبادان هم نیست .اکثر ورزشگاههای ما آمادگی
ندارند.وی در مورد اینکه لیگ امسال به دلیل آماده سازی ورزشگاهها حدود یک
ماه به تاخیر افتاد اما هنوز هم ورزشگاهها آماده نیستند ،اظهار داشت :انتقاد و
صحبت ما که تاثیری ندارد و هیچ اتفاقی نمیافتد .حداقل شرایط حرفهای هم در
فوتبال ما وجود ندارد .به جز چند ورزشگاه ،بقیه پتانسیل برگزاری لیگ را ندارند.
از چمن گرفته تا رختکن ،امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و ...شرایط خوب
نیست.هافبک پارس جنوبی در مورد مشکالت مالی که گریبانگر این تیم است،
عنوان کرد :قرار شده حل شود و قولهایی در این مورد دادهاند .انشااهلل این
مشکالت زودتر حل شود تا بچه ها با روحیه بهتری بتوانند ادامه لیگ را پیش
ببرند.نوری در مورد دیدار هفته بیست و سوم مقابل استقالل ،اظهار داشت بازی
خلیی سختی داریم .استقالل تیم پرمهرهای است و نیمکت خوبی دارد اما حقمان
هست که در این بازی امتیاز بگیریم .کارمان سخت است اما تمام تالشمان را
میکنیم که در زمین خودمان بتوانیم سه امتیاز این مسابقه را به دست بیاوریم

