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از سوي اعضا و نفرات چهار تيم ايراني حاضر در عرصه و يا پيشكسوتان
آنها آغاز شد .وينفرد شفر سرمربي آلماني استقالل گفت :بديهي
است كه الهالل و العين امسال هم قدرتمند باشند اما ما نيز پيشرفت
كردهايم و ميخواهيم اين بار نماينده موفقتري براي فوتبال ايران
باشيم .ما ديگر نميخواهيم نتايجي ضعيف بگيريم.

روشن :قوز باال قوز شد

حسن روشن مهاجم اسبق آبيهاي پايتخت و مرد هميشه منتقد اين
تيم در نقطه مقابل گفت استقالل اصال مهاجمي ندارد كه بخواهد
مقابل تيمهايي از اين دست قرار بگيرد و افزود با شرايط فعلي براي
استقالليها «قوز باال قوز» شده است.

پيوس :ميتوانيم فيناليست هم بشويم

عكسالعملها در اردوي پرسپوليس كه البته چهارشنبه گذشته به
رشت سفر كرده بود تا روبروي سپيدرود بايستد ،مثبتتر بود.
فرشاد پيوس آقاي گل سرخپوش سابق ليگ ايران گفت گروه
پرسپوليس چندان سخت نيست و اين تيم توان و پتانسيل رسيدن
به فينال را هم دارد .وي در مورد السد هم گفت :بيش از آن كه مراقب
ژاوي باشيم بايد هواي پورعلي گنجي را داشته باشيم زيرا ژاوي كارايي
گذشته را ندارد ولي پورعلي گنجي جوانتر و سرحالتر است و جلو
ميرود و ضربات سر خطرناكي دارد و گاه گلزني هم ميكند.

خوردبين :قاطعانه باال ميرويم

در همين حال محمود خوردبين سرپرست كهنهكار پرسپوليس نيز
متذكر شد كه تيمش در گروه خوبي افتاده و سختترين حريفش
السد قطر است اما سرخها اميدوار به صعودي قاطعانه هستند.

گلمحمدي :نسبت به آينده اميدوارم

يحيي گلمحمدي سرمربي تراكتورسازي گفت تيمش در گروه
دشواري قرار گرفته است ولي شرايط اين تيم در نيمفصل دوم با توجه
به آزادشدن خريد نفرات تازه براي آنان بهتر خواهد شد .وي افزود:
اميدوارم كه اين بار سربلند شويم.

آذري« :ذوب» به فينال فكر ميكند

سعيد آذري مديرعامل ذوب آهن هم كه تيمش امسال به رغم
استخدام امير قلعهنويي نزول شديدي كرده است مدعي شد كه در
صورت تهيه امكانات مورد نظر وي و جذب بازيكنان مورد درخواست
ژنرال« ،ذوب» ميتواند فيناليست آسيا هم بشود.

ايران ـ عربستان؛ بدون تغيير

همانطور كه قبال گفتيم هفته پيش اين نكته نيز اعالم شد كه ديدار

كميته مسابقات ليگ
قهرمانان آسيا و هيات
رئيسه  AFCفقط به
يك نقطه پايهاي و قانون
رايج كه استثناهايي هم
برآن مترتب است اشاره
كرده بودند اما فدراسيون
فوتبال همين را يك
پيروزي بزرگ براي خود
توصيف كرده بود

نمايندگان ايران و عربستان با يكديگر همچون دو فصل گذشته در
زمينهاي بيطرف برگزار خواهد شد تا يك بار ديگر با بازيهاي
نابرابر و عدالتي ارزان و سست مواجه شويم .اين در حالي بود كه كميته
مسابقه ليگ قهرمانان آسيا چندي پيش هم به برگزاري اين ديدارها
در زمينهاي دو طرف رای داده و هيات رئيسه  AFCهم ظاهرا به آن
مهر تاييد زده و فدراسيون فوتبال ايران نيز اين را يك پيروزي بزرگ
براي خود خوانده بود .با اين اوصاف استقالل تهران و تراكتورسازي
تبريز كه با تيمهاي سعودي همگروه شدهاند چه در دور رفت و چه
برگشت در زمينهاي بيطرف روبروي عربستانيها ميايستند ولي
پرسپوليس و ذوب آهن به اين سبب كه اصال با تيمهاي سعودي
همگروه نشدهاند از اين امر معافاند و تمامي مسابقاتشان با
همگروهيها به طور رفت و برگشت و در زمينهاي دوطرف انجام
خواهد شد.
ويندسور جان دبير كل « »AFCگفت :تصميم كه اخيرا ً اتخاذ شده
بود ،تمامي تيمها را در بر ميگيرد اال تيمهاي ايراني و عربستاني را ،ما
هميشه به شكلي عادالنه با مشكالت برخورد ميكنيم!

آصفي :به اين رأي اعتراض ميكنيم

حميدرضا آصفي مشاور بينالملل فدراسيون فوتبال ايران نيز متذكر
شد تا زماني كه حكم به طور رسمي و كتبي به ايران اعالم نشود ،آن را
قطعي تلقي نخواهد كرد و تحت هر شرايطي ايران به برگزاري مجدد
مسابقات در زمينهاي بيطرف اعتراض خواهد كرد .وي افزود :معلوم
بود كه سعوديها با البيگري ميخواهند حكم اخير را لوث و فضا را
عوضكنند و ما پيشتر هم گفته بوديم كه بند مربوط به اين موضوع
دوپهلو است و حاال هم بيكار نمينشينيم.

گروهبنديها در غرب آسيا

* گروه اول :الجزيره امارات ،تراكتورسازي تبريز ،االهلي عربستان و
برنده ديدار نمايندگان قطر و ازبكستان
* گروه دوم :الرحيل قطر ،الوحده امارات ،لكوموتيو ازبكستان و برنده
مسابقه ذوب آهن اصفهان و نماينده هند
* گروه سوم :پرسپوليس تهران ،السد قطر ،الوصل امارات و برنده
بازي نمايندگان ازبكستان و اردن
* گروه چهارم :الهالل عربستان ،استقالل تهران ،الريان قطر و برنده
ديدار العين امارات با ملكه بحرين
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