تمرینات
نساجی برای
یک هفته تعطیل
شد

تمرینات تیم فوتبال نساجی قائمشهر به مدت یک هفته تعطیل شد.تیم فوتبال نساجی روزجمعه با شکست دادن
فوالد خوزستان به رده سیزدهم جدول صعود کرد ،هر چند که این تیم نسبت به ذوبآهن و سایپا به ترتیب یک و دو
بازی بیشتر انجام داده است.سرمربی نساجی بعد از دیدار با فوالد به بازیکنان تیمش اعالم کرد که تمرینات این تیم یک
هفته تعطیل خواهد بود .قائمشهریها که با شکست برابر ملوان از جام حذفی کنار رفتند ،بعد از یک هفته تمریناتشان
را در تهران آغاز خواهند کرد تا آماده ادامه مسابقات لیگ برتر شوند.

فوتبال ایران

کری خوانی باید مودبانه باشد

مربی دروازهبانهای تیم فوتبال
پرسپولیس گفت :به نظر من وقتی میبرید باید
کم صحبت کنید و وقتی هم شکست میخورید
اص ً
ال حرف نزنید.داود فنایی درباره برتری یک
بر صفر پرسپولیس مقابل استقالل در دربی 95
پایتخت اظهار داشت :دربی همیشه شرایط
خاص خودش را دارد و بازی خیلی سختی
است .استقالل هم حریف رودرروی ما بود
و باید با تمرکز باالیی مقابل این تیم بازی
میکردیم .خوشبختانه شرایط به شکلی پیش
رفت که توانستیم سه امتیاز را کسب کنیم تا
هم در بازی سنتی دربی برنده شویم و هم به
صدر جدول صعود کنیم.وی درباره نزدیکتر
شدن پرسپولیس به کسب پنجمین قهرمانی
لیگ برتر با این برد توضیح داد :هشت بازی
دیگر باقی مانده و باید در تمام این مسابقات
هم تمام تمرکز خود را به کار بگیریم تا بتوانیم
امتیازهای خوبی را به دست بیاوریم .دیدار با
استقالل برای ما خیلی سخت و سنگین بود.
تک تک بچهها باوجود فشارهایی که روی
پرسپولیس است از جان مایه گذاشتند.
بازیکنان ما بار دیگر نشان دادند مرد
روزهای سخت هستند
مربی دروازهبان های پرسپولیس تصریح
کرد :هفته قبل بازی سخت و سنگینی مقابل
سپاهان انجام دادیم ما بچه ها مقابل استقالل
نشان دادند مرد روزهای سخت هستند و در
هر شرایطی برای کسب برد و موفقیت به
زمین میروند .از تک تک آنها تشکر میکنم و
هواداران هم باید به این بازیکنان افتخار کنند.
نمیخواستم تجربه دربی معروف  2بر 2
برای بازیکنان ما تکرار شود
فنایی درباره اعتراضات بیش از حد بازیکنان
دو تیم در طول مسابقه و درگیری در دقایق
پایانی گفت :دربی همیشه شرایط خاصی را
دارد اما بچههای ما اص ً
ال دنبال درگیری نبودند.
دلیل مداخله خودم هم در آن درگیری این
بود که نمیخواستم اتفاق خاصی بیفتد .تجربه
آن دربی معروف  2بر  2را دارم که بازیکنان
پرسپولیس احساساتی شده و با نفرات حریف
دعوا کردند .آن درگیریها سبب محرومیت
بازیکنان پرسپولیس شد و نمیخواستم چنین
اتفاقی برای بازیکنان ما تکرار شود.
اتفاقات ناخوشایند پایان بازی بیشتر از
طرف حریف رخ داد
وی اضافه کرد :به هر حال این مسائل
همیشه در فوتبال وجود دارد .بازیکنان ما
هم با توجه به تجربهای که از دربیهای
قبل داشتند خیلی زود به این موضوع پایان
دادند .پس از خطای محمد نادری بعضی
اعضای نیمکت هر دو تیم داخل زمین
آمدند .اتفاق ناخوشایندی بود که بیشتر از
سمت تیم حریف رخ داد و بازیکنان ما را
زدند این مسائل صورت خوشی ندارد.مربی
دروازهبانهای پرسپولیس ادامه داد :بچههای
ما کاری انجام ندادند که در ادامه اتفاقی
برای آنها بیفتد .ما هم خیلی زود وارد شده و
بازیکنان را از نفرات استقالل جدا کردیم .به
هر حال با توجه به فشارهای روحی و روانی
که روی هر دو تیم وجود دارد ،رقم خوردن
این مسائل تا حدی طبیعی است.
 8بازی مهم دیگر پیش رو داریم
فنایی با اشاره به اهمیت بازی دربی
اضافه کرد :خوشبختانه بچهها نسبت به این
حساسیتها باتجربه عمل کرده و توانستند
سه امتیاز مهم را در این بازی حساس کسب
کنند .هشت بازی دیگر پیشرو داریم و
امیدواریم در آن مسابقات هم نتیجه بگیریم
تا به قهرمانی برسیم.
بازیکنان ما برای دفاع تیمی از جان
مایه گذاشتند
وی درباره اینکه آیا تمرینات ویژهاش با
حامد لک سبب گل نخوردن وی در دربی 95
شد ،توضیح داد :نقش خاصی نداشتم .وقتی
تیم گل نمیخورد همه زحمت میکشند .باز
هم تأکید میکنم تمام نفرات پرسپولیس
در بازی با استقالل از جان مایه گذاشتند
و از همان جلو دفاع تیمی انجام دادند.
خوشبختانه حامد لک هم روز خوبی داشت
و با صالبت بازی کرد.
ثابت شد همیشه میتوان به لک اعتماد کرد
مربی دروازهبان های پرسپولیس تصریح
کرد :لک نشان داد هر موقع تمرکز داشته
باشد میتواند خیلی خوب و بدون حاشیه
کار کند .خوشحالم دروازهبانهای خوبی
مثل حامد لک ،رادو و امیرمحمد یوسفی
در پرسپولیس دارم که همگی توانمندی
زیادی دارند .این دومین دربی حامد لک بود
و از نظر داشتن تمرکز شرایط خیلی خوبی
داشت .ثابت کرد دروازهبان باصالبتی است که
همیشه میتوان به وی اعتماد کرد.
به هواداران مان بدهی داشتیم
فنایی درباره کسب اولین برد خود در
دربی به عنوان مربی و اینکه آیا پیروزی در
این مسابقه به عنوان بازیکن دلچسبتر است
یا مربی ،گفت :هر دو لذتبخش است .در سه
بازی قبلی که به عنوان مربی در دربی بودم
دو تساوی کسب کرده و یک بازی هم بازی

پس از  2بر  2شدن در وقت اضافی و قانونی به
ضربات پنالتی رفت که آن مسابقه را باختیم.
وی افزود :بعد از آن شکست فشار زیادی
به پرسپولیس آمد و به هوادارانمان بدهی
داشتیم .خوشخبتانه با این برد اتفاقات خوبی
برای پرسپولیس رقم خورد .جای هواداران
در ورزشگاه واقعاً خالی است واقعاً استقالل
و پرسپولیس با هواداران خود زنده هستند.
امیدوارم اتفاقی بیفتد تا آنها هم بتوانند وارد
ورزشگاه شوند و به سمت و سویی برویم که
مجوز ورود آنها به ورزشگاهها همین امسال
صادر شود .اکنون هواداران بیشتر در فضای
مجازی کری میخوانند و باید خودشان را در
این حالت کنترل کنند.
در کل دنیا خیلی از سران مملکت
طرفدار یک تیم خاص هستند
مربی دروازهبان های پرسپولیس درباره
اظهارات فرهاد مجیدی علیه محمدجواد
آذری جهرمی در نشست خبری پس از مسابقه
و حمایت باشگاه پرسپولیس از وزیر ارتباطات
به عنوان یک هوادار سرخپوش عنوان کرد :در
کل دنیا خیلی از سران مملکتها مثل رئیس
جمهور ،وزرا و  ...طرفدار یک تیم هستند.
من هم اعتقاد دارم این کریخوانیها با
بیاحترامی همراه نباشد خوب است.
قانون مربیگری این است که مربی بعد
از باخت اصال حرف نزند
فنایی افزود :هر مربی هم باید بعد از
باخت خودش را کنترل کند تا بتواند درست
حرف بزند .به نظر من وقتی میبرید باید کم
صحبت کنید و وقتی هم شکست میخورید
اص ً
ال حرف نزنید .این قانون مربیگری است.
آیا هواداران استقالل برای ما کری نخواندند؟
خیلی وقتها این کریخوانیها به فحاشی
و اهانت کشیده شده اما باید نسبت به این
موارد عکسالعمل مناسبی داشت.
برای کریخوانی باید منطقی تر و باادب
تر باشیم
وی ادامه داد :فرهاد مجیدی در تیم
ملی جوانان و بزرگساالن همبازی من بوده
و برایش مانند تک تک استقاللیها احترام
خاصی قائل هستم .حتی زمانی که خودم
بازی میکردم هیچگاه برای هواداران رقیب
در دربی کری نخواندم .فکر میکنم کریها
باید منطقیتر باشد و مقداری با ادبتر باشیم.
ما مربیان باید حرفهای خود را کنترل
شده بزنیم
فنایی اضافه کرد :کری هم برای هواداران
است و آنها میتوانند چنین کاری انجام
بدهند اما هر چیزی قواعد خودش را دارد.
کری خوانی هم باید در چارچوب قواعد و ادب
باشد .فشار دربی به حدی باال است که چنین
اتفاقاتی هم رخ میدهد ما مربیان باید بتوانیم
خودمان را کنترل کنیم و خیلی مواقع حرف
زدنمان کنترل شده باشد.
برای ادامه نیافتن درگیری ها وارد
زمین شدم
وی درباره تالشهای خود برای جدا
کردن بازیکنان دو تیم پس از شروع درگیری
توضیح داد :امروز به بازیکنان پرسپولیس
گفتم احمدرضا عابدزاده و رضا شاهرودی
و خیلی از بازیکنان دو تیم در دربی سال
 73به دلیل درگیری محروم شدند .سال
 79هم به دلیل احساساتی شدن بازیکنان
دو تیم درگیری رخ داد که آن هم سبب
محرومیتهایی شد .دربی حساس است اما
باید یاد بگیریم خودمان را کنترل کنیم من
هم به این دلیل وارد زمین شدم که درگیری
ادامه نیابد.
غالمپور روی بازیکن خودشان هم
چنین حرکتی انجام داده بود
مربی دروازهبانان پرسپولیس درباره
درگیری بهزاد غالمپور با یکی دو بازیکن
سرخپوش گفت :به عنوان یک پیشکسوت
همیشه برای آقا بهزاد احترام قائل هستم
اما امروز جایی خواندم که وی گفته بود فکر
کردم فالنی میخواهد فرهاد مجیدی را بزند.
در صورتی که اص ً
ال بازیکنمان نمیخواست
چنین کاری کند باز هم میگویم باید خودم
را کنترل کنیم .غالمپور در گذشته روی
بازیکن خودشان چنین کاری را کرده بود اما
باید همه ما به عنوان مربی در این لحظات
پرتنش به بازیکنان آرامش بدهیم تا تشنج
به وجود نیاید.
سعی کردم برخی بازیکنان استقالل را
هم که شاگرد خودم بودند آرام کنم
فنایی اضافه کرد :اگر روزجمعه تماشاگر
در ورزشگاه حضور داشت قطعاً این اتفاقات
به روی سکوها کشیده میشد .سالها قبل
همیشه پیش از شروع دربی توصیه میکردند
اقدامات تحریک آمیزی انجام ندهید .باز
هم میگویم شانس آوردیم در ورزشگاه
تماشاگری نبود .من هم میدانم فشار روی
بازیکنان و مربیان استقالل بوده اما سعی
کردیم بچههای خودمان و حتی نفرات حریف
را آرام کنیم .تعدادی از بازیکنان استقالل
در تیمهای پایه و تیمهای لیگ برتری دیگر
شاگرد خودم بودند.

اکبرپور :با این شرایط بازیکنان فرسوده میشوند

سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز گفت :امسال لیگ اذیت کننده است و امیدوارم هرسال
مسابقات اینطور نباشند.علیرضا اکبرپور در نشست خبری پیش ازدیدار دو تیم ماشین سازی تبریز و نفت
مسجد سلیمان ،اظهار داشت :در این هفته شرایط خوبی نداشتیم و با این شرایط تمرین کردیم .نسبت
به بازی قبلی چند مصدوم و محروم و بیمار داریم .شرایطمان آنطور که باید نیست اما خداراشکر جوان
هایی داریم که از تیم امید اضافه کردیم .سرمربی تیم ماشین سازی تبریزبا اشاره به برنامه ریزی مسابقات،
گفت :وضعیت لیگ هم معلوم است .لیگ فرسایشی است .این بازی تمام شود 12 ،روز بعد بازی داریم و
بعد از آن یک ماه دیگر بازی داریم .این عاملی می شود که رفته رفته بازیکنان فرسوده و خسته بشوند.
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با بردن استقالل سر جای خودمان برگشتیم

فنایی :مربی بعد از باخت نباید حرف بزند

مغانلو :امیدوارم آل کثیر بیشتر از اینها بدرخشد

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس گفت :با بردن
شهرآورد به جای خودمان برگشتیم و همین روند
را تا کسب قهرمانی ادامه می دهیم.شهریار مغانلو
درباره اولین بازی خود در شهرآورد پایتخت که
در نهایت با برتری یک بر صفر پرسپولیس همراه

شد اظهار داشت :واقعا حس خیلی خوبی از بازی
کردن در شهرآورد دارم و خدا را شاکرم که اولین
بازی من در این مسابقه با برتری پرسپولیس همراه
شد .خوشبختانه توانستیم دل هواداران و خانواده
های خودمان را شاد کنیم .امیدوارم این موفقیت

ها در پایان فصل با کسب قهرمانی پنجم همراه
شود تا هواداران شادتر شوند.وی درباره درگیری
های لفظی خود با برخی بازیکنان استقالل به
ویژه سیاوش یزدانی در طول این مسابقه گفت :در
فوتبال این مسائل طبیعی است و مشکل خاصی

وجود نداشت .شهرآورد هم بازی حساسی است و
این مسائل در آن پیش میآید.مهاجم تیم فوتبال
پرسپولیس درباره تاثیر برد شهرآورد در کسب
پنجمین قهرمانی متوالی این تیم در لیگ برتر
توضیح داد :همانگونه که دیدار با استقالل در راه
رسیدن به قهرمانی برای ما مهم بود سایر دیدارهای
باقیمانده هم چنین اهمیتی دارد .شک نکنید در
این مسابقات هم برای کسب سه امتیاز به زمین
میرویم تا به هدف خود دست یافته و قهرمانی را
به دست آوریم.مغانلو درباره بازگشت پرسپولیس به
صدر جدول لیگ برتر پس از برتری مقابل استقالل
توضیح داد :به سر جای خودمان بازگشتیم و از
این به بعد هم این روند را ادامه میدهیم تا در
پایان فصل هم در همین جایگاه بمانیم.وی درباره
زوج خوبی که بین خودش و عیسی آل کثیر در
خط حمله پرسپولیس شکل گرفته است ،عنوان
کرد :خیلی از این موضوع خوشحال هستم .عیسی
بازیکن باکیفیتی است و امیدوارم بیشتر از این
بدرخشد و به پرسپولیس کمک کند .من میگویم
مهم نیست چه کسی برای تیم موفق به گلزنی
میشود بلکه مهم موفقیت پرسپولیس است.مهاجم
پرسپولیس درباره درگیریهای پایان این مسابقه
گفت :بحث خاصی نبود و احتمال دارد این مسائل
در تمام مسابقات فوتبال پیش بیاید.

محرومیت ،باور پرخاش در بازی را تغییر نمیدهد

جاللی :استقالل برای ثبات باید از چالشهای بعد از شهرآورد عبور کند
کارشناس فوتبال ایران اعتقاد
دارد استقالل برای رسیدن به ثباتی
که پرسپولیس به آن رسیده  ،باید از
چالشهایی که شکست در شهرآورد برای
آنها به همراه دارد ،به سالمت عبور کند.
مجید جاللی درباره شهرآورد  95تهران
و برتری پرسپولیس مقابل استقالل
اظهار داشت :بازی کیفیت موردانتظار
را نداشت ،اما نمیتوانیم بگوییم شاهد
دیدار بیکیفیتی بودیم .شهرآورد دقایق
پُرنوسانی داشت که شاید بیشتر به این
خاطر بود که هر دو تیم تالش میکردند
از حریف مراقبت کنند و کمتر به
تواناییهای خود تکیه میکردند .البته
شاید به خاطر فضای چنین مسابقهای
باید به تیمها حق بدهیم.
آلکثیر همیشه همان جایی است
که باید باشد
وی با تمجید از مهاجم پرسپولیس
بیان کرد :تنها چیزی که اختالف را در
نتیجه ایجاد کرد ،هوش عیسی آلکثیر

بود .او همیشه در جایی است که باید
باشد و در جاگیری و تمامکنندگی واقعاً
باهوش است .پرسپولیسیها در ارائه
کار خود تا حدی منظمتر از حریف
بودند و شکل بازی آنها مشخصتر
بود .این موضوع حتی برای بازیکنان
نیمکتنشین پرسپولیس هم صدق
میکرد و وظایف بازیکنان تعویضی
کام ً
ال مشخص بود.
استقالل برای رسیدن به ثبات
پرسپولیس ،باید از چالشهای بعد
از شهرآورد به سالمت عبور کند
کارشناس فوتبال کشورمان ثبات
پرسپولیس را حاصل کاری پنج ساله
دانست و به تسنیم گفت :اگر استقالل
میخواهد به این ثبات برسد ،باید
یاد بگیرد تا از چالشهای بعد از این
مسابقه به سالمت عبور کند و این
چالشها ،آنها را به سمت نابود شدن
نبرد .استقاللیها باید بدانند فوتبال،
پستی و بلندی زیادی دارد و در نهایت

کسانی پیشرفت میکنند که از این
چالشها ،با درایت و بینش عبور کنند.
درگیریهای شهرآورد را در لیگ
برتر ،لیگ یک و فوتسال میبینیم
جاللی در مورد درگیریهای
انتهای مسابقه و اینکه آیا حساسیت
باالی بازی سبب بروز چنین اتفاقاتی
شده است یا خیر ،تصریح کرد :هر بازی
برای خودش حساسیت ویژهای دارد .ما
این درگیریها را فقط در این مسابقه
نمیبینیم و در کل لیگ برتر ،لیگ
دسته اول و مسابقات فوتسال شاهد
این اتفاقات هستیم .فوتبال همیشه
ویترین جامعه است و این پرخاشگری
و خشونت در خیابان و هنگام رانندگی
هم دیده میشود.
تغییر باور تأثیر بر داور با پرخاش،
با جریمه و محرومیت میسر نیست
«بخشی از پرخاشگری جامعه
ناشی از مشکالت معیشتی است که
بازیکنان فوتبال با چنین مشکلی

مواجه نیستند ،».وی در واکنش به
این موضوع خاطرنشان کرد :اینکه
در فوتبال بتوانید از نیمکت یا درون
زمین ،رفتارهایی کنید که داور را
تحت تأثیر قرار دهید ،میان تیمها به
یک باور تبدیل شده است .اگر کسی
چنین رفتارهایی نکند ،میگویند او
یک چیز مهم کم دارد و این موضوع
را خیلی نمیپسندند .بحثهای زیادی
وجود دارد که ما چرا به اینجا رسیدیم
و حاال تغییر این اتفاق که به یک باور
تبدیل شده است ،با جریمه ،محرومیت
و صحبت در این باره میسر نیست.
باشگاهها به ما میگویند با شلوغکاری
باید نیمکت حریف را ببرید
مربی باسابقه فوتبال کشورمان با
بیان اینکه اصالح رویه فوق به اقدامات
اساسیتری نیاز دارد ،اظهار داشت:
چندین سال است که حتی باشگاهها
به ما میگویند برای پیروزی تیم ،اول
نیمکت تیم باید نیمکت حریف را با شلوغ

کردن شکست دهد .این موضوع به یک
باور تبدیل شده است که برای پیروزی
باید شلوغ کردن را بلد باشید .متأسفانه
به این موضوع بیشتر از بخشهای فنی
اهمیت میدهند و مربیانی چون ابراهیم
صادقی هم قربانی شدهاند.
رقابت تیم دیگری با سپاهان و
پرسپولیس برای قهرمانی خیلی
مشکل است
جاللی درباره رقابت برای کسب
عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال بیان
کرد :از این به بعد سپاهان و پرسپولیس
برای قهرمانی رقابت میکنند و خیلی
مشکل است که تیم سومی برای
قهرمانی رقابت کند .در این راه نیز
تیمی که آرامش بیشتری داشته باشد،
ذهنیت خودش را قویتر کند ،روحیه
پرخاشگرانه بیشتری داشته باشد و
برخی مسائل را در کنترل خود بگیرد،
موفقتر میشود .متأسفانه این چیزها
هم در فوتبال وجود دارد.

مدیران پرسپولیس در انتظار لیست گلمحمدی

مسئوالن باشگاه پرسپولیس در انتظار لیست یحیی گلمحمدی هستند تا اقدامات الزم را برای تمدید قراردادها و جذب بازیکنان جدید انجام دهند .پرسپولیس در حالی جزو مدعیان قهرمانی در لیگ برتر به
شمار میرود که در لیگ قهرمانان آسیا هم به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرده است .مدیران باشگاه و کادر فنی این تیم تقویت جدی سرخپوشان برای فصل آینده را در برنامه دارند و بر همین اساس مسئوالن
پرسپولیس در انتظار لیست سرمربی هستند تا تالشهایشان را برای تمدید قراردادها و جذب بازیکنان جدید آغاز کنند.یحیی گلمحمدی بعد از بازگشت پرسپولیس از هند به این موضوع اشاره کرد که باید به فکر
تقویت تیم برای فصل آینده باشند و حتی تأکید داشت که باشگاه باید بازیکنانی را که قراردادهایشان به اتمام رسیده است ،حفظ کند .قرار است گلمحمدی لیست بازیکنان پرسپولیس را که برای فصل آینده هم
روی آنها نظر مثبت دارد ،به باشگاه ارائه کند و آخرین اخبار هم حاکی از آن است که سرمربی سرخپوشان اکثر بازیکنان فعلی تیمش را میخواهد و تعداد بازیکنانی که در لیست مازاد قرار خواهند گرفت ،بسیار کم
خواهد بود.گلمحمدی اما همراه با دیگر همکارانش در کادر فنی پرسپولیس ،چند بازیکن از تیمهای دیگر را هم مدنظر قرار دادهاند که مذاکره با آنها بعد از مشخص شدن تکلیف بازیکنان فعلی ،گام بعدی مدیران
پرسپولیس خواهد بود .این تیم البته در پایان لیگ برتر با جدایی احتمالی بازیکنانی هم مواجه خواهد شد و طبیعتاً کادر فنی پرسپولیس از حاال به فکر جذب بازیکن برای جانشینی بازیکنان جدا شده خواهند بود.

فکری :بازی با ماشینسازی سختتر از رویارویی
با سپاهان و مس رفسنجان است
سرمربی تیم فوتبال نف 
ت
مسجدسلیمان گفت :احساس میکنم
دیدار با ماشینسازی یکی از بازیهای
سخت ما باشد ،حتی سختتر از بازی با
سپاهان و مس رفسنجان.محمود فکری
در نشست خبری تیمش پیش از دیدار
مقابل ماشینسازی اظهار داشت :به نوبه
خودم جا دارد که روز فردوسی را به همه
فارسیزبانان و ایرانیان تبریک بگویم و
آرزوی سالمتی برای پیشکسوتان خوب
باشگاه استقالل ،مهدی پاشازاده ،مهدی
حاجمحمد و محسن گروسی که درگیر
ویروس کرونا هستند ،دارم .انشاءاهلل این
عزیزان هر چه زودتر بهبود پیدا کنند.
درباره بازی فردا هم باید بگویم ،احساس
میکنم یکی از بازیهای سخت ما باشد،
حتی سختتر از بازی با سپاهان و مس
رفسنجان .با توجه به اینکه ماشینسازی
در رده شانزدهم جدول است ،حضورش
در این کار ما را سخت میکند ،چون
بازیکنان این تیم بدون استرس و
ترس بازی میکنند و از طرف دیگر در
روزهای گذشته تأکید زیادی داشتم که
بازیکنانمان برای همه تیمها چه تیم
صدرنشین و تیم قعرنشین احترام قائل

بوده و با تمام وجود آماده باشند.وی ادامه
داد :خدا را شکر در یکی دو هفته گذشته
تمرینات خوبی داشتیم و امیدوارم که
بازیکنان ما با همان انگیزه گذشته
پرتالش و دونده ظاهر شوند و بتوانند با
توجه به فعل خواستنی که در وجودشان
است تا بیشتر دیده شوند و تواناییشان
را بیشتر به فوتبال ایران نشان دهند ،فردا
یک بازی خوب انجام دهند و بتوانیم سه
امتیاز بازی با ماشینسازی را کسب کنیم.
سرمربی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان
درباره محروم و مصدومان تیمش در
بازی گفت :دو بازیکن ما محروم هستند
و ساسان حسینی و مجتبی مقتدایی را
در بازی فردا نداریم ،ولی بقیه بازیکنان
آماده هستند و انشاءاهلل با تالش بیشتر
بتوانند جایگزین خوبی باشند.فکری در
مورد برگزاری دربی تهران در روز جمعه
تصریح کرد :صحبت خاصی درباره این
بازی ندارم و آرزوی سالمتی برای همه
دوستان دارم به ویژه استقاللیها .از همه
طرفداران استقالل میخواهم که تیمشان
را حمایت کنند تا مثل همیشه استقالل
جایگاه خوبش را داشته باشد و بتواند در
باالی جدول قرار بگیرد.

طاهری :مصدومیت و خستگی به استقالل ضربه زد

پیشکسوت تیم فوتبال استقالل گفت :به خاطر مصدومیت و خستگی لیگ
قهرمانان ،یکسری بازیکنان تعویضی نتوانستند کیفیت خود را نشان بدهند.بیژن طاهری
در خصوص شکست استقالل مقابل پرسپولیس در هفته بیستوسوم لیگبرتر ،اظهار
داشت :به نظرم استقالل مستحق شکست نبود و در نیمه اول بازی بسیار زیبایی را به
نمایش گذاشت؛ در نیمه دوم هم بد نبود ،اما وقتی تیمی گل میخورد طبیعی است که
برای جبران گل اقدام کند و شرایط آنطور پیش برود.وی افزود :حداقل حق استقالل در
این بازی تساوی و تقسیم امتیازات بود .آبیپوشان روی یک اتفاق گل خوردند .اگر چهار
مسابقه قبلی پرسپولیس را دیده باشید قطعاً میگویید شاگردان گلمحمدی در شهرآورد
در حد نامشان بازی نکردند.پیشکسوت استقالل درباره تعویضهای مجیدی در شهرآورد
 ۹۵گفت :به نظرم تعویضها خوب بود؛ وقتی تیم عقب است دیگر بین باخت یک بر
صفر یا دو بر صفر فرقی نمیکند .به خاطر مصدومیت و خستگی لیگ قهرمانان ،یکسری
بازیکنان تعویضی نتوانستند کیفیت خود را نشان بدهند و این مسئله به استقالل ضربه
زد .اگر فرشید اسماعیلی مصدوم نبود وضعیت قطعاً فرق میکرد.
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شکایت پرسپولیس از مجیدی :او آگاهانه به هوادار ما توهین کرد
باشگاه پرسپولیس با صدور بیانیهای اعالم کرد از فرهاد
مجیدی به دلیل توهین به وزیر ارتباطات به کمیته انضباطی
شکایت میکند.باشگاه پرسپولیس با صدور بیانیهای نوشت« :در
پایان شهرآورد که با برتری یک بر صفر سرخپوشان ایران همراه
بود ،آقای فرهاد مجیدی سرمربی تیم فوتبال استقالل در نشست
خبری ،علیه محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات صحبتهای تند ،سخیف و توهینآمیزی به زبان آورد.
آذری جهرمی یکی از هواداران پروپاقرص پرسپولیس محسوب
میشود و ن َفس رقابت ورزشی ایجاب میکند احترام متقابل
بین تیمها ،مربیان ،بازیکنان و هواداران حفظ شود .آقای فرهاد
مجیدی به واسطه سالها حضور در سطح اول فوتبال ایران ،بدون
تردید با مسائل اخالقی آشناست و مشخص است که به صورت
آگاهانه از مرزهای اخالقی عبور و به هوادار پرسپولیس توهین
کرده است.این موضوع به صورت جدی توسط باشگاه پرسپولیس

در کمیته انضباطی مورد پیگیری قرار میگیرد ،زیرا این باشگاه
هرگز هوادارانش را تنها نمیگذارد و بدون توجه به سِمت ،عنوان،
جایگاه اجتماعی و شغل طرفدارانش ،از همه آنها دفاع خواهد کرد.
همچنین از باشگاه محترم استقالل این انتظار میرود که ضمن
برخورد جدی با سرمربی جوان این تیم ،از خانواده بزرگ هواداران
میلیونی پرسپولیس عذرخواهی کند .این کمترین توقع باشگاه و
هواداران پرسپولیس است.بدون تردید ،بیاخالقی در بیان نظرات
و دیدگاهها و همچنین توهین به افراد حقیقی و حقوقی ،کار
دشواری نیست ،اما پایبندی به اخالق ،وظیفه همه افراد جامعه به
خصوص چهرههای سرشناس و محبوب نزد مردم است.امیدواریم
مدیران باشگاه استقالل با اتخاذ تصمیم و سیاستی اخالقمدارانه و
به دور از تعصبهای رنگی ،نسبت به رفتار ناپسند سرمربی خود در
نشست خبری اقدام کنند تا این قبیل مسائل و توهین مربی یک
تیم به هواداران تیم دیگر ،به الگویی برای جامعه تبدیل نشود».

جدول رده بندی لیگ برتر

هفته  23لیگ برتر

سپاهان به دنبال برد چهاردهم و
شهرآورد خودروسازان

سه مسابقه باقی مانده از هفته بیست و سوم
لیگ برتر فوتبال امروز یکشنبه برگزار میشود.
سه مسابقه باقی مانده از هفته بیست و سوم
لیگ برتر فوتبال روز یکشنبه برگزار می شود.
در این روز یک شهرآورد دیگر در پایتخت برگزار
میشود که حساسیت شهرآورد سرخابی را ندارد
اما نتیجه آن برای تیمهای قعرنشین اهمیت
زیادی دارد .سپاهان هم برای ماندن در کورس
قهرمانی باید در خانه دیگر تیم صنعتی لیگ
مس رفسنجان را شکست بدهد.نگاهی به این
بازی ها می اندازیم؛

سپاهان  -مس رفسنجان
زردپوشان به دنبال برد چهاردهم

سپاهان در طول هفته ای که گذشته
همچنان درگیر حواشی مسابقه با پرسپولیس
بود و این حاشیه ها همچنان ادامه دارد.سپاهان
از پرسپولیس شکایت کرده اما فارغ از همه آن
ماجراها تیم سپاهان باید در این بازی خانگی
پیروز شود تا در کورس قهرمانی باقی بماند .مس
رفسنجان هم در حال حاضر با  28امتیاز در رده
هفتم جدول ایستاده رتبه ای که برای تیم تازه
وارد مس آبرومند محسوب می شود اما شاگردان
ربیعی دو شکست متوالی در لیگ را تجربه کرده
اند و این هفته هم با تیم خوب سپاهان بازی
دارند .سپاهان بازی رفت را هم  2بر یک برده
است .اگر مس بازهم شکست بخورد شرایط
خودش در جدول لیگ متزلزل می شود ولی
اگر بتواند از سپاهان امتیاز بگیردهم به خودش
کمک کرده و هم به سود دیگر مدعیان قهرمانی
عمل کرده است .زردپوشان اصفهانی به دنبال برد
چهاردهم خود در لیگ برتر هستند.

سایپا  -پیکان
شهرآورد خودروسازان

دومین شهرآورد پایتخت در کمتر از سه روز
در تهران برگزار می شود ولی این مرتبه حساسیت
شهرآورد سرخابی حداقل در بین هواداران فوتبال
دیده نمی شود .نتیجه این بازی همیشه برای
مدیران دو کارخانه خودرو سازی ایران اهمیت
دارد ولی این مرتبه شرایط جدول هم این بازی
را حساس تر از همیشه کرده است .سایپا آخرین
بردش در هفته دوازدهم مقابل استقالل بود و بعد
از آن یا باخته یا مساوی کرده است و اکنون در
منطقه خطر قرار دارد .پیکان اما با  27امتیاز در
میانه های جدول قرار دارد و خیالش بابت سقوط
نکردن تا حد زیادی راحت است .بازی رفت دو
تیم با نتیجه مساوی یک بر یک تمام شد اما این
مرتبه نتیجه مساوی اصال برای سایپا خوب نیست
و این تیم برای بقا نیاز مبرمی به سه امتیاز این
بازی خانگی دارد.

نفت مسجدسلیمان  -ماشین سازی
حساس در قعرجدول

این بازی هم برای قعرنشینان جدول
اهمیت زیادی دارد .محمود فکری توانست
مس رفسنجان را شکست بدهد و اکنون تیمش
با  24امتیاز در رده دوازدهم قرار دارد و هنوز
به جایگاه امن در جدول نرسیده است از سویی
دیگر ماشین سازی یازده امتیازی اخرین تیم
جدول لیگ است که امید زیادی به بقا ندارد
هرچند اکبرپور توانسته نوار باخت های ماشین
سازی را قطع کند و دو امتیاز بگیرد اما او برای
حفظ تیم در لیگ برتر کار سختی در پیش دارد.
مسابقه رفت دو تیم را هم نفت مسجدسلیمان
یک بر صفر برده است.
اسامی داوران سه مسابقه هفته بیست و سوم
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