هافبک استقالل
مشکلی برای
بازی ذوبآهن
ندارد

فرشید اسماعیلی مشکلی برای همراهی تیمش مقابل ذوبآهن ندارد .هافبک استقالل که در جریان رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا مصدوم شده بود،
در بازگشت اعضای تیمش به ایران مقابل ذوبآهن در لیگ برتر به میدان نرفت و در مسابقه دیروز مقابل پرسپولیس هم جایی در ترکیب ثابت نداشت.
اسماعیلی که دو روز مانده به دربی به تمرینات گروهی استقالل اضافه شده بود ،در نیمه دوم این مسابقه به زمین رفت اما نتوانست مانند دیدارهای گذشته
عملکرد خوبی داشته باشد.در این شرایط گفته میشد که اسماعیلی از نظر بدنی چندان آماده نیست اما حاال مشخص شده که او مشکلی برای دیدار جام
حذفی با ذوبآهن نخواهد داشت.اسماعیلی از فردا در تمرینات گروهی تیمش حاضر خواهد شد تا برای مسابقه یک هشتم نهایی جام حذفی آماده شود.

کیانی :نان و نمک سپاهان را خوردم اما
اهل خم و راست شدن نیستم

هافبک تیم فوتبال مس رفسنجان گفت :اگر میخواهیم در
بین تیمهای باالی جدول قرار بگیریم ،نباید گل ُمفت بخوریم.
مهدی کیانی درباره آخرین وضعیت مس و اینکه آنها در دو بازی
اخیر برابر نفت مسجدسلیمان و نساجی شکست خوردند ،گفت :ما
بازیکنان و کادر فنی خوبی داریم و در این چند روز هم تمرینات
خوبی را پشت سر گذاشتیم تا با فراموشی این دو شکست آماده
بازی با سپاهان شویم .ما در هر دو بازی از لحاظ فنی و ایجاد
موقعیت گل نسبت به نفت و نساجی برتری داشتیم ،ولی متأسفانه
از موقعیتها استفاده نکردیم.
در طرف مقابل گلهایی خوردیم که حتی نیم موقعیت هم
نبودند و این برای تیم ما اص ً
ال خوب نیست.هافبک تیم فوتبال مس
رفسنجان در ادامه افزود :ما فوتبالی به روز و تاکتیکی ارائه میکنیم،
ولی اگر میخواهیم بین تیمهای باالی جدول باشیم و نتایج خوبی
بگیریم ،نباید گل ُمفت بخوریم ،اگر هم گل میخوریم باید قدر
موقعیتها را بدانیم و نتیجه را جبران کنیم .تیم ما خوشبختانه
مشکل فنی ندارد ،چون اگر مشکل داشتیم قطعاً در ایجاد موقعیت
گل هم خوب عمل نمیکردیم.وی در مورد بازی بعدی تیمش برابر
سپاهان خاطرنشان کرد :این بازی برای هر دو تیم مهم و شش
امتیازی است .سپاهان برای قهرمان شدن دنبال یک برد خانگی
است و ما هم میخواهیم نشان دهیم که تیمی توانا بوده و برای
جبران دو بازی گذشته دنبال امتیاز گرفتن هستیم .پیشبینی من
این است که این بازی جذاب میشود .ما در جام حذفی نمایش
خوبی برابر سپاهان داشتیم و امیدوارم روز یکشنبه هم فوتبال قابل
قبولی به نمایش بگذاریم.کیانی که در بازی جام حذفی ،حاضر نشد
در مراسم تقدیر باشگاه سپاهان شرکت کند ،در این باره تصریح
کرد :من اهل شو و فیلم بازی کردن نیست .من نان و نمک باشگاه
سپاهان را خوردم و برای این باشگاه و مردم اصفهان ارزش خاصی
قائل هستم ،ولی اهل خم و راست شدن و فیلم بازی کردن نیستم.
دوست هم ندارم با این چیزها خودم و دیگران را گول بزنم .رابطه
من با باشگاه سپاهان براساس احترام است و دوست هم ندارم
دلخوری خاصی به وجود بیاید.

از او شکایت میکنیم

صدری:مجیدی بی اخالقی کاملی
مرتکب شد

مجید صدری به انتقاد فرهاد مجیدی از آذری جهرمی وزیر
ارتباطات واکنش نشان داد.
دقایقی پس از پایان مسابقه پرسپولیس و استقالل ،فرهاد
مجیدی واکنش تندی را نسبت به اعالم هواداری و کری خوانی
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات نشان داد و در این خصوص
گفت :در مورد آقای جهرمی هم (با سوال از مدیر رسانهای که
فامیل وزیر ارتباطات را درست گفته باشد) واقعا باعث تاسف است
یک وزیر مملکت -البته وجود همین وزیرهاست که مملکت به این
روز افتاده است -آنقدر شعور ندارند که بدانند که یک قشری از
هواداران استقالل ،جوانانی هستند که با برد و باخت استقالل یک
هفته خوشحالند و یک هفته ناراحت .و این موقع میآیند و توی
این وضعیت این صحبتها را میکنند .امیدوارم ایشان که باالخره
وزیر یک مملکت هستند ،سطح شعورشان هم در سطح وزیر باشد.
حاال مجید صدری رئیس هیئت مدیره پرسپولیس در گفتگویی
که با ایسنا داشته ،آذری جهرمی را عالوه بر جایگاهش در وزارت
ارتباطات ،هوادار پرسپولیس دانست و گفت :متاسفانه بعد از بازی
شاهد این بودیم که آقای مجیدی سرمربی تیم فوتبال استقالل
به وزیر محترم ارتباطات توهین کردند .من شرمنده هستم یک
فردی با این صراحت به وزیر محترم ارتباطات توهین کند .سرمربی
استقالل به وزیر محترم جمهوری اسالمی ایران توهین کرده است.
این درحالی است که آقای جهرمی قبال هم در صفحههای شخصی
خود اعالم کرده بود هوادار پرسپولیس است و بنابراین حق دارند
مثل یک شهروند کریخوانی کند و این یک کری ساده بود و در این
مسائل بحث وزیر بودن او مطرح نیست .با این حال آقای مجیدی
بی اخالقی کاملی مرتکب شدند .ما حق خودمان میدانیم برای بی
اخالقی او نسبت به هوادار خودمان ،به فدراسیون فوتبال و سازمان
لیگ شکایت کنیم که شاهد چنین مواردی دیگر نباشیم.
او در پایان صحبتهایش عنوان کرد :رای ما واجب است در
خدمت هواداران باشیم و به هیچکس اجازه نمیدهیم در هیچ
جایگاهی به هوادار ما توهین کند ،بنابراین از باشگاه استقالل انتظار
داریم به خاطر این بی احترامی سریعا از هواداران پرسپولیس ،به
ویژه وزیر ارتباطات عذرخواهی رسمی کند.
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قراردادم در استقالل باالتر از سایپا بود

کمالوند :هر تیمی شایسته برد است باید به پیروزی برسد
سرمربی تیم فوتبال سایپا گفت :وضعیت
سایپا در جدول رده بندی خوب نیست و جزو دو
تیم پایین جدول است.فراز کمالوند در نشست
خبری قبل از بازی با پیکان در هفته بیست
و سوم لیگ برتر اظهار داشت :به هر صورت
وضعیت سایپا در جدول رده بندی خوب نیست
و جزو دو تیم پایین جدول است .تمام تالش
خود را میکنیم تا این تیم در لیگ برتر حفظ
شود .هرچند کار بسیار سختی است اما دور از
دسترس نیست .با توجه به اینکه از بازیکنان
خوب و جوانی برخوردار هستیم که انگیزه
مناسبی دارند ،تالش میکنیم در این  8 ،7بازی
باقیمانده امتیازهای الزم را کسب کرده و سهمیه
سایپا را در لیگ برتر حفظ کنیم .وی افزود:
بازی بسیار سخت است .پیکان دارای کادرفنی و
بازیکنان بسیار خوبی اس تکه نتایج خوبی هم در
هفتههای اخیر کسب کرده .میدانیم که دیدار
سختی را پیشرو داریم اما انشاءاهلل بتوانیم هر
سه امتیاز را به دست آوریم.سرمربی تیم سایپا
درباره اینکه آیا این تیم میتواند پس از  9هفته
اولین برد خود را در لیگ برتر کسب کند،
توضیح داد 9 :هفته است که تیم سایپا نبرده و
فقط  3امتیاز کسب کرده ،اما میخواهم موضوع
مهمتری را مطرح کنم .بحث اساسی و کلی
من این است که از فدراسیون فوتبال ،سازمان
لیگ ،کمیته صیانت ،حجتاالسالم علیپور و
حراست فدراسیون و کمیته داوران میخواهم
هر تیمی داخل زمین شایسته پیروزی است به
برد برسد.کمالوند ادامه داد :در هفتههای اخیر
شاهد بودید خیلی از نتایج با اشتباهات داوری
تغییر میکند .اگر قرار باشد رقبای مستقیم
تیمی که پایین جدول است به شکل پیاپی از
اشتباهات داوری منفعت ببرند درست نیست.
تیم نساجی در سه چهار بازی اخیرش از این
موضوع سود برده .مقابل نساجی و سایپا یک
پنالتی صددرصد برای سایپا اعالم نشد و آن سه
امتیاز خیلی در جدول تأثیرگذار بود و امتیازها
را به رقیب مستقیم ما دادند .در بازی روزجمعه
نساجی مقابل فوالد هم نمیتوان گفت فقط
فوالد متضرر شد ،زیرا ما هم در این بازی ذینفع
بودیم .خواهش میکنم کمیته داوران و البته

داوران عزیز ما اشتباهاتشان سهوی است ،دقت
کنند.وی ادامه داد :اکنون بحث سرنوشت یک
تیم است .هفته گذشته در تبریز بازی کردیم.
بازیکن ما دقیقه  83وارد بازی شد و در  2دقیقه
و  23ثانیه دو کارت زرد گرفت .دیداری که پس
از هشت مسابقه میتوانستیم به سود خودمان
تمام کنیم و اولین بازی بود که من روی نیمکت
سایپا نشسته بودم ده نفره شده و گل مسابقه را
دریافت کردیم .اخطار دوم کام ً
ال بیدلیل بود و
به این خاطر که بازیکن ما در مسیر دروازهبانظ
حریف قرار گرفت کارت زرد دریافت کرد .در
هر مسابقه  10بار این اتفاق رخ میدهد و داور
میتوانست با یک تذکر این موضوع را رفع و
رجوع کند .وی خاطرنشان کرد :آن حرکت
سبب اخراج بازیکن سایپا شد .همین اتفاق در
بازی نساجی و فوالد رقم خورد ،اما  2امتیاز آنجا
از تیم ما کسر و در دیدار روز جمعه  2امتیاز به
نساجی اضافه شد .همین مسائل معادالت پائین
جدول را به هم میزند .خواهش میکنم کمیته

داوران،فدراسیون فوتبال،کمیته صیانت همگی
دست به دست هم بدهند تا نتیجه فوتبال درون
زمین و با یک بازی عادالنه تعیین شود .نباید
داوری در ماندن ،صعود کردن ،قهرمان شدن
یا قهرمان نشدن و کسب سهمیه یک تیم
نقش داشته باشد.کمالوند اضافه کرد:به همه
تیمها احترام میگذارم .دوستان خوب من در
ذوبآهن و نساجی مربیگری میکنند و برخی
از دوستانمان در بدنه باشگاهها مدیریت میکنند
اما نباید جوری باشد که تیمی از بحث داوری
متضرر شود.وی درباره غایبان سایپا در بازی با
پیکان توضیح داد :یکی دو بازیکن ما شرایط
حضور در این مسابقه را ندارند .سرمربی تیم
فوتبال سایپا درباره شهرآورد  95پایتخت عنوان
کرد :این مسابقه را دیدم اما اصال نمیخواهم
درباره استقالل صحبت کنم ،زیرا در این
مجموعه نیستم هر چند افتخار داشتم مدتی در
این تیم باشم .استقالل اکنون مربی و باشگاه
دارد و خودشان صحبت میکنند .کمالوند ادامه

داد :فقط باید یک نکته را بگویم .در هفتههای
گذشته بحثی را مطرح کرده بودند که کمالوند
به خاطر پول از استقالل جدا شده است .از
همین جا به صراحت اعالم میکنم قرارداد من
در سازمان لیگ وجود دارد و قراردادی که با
باشگاه استقالل داشتم ،از لحاظ مالی به مراتب
باالتر از قراردادم با سایپا است .دیگر دوست
ندارم درباره استقالل صحبت کنم .دوست خوب
من یعنی فرهاد مجیدی سرمربی این تیم است
و روز جمعه هم تیمش خیلی خوب بازی کرد
و مستحق شکست نبود .سرمربی سایپا درباره
اینکه آیا تیمش میتواند پیکان را شکست
بدهد ،گفت:تمام توان خود را برای برنده شدن
به کار میگیریم ،اما باز هم درخواست میکنم
کمیته داوران و شخص خداداد افشاریان به این
موضوع رسیدگی کرده و اجازه ندهند حق کسی
از لحاظ داوری زیر سئوال برود .یک سوت یا
یک پرچم میتواند سرنوشت یک تیم را عوض
کند.

مهرداد عبدی :دیگر نباید مفت امتیاز از دست بدهیم
هافبک تیم فوتبال سایپا گفت :پیمانه تیم
ما در امتیاز از دست دادن پر شده است و در
بازیهای بعدی دیگر نباید مفت امتیاز از دست
بدهیم .مهرداد عبدی درباره وضعیت تیمش
بعد از تساوی بیرون از خانه برابر ماشینسازی
گفت :شرایط تیم ما خوب است و در این چند
روز هم تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم.
ما در بازی با ماشینسازی هم میتوانستیم سه
امتیاز را بگیریم ،ولی متأسفانه در دقایق آخر
برد را از دست دادیم .قطعاً اگر برنده میشدیم

وضعیتمان در جدول خیلی بهتر میشد ،ولی
دیگر آن بازی تمام شده و حاال تمام تمرکزمان
روی بازی با پیکان است.هافبک تیم فوتبال
سایپا در پاسخ به این پرسش که «چرا سایپا در
این فصل نتایج ضعیفی گرفته است؟» ،تصریح
کرد :فقط نمیتوان در این زمینه یک دلیل آورد.
ما در طول فصل و در بعضی از بازیها در دقایق
آخر برد را با تساوی عوض کردیم و اگر امتیاز
کامل آن بازیها را میگرفتیم قطعاً سایپا در بین
تیمهای باالی جدول بود.وی یادآور شد :گاهی

اوقات بدشانسی آوردیم و در بعضی از بازیها
هم روی اشتباه خودمان شکست خوردیم .فکر
میکنم دیگر صحبت در مورد گذشته چیزی
را عوض نمیکند .ما  9بازی سرنوشتساز
داریم و باید بیشترین امتیاز را بگیریم .پیمانه
تیم ما در امتیاز از دست دادن پر شده است
و در بازیهای بعدی دیگر نباید مفت امتیاز از
دست بدهیم .با آمدن فراز کمالوند هم شرایط
تیم بهتر شده است و امیدوارم در بازیهای
بعدی نتایج دلخواهمان را کسب کنیم و از پایین

جدول فاصله بگیریم.عبدی درباره بازی تیمش
برابر پیکان هم خاطرنشان کرد :پیکان از لحاظ
تاکتیکی تیم خوب و منسجمی است .آنها اصول
دفاعی را به خوبی رعایت میکنند و در خط
حمله هم بازیکنان توانمندی دارند .با این حال
ما در این بازی به چیزی جز گرفتن سه امتیاز
فکر نمیکنیم .سایپا در موقعیتی قرار دارد که
حتماً باید در این بازی به برد برسد .مطمئناً
شکست دادن پیکان همه چیز را برای تیم ما
تغییر میدهد.

علوی :کمک داور در فرودگاه عذرخواهی کرد
کمک داور مسابقه پس از رویارویی با
اعضای تیم فوالد از آنها بابت تصمیم اشتباهش
عذرخواهی کرده است.فوالد خوزستان برابر
نساجی شکست خورد ،البته قرمزهای اهوازی در
دقیقه  ۸۸به گل رسیدند که این گل با تصمیم
اشتباه کمک داور مردود اعالم شد.سیدمحمد
علوی مدیر تیم فوالد در خصوص دیدار شب
گذشته مقابل نساجی و البته اشتباه واضح
داوری نیز گفت :متاسفانه داوری باعث شد،
به حداقل امتیاز بازی نرسیم .کمک داوری که

عده ای منتظر باخت ما هستند
مدیرعامل باشگاه نساجی گفت :ما در ورزشگاه
وطنی در استانی که این همه مدیر ،وزیر و وکیل دارد،
تنها هستیم و حدادیان بهتنهایی در حال پیشبرد امور
هست ،.ایزد سیفاهللپور مدیرعامل باشگاه نساجی
مازندران بعد از پیروزی مقابل فوالد خوزستان ضمن
تبریک این برد به هواداران ،بازیکنان ،کادر فنی،
مالکیت ،هیات مدیره و همه آنهایی که قلبشان به
عشق نساجی میتپد ،اظهار داشت :خوشحالیم که
عالوه بر کسب این سه امتیاز ،رقبای ما نیز ناکام
ماندند و ما امیدوارانهتر در ادامه برای حفظ و بقای
نساجی میجنگیم.
از انتخاب الهامی رضایتمندیم
وی با بیان اینکه از انتخاب ساکت الهامی
بهعنوان سرمربی نساجی رضایت داریم ،افزود :از
زمان حضور الهامی موفق شدیم در  ۶بازی ۱۲ ،امتیاز
کسب کنیم و این نتیجه قابل قبولی است.مدیرعامل
باشگاه نساجی مازندران خاطرنشان کرد :متاسفانه
با امتیازات زیادی که در نیمفصل از دست دادیم،
همچنان در وضعیت مطلوبی قرار نداریم ،هر چند تیم
ما به خودباوری خوبی رسیده است و باید تالش کنیم
در  ۷بازی باقیمانده نیز امتیازات الزم را بهدست
آوریم .طبق قولی که به هواداران دادیم ،تمام هم و
غم مدیریت ،مالکیت ،هیات مدیره و کادر فنی این
است که تیم نساجی از این وضعیت رها شود.
پیروزی مقابل فوالد کار سخت و بزرگی بود
سیفاهللپور با اعالم اینکه در فصل نقل و
انتقاالت زمستانی با توجه به کمبود و سخت بودن
جذب بازیکن ،توانستیم بازیکنان مورد دلخواه کادر
فنی و باکیفیتی را جذب کنیم ،تصریح کرد :با حضور
الهامی و کادر فنی جدید ،تیم به یک همدلی واحدی
رسید و چه بازیکنانی که در داخل زمین هستند و
چه بازیکنان نیمکتنشین دلشان برای موفقیت
تیم میتپد و همین مسئله رمز موفقیت ماست.وی
با عنوان اینکه با پیروزی مقابل فوالد که یکی از
بهترین و باکیفیتترین تیمهای لیگ برتر است ،کار
بسیار سخت و بزرگی بود ،اضافه کرد :همه از سطح
و کیفیت کاری جواد نکونام مطلعاند و چه در لیگ

فوتبال ایران

و چه در آسیا ،نمایش خوبی این تیم داشته است.
اردوی نساجی داخلی است
مدیرعامل باشگاه نساجی مازندران با اشاره
به اینکه بهدلیل بازیهای تیم ملی ،یک ماه باید
استراحت بپردازیم ،گفت :تیم ما در نوار پیروزی
قرار دارد و تیمی که اینچنین انگیزه برای بردن
دارد هیچوقت دلش نمیخواهد که یک ماه در خالل
بازیهایش وقفه بیفتد اما به هر حال به احترام تیم
ملی باید این شرایط را درک کنیم.سیفاهللپور ادامه
داد :قصد داشتیم در این تعطیالت یکماهه به اردوی
ترکیه برویم اما متاسفانه بهدلیل مشکل خروج چند
بازیکن ،این امکان میسر نشد و ان شااهلل قرار است
اردوی خود را در داخل کشور پیگیری کنیم .البته
قصد داشتیم در مازندران این اتفاق بیفتد اما متاسفانه
زمین تمرین مناسبی را هنوز پیدا نکردیم.وی افزود:
هر آنچه که نیاز داشته باشیم جناب رضا حدادیان
مالک محترم باشگاه در اختیار ما قرار میدهد .ضمن
اینکه هیات مدیره خوب و کاربلدی داریم که بسیار
در پیشبرد امور ،کمکحال هستند.مدیرعامل باشگاه
نساجی مازندران عنوان کرد :در  ۷بازی باقیمانده
باید امتیازات الزم را کسب کنیم تا کار ما به روزهای
آخر و اما و اگر نکشد.سیفاهللپور تصریح کرد :جا
دارد از همه هوادارانی که به ما دلگرمی میدهند و با
حضور خود در پشتبامهای اطراف ورزشگاه ،تیم را
حمایت میکنند قدردانی کنم ضمن اینکه بدون شک
وجود و حضور تماشاگران را در سکوهای خالی وطنی
حس میکنیم.
مجموعه دانشگاه آزاد هنوز تحویل نساجی نشد
وی ضمن ابراز تاسف از عدم حمایت مسئوالن
از باشگاه نساجی خاطرنشان کرد :قرار بود مجموعه
ورزشی دانشگاه آزاد قائمشهر را در اختیار ما بگذارند،
پیگیریهای زیادی انجام دادیم ،در جلسات متعددی
شرکت کردیم و نامهنگاریها نیز انجام شد اما عم ً
ال
هنوز هیچ اتفاقی رخ نداد .اگر قرار است این مجموعه
تحویل باشگاه نساجی شود ،باید هر چه سریعتر این
اتفاق بیفتد .این مجموعه نیاز به اقدامات زیرساختی
و آمادهسازی چمن دارد که ما نباید زمان را از دست

گل فوالد را آفساید اعالم کرد بعد از بازی در
فرودگاه ابراز تاسف داشت و عنوان کرد که در
این صحنه اشتباه کردم و برای اولین بار است
که چنین تصمیم اشتباهی را میگیرم و واقعا
قصد و غرض هم نداشتم.وی بیان کرد :به هر
حال ما نمیگوییم این اشتباه عمدا بوده و
میگوییم ،سهوا ،اما حق تیم فوالد خورده شد.
فوالد برای سفر به قائمشهر و بازی با نساجی
هزینههای زیادی را متحمل شده بود و تنها
هدف ما رسیدن به نتیجه مطلوب مدنظرمان

بود اما بعد با یک اشتباه اینچنینی ،به حق خود
نرسید.مدیر تیم فوتبال فوالد خوزستان گفت:
همین یک امتیاز نیز میتوانست در ادامه مسیر
به ما کمک کند ،همانطور که میدانید فصل
گذشته تیم فوالد به خاطر یک امتیاز کمتر
نتوانست به صورت مستقیم به لیگ قهرمانان
آسیا صعود کند و راهی پلیآف شد .پس همین
اشتباهات داوری ،حق یک تیم را ضایع می
کند و متاسفانه برای چندمین بار است که
این اشتباهات گریبانگیر باشگاه فوالد میشود.

البته با عذرخواهی داور ،مشکل حل نمیشود
زیرا فوالد مجموعه بزرگی از هوادار را دارد که
باید پاسخگوی آنها نیز باشیم و این عذرخواهی
حق هوادار و باشگاه و همچنین تالش کادرفنی
و بازیکنان را نمیدهد .امیدوارم کمیته داور
نگاه خوبی به تیمهای شهرستانی داشته باشد و
حق این تیمها با چنین اشتباهاتی ضایع نشود.
گفتنی است تیم فوالد در دیدار آتی خود باید
در جام حذفی به مصاف قشقایی شیراز برود .این
دیدار در استادیوم پارس شیراز برگزار میشود.

سیفاهللپور :رفتار مسئوالن استان با باشگاه نساجی مهربانانه نیست

دهیم.
مسئوالن حتی یک خداقوتگویی را هم از
باشگاه نساجی دریغ میکنند
سیفاهللپور با بیان اینکه نگاه مسئوالن استانی
به تیم نساجی مهربانانه نیست و انتظار ما بیشتر
از اینهاست ،تاکید کرد :فارغ از عدم حمایتهای
الزم ،حتی یک سرکشی و یک خداقوتگویی را نیز
از ما دریغ کردند .در شهر خودمان غریب هستیم و
هیچ عزیزی در کنار ما نیست .وقتی در استانهای
دیگر برای بازی میرویم ،میبینیم مسئوالن ارشد
آن استان ،نمایندگان مجلس ،مدیران دولتی و حتی
بخش خصوصی در کنار آنها هستند .ولی ما در
ورزشگاه وطنی در استانی که این همه مدیر ،وزیر و
وکیل دارد ،تنها هستیم و حدادیان بهتنهایی در حال
پیشبرد امور هست.
چمن ورزشگاه شهدای ساری به هیچ عنوان
قابل برگزاری بازی نیست
وی درخصوص ورزشگاه شهدای ساری برای
انجام بازیهای نساجی اضافه کرد :بازدیدی به همراه
دکتر اسدی رئیس هیات مدیره باشگاه از این زمین
داشتیم و به هیچ عنوان این زمین با این چمن مهیای
بازی نیست .با برنامهریزی غلط و کار غیرکارشناسی،
این زمین از چمن بسیار بیکیفیتی درحال حاضر
برخوردار است و نمیتوان در آن بازی برگزار کرد.
واقعاً جای تاسف دارد که از دیماه گذشته تاکنون ما
را معطل این زمین کردند.
مسئوالن ،باشگاه نساجی و ظرفیت عظیم
مردمی را به چشم تهدید نگاه نکنند
مدیرعامل باشگاه نساجی مازندران ادامه داد:
مسئوالن محترم استانی شعارهای خوبی درخصوص
حمایت از بخش خصوصی میدهند ولی در عمل
واقعاً پشتیبان ما نیستند .شما تکتک شهرهایی
که تیمهای لیگ برتری دارند را بررسی کنید و نگاه
مسئوالن آن شهر و استان را در کمک به تیمشان
توجه کنید .آنها چه اندازه قدر تیم لیگ برتری را
میدانند و مسئوالن مازندران چقدر؟! انگار نساجی
دردسری شده و دوست ندارند این تیم در این سطح

حضور داشته باشد .بهجای اینکه نساجی را فرصت
ببینند ،گویا آن را تهدید میبینند و این ظرفیت
عظیم مردمی پشت این تیم ،برایشان نگرانکننده
است.
مسئوالن استانهای دیگر میتوانند اما
مسئوالن مازندران نه!
سیفاهللپور تصریح کرد :شما به تیمهایی که
در همین فصل اخیر دچار مشکالت و بحران شدند،
نگاه کنید .واقعاً مسئوالن شهری و استانی برای آنها
سنگتمام گذاشتند .چطور مسئوالن دیگر استانها
میتوانند اما در مازندران مسئوالن قادر به حمایت
نیستند!
زمین ماهفروجک را در عمل به باشگاه نساجی
واگذار کنید نه فقط در سند!
وی درباره زمین ماهفروجک عنوان کرد :عاجزانه
تقاضا داریم تکلیف این زمین را مشخص کنید ،صرف
اینکه سند این زمین به نام باشگاه زده شده ،سودی
ندارد و باید مسئوالن پای کار بیایند و در عمل زمین
واگذار شود تا ما بتوانیم اقدامات الزم را در آن زمین
انجام دهیم .بحث اخذ پروانه ساخت را مسئوالن
مطرح کردند که در حال ارائه طرحهای مدنظر برای
اخذ پروانه هستیم اما خودشان میدانند در بهترین
و سریعترین حالت ،اخذ پروانه حدود یکسال بهطول
میانجامد .تقاضا داریم از مسئوالن مازندران هر چه
سریعتر این امکان را فرام کنند تا ما بتوانیم دور
زمین متعلق به باشگاه نساجی را دیوارکشی کنیم.
این مهمترین کمکی است که مسئوالن میتوانند
در موضوع زمین ماهفروجک به ما انجام دهند و
خواستاریم در اسرع وقت این اتفاق بیفتد .ما آمادگی
الزم را برای این مسئله داریم و فقط منتظر مساعدت
مسئوالن هستیم.
حدادیان را دلسرد نکنید
مدیرعامل باشگاه نساجی مازندران تصریح کرد:
اقتصاد کشور در دو سال اخیر تحت تاثیر کرونا قرار
گرفته اما در چنین شرایطی باز هم جناب مهندس
حدادیان با تمام وجود از باشگاه حمایت کردند .نباید
رفتارهای مسئوالن موجب دلسردی مالک باشگاه
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شود .دریغ از ذرهای ایجاد انگیزه و دلگرمی! بهراستی
اگر مهندس حدادیان خسته شود و باشگاه را رها کند،
در چنین شرایطی چه کسی میتواند مالکیت نساجی
را بهعهده بگیرد.سیفاهللپور گفت :حدود  ۷۰درصد
تاکنون پرداختی به بازیکنان داشتیم و سعی کردیم
هر آنچه که تعهد کردیم را انجام دهیم .حقیقتاً رقابت
با تیمهای صنعتی و دولتی که بودجههای چند ده
و چند صد میلیاردی دارند ،سخت است.وی تاکید
کرد :قدردانی میکنم از هوادارانی که سالهاست
بدون هیچ چشمداشتی در کنار نساجی ماندهاند و
قلبشان برای نساجی میتپد .آنقدر این قوت قلبها
و محبتها زیاد است که فرصت توجه به عدهای که به
هر نحوی بهمنظور خودنمایی درحال چوب الی چرخ
گذاشتن هستند را نداریم .نساجی آنقدر بزرگ است
و آنقدر این تیم پشتوانه مردمی دارد که هر چقدر
به این قطار در حال حرکت سنگ بزنند ،تاثیری به
حالش ندارد.
متاسفانه عدهای تنها منتظر باخت
نساجی هستند
مدیرعامل باشگاه نساجی مازندران عنوان
کرد :دلسوزان واقعی و هواداران فهیم نساجی
بدانند که عدهای فقط منتظر باخت نساجی
هستند تا بعد از شکست ،بازار خودنمایی خود
را راه بیندازند .خوشبختانه آنقدر جامعه هواداری
نساجی گسترده است و وسعت دارد که این افراد
در آن دیده نمیشوند .درود میفرستیم بر همه
عزیزانی که بدون حب و بغص و بدون اهداف
سوء در حال حمایت تیمشان هستند و بدانید
تا روزی که ایزد سیفاهللپور بهعنوان خادم شما
در این باشگاه حضور دارد ،تمام آبرو و اعتبار
خود را میگذارد تا از ورود عدهای منفعتطلب
و معلومالحال به باشگاه نساجی جلوگیری کند.
تا زمانی که بنده در این باشگاه حضور دارم اجازه
نمیدهم هر کسی بخواهد برای رسیدن به اهداف
شخصی خود ،خللی در کار باشگاه وارد کند .مردم
قاضی خوبی هستند و خدا را شکر سره را از ناسره
تشخیص میدهند.

عبدی :پیمانه سایپا در امتیاز از دست دادن
پر شده است
مربی تیم فوتبال پیکان گفت :سایپا و
پیکان انگیزههای متفاوتی برای بازی فردا دارند
و انگیزه تیم ما رسیدن به رتبههای باالی جدول
است .حسین پاشایی در نشست خبری قبل از
بازی با سایپا در هفته بیست و سوم لیگ برتر
فوتبال اظهار داشت :بازی کردن مقابل تیمهایی
که از لحاظ امتیازی جزو تیمهای پایین جدول
هستند سخت است و ما هم بازی سختی مقابل
سایپا که تیم قابل احترامی است داریم .از لحاظ
کیفی تیم خوبی هستند .روی نقاط ضعف و
قوت سایپا در طول هفته تمرین کردهایم .پیکان
هم تیم خیلی خوبی است که در هفتههای اخیر
بازیهای خیلی خوبی انجام داده و امیدوارم فردا
با کسب سه امتیاز خود را به رتبههای باالی
جدول برسانیم.
وی درباره اینکه سایپا با توجه به رتبه
اش در جدول انگیزهای زیادی برای این
مسابقه دارد ،توضیح داد :انگیزه های تیم ما هم
کمتر از سایپا نیست .نگاه ما هم پیشرفت در
جدول و رسیدن به رتبههای باالتر است و قطعا
انگیزههای خیلی زیادی برای بازی فردا داریم.
می خواهیم سه امتیاز را به دست آورده و جزو
تیم های باالی جدول باشیم .دو تیم انگیزه های
متفاوتی برای این مسابقه دارند .انگیزه سایپا جدا
شدن از تیم های پایین جدول است اما انگیزه
ما رساندن پیکان به رتبههای باالی جدول است.
مربی تیم فوتبال پیکان درباره تغییرات سایپا
نسبت به نیم فصل اول با توجه به حضور فراز
کمالوند در این تیم توضیح داد :تمام مربیان با
ایدههای متفاوتی وارد یک تیم می شوند .سایپا
در نیم فصل اول تیمی خوب با بازیکنان جوان

و باتجربه داشت و از لحاظ کیفی خوب فوتبال
بازی میکرد .شاید از بعد نتیجهگیری مقداری
ضعیف عمل کردند اما نمیتوانم درباره تیم آنها
نظر بدهم .تیم خیلی خوبی هستند و قطعا بازی
سختی داریم.پاشایی درباره نفرات غایب پیکان
مقابل سایپا عنوان کرد :چندین بازیکن ما در
هفتههای اخیر دچار مصدومیت و مشکل کرونا
بودند .البته محرومی برای این مسابقه نداریم.
وی درباره شهرآورد  95پایتخت توضیح داد:
مربیان پرسپولیس و استقالل باید از لحاظ فنی
درباره این مسابقه نظر بدهند اما به عنوان یک
تماشاگر فکر میکنم نسبت به بازیهای فصل
گذشته مقداری از لحاظ کیفی بازی بهتری
انجام داده و برابر بازی کردند .البته پرسپولیس
تیم حرفهای تری است و توانست این مسابقه
را با برد پشت سر بگذارد .چیزی از ارزشهای
استقالل با این باخت کم نمیشود .هرچند
اتفاقات پایان بازی مقداری شهرآورد را تحت
تاثیر قرار داد اما نسبت به قبل بازی بهتری
دیدیم.مربی تیم فوتبال پیکان درباره اینکه
بازی سایپا و پیکان هم مانند شهرآورد تهران
حساسیت دارد ،گفت :قطعا چنین مشکالتی
برای این مسابقه نداریم .شاید از پیکان و سایپا
به عنوان دو تیم خودروساز تهرانی نام ببرند
اما حساسیتهای بازی روز گذشته دست کم
برای تیم ما وجود ندارد .تنها حساسیت این
مسابقه در امتیاز گرفتن است .همه میدانیم
بردن استقالل و پرسپولیس هم مانند بردن تیم
انتهای جدولی سه امتیاز دارد نه بیشتر و نه
کمتر .امیدواریم فردا هر تیمی لیاقت دارد بتواند
این سه امتیاز را کسب کند.

ماشین سازی با  7غایب به مصاف شاگردان فکری میرود

علیرضا اکبر پور با توجه به غیبت تعداد زیادی از بازیکنان تیمش ،کار سختی مقابل نفت
مسجد سلیمان خواهد داشت .کاروان تیم ماشین سازی تبریز برای بازی مقابل نفت مسجد
سلیمان امروز در این شهر حضور یافت .این تیم در بازی فردا با توجه به غیبت تعداد زیادی از
بازیکنان ،کار بسیار سختی در پیش دارد.منصور باقری و مهدی رستمی دو بازیکن ماشین سازی
هستند که به دلیل محرومیت بازی فردا مقابل نفت مسجد سلیمان را از دست دادهاند.حبیب
گردانی و رضا آذری نیز به دلیل مصدومیت و همچنین فردین عابدینی به دلیل ابتال به کرونا در
بازی امروز حضور نخواهند داشت.مهدی اسالمی نیز به دلیل فوت پدرش همراه تیم ماشین سازان
نیست .محمد ابراهیمی دیگر غایب ماشین مقابل نفت مسجد سلیمان خواهد بود .

اعالم برنامه هفته بیست و ششم تا سی و یکم لیگ یک
برنامه هفته بیست و ششم تا سی و یکم
لیگ دسته اول فوتبال فصل ۱۳۹۹-۱۴۰۰
اعالم شد .برنامه مسابقات به شرح زیر
است:
هفته بیست و ششم
چهارشنبه  ۵خرداد
ملوان بندر انزلی -فجر شهید سپاسی
شیراز– ورزشگاه تختی انزلی
آرمان گهر سیرجان -شهردای آستارا-
ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان
رایکا بابل -هوادار تهران  -ورزشگاه هفتم
تیر بابل
خیبر خرم آباد -گل ریحان البرز  -ورزشگاه
تختی خرم آباد
استقالل مالثانی -خوشه طالیی ساوه -
ورزشگاه تختی اهواز
بادران تهران -نود ارومیه -ورزشگاه
کارگران تهران
پنجشنبه  ۶خرداد
چوکا تالش -شاهین شهرداری بوشهر-
ورزشگاه سردار جنگل رشت
جمعه  ۷خرداد
قشقایی شیراز -استقالل خوزستان -
ورزشگاه پارس شیراز
پارس جنوبی جم -مس کرمان  -ورزشگاه
تختی جم
هفته بیست و هفتم
سه شنبه یازده خرداد
شهرداری آستارا -پارس جنوبی  -ورزشگاه
سردار جنگل رشت
خوشه طالیی ساوه -بادران تهران -
ورزشگاه شهید چمران ساوه
استقالل خوزستان -خیبر خرم آباد -
ورزشگاه تختی اهواز
هوادار تهران -ملوان بندر انزلی  -ورزشگاه
غدیر تهران
شاهین شهرداری بوشهر -آرمان گهر
سیرجان  -ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
فجرشهید سپاسی شیراز -چوکا تالش -
ورزشگاه پارس شیراز
گل ریحان البرز -رایکا بابل  -ورزشگاه
انقالب کرج
چهارشنبه  ۱۲خرداد
مس کرمان -استقالل مالثانی -ورزشگاه
امام علی کرمان
نود ارومیه -قشقایی شیراز  -ورزشگاه
شهید باکری ارومیه
هفته بیست و هشتم
دوشنبه  ۱۷خرداد
ملوان بندرانزلی -شهرداری آستارا-
ورزشگاه تختی انزلی
سه شنبه  ۱۸خرداد
قشقایی شیراز -گل ریحان البرز -ورزشگاه
پارس شیراز
آرمان گهر سیرجان -مس کرمان -
ورزشگاه امام علی سیرجان
رایکا بابل -شاهین شهرداری بوشهر -
ورزشگاه هفتم تیر بابل
خیبرخرم آباد -فجر شهید سپاسی شیراز-
ورزشگاه تختی خرم آباد
استقالل خوزستان -هوادار تهران -
ورزشگاه تختی اهواز
بادران تهران -استقالل مالثانی  -ورزشگاه
کارگران تهران

چوکا تالش -خوشه طالیی ساوه  -ورزشگاه
سردار جنگل رشت
پارس جنوبی جم -نود ارومیه  -ورزشگاه
تختی جم
هفته بیست و نهم
دوشنبه  ۲۴خرداد
شهرداری آستارا -قشقایی شیراز -
ورزشگاه سردار جنگل رشت
مس کرمان -بادران تهران  -ورزشگاه امام
علی کرمان
نود ارومیه -چوکا تالش  -ورزشگاه شهید
باکری ارومیه
خوشه طالیی ساوه -ملوان بندرانزلی -
ورزشگاه شهید چمران ساوه
استقالل مال ثانی -پارس جنوبی جم -
ورزشگاه تختی اهواز
هوادار تهران -خیبر خرم آباد  -ورزشگاه
غدیر تهران
گل ریحان البرز -آرمان گهر سیرجان -
ورزشگاه انقالب کرج
فجر شهید سپاسی شیراز -رایکا بابل -
ورزشگاه پارس شیراز
شاهین شهرداری بوشهر -استقالل
خوزستان  -ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
هفته سی ام
دوشنبه  ۳۱خرداد
قشقایی شیراز -خوشه طالیی ساوه-
ورزشگاه پارس شیراز
ملوان بندرانزلی -مس کرمان -ورزشگاه
تختی انزلی
آرمان گهر سیرجان -نود ارومیه -ورزشگاه
امام علی(ع) سیرجان
رایکا بابل -شهرداری آستارا  -ورزشگاه
هفتم تیر بابل
استقالل خوزستان -فجر شهید سپاسی
شیراز  -ورزشگاه تختی اهواز
هوادار تهران -گل ریحان البرز  -ورزشگاه
غدیر تهران
پارس جنوبی جم -بادران تهران  -ورزشگاه
تختی جم
خیبر خرم آباد -شاهین شهرداری بوشهر
 ورزشگاه تختی خرم آبادچوکا تالش -استقالل مالثانی  -ورزشگاه
سردار جنگل رشت
هفته سی و یکم
یکشنبه  ۶تیر
شهرداری آستارا -خیبر خرم آباد -
ورزشگاه سردار جنگل رشت
مس کرمان  -رایکا بابل  -ورزشگاه امام
علی(ع) کرمان
نود ارومیه  -ملوان بندر انزلی  -ورزشگاه
شهید باکری ارومیه
فجرشهید سپاسی شیراز -آرمان گهر
سیرجان  -ورزشگاه پارس شیراز
استقالل مال ثانی -قشقایی شیراز -
ورزشگاه تختی اهواز
بادران تهران -چوکا تالش  -ورزشگاه
کارگران تهران
شاهین شهرداری بوشهر -هوادار تهران -
ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
خوشه طالیی ساوه -پارس جنوبی جم -
ورزشگاه شهید چمران ساوه
گل ریحان البرز -استقالل خوزستان-
ورزشگاه انقالب کرج

