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خبر كوتاه
رضایی :شاید منشا با رکورد آقای گل شود

مهرداد رضایی یکی از بازیکنان تاثیر گذار
در گل پیروزی بخش مس رفسنجان بود .مس
رفسنجان با پیروزی برابر فجر نتایج بازی های اخیر
را جبران کرد مهرداد رضایی در مورد این دیدار
گفت :اگر بخواهم واقعیت را بگویم فجریها بازی
خوبی انجام دادند و حتی زودهنگام هم به گل
رسیدند ولی ما زود به خودمان آمدیم و گل مساوی
را زدیم و بعد هم گل دوم را به ثمر رساندیم ،در
اولین بازی با حضور تماشاگرانمان و در استادیوم
خودمان توانستیم به پیروزی برسیم و این خیلی
برای ما خوشایند بود.او که بازی بسیار خوبی انجام
داد و پاس منجر به گل داد عنوان کرد :من فقط
سعی کردم وظایفم را در زمین انجام بدهم ،شروع
گل که از خط دفاع و مجید نصیری بود و پاس آذرباد
در نهایت به من رسید و من با تمرکزی که انجام
دادم توانستم به منشا برسانم و او هم به زیبایی گل
زد .منشا آقای گل فعلی لیگ برتر است و امیدوارم
با بیشترین تعداد گل زده در سالهای اخیر بتواند
در نهایت کفش طال را کسب کند .این بازیکن در
مورد جایگاه مس در جدول نظرش را اینگونه بیان
کرد :ما مدت بسیار طوالنی در رده چهارم جدول
بودیم و االن هم با رده چهارم یک امتیاز فاصله
داریم .به زودی می توانیم جایگاه واقعی مان را پس
بگیریم .جای تبریک به آقای ربیعی ،مجموعه مس
و بازیکنان دارد در دومین سال حضور در لیگ برتر
چنین تیم باشکوهی ساخته اند.رضایی در پایان در
مورد دیدار با نساجی مازندران افزود :االن همه به
نساجی به شکل یک تیم قهرمان نگاه می کنند،
تیمی که با شکست تیمهای بزرگ خودش را به
فینال رساند ،کار سختی مقابل آنها داریم ولی باید
به روند خوبمان در  ۵هفته باقیمانده ادامه بدهیم و
امیدوارم که در این دیدار به پیروزی برسیم .قطعاً
حریف هم برای دفاع از عنوان خود مقابل ما قرار
میگیرد و این موضوع کار را سخت میکند ولی
تمام تالشمان را میکنیم.

حریف آسیایی فوالد همچنان در
حوالی سقوط!

الفیصلی عربستان در دیدار مقابل ابها به
تساوی بدون گل رضایت داد.تیم فوتبال الفیصلی
عربستان که حریف فوالد ایران در مرحله حذفی
لیگ قهرمانان آسیا است ،برای چهارمین مسابقه
متوالی موفق به کسب پیروزی نشد و در یک
مسابقه خارج از خانه به تساوی مقابل ابها رضایت
داد.در چارچوب دیدارهای هفته بیست و ششم
لیگ حرفهای عربستان ،تیم فوتبال الفیصلی از
ساعت  ۲۰:۴۰امشب(به وقت ایران) در ورزشگاه
امیر سلطان بن عبدالعزیز به مصاف تیم رده
هفتمی ابها رفت .الفیصلی که در سه مسابقه دور
برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان موفق به
کسب پیروزی نشده بود ،امشب هم در نخستین
بازی پس از رقابتهای آسیایی همین روند را ادامه
داد و به تساوی بدون گل مقابل ابها رضایت داد تا
 ۲۹امتیازی شود و در رتبه یازدهم جدول لیگ
حرفهای عربستان بماند.تیم فوتبال الفیصلی در
شرایطی این جایگاه را دارد که نسبت به التعاون
رده چهاردهمی(با یک بازی کمتر) ،فقط سه امتیاز
بیشتر به دست آورده و همچنان خطر سقوط از
لیگ حرفهای عربستان را در فاصله چهار هفته
تا پایان فصل احساس میکند.گفتنی است ،تیم
الفیصلی عربستان که در مرحله گروهی لیگ
قهرمانان آسیا باالتر از نسف قارشی ازبکستان،
السد قطر و الوحدات اردن بهعنوان صدرنشین قرار
گرفت ،باید در روز چهاردهم بهمنماه سال جاری
در مرحله یکهشتم نهایی این رقابتها به مصاف
فوالد ایران برود.

تیم امید استقالل قهرمان لیگ مناطق شد

تیم فوتبال امید استقالل با قهرمانی در
لیگ مناطق ،راهی لیگ دسته یک شد.تیم
فوتبال امید استقالل در دیدار پایانی رقابت
های لیگ منطقه ای کشور از ساعت  16در
ورزشگاه انقالب کرج به مصاف ستارگان سیمرغ
البرز رفت که این دیدار با نتیجه یک بر صفر
به نفع شاگردان آرش برهانی به پایان رسید و
آبی پوشان بدون شکست ضمن قهرمانی در این
مسابقات ،جواز حضور در مسابقات لیگ یک
کشور را هم کسب کردند.تگ گل این دیدار را
علی رحمتی روی یک شوت از راه دور در دقیقه
 1+45نیمه اول به ثمر رساند.ضمن اینکه کسرا
رحمتی در دقیقه  45این دیدار از زمین مسابقه
اخراج شد و استقالل نیمه دوم این مسابقه را با
یک یار کمتر بازی کرد.ترکیب استقالل در این
دیدار :عرفان نجاری ،محمدرضا رضایی ،حسام
طاهرخانی ،علیرضا رضا زاده ،کسرا رحمتی،
علی محمدی ،عماد کلهر ،طاها فراهانی ،حسین
ثنایی ،معین عنایتی ،علی رحمتی

نعمتی  5هفته دیگر با پرسپولیس
تمدید میکند؟

هافبک پرسپولیس که به پایان قراردادش با
این باشگاه رسیده ،پروسه مذاکره و تمدید را به
پایان فصل موکول کرد.
سیامک نعمتی یکی دیگر از بازیکنانی است
که در پایان فصل قراردادش با پرسپولیس تمام
میشود .هافبک پرسپولیس که قابلیت بازی در
چند پست را دارد و در فصول حضورش در این
تیم در پستهای دفاع راست ،وینگر راست و
مهاجم برای این تیم به میدان رفته است .نعمتی
که سابقه گلزنی در لیگ قهرمانان آسیا که منجر
به اولین صعود این تیم به فینال لیگ قهرمانان
شده را در کارنامه دارد ،در اواخر نیم فصل اول به
دلیل مصدومیت تحت عمل جراحی قرار گرفت.
او که اکنون به آمادگی مطلوب برای
همراهی این تیم رسیده است ،مدعی شده
برای تمدید قرارداد با سرخپوشان تا پایان فصل
منتظر خواهد ماند و اکنون تمام تمرکزش را
روی پنج هفته باقیمانده و موفقیت با این تیم
قرار داده است.مدیرعامل پرسپولیس طی چند
روز اخیر تالش و مذاکرات خود را برای تمدید
با بازیکنان مدنظر یحیی گل محمدی قرار داده
است و در اولین گام طبق نظر کادرفنی با
بازیکنان ملیپوش وارد مذاکره شده است.

ورزش

ایران–آمریکا؛ به تکرار پیروزی خوشبین باشیم؟

آمریکا یکی از حریفان ایران در جام جهانی
دوحه است .تیمی که یک بار در جام جهانی 1998
فرانسه آن را شکست دادیم و این بار هم خوشبین
هستیم تکرار این نتیجه برای اولین بار منجر به
صعود تیم ملی از مرحله گروهی شود.
گزارش “ورزش سه” ،امید ایران به پیروزی
در بازی با آمریکا و هم چنین دیدار در برابر یکی
از تیم های ولز ،اسکاتلند یا اوکراین است .آیا تیم
ملی می تواند در این دو بازی به پیروزی دست
یابد؟ ناصر پورمهدی ،مربی سابق تیم هایی چون
سپاهان – پیکان – ابومسلم و  ...که چند سالی
است برای ادامه زندگی و کار در فوتبال به آمریکا
سفر کرده است در مورد دیدار تیم ملی فوتبال
ایران و آمریکا دیدگاه های جالبی دارد.
او در خصوص تیم ملی آمریکا می گوید :تیم
ملی آمریکا با جام جهانی  1998فرانسه تفاوت
های زیادی کرده است .به خصوص از نظر سبک
بازی به این خاطر که مربیان متعددی را به خود
دیده است که یکی از آنها یورگن کلینزمن بود.
خب همان طور که می دانید هدایت این تیم را
از سال  2018یکی از بازیکنان قدیمی تیم ملی
آمریکا یعنی گرگ برهالتر بر عهده گرفته است.
او در سال  2021به همراه تیم ملی آمریکا حضور
شایسته ای در مسابقات بین المللی داشت و در

نهایت موفق به هدایت تیمش به جام جهانی دوحه
شد .کارشناسان فوتبال در آمریکا می گویند حضور
برهالتر در تیم ملی با تحول چشمگیری در سبک
بازی این تیم همراه بوده است و او به واقع سازنده
نسل طالیی تیم ملی فوتبال آمریکا است بطوریکه
هم اکنون  9بازیکن تیم ملی این کشور در باشگاه
های درجه یک اروپا توپ می زنند و این می تواند
منجر به نتیجه گیری تیم ملی آمریکا در جام

جهانی  2022شود.
ناصر پورمهدی در خصوص شناخت خود از
تیم ملی آمریکا می گوید :من بازی های متعددی
را از تیم ملی آمریکا دیدم .یک بار دیگر می گویم
این تیم با تیمی که ما در جام جهانی ۱998
فرانسه دیدیم تفاوت های زیادی دارد .تیمی است
که سعی زیادی در حفظ مالکیت و گردش توپ
در زمین دارد و از همه مهمتر اینکه در بازیسازی

برنامه اش این است که مرحله به مرحله جلو برود
تا در نهایت به خلق موقعیت و استفاده از فرصت
ها برسد .این تیم از نظر بدنی هم شرایطش ایده
آل است و زمانی که توپ را از دست می دهد
سعی می کند با پرسینگ در زمین حریف توپ
گیری و دوباره در مسیر ایجاد موقعیت قرار بگیرد.
البته اینطور نیست که تیم بدون ایرادی باشد .این
تیم هم در کناره ها و هم در عمق به تیم حریف
موقعیت می دهد.
او در پایان در پاسخ به این سوال که آیا می
توانیم به نتیجه گیری تیم ملی فوتبال ایران در
برابر آمریکا خوشبین باشیم؟ گفت :همان طور که
گفتم تیم ملی آمریکا در عمق و کناره ها خط
دفاعی آسیب پذیر است .مهم این است که ما
برای استفاده از نقاط ضعف حریف با استراتژی
درست وارد میدان شویم .مهار نقطه قوت حریف
و استفاده از نقطه ضعف .خب اگر این دو کار به
خوبی صورت گیرد می توانیم به نتیجه گیری در
این بازی خوشبین باشیم .من فکر می کنم االن
در این اندیشه نباشیم بهتر است .تیم ملی نیازمند
بازی های تدارکاتی خوب تا پیش از شروع جام
جهانی است تا به تجربیات خوبی دست یابد .این
تجربیات کمک خواهد کرد که تیم ملی در جام
جهانی عملکرد خوبی از خود به جا بگذارد.

 ۲۵هفته نباختن نکته مثبتی است

نامجو مطلق :پرسپولیس به سپاهان امتیاز میدهد

مجید نامجو مطلق از استقاللی ها می خواهد روی حریفان خود
در بازی های باقی مانده یک خط قرمز بکشند.
مجید نامجو مطلق در مورد تساوی استقالل و سپاهان به
خبرنگار ما گفت :بازی بسیار جذاب و جزو یکی از بازیهای خوب
لیگ امسال بود .دو تیم خوب و با کیفیت مقابل هم قرار گرفتند.
دلیل اینکه سپاهان نتیجه نگرفت به ضعف دفاعی این تیم بر می
گردد که امسال نسبت به فاز حمله متزلزل تر هستند وگرنه خط
حمله با کیفیتی دارد ،تیم استقالل فوتبال بسیار با کیفیتی به نمایش
گذاشت .به اعتقاد من یک امتیاز مقابل سپاهان می تواند نتیجه خوبی
باشد به جهت اینکه در بازی های باقی مانده استقالل با تمرکز بیشتر
جلو برود و پنج بازی اش را به حکم فینال نگاه کند .استقالل در
تمام بازی ها باید تمام توانش را در گرفتن سه امتیاز به کار ببرد.
تیم پرسپولیسی که تعقیب کننده استقالل است در بازیهای آینده
میتواند امتیاز از دست بدهد ،برای مثال بازی سپاهان و پرسپولیس
میتواند به نفع استقالل تمام شود .در مجموع فکر می کنم نتیجه
بدی نبود ،در صورتی که استقالل در بازی های بعدی امتیاز از دست
ندهد.
او در مورد رکورد نباختن های استقالل ادامه داد :به نظر
من استقالل امسال نتایج خوبی گرفته و اگر از لحاظ آمار حساب
کنید سابقه نداشته که یک تیم  ۲۵هفته شکست نخورد و این یک
نکته خیلی مثبت برای تیم ما است ،ولی به همان اندازه که یک

تیم برای قهرمانی به دفاع منسجم نیاز دارد خط حمله متحرک و
توانمند هم نیاز دارد .استقالل در فاز حمله نفرات خوبی دارد ولی
یک مقدار باید هماهنگی بیشتر شود و در ایجاد موقعیت زمان
بیشتری بگذارند.
هافبک سابق استقالل در مورد اینکه به نظرش این تیم مشکل
نداشتن بازیساز دارد یا خیر گفت :من فکر می کنم استقالل بازیکنان
بسیار خوبی گرفته به خصوص بازیکنان خارجی؛ مث ً
ال بازیکنی مثل
حسین زاده را بعد از  ۲,۳بازی گفتم که میتواند پدیده شود که
خوشبختانه این امر محقق شده و جزو بازیکنان تاثیر گذار است.
آمانوف هم بازیکن بسیار خوب و توانمندی است ،او یک پنالتی در
بازی با نساجی از دست داد و گویا  ۵۰پنالتی در تمرینات گل کرده
بود ولی در آن بازی یک اتفاق افتاد و پنالتی را از دست داد و شاید
از لحاظ روحی روانی کمی رویش تاثیر گذاشت ولی می تواند نقش
بازیساز را در استقالل بازی کند.
پیشکسوت استقالل در مورد دیدار استقالل و شهرخودرو نظرش
را اینگونه بیان کرد :در این مقطع برای استقالل نام تیم حریف نباید
مهم باشد ،یعنی همه تیم ها را به عنوان رقیب سرسخت در نظر
بگیرند و تمام تالششان را بکنند .در بازی های باقی مانده استقالل
باید روی اسم حریف یک خط قرمز بکشد و همه بازی ها را همانند
یک فینال ببیند .درست است شهر خودرو جایگاه مناسبی در جدول
ندارد ولی همین تیم ها می توانند خیلی خطرناک باشند چون چیزی

برای از دست دادن ندارند و این بازی میتواند تا حدودی برایشان
تعیین کننده باشد اگرچه از نظر توان فنی اص ً
ال قابل قیاس نیستند.
به خصوص اینکه استقالل در آزادی بازی می کند و االن نکته مثبت
در فوتبال حضور هواداران است که می تواند کمک شایانی به تیم
های پرطرفدار بکند و با حمایت آن ها استقالل می تواند سربلند
بیرون بیاید.
نامجو مطلق یادآور شد :از همه می خواهم تیم استقالل را حمایت
کنند که بتواند به امید خدا قهرمان شود .قطعا حضور تماشاگران در
بازی های خانگی تاثیر گذار است به اعتقاد من اگر در این بین کمی
بهتر مدیریت می شد استقالل می توانست دو جام بگیرد.

از تقابل با ژوزه تا دبل قهرمانی پرتغال

مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش فرصت این
را دارند که فصل را با دو قهرمانی در اروپا به پایان
برسانند.
تیم ملی ایران در آخرین فهرست خود ۱۷
لژیونر داشت که در این بین چهار بازیکن در
لیگهای آسیایی شاغل بودند و  ۱۳بازیکن دیگر
نیز در تیمهای مختلف اروپایی حضور دارند.
به جز شجاع خلیلزاده و محمدحسین
کنعانیزادگان که فصل برایشان تمام شده و در
تعطیالت به سر میبرند ،سایر بازیکنان مشغول
برگزاری لیگهای خود هستند و اهداف تیمهایشان
را دنبال میکنند.در این بین مهدی طارمی ،سردار
آزمون و علیرضا جهانبخش موقعیتی خاص و
متفاوت دارند؛ طارمی به دنبال کفش طال و جام
قهرمانی پرتغال است ،آزمون در جستجوی سهمیه
لیگ قهرمانان اروپا خواهد بود و علیرضا جهانبخش
در فینال کنفرانس اروپا برابر ژوزه مورینیو کسب
جام را دنبال خواهد کرد.
اینجا آپدیتی از وضعیت لژیونرهای ملیپوش
خواهد بود:
* علیرضا بیرانوند (بواویشتا پرتغال) :دروازهبان
شماره یک تیم ملی آخرین بار در دسامبر برای تیمش
به میدان رفت و پس از آن روی نیمکت بواویشتا
نشسته و حاال امیدوار است تا در دو بازی پایانی فصل
برای تیمش به میدان برود .این در حالی است که
بواویشتا در جایگاه نهم قرار دارد و این دو بازی تاثیری
در سرنوشت این تیم نخواهد داشت.
* امیر عابدزاده (پونفرادینا اسپانیا) :وضعیت
برای عابدزاده متفاوت است او در اللیگا-دو گلر
شماره یک تیمش محسوب میشود .در آخرین
بازی او دو گل خورد اما با  ۵سیو به پیروزی تیمش
در یک بازی حساس کمک کرد .پونفرادینای ۶۰
امتیازی تالش میکند تا با جبران اختالف سه
امتیازی با رئال اویهدو به پلی آف صعود به اللیگا
برود .هنوز چهار بازی برای یاران امیر عابدزاده باقی
مانده است.

چهار جام اروپایی در انتظار لژیونرهای تیمملی!

* حاج صفی ،محمدی و انصاریفرد (آاک آتن):
در پلی آف قهرمانی و کسب سهمیه اروپایی ،آاک
شانسی برای قهرمانی دارد اما با این حال در سه بازی
باقی مانده ،این تیم به دنبال جبران اختالف  ۲امتیازی
با پاناتینایکوس خواهد بود .حاج صفی و انصاریفرد
جزو بازیکنان اصلی آاک هستند اما میالد محمدی به
تناوب در ترکیب قرار میگیرد.
* مجید حسینی (کایسری اسپور) :حسینی
بدشانس بود که پس از ترک ترابزون اسپور ،این
تیم طلسم قهرمانی را شکست و بر بام فوتبال
ترکیه قرارگرفت .با این حال مجید حسینی در
کایسری اسپور مدافع اصلی محسوب میشود و این
فصل  ۲۸بازی برای تیمش انجام داده است .اما
کایسری اسپور موقعیت مطلوبی ندارد و در جایگاه
چهارم جدول قرار گرفته است.
* صادق محرمی (دیناموزاگرب) :در حالی که
سه بازی از لیگ کرواسی باقی مانده ،دیناموزاگرب
در آستانه قهرمانی قرار دارد و بعید به نظر میرسد
هایدوک بتواند اختالف چهار امتیازی را جبران
کند .با این حال صادق محرمی این فصل فرصت

چندانی برای نمایش تواناییاش نیافته و تنها ۶۳۴
دقیقه برای تیمش به میدان رفته است.
* سعید عزت اللهی (الغرافه) :هافبک دفاعی
ملیپوش تیم وایله پس از انتقال قرضی به تیم
استراماچونی مهره فیکس این تیم بوده اما یاران
او نتوانستند عملکرد خوبی در لیگ قطر و لیگ
قهرمانان داشته باشند .با این حال وبسایتهای
ارائه آمار ،عزت اللهی را در زمره بهترین بازیکنان
الغرافه قرار دادند .نکته متفاوت او نسبت به کنعانی
و شجاع این است که فصل به تازگی و با پایان لیگ
قهرمانان آسیا (هفته پیش) برای او خاتمه یافت.
* سامان قدوس (برنتفورد) :قدوس از ناحیه
زانو مصدوم شده و احتماال بازی با ساوتهمپتون را
هم ازدست خواهد داد .او این فصل  ۱۷بازی برای
تیمش انجام داده و البته تنها چهار بار در لیگ جزیره
فیکس بوده است .با این حال برنتفورد با قرارگیری در
میانههای جدول توانسته سهمیه خود را حفظ کند.
* علی قلی زاده (شارلروا) :قلیزاده شب
گذشته در پلی آف لیگ بلژیک برای تیمش به
میدان رفت و عملکرد خوبی برابر خنک داشت .با

این حال وینگر خوش تکنیک شارلروا شانسی برای
کسب سهمیه اروپایی ندارد.
* سردار آزمون (بایرلورکوزن) :پس از یک انتقال
بزرگ سردار خود را در بوندسلیگا پیدا کرده و با یک
گل و یک پاس گل ،برای تیمش موثر ظاهر شده است.
این در حالی است که لورکوزن با قرارگیری در جایگاه
سوم ،به دنبال کسب سهمیه لیگ قهرمانان است و در
دو بازی آینده با کسب حداقل دو تساوی به این هدف
دست خواهد یافت .نکته جالب اینکه با توجه به حضور
سردار در زنیت برای نیم فصل اول ،نامش در بین
بازیکنان این تیم قهرمان نیز قرار داشت.
* مهدی طارمی (پورتو) :طارمی با  ۲۰گل
در تالش است تا به رکورد  ۲۶گله داروین نونز در
صدر جدول گلزنان پرتغال برسد اما با این حال
هدف اصلی مهاجم ملیپوش حفظ اختالف شش
امتیازی با اسپورتینگ و کسب جام قهرمانی لیگ
پرتغال است .همچنین در فینال جام حذفی پورتو
مقابل توندال قرار خواهد گرفت تا طارمی فرصت
کسب دو جام را داشته باشد.
* علیرضا جهانبخش (فاینورد) :در فاصله سه
هفته تا پایان اردیویسه هلند ،علیرضا جهانبخش با
فاینورد تا حدی سهمیه لیگ اروپا را قطعی کرده
اما هدف اصلی فاینورد قهرمانی در لیگ کنفرانس
خواهد بود؛ جایی که آاس رم با مورینیو حریف
این تیم است .جهانبخش این فصل  ۲۵بازی برای
تیمش انجام داده اما با این حال پس از فیفادی
آخر ،هرگز فیکس نبوده است.
* اللهیار صیادمنش (هال سیتی) :صیادمنش
پس از ترک لیگ اوکراین و حضور در چمپیونشیپ
انگلیس ،توانسته در این لیگ دشوار به تناوب به
میدان برود و به پیراهن تیم ملی نیز برسد .او
در  ۱۱بازی یک گل هم برای تیمش زده است.
این هفته در آخرین بازی چمپیونشیپ یاران
صیادمنش برابر ناتینگهام فارست قرار خواهند
گرفت و البته شانسی برای بهبود جایگاه خود از
رتبه چهاردهم ندارد.

علیپور :بازی با استقالل یک روز تاریخی برای شهرخودرو است
مدافع شهرخودرو مدعی است تیمش برای بقا چشم به یک بازی
تاریخی برابر استقالل دوخته است.
عارف محمدعلیپور مدافع جوان شهرخودرو که سابقه
کاپیتانی در ردههای پایه تیمهای ملی را در کارنامه دارد و بعد از
حضور در پرسپولیس و پیکان اکنون سومین تجربه لیگ برتری
خود را در جمع مشهدیها دنبال میکند ،درباره شرایط این تیم
در آستانه جدال با استقالل میگوید :با یک حریف قابل احترام
بازی داریم .استقالل در صدر جدول قرار دارد و مدعی اصلی
قهرمانی است .مسلما آنها در خانه با باالترین هدف برای دستیابی
به برد مقابل ما قرار خواهند گرفت و این کار را ما را سخت
خواهد کرد .با این حال نتایج شهرخودرو در دیدارهای اخیر و
عملکرد فنی که از خود به جا گذاشته ،یک امیدواری بزرگ برای
ما محسوب میشود.
مدافع جوان شهرخودرو در ادامه گفت :ما یک هدف بزرگ

داریم که برای آن یکدل شدهایم که بقای شهرخودرو در لیگ
برتر است .خیلی از تیمها با توجه به ارادتی که به امام رضا (ع)
دارند واقعا دوست دارند این تیم در لیگ برتر بماند و سعادت
زیارت نصیبشان شود .این انگیزه برای ما چند برابر است که
سهمیه تیم را در لیگ برتر برای هواداران مشهدی حفظ کنیم.
هیچکس االن به مشکالت فکر نمیکند و تمرکز همه ما روی
کسب نتیجه است .چه بازیکنانی که بازی میکنند و چه کسانی
که روی نیمکت هستند و آنهایی که فرصت حضور در این بازی
را ندارند ،همگی با یک هدف بزرگ و کسب نتیجه برابر استقالل
در آزادی حاضر خواهیم شد .این بزرگترین بازی ما برای هدف
بقا محسوب میشود و مسلما میتواند یک روز تاریخی برای ما
محسوب شود .شهرخودرو تیم بزرگی است و سابقه حضور در لیگ
قهرمانان آسیا را هم در کارنامه دارد و باید تمام توان خودمان را
به کار بگیریم تا سهمیه تیم را حفظ کنیم.

علیپور که سابقه کاپیتانی تیم امید را در کارنامه دارد درباره
شانس تیمش برای کسب نتیجه در این بازی گفت 5 :هفته باقی مانده
است .به تک تک امتیازات باقی مانده امیدوار هستیم .در دیدارهای
قبلی خیلی بدشانس بودیم اما برابر استقالل باید با باالترین تمرکز کار
کنیم .آقای سیدعباسی نشان داده که مربی کاربلدی است و مسلما
برای این بازی هم تفکرات مناسبی در راستای کسب نتیجه دنبال
خواهد کرد و هیچ وقت ناامید نخواهیم شد.
وی درباره شانس حضور در تیم امید ایران گفت :من تجربه
سالها حضور در تیمهای رده پایه را دارم و در چند رده هم کاپیتان
بودهام .کار سخت است و باید تالش بیشتری داشته باشم .آقای
مهدویکیا تیم فوق العادهای شکل داده و آرزوی هر بازیکنی است که
در جمع این تیم حاضر باشد .امیدوارم در ادامه فرصتی پیدا کنم تا
بتوانم شرایط همراهی با اسطوره فوتبال ایران را داشته باشم و عضوی
از این تیم باشم.

شماره 3426

اخبار
معمای استقالل؛
مدافع گلزن نیمکت نشین میشود؟

مشخص نیست فرهاد مجیدی در بازی با
شهرخودرو کدام یک از مدافعان خود را نیمکت
نشین خواهد کرد .محرومیت رافائل سیلوا مدافع
برزیلی در بازی با سپاهان باعث شد تا محمد
دانشگر دوباره به ترکیب استقالل برگردد .این
مدافع باتجربه در مسابقه گذشته عالوه بر
عملکرد خوبی که داشت ،کار خود را با به ثمر
رساندن تک گل آبی ها مقابل سپاهان تکمیل
کرد .با این عملکرد خوب دانشگر حاال مشخص
نیست فرهاد مجیدی چه تصمیمی برای خط
دفاعی تیمش مقابل شهرخودرو مشهد خواهد
گرفت .برای بازی روز دوشنبه استقالل رافائل
سیلوا مدافع برزیلی را در اختیار دارد و از طرفی
سایر مدافعان هم میتوانند به میدان بروند.در
این شرایط تصمیم فرهاد مجیدی برای انتخاب
ترکیب  3نفره خط دفاعی تیمش نامشخص
است .روزبه چشمی  ،عارف غالمی و محمد
دانشگر خط دفاعی استقالل را مقابل سپاهان
تشکیل دادند اما با رفع محرومیت سیلوا
حاال مشخص نیست سرمربی آبی پوشان چه
تصمیمی درباره خط دفاع خواهد گرفت .با توجه
به عملکرد خوب دانشگر شاید مجیدی بخواهد
همچنان از او در ترکیب اصلی بهره بگیرد که این
به منزله نیمکت نشینی یکی دیگر از مدافعان
وسط استقالل خواهد بود.

ورزشگاه وطنی در انتظار بذر پاشی

بعد از دستور وزیر ورزش برای نصب تابلو
روزشمار زمان پایان پروژه تعویض چمن وطنی،
حاال این تابلو عدد  ۶۵را نشان میدهد اما آنچه که
از شواهد به نظر میآید تحویل به موقع بر اساس
زمان بندی ،کمی بعید به نظر می رسد
نساجی مازندران که حاال افتخار قهرمانی جام
حذفی را هم به دست آورده ،همچنان از رقابت در
ورزشگاه خانگی ،محروم است .شمالیها از سال
گذشته و بعد از جمعآوری چمن مصنوعی وطنی،
از نقش جهان اصفهان تا به ورزشگاه امام رضای
مشهد سفر کردند و از رقبای خود در این شهرها،
میزبانی کردند .در این بین اما سرعت روند اجرای
پروژه وطنی چندان قابل قبول نبود .به آرامی و
بعد از کندی روند اجرا ،هواداران نساجی تجمعات
اعتراضی را برگزار کردند و در ادامه و با سفر استانی
رئیس جمهور و وزیر ورزش به مازندران ،رئیسی
دستور فوری برای تحویل یک ماه پیش از موعد
اعالم شده را صادر کرد و استاندار مازندران هم این
زمان تحویل را تایید کرد تا مرداد ماه به عنوان
زمان تحویل مشخص شود .امروز تابلوی روزشمار
به ما میگوید حدود دو ماه تا ضرب االجل رئیس
جمهور و تحویل چمن فاصله داریم .کارفرمای
پروژه یعنی ورزش و جوانان هم به تحویل به موقع،
خوشبین است .در توضیحات این اداره به خبرنگار
ورزش سه ،روند پروژه در حال حاضر این چنین
توصیف شده (:بعد از از حفر کانال و جایگذاری
لولههای تخلیه آب ،حاال چمن وطنی در مرحله
آزمایش سیستم گرمایشی یا هیتینگ است .امروز
مهلت یک هفتهای این آزمایشها به پایان رسیده
و همه چیز خوشبختانه به درستی عمل کرده .به
موازات این تستها ،عملیات احداث چاه ذخیره آب
برای آب پاشی زمین هم در حال انجام است .طبق
نقشه ،آب جمع آوری شده از زمین به تصفیه خانه
و از آنجا به چاههایی که در طول زمین در حال
ساخت است هدایت شده و با این روش از هدر
رفتن هزاران لیتر آب در سال ،جلوگیری میشود.
البته بعضی از بخشهای این پروژه تقریبا به پایان
رسیده .مانند سکوی جدید که مرحله بتنریزی در
آن به اتمام رسیده و حاال در مرحله نصب صندلی
قرار دارد .طبق برنامه هم بین دو تا سه هفته دیگر
بذرپاشی در این ورزشگاه انجام می شود و در نهایت
طبق زمانبندی اعالم شده در مرداد ماه ،ورزشگاه
وطنی آماده بهرهبرداری میشود) باید دید وعده
تحویل وطنی با توجه به زمان اندک باقی مانده
برای برگزاری اولین رقابت نساجی در فصل جدید،
چقدر به واقعیت میتواند نزدیک شود؟

زنگ خطر حسینزاده شهرخودرو
برای استقالل

هافبک تکنیکی شهرخودرو مدعی است این
تیم علیرغم قعرنشینی در تالش است بهترین
عملکرد خود را مقابل استقالل به نمایش بگذارد.
شهرخودرو این هفته در جدالی سخت و حساس
باید برابر استقالل آخرین شانسهای بقای خود را
دنبال کند .نماینده مشهد که در طول فصل در قعر
جدول جا خوش کرده ،در هفتههای اخیر توانسته
نتایج امیدوارکنندهای را کسب کند تا همچنان
کورسوی بقای خود را جستجو کند و باید دید
برابر استقالل به چه نتیجهای دست پیدا خواهد
کرد.مرتضی حسین زاده ،هافبک تکنیکی و گلزن
شهرخودرو یکی از امیدهای این تیم در جدال با
استقالل محسوب میشود .او درباره شرایط تیمش
در آستانه این بازی گفت :از نظر روحی در شرایط
خوبی به سر میبریم و بازیکنان با باالترین انگیزه
مهیای این جدال هستند .از قعرنشینی خسته
شدهایم و به خوبی از اهمیت این بازی آگاه هستیم.
وی ادامه داد :پتانسیل شهرخودرو مطمئنا به شکلی
است که این جایگاه برازنده این تیم نیست .ما هیچ
وقت ناامید نشدهایم و در تمام بازیها بدون توجه به
جایگاهی که در آن قرار داریم در تالش برای کسب
نتیجه بودهایم .چهار هفته بی شکست بودهایم و اگر
به نتایج ما نگاه کنید عملکرد خوبی داشتهایم .باید
همه چیز را جبران کنیم و اکنون شانس زیادی
برای بقا هم داریم .حسین زاده که در نیم فصل
از ویستاتوربین به شهرخودرو پیوسته ،توانسته در
نقش گلزن و گلساز نیز در این تیم ظاهر شود و
مدعی است مقابل استقالل نیز قادر خواهند بود
حریف را غافلگیر کنند 5 :بازی حساس داریم و به
نام هیچ تیمی نگاه نمیکنیم .ما محکوم به کسب
نتیجه هستیم و مطمئنا برابر استقالل با توجه به
انگیزههایی که داریم تالش خواهیم کرد تا بهترین
نمایش شهرخودرو را در زمین به اجرا در بیاوریم.
کسب امتیاز در این بازی میتواند شانس بقای ما
را به باالترین حد برساند و از این شانس به سادگی
عبور نخواهیم کرد.

