الهالل  -پوهانگ

کدام تیم تاریخ ساز آسیا میشود؟
الهــال عربســتان و پوهانگ کره جنوبی
برای کســب چهارمین قهرمانی در آســیا
رقابت میکنند.

الهــال امــروز س هشــنبه در فینــال
لیــگ قهرمانــان آســیا در ریــاض بــه
مصــاف پوهانــگ اســتیلرز م ـیرود و

هــر دو تیــم بــه دنبــال ایــن هســتند کــه
چهارمیــن قهرمانی در آســیا را به دســت
بیاورند.

قــرار اســت  ۶۸هــزار نفــر تماشــاگر
در ایــن دیــدار در ورزشــگاه حاضــر
مشــان را تشــویق
باشــند و تی 
کنند.
الهــال عربســتان بــا هدایــت لئونــاردو
ژاردیم پرتغالی به دنبال دومین قهرمانی
خــود در لیــگ قهرمانــان در ســه فصــل

اخیــر خواهــد بــود تــا بــه قهرمانیهــای
خــود در ســالهای  ۱۹۹۱و  ۲۰۰۰بیفزایــد.
قهرمان ســه دوره قاره پوهانگ استیلرز
نیــز بــه دنبــال چهارمیــن قهرمانــی در
آســیا اســت .شــاگردان کیــم گــی دونــگ
بــا انگیزههــای بــاال وارد ایــن مســابقه
میشوند.

فجر شهید سپاسی در جدال با نصف جهان برای سه امتیاز
فریدون رئیسی -سرویس ورزشی

اخیــر و علــی رغــم هزینه هــای کالنی کــه انجام داده اســت

دیگــری بــرای زردپوشــان شــیرازی بود آنهــا در آبــادان تیم

از هفته ششــم مســابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای

نتوانســته به عنوان قهرمانی دســت پیدا کند اما امســال

خــوب صنعــت نفــت آبــادان را بــا دو گل شکســت دادنــد

کشــور ســاعت  ۱۵فــردا در ورزشــگاه حافظیــه تیــم فجــر

ســپاهان متفاوتتر از ســالهای گذشــته با مربیان بومی

در جــدال با اســتقالل تهران در حالی که اگر داور مســابقه

شــهید سپاســی میزبــان فــوالد مبارکه ســپاهان اصفهان

عزمی راسخ گام به عرصه مسابقات گذاشته تا کنون نیزدر

منصفان هتــر قضــاوت م یکــرد فجــری هــا میتوانســتند در

خواهــد بــود فجــری هــا در حالــی فــردا برابــر حریــف نصــف

دیدارهایــی کــه برگــزار کــرده در زمــره یکی از مدعیــان بوده

شــیراز اســتقالل تهــران را نیــز بــا شکســت بدرقــه کننــد

جهانــی خــود بــه میــدان میرونــد کــه جدالی ســخت برای

است اما فجر شهید سپاسی تیم جوان و جویای نام لیگ

پنجمیــن جــدال فجــری هــا در لیــگ برتر امســال دیــدار با

کالنتــری و شــاگردانش خواهــد بــود .ســپاهان در زمــره

برتر باشــگاه های کشــورکه بعد از  ۸ســال دوباره در لیگ

خودروســواران تهرانــی بــود حریفی که تا دندان مســلح در

تیم های پر افتخار لیگ برتر فوتبال کشــورمان می باشــد

برتر باشگاههای کشور حضور پیدا کرده در پنج دیدار خود

صدر لیگ برتر قرار داشت اما قدرت جوانی و دوندگی های

طی سالهای اخیر همواره در زمره مدعیان کسب عنوان

کارنامه خوبی داشته است .هر چند فجری ها در هفته اول

خوب زرد پوشــان شــیرازی باعث شــد تا این تیــم در خانه

مهــای
قهرمانــی بــوده اســت هرچنــد ایــن تیــم یکــی از تی 

و دوم مســابقات بــا بدشانســی مواجه بودند نتوانســتند

برابــر فجــر هــا شکســت را پذیرا شــوند مطمئنا بــا روندی

متمــول فوتبــال کشــورمان میباشــد امــا در ســال هــای

برابــر حریفــان خــود امتیــاز بگیرنــد امــا از هفتــه ســوم آغاز

کــه فجــری هــا در لیــگ برتــر امســال پیــش گرفتــه انــد

حریفان روی بازی آنها حســاب ویــژه ای باز کرده اند بدون

در لیــگ برتــر امســال از انگیزه باالیی برخوردار می باشــند

شــگ فردا قدرت جوانی زرد پوشان شیرازی و تجربه باالی

و مطمئنــا فردا نیز با تمــام توان برابر یکی دیگر از مدعیان

ســپاهانی ها می تواند یک بازی جذابی را رقم بزند و تیمی

لیــگ برتــر بــه میــدان خواهند آمــد تــا بتوانند دســت پر از

تهــا بــه خوبی اســتفاده کند مــی تواند
کــه بتوانــد از فرص 

ایــن دیــدار خارج شــده و اندوختــه های خود را بــه عدد نو

در این میدان پیروز باشــد بازیکنان فجر نشــان دادند که

برساند.

کالنتری ،سرمربی فجر شهیدسپاسی:

اســت هــر ســال شــگفتیهایی در آن دیــده م یشــود.
ذوبآهن نســبت به سال قبل تغییر کرده و استقالل،
پرســپولیس و ســپاهان هم در ادامه خودشــان را پیدا
مشــان
میکنند .حتی گل گهر و مس رفســنجان هم تی 
را بــه شــکلی بســتند که در آســیا هــم میتواننــد موفق
باشند .تیمهایی در لیگ ما هستند که میتوانند هزینه
خــوب کننــد و امکانات و زیرساختهایشــان خوب و با
کیفیت است که اینها خیلی به آنها کمک کنند.
نکــه امیــدوارم فجــر
ســرمربی فجرسپاســی بــا بیــان ای 
هــم روزی در مســیری حرکــت کنند کــه از نظــر امکاناتی
به شــرایط خوبی برســد ،گفــت :باید در مســیری حرکت
کنیــم که بــرای ارتقــای جوانان کشــور و اســتانمان قدم
برداریم .مطمئن باشید اگر تیم ما به لیگ برتر نمیآمد
تا  ۳۰سال دیگر کسی کاری به ورزشگاه پارس و حافظیه

نداشــت .تا این اندازه فوتبال شــیراز نزول کرده بود که
زمیــن پر قدمت حافظیه تا چند ماه پیش ،زمین خاکی
لهــا در آن تمرین میکردند.
شــده بود و مدرســه فوتبا 
باز هم خداراشــکر که مســئوالن تکان خوردنــد و دارند
پیگیری میکنند.
او بــا بیان اینکه از چمن ورزشــگاه حافظیه ایراد گرفته
م یشــود ،گفــت :درســت میگوینــد و بــازی روی ایــن
چمن سخت است .ما هم در اینگونه از زمینها اذیت
میشویم چون بازی تیم ما هم بیشتر روی زمین است.
امیــدوارم تــا دو ،ســه مــاه دیگــر زمیــن ورزشــگاه پارس
درست شود و برویم در آن ورزشگاه بازی کنیم.
کالنتــری درباره حضــور هــواداران در ورزشــگاهها گفت:
مــا این همه هــوادار داریم کــه پشــت درماندهاند .چند
ســال منتظر ماندند که تیمشــان به لیگ برتر بیاید اما

قرعهکشی پلیآف لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد؛

پرسپولیس در سید یک آسیا ،استقالل در جدال با بن یاس
فوتــی رنکینــگ از انجــام قرعــه کشــی پلــی آف لیــگ
قهرمانان آســیا در فصل  ۲۰۲۲خبــر داد جایی که دو تیم
پرسپولیس و فوالد قهرمان های لیگ و جام حذفی دو
سهمیه مستقیم ایران در این رقابت ها هستند.
اســتقالل و ســپاهان نیز باید در پلی آف حاضر شــوند و
بر این اســاس آبی های تهران با بنی یاس امارات دیدار
میکند و سپاهان به دیدار شارجه خواهد رفت.
مهــای
البتــه ایــن در حالــی اســت کــه هنــوز حضــور تی 
اســتقالل و پرســپولیس در لیگ قهرمانان آسیا قطعی
نیســت و کنفدراســیون فوتبــال آســیا در حــال بررســی
مجوز حرفهای این تیمهاست.
همچنیــن نمایند ههــای تاجیکســتان ،لبنــان و کــره
شمالی در فصل  ۲۰۲۲لیگ قهرمانان حضور ندارند.
سیدبندی فصل  ۲۰۲۲لیگ قهرمانان آسیا:
گلــدان  :۱الســد قطــر ،الهــال عربســتان ،پرســپولیس
ایران ،الجزیره امارات ،الدحیل قطر
گلــدان  :۲الفیصلــی اردن ،فــوالد ایــران ،شــباب االهلــی
امارات ،الریان قطر ،الشباب عربستان
گلــدان  :۳پاختاکــور ازبکســتان ،الوحــدات اردن ،بمبئی
هند ،آهال ترکمنستان ،الجیش سوریه

گلدان  :۴نیروی هوایی عراق ،برندههای پلی آف
برنامه دیدارهای پلیآف:
استقالل  -بنییاس (میزبان استقالل)
سپاهان  -شارجه (میزبان سپاهان)
التعاون عربستان  -الزوراء عراق
الغرافــه قطــر ( -برنــده الشــرطه عــراق و نماینــده دوم
ازبکستان)
آشــنایی بــا رقبای اســتقالل و ســپاهان در پل ـیآف لیگ
قهرمانان
دو تیــم فوتبــال اســتقالل و ســپاهان بــرای صعــود بــه
مرحلــه گروهــی لیــگ قهرمانــان آســیا ،بایــد بــه مصاف
بنییاس و شارجه امارات بروند.
قرعهکشــی فصــل آینده مرحلــه پلیآف لیــگ قهرمانان
آســیا برگــزار شــد و طبــق قرعــه اســتقالل ایــران بایــد در
ورزشــگاه آزادی بــه مصــاف بن ییــاس امــارات بــرود و
ســپاهان در ورزشــگاه نقــش جهــان میزبــان شــارجه
امــارات باشــد .البتــه ایــن اتفاقــات زمانــی رخ میدهــد
یهــای پایتخــت بتوانند مجــوز حرف ـهای الزم برای
کــه آب 
شرکت در لیگ قهرمانان فصل بعد را کسب کنند.
* مهمان تازه وارد آسیایی

تیم فوتبال بنییاس برای اولین بار در تاریخ خود موفق
شــده بــه لیــگ قهرمانــان آســا صعــود کنــد و حــاال برای
رســیدن بــه مرحلــه گروهــی ،کار ســختی برابر اســتقالل
ایــران دارد .ایــن تیــم فصل گذشــته با  ۵۴امتیــاز و تنها
 ۳اختــاف امتیــاز نســبت بــه الجزیــره ،نایــب قهرمــان
لیــگ امــارات شــد و در این فصــل با  ۳برد ۳ ،تســاوی و
 ۴باخــت در رده یازدهــم جــدول  ۱۴تیمــی لیــگ امــارات

قــرار دارد .ژائــو ویکتــور و ســیل ســوزا برزیلــی ،ساشــا
ایوکویــچ صرب ،نیکوالس خیمنز و گاســتون ســوارس
آرژانتینــی از مهمتریــن بازیکنــان ایــن باشــگاه اماراتــی
هستند.
این تیم که  ۴۰ســابقه رســمی دارد ،سال  ۲۰۱۸با قهرمان
در دســته یــک امــارات ،به لیگ این کشــور صعــود کرد.
نایــب قهرمانــی ایــن تیــم در فصــل گذشــته ،بهتریــن

اکنون نمیتوانند در ورزشگا ه حاضر شوند و راه درستی
نیســت ایــن کــه بــه صــورت آزمایشــی فقــط هــواداران
بــرای پرســپولیس و اســتقالل بــه ورزشــگاه میرونــد.
شهرســتانیها هــم میتوانــد بــه صــورت آزمایشــی از
هوادارانشــان بهــره ببرند .در شــیراز یا شهرســتانهای
دیگــر هــم م یشــود آزمایشــی هــواداران را به ورزشــگاه
فرستاد .این روشی که دنبال میشود درست نیست.
او در پایــان دربــاره مســیر تیمــش در ادامــه لیــگ برتــر
گفت :راه سخت است و امتیازاتی هم که تا امروز کسب
کردیم ،راحت به دست نیامده است .ما همین االن هم
چند مصدوم داریم چون بچههایمان پرتالش و با تمام
وجود کار میکنند .باید در این راه سخت جلو میرویم و
قول میدهیم تا آخرین لحظه دست از تالش برنداریم.
برد و باخت و جزئیاتش دست خداست.
نهــا در  ۴۰ســال ســابقه ایــن باشــگاه بــوده
عملکــرد آ 
و یــک بــار هــم توانســتند در ســال  ۱۹۹۲قهرمــان جــام
حذفی این کشور شوند .نکته جالب توجه در خصوص
ایــن باشــگاه ایــن اســت کــه وینفرد شــفر پــس از قطع
همکاری با اســتقالل ،روی نیمکت این تیم نشســت و
بــه تازگــی نیز جای خــود را به دنیل ایســایالی رومانیایی
داد.
*حریف نه چندان سرسخت سپاهان در پلیآف
شــاگردان محرم نویدکیا نیز برای صعــود به دور گروهی
لیــگ قهرمانــان آســیا بــه نظــر نمیرســد کار ســختی در
پیش داشــته باشــند .شــارجه امــارات که ایــن فصل با
 ۵بــرد ،یــک مســاوی و  ۴باخــت در رده پنجــم لیگ این
کشــور قرار دارد ،فصل گذشــته با  ۴۸امتیاز ،چهارم شد
و راهــی پل ـیآف شــد .کایــو ،برنــارد و لوازینیــوی برزیلی و
شــکوروف ازبک از جملــه مهمترین بازیکنــان این تیم
هســتند و کاســمین اوالریــوی رومانیایــی هدایــت این
تیم را در این فصل برعهده گرفته است.
این تیم فصل گذشــته موفق شــد همراه تراکتور ایران
از گــروه خــود بــه یــک هشــتم نهایــی لیــگ قهرمانــان
آســیا صعــود کنــد امــا پــس از تســاوی یــک بر یــک برابر
دیگــر نماینــده امارات یعنــی الوحــده ،در ضربات پنالتی
تهــا حذف شــد .این تیم
شکســت خــورد و از دور رقاب 
در  ۱۳ســال اخیــر لیــگ امــارات ،تنهــا یــک بــار موفق به
قهرمانی در این رقابتها شــده کــه این اتفاق در فصل
 ۲۰۱۸-۱۹رقم خورد.

غالمعلی طفیونی ،رئیس هیأت خبر داد:

هفتــه بســیج مســابقات پرش با اســب اســتان
فارس در تاریخ جمعه  ۵آذرماه از ساعت ۱۰صبح
در محــل باشــگاه ســوارکاری کوی بهشــت واقع
در محلــه دودج زرقــان با همــکاری اداره ورزش و
جوانــان و هیــأت ســوارکاری شهرســتان زرقان با
رعایــت پروتکل هــای وزارت بهداشــت و فاصله
اجتماعــی و برابــر قوانیــن ملــی پــرش بــا اســب
میزبانی و برگزار می گردد.
رئیــس هیــأت ســوارکاری اســتان فــارس بــا
قدردانــی از همــکاری هــای شایســته آقــای
غالمرضــا پــور ابراهیــم رئیــس اداره ورزش و
جوانــان و مهنــدس امیرحســین یــزدان پناهــی
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رقــم پرداختــی کنفدارســیون فوتبــال آســیا بــه تیمهــا
در مراحــل مختلــف لیــگ قهرمانــان اعــام شــد .ســایت
کنفدراســیون فوتبــال آســیا از پاداشهــای مســابقات
لیگ قهرمانان آســیا  2022پرده برداشــت که تیم قهرمان
در ایــن رقابــت قــرار اســت  4میلیون دالر آمریــکا پاداش
دریافــت کنــد .تیــم نایــب قهرمــان در ســال  2022نیــز قرار
اســت  2میلیون دالر آمریکا از کنفدراسیون فوتبال آسیا
پاداش بگیرد.
 AFCنوشــت که برای هر مسابقه ،تیم میهمان مبالغ زیر
را بهعنوان اعانه سفر به کشور میزبان دریافت میکند:
دور پلیآف اولیه  30 :هزار دالر
پلی آف راه یابی به لیگ قهرمانان  30 :هزار دالر
یک هشتم نهایی 45 :هزار دالر
یک چهارم نهایی 45 :هزار دالر
نیمه نهایی 45 :هزار دالر
فینال  90 :هزار دالر.

ســتاره جــوان بارســلونا بــه عنــوان بهتریــن بازیکــن ۲۰۲۱
انتخــاب شــد.پدری ،بازیکــن جــوان بارســلونا بــه عنــوان
بهتریــن بازیکــن جــوان ســال انتخــاب شــدجایزه پســر
طالیــی فوتبــال اروپا به بهترین بازیکن زیر  ۲۱ســال داده
میشــود که از سوی گاتزتادلواسپورت تدارک دیده شده
است.

قول عجیب مورینیو به مهاجم جوان
تیمش

ژوزه مورینیــو قــول عجیبــی بــه مهاجم تیمــش داد و قرار
شــد کفشهــای او را بخرد .رم توانســت بــا دو گل جنوا را
در لیــگ ایتالیــا شکســت دهــد .هــر دو گل ایــن دیــدار را
فلیکــس آفنا گیان مهاجم ســابق تیم جوانــان رم به ثمر
رساند که مورینیو او را به تیم اصلی آورد.
مورینیــو بــه این بازیکن قــول داده بود بعــد از این دیدار
کفــش هــای او را بخــرد کــه قیمــت آن  ۸۰۰یــورو اســت.
ایــن مهاجــم غنایی نیز قــول مورینیو را بعــد از بازی به او
یادآور شد و به همین خاطر سرمربی پرتغالی بعد از بازی
عنــوان کرد فــردا اولین کاری که خواهد کــرد پرداخت ۸۰۰
یورو به مهاجم تیمش است تا کفش های او را بخرد.

رقم باورنکردنی در جیب الهالل با
قهرمانی در آسیا

باشــگاه الهــال در صــورت قهرمانــی در لیــگ قهرمانــان
آســیا  2021رقمی باورنکردنی بــه جیب می زند .تیم فوتبال
الهالل عربستان امروز در فینال لیگ قهرمانان آسیا 2021
در ریاض میزبان پوهانگ اســتیلرز کره جنوبی اســت .در
همین رابطه عادل الحســینان کارشناس سرمایه گذاری
ورزشــی بــه پیش بینــی درآمد الهالل در صــورت قهرمانی
در آســیا بــا شکســت پوهانــگ اســتیلرز پرداخــت .طبق
پیــش بینی این کارشــناس اقتصادی ســعودی باشــگاه
الهالل در صورت برد در بازی امروز و قهرمانی آســیا مبلغ
 35میلیون ریال ســعودی( 287میلیــارد تومان) به جیب
خواهد زد.
طبــق اعــام ایــن کارشــناس  8میلیــون ریــال از بلیــت
فروشــی ایــن بــازی عاید الهــال مــی شــود 8.5 .میلیون
ریال با فروش پیراهن های خاص فینال آسیا درآمدزایی
می کند.
 15میلیــون ریــال در صــورت قهرمانــی در آســیا از AFC
دریافت می کند .با تمام پاداش ها مبلغ  35میلیون ریال
درآمد الهالل در صورت قهرمانی خواهد بود.

هافبک تیم فوتبال فجر سپاسی:

بازیکنان ما در لیگ برتر به
خودباوری رسیدند

مسابقات پرش با اسب استان فارس جام بسیج در شهرستان زرقان
مســابقات پــرش بــا اســب اســتان فــارس (جام
بســیج ) بمناســبت بزرگداشــت هفتــه بســیج
روز جمعــه  ۵آذرمــاه در باشــگاه ســوارکاری کوی
بهشت دودج زرقان برگزار میگردد
غالمعلی طفیونی رئیس هیأت سوارکاری استان
فــارس بــا تبریــک ایــام هفتــه بســیج اعــام کــرد:
بســیج مظهر قدرت و اقتدار ملت قهرمان ایران
اســامی است و شــجره طیبه بسیج نماد اتحاد،
اســنجام ،از خودگذشــتگی و ایثــار اســت کــه در
برهــه های حســاس بــرای تأمین امنیــت ،زندگی
و رفــاه مــردم جانفشــانی کــرده و در دوران دفــاع
مقــدس با لبیک به فرمان رهبر کبیر و بنیانگذار
فقید انقالب اسالمی حضرت امام خمینی (ره) با
حضور پرشورشان در کنار سایر نیروهای مسلح
چون ارتش وسپاه ونثار هزاران شهید گرانقدر و
جانباز معزز مردانه از ایران اسالمی دفاع کردند.
رئیــس هیــأت ســوارکاری اســتان فــارس افــزود:
نقــش بســیج در حوادثــی چــون ســیل ،زلزلــه،
آ تــش ســوزی مراتــع و جنــگل هــا ،مقابلــه بــا
شــیوع بیمــاری کرونــا ،ســازندگی و عرصــه هــای
علمــی و پژوهشــی نقشــی بــی بدیــل اســت و
از نعمــات ایــن شــجره طیبــه مــردم بهــره منــد
شده اند.
غالمعلی طفیونی رئیس هیأت سوارکاری استان
فــارس اضافــه کــرد :بــه مناســبت گرامیداشــت

ورزشی

پدری ،پسر طالیی  ۲۰۲۱شد

امیدوارم تا دو ،سه ماه دیگر زمین ورزشگاه پارس درست شود

سرمربی فجرسپاسی میگوید راه درستی نیست اینکه
به صــورت آزمایشــی فقــط هــواداران برای پرســپولیس
و اســتقالل بــه ورزشــگاه میرونــد و شهرســتانیها هم
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پاداش تیمها در مراحل مختلف لیگ
قهرمانان آسیا  ۲۰۲۲مشخص شد

فردا در هفته ششم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور؛

میتواند از هوادارانشان بهره ببرند.
علــی اصغــر کالنتــری دربــاره نتایــج تیمــش اظهــار کــرد:
درســت اســت اکثرا توقع دارند که تیم ما در لیگ بماند
امــا مجموعــه ما اگــر بخواهد موفق باشــد ،بایــد فراتر از
نهــا فکر کنیم .باید تالش کنیم تا بتوانیم در جدول
ای 
رو به جلو حرکت کنیم و به رده باالتر برسیم .بعد از سی،
چهــل ســال کار در فوتبــال میدانیــم چگونــه صحبــت
کنیم که تیم در شــرایط خوبی قرار بگیرد و بتواند نتایج
خوبی کســب کنــد .برخیها میگویند فجر بــرای ماندن
تالش میکند اما باید بگویم که اصال اینگونه نیست و
برای بهتر شدن تالش میکنیم.
او ادامــه داد :باالخــره یــک روز بد و یــک روز خوب داریم
و کار ســخت اســت امــا از عهــده ایــن تیــم برمیآییــم
و میتوانیــم نتایــج خوبــی کســب کنیــم .لیــگ همیــن
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رئیس هیأت ســوارکاری شهرســتان زرقان اعالم
کــرد :ایــن رویــداد فرهنگــی ورزشــی در رده هــای
اســب و ســوار مبتدی ،رده  ،Eاسب زایچه ایران،
آماتــور کالس C ،نونهــاالن ،نوجوانــان ،جوانــان
و بزرگســاالن بــا همــکاری کمیتــه هــای پــرش بــا
اســب ،برگــزاری مســابقات ،دامپزشــکی ،روابــط
عمومــی هیأت ســوارکاری اســتان فــارس و اداره
ورزش وجوانــان و هیأت ســوارکاری شهرســتان
زرقــان و میزبانــی شایســته باشــگاه ســوارکاری
کــوی بهشــت دودج زرقــان بــا حضــور داوران و
کالنتران استان برگزار خواهد شد.
غالمعلــی طفیونــی درخواســت کــرد :بــا توجه به
اینکــه رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی ســتاد
ملــی مبــارزه با بیمــاری کرونــا و قوانیــن ابالغی از
ســوی فدراسیون پزشکی ورزشی در این رویداد
اجــرا خواهــد شــد ،ایــن مســابقه بــدون حضــور
تماشــاچی عمومــی خواهــد بــود و مالکیــن و
خانــواده هــای محتــرم ســوارکاران از بــدو حضــور
در باشــگاه و تــا هنــگام خــروج ملــزم بــه رعایــت
پروتــکل هــای بهداشــتی و فاصلــه اجتماعــی و
زدن ماســک خواهند بود و ســوارکاران ،مالکین
اسب و عوامل اجرایی مسابقات ملزم به همراه
داشــتن کارت واکسناســیون کرونا و کارت بیمه
ورزشــی از فدراســیون پزشــکی ورزشــی خواهنــد
بود.

هافبــک گلــزن تیــم فوتبال فجر شــهید سپاســی شــیراز بــا بیان اینکــه بازیکنــان ما به
خودباوری رســیدند،اعالم کرد :تیم فجر در ادامه رقابت های لیگ برتر بهتر از این هم
خواهــد شــد .میــاد احمدی افزود :پس از هشــت ســال دوری از لیگ برتر ٰمســابقات
را خــوب شــروع کردیــم هر چندبا  ۲باخت شــروع کردیــم اما به گواه کارشناســان برابر
نساجی و گل گهر حقمان باخت نبود و خوب بازی کردیم و نشان دادیم که می توانیم
حتــی مدعی باشــیم .وی اضافــه کرد:پس از قهرمانی در لیگ دســته یــک خوب برنامه
ریــزی شـ ٰـد پیش از فصــل اردوی آمادگــی خوبی در تهــران برگزار کردیــم و چندین بازی
تدارکاتی هم انجام دادیم که خیلی به آمادگی تیم کمک کرد.
* دو بازی اول حقمان باخت نبود
احمدی ادامه داد :واقعا  ۲بازی اول که باختیم حقمان نبود و در بازی سوم مقابل تیم
صنعت نفت آبادان که از تیم های ریشــه دار و خوب لیگ اســت و برای این فصل هم
خــوب تــدارک دیده اســتٰبازی را بــا  ۲گل زیبا بردیم و این شــروع خوبی بود و بعدهم
مقابل استقالل تهران خوب کار کردیم و توانستیم بازی را به تساوی بکشانیم.
وی در مــورد گل ســه امتیــازی کــه برابــر پیــکان بــه ثمــر رســاند نیــز گفــت:رونــد رو بــه
رشدمان ادامه یافت تا اینکه برابرپیکان هم خوب بازی کردیم ویک گل مدرسه ای به
ثمر رساندیم و با دادن  ۲۰پاس به گل رسیدیم.
هافبک تیم فجر که در لیگ دسته یک هم گل حساسی برای تیمش به ثمر رسانده بود،

ادامه داد :وقتی بازی مالکانه و با کسب نتیجه انجام می دهی ماحاصل یک کارتیمی
اســت و همــه در زدن این گل ســهیم بودند و منهم تالش آنها را بــه گل تبدیل کردم.
* تیمهای حریف خوب آنالیز میشوند
وی بیــان کــرد:کالنتری ســرمربی تیم آنالیــز خوبی از بازی هــا دارد ،برابر پیکان هم یک
زمــان بــازی مالکانــه انجامــی دادیــم و یک زمــان هم توپ به آنهــا می دادیم و بــا برنامه
ای کــه پیــاده کردیــم توانســتیم تیــم خــوب پیــکان را که در بــاالی جدول حضــور دارد،
شکســت دهیــم .احمدی در مــورد بازی برابر ســپاهان که چهارشــنبه ســوم آذرماه در
شود ،هم گفت  :تیمسپاهان در این سال ها خوب برنامه ریزی کرده
شیراز برگزار می
ٰ
و موفقیت هایی هم داشــته اند ،آنها ٰ همیشــه از تیم های مدعی بوده و در این فصل
از لیگ برترهم مدعی قهرمانی است و در لیگ قهرمانان آسیا هم حضور دارد.
وی اضافــه کــرد :باهمــه احترامــی کــه بــرای تیــم ســپاهان قایــل هســتیم ،ماهــم فجــر
سپاســی هســتیم و نشــان دادیــم دربرابر تیم های مطــرح خوب بازی مــی کنیم و برای
اینکه به باالی جدول برســیم فقط به ســه امتیاز این بازی فکر می کنیم و امیدوارم با
شکســت تیــم خوب ســپاهان دل هواداران تیم کــه از حضور تیم محبوشــان در لیگ
هستند را شاد ترکنیم.
برتر خیلی خوشحال
ٰ
* زمین خوب در کیفیت بازی اثر دارد
او گفــت  :زمیــن بــازی بســیارمهم اســت وهر چقدر صاف ،هموار و یکدســت باشــد به
کیفــت بــازی هــر  ۲تیم کمک مــی کند و ما نیز به غیر از ورزشــگاه حافظیــه زمینی دیگر
نداریــم و مجبوریــم در همیــن زمیــن بازی کنیم تا ورزشــگاه پارس شــیراز آمــاده ادامه
مسابقات لیگ برتر شود.
احمــدی از ســردار بوعلــی بــه دلیــل حمایــت از تیــم تشــکر کــرد و افــزود  :مجموعــه ای
یکدست و همدل هستیم که همه می کوشند تیم موفق شود و در ادامه مسابقات
هم حرف های بیشتری از تیم ما خواهد شنید.

