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مهاجم نیجریه ای استقالل به دلیلی عجیب این روزها
انگیزه اش را از دست داده است و تمایلی به ماندن
در جمع آبی پوشان ندارد.
الحاجی گرو در ابتدای فصل با استقالل قرارداد امضا
کرد و چون حضور او مقارن شــد با جدایی مامه تیام
خیلی ها این گمان را کردند او قرار است با حضور در
استقالل به ماشین گلزنی آبی ها تبدیل بشود.
اما شاید در زمان حضور گرو در استقالل کمتر کسی
می دانســت پســت اصلی او مهاجم هدف نیست و
این بازیکن فصل قبل به عنوان مهاجم ســایه نقش
مهمی در گل های سامان قدوس در لیگ سوئد ایفا
کرده بود .همین اشتباه در شناخت توانایی های گرو

و پســت بازی اش باعث شد از روز اولی که شفر از
این بازیکن در ترکیب اصلی استفاده کرد فشار روی
او بسیار زیاد شــود و این بازیکن با هر موقعیتی که
خراب می کرد ،باعث نارضایتــی هواداران این تیم
می شد.
به گفته حاضران در تمرین اســتقالل حتی اگر گرو
کیفیت بازی باالیی هم نداشته باشد ،او تا همین چند
هفته پیش با تمام انگیــزه در تمرین آبی ها حاضر
می شد و نهایت کوشش خود را می کرد تا به مهره
مهمی در ترکیب اســتقالل تبدیل شود ،اما او مدتی
است به یک دلیل مشــخص دیگر انگیزه ای برای
حضور در تمرین های اســتقالل ندارد و حتی در 2
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روز گذشته به دلیل آنچه سرماخوردگی خوانده است
حاضر نشده در تمرین شرکت کند.
اما دلیل بی انگیزه شدن گرو چیست؟ مدتی است که
هواداران اســتقالل با هجوم به صفحه شخصی گرو
در اینســتاگرام به او فحاشی می کنند و این بازیکن
را بابت عملکرد ضعیفش ســرزنش می کنند و گفته
می شود این بازیکن هم به سرمربی استقالل اعالم
کرده است که خودش و خانواده اش تحت فشار قرار
گرفته اند و با این شرایط نمی تواند دیگر به کارش
ادامه بدهد.
این موضوعی است که شفر هم بعد از بازی با صنعت
نفت آبادان به آن اشاره کرد و گفت که در کنفرانس

بعدی دلیل ناراحتی او را عنوان می کند.
با شــرایطی که برای گرو به وجود آمده است او به
احتمال فراوان جدا شده قطعی استقالل در پایان نیم
فصل اول اســت و این اتفاق در حالی است که گفته
می شود این بازیکن از تیم های ایرانی هم پیشنهاد
جدی دریافت کرده است.
البته اصغر حاجیلو سرپرســت تیم فوتبال استقالل
به ورزش ســه می گوید دلیل غیبت گرو مصدومیت
و ســرماخوردگی اســت :گــرو هم ســرماخورده
اســت و هــم فیزیوتراپی می کند .همــه بازیکنان
پول هایشان را گرفته اند و هیچ مشکلی جز مصدومیت
وجود ندارد.

برانکو:

سرمربی تیم فوتبال پرســپولیس از این که تیمش قبل از بازی برابر
سپاهان ،ذوبآهن را شکست داده خوشحال است .او بار دیگر تأکید
کرد که برای او روشن است که نمیخواهند پرسپولیس قهرمان شود
برانکو ایوانکوویچ ،ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس اظهار کرد :برد
خیلی مهمی برابر ذوبآهن به دســت آوردیــم؛ البته همه بردها مهم

هســتند و با همین بردهاست که اعتماد به نفس افزایش پیدا میکند.
البتــه ذوب آهن جایگاهش ربطی به تیمش نــدارد و آنها تیم خوبی
هستند .مطمئن هســتم که منصوریان در دورهای که پیشرو دارد تیم
را باال میآورد .در بازی دیروز هم میزان پیشرفتشــان مشخص بود.
ذوبآهن همیشــه برای ما حریف سر سختی بوده است .قبل از داربی
با ســپاهان برد بسیار مهمی بود .واضح اســت که بازیکنان مقداری
خستگی دارند.
او ادامه داد :به بازیکنانم تبریک میگویم .آنها هر  4/5روز یک بازی
برگزار کردهاند .بعد از فینال لیگ قهرمانان آسیا  ۴بازی کرده ایم که ۳
بازی را با برد و یک بازی را با تســاوی پشت سر گذاشتیم .این خیلی
سخت است .بازیکنان از لحاظ فیزیکی و ذهنی تخلیه شده بودند .دو
بازی دیگر تا پایان نیم فصل داریم.
برانکو در مورد بازی با ســپاهان هم بیان کــرد :نمیتوان گفت این

اصلیترین بازی ماست ولی داربی بزرگی خواهد بود .بازی با استقالل

بزرگترین داربی ما اســت .با تراکتورسازی بازی میکنیم و سومین
داربی هم بازی برابر سپاهان است .قطعاً بازی بسیار مهمی است اما
بعد از این بازی  ۱۶بازی دیگر خواهیم داشت.
سرمربی پرســپولیس در خصوص صحبتهایش مبنی بر وجود اراده
ای برای قهرمان نشدن پرســپولیس ،گفت :من تمام اتفاقاتی را که
میافتد میبینیم که کار را به حداکثر سختی میرسانند که ما قهرمان
نشــویم .تا آنجایی که ما را مجبور میکنند در روزهای فیفادی بازی
کنیم و بقیه موارد .ما از اینکه هر  4/5روز یک بار بازی میکنیم ناراحت
نیستیم .این شرایطی اســت که به وجود آمده و ما در لیگ قهرمانان
آسیا بودیم .این مشــکل ما است اما واقعیت این است که در شرایط
سختتری نسبت به دیگر تیمها برای ما بازی میگذارند .او در مورد
شکایت پرســپولیس از داوری هم بیان کرد :من موافق این شکایت
هستم چون از حد و مرزها گذشتهاند .ما فقط احترام و بازی جوانمردانه

من بهترین هستند .مودریچ در دنیا بهترین است .بشار در عراق ،سید
جــال در ایران و بیرانوند تقریبا در آســیا .خیلی به بازیکنانم افتخار
میکنم .افتخار میکنم که با آنها کار میکنم.
او در مورد برنامه تیمش در نیم فصل هم در اظهار نظری جالب گفت:
تعطیل ،تعطیل و تعطیل.

حتم ًا برانکو چیزی درباره داوریها دیده که شاکی است؛

شجاع :پرسپولیس خسته است ،جان در بدن نداریم!

مدافع گلزن تیم فوتبال پرســپولیس گفت :فشردگی
بازیها رمقی برای ما نگذاشــته و واقعاً در این شرایط
پرسپولیس خسته اســت و امیدوارم بازیکنان جدید به
ما کمک کنند.
شــجاع خلیــلزاده در خصوص برد تیم پرســپولیس
مقابل ذوبآهن ،بازی با ســپاهان ،اعتراضات برانکو به
داوریهای بازیهای پرســپولیس و عدم دعوت به تیم
ملی صحبتهایی کرد که در زیر میخوانید:
* در بازی سنگینی مقابل ذوبآهن به برتری رسیدید.
قبل از هر چیز به هوادارانمان خسته نباشید میگویم که
در هر شــرایطی از ما حمایت کردند و پشت ما را خالی
نکردند .با حضور هواداران احساس تنهایی نداریم و با
همه وجود به زمین میرویم .بازی با ذوبآهن فوقالعاده
بازی حساســی بود؛ چراکه ما به  ۳امتیاز این بازی نیاز
داشتیم تا در کورس قهرمانی باقی بمانیم و خوشحالیم
که بازی را بردیم و برای بردن در ســایر بازیها آماده
میشویم.
* هواداران پرسپولیس به تو لقب شجاع سرطالیی
را دادند که این لقب پیش از این به مرحوم همایون

بهزادی گفته میشد.
دادن ایــن لقب به مــن برایم افتخار بســیار بزرگی
اســت؛چراکه مرحوم آقای بهزادی نام بسیار بزرگی در
فوتبال ماســت که من در حد و اندازه او نیستم .همان

لقب شجاع را به من بدهند برایم کافی است .ما با جان
و دل برای هواداران بــازی میکنیم و میخواهیم در هر
بازی بهترین عملکرد را داشــته باشیم تا هواداران از ما
راضی باشند.

* این هفته با سپاهان بازی دارید .این بازی را چطور
میبینی؟
سپاهان نیازی به تعریف ندارد؛ چراکه این تیم همیشه از
تیمهای خوب ایران است که در سالهای اخیر عملکرد
خیلی خوبی داشته اســت .سپاهان باشگاه خوبی است
که از بازیکنان و مربیــان خوبی هم بهره میبرد و االن
هم میبینید که در صدر جدول اســت و مطمئنا تیمی که
صدرنشین میشود تیم خیلی خوبی است .میدانیم که با
حریف بزرگی بازی داریم اما پرسپولیس هم تیم بسیار
بزرگی است که برای گرفتن  ۳امتیاز به اصفهان خواهد
رفت .در هر شرایطی که شده باید این بازی را ببریم تا
در باالی جدول باقی بمانیم.
* به نظرت برد مقابل سپاهان در اصفهان شدنی است؟
در پرسپولیس کار غیر شدنی نداریم.
* اما صحبتهای اخیر برانکو نشان از این میداد که
مسائلی مثل داوری به پرسپولیس بیش از اندازه فشار
آورده و این موضوع شاید کار شما را سخت کند.
شما تا به حال دیدهاید آقای برانکو درباره داوری صحبت
کنــد؟ حتماً او چیزی دیده که این حرفها را زده؛ چراکه

هیچ گاه علیه داوری صحبــت نمیکند اما حاال صدای
برانکو هم درآمده .خیلی از تیمها از داوری ســود بردند
اما تیم ما هیچ نفعی از داوری نبرده است.
* همین موضوع شــاید باعث نگرانــی هواداران
پرسپولیس شده باشد.
امروز آقای برانکو با بازیکنان صحبت کرد و به او گفت
که باید با همه چیز بجنگیم .باید با مشکالت زیادی که
وجود دارد بجنگیم تا دوباره قهرمان شویم و این خواسته
آقای برانکو از بازیکنان بوده است.
* با وجود رســیدن به روزهای پایانی نیمفصل اول
میبینیم که بازیکنان پرسپولیس مصدوم و خسته هستند.
به نکته درستی اشــاره کردید .واقعاً پرسپولیس خسته
اســت و دیگر جانی در بدن نداریم؛ چراکه فشــردگی
بازیها و کمبود بازیکنان باعث شده تا هر بازیکن چند
برابر توانش بازی کند .امیدوارم با اضافه شدن سروش
رفیعی ،مهدی ترابی ،مهدی شــریفی و مهدی شیری
خون تازهای در پرســپولیس تزریق شــود و بازیکنان
جدید بتوانند به ما کمک کنند تا بتوانیم باز هم قهرمانی
به دست بیاوریم.

بعد از اتفاقات اخیر مطرح شد؛

پیشنهاد باشگاه پرسپولیس به فدراسیون فوتبال در مورد داوریها

باشگاه پرســپولیس پس از اتفاقات اخیر پیشنهادش به فدراسیون
فوتبال و ســازمان لیگ برتر برای بررسی قضاوت دیدارهای این تیم
را مطرح کرد .همچنین این باشــگاه تأکید کرد سپاهان در زمین تیم
خوبی است!
مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس در پی واکنشها به صحبتهای
سرمربی این تیم اظهار داشت :با شــناختی که از برانکو ایوانکوویچ
وجود دارد ،وقتی او اینقدر از شرایط موجود ابراز ناراحتی میکند ،تمام
واقعیت مشخص میشــود .هجمهها علیه پرسپولیس خیلی زیاد شده
است.
پندار خمارلو افــزود :از برنامه بعضی بازیهــا و قضاوتها گرفته تا
موضعگیریهای ناصوابی که از بخشهای مختلف علیه پرســپولیس
شکل میگیرد ،این ذهنیت را القا میکند که ائتالفی درست شده است
تا با جوسازیها و فشارها در نهایت مقاومت پرسپولیس را از بین ببرند.
اگر آقای برانکو اعتراض میکند و از جریانی علیه پرســپولیس سخن
میگوید ،فقط به بحث داوری اشاره ندارد.
خمارلو درباره اظهارات مطرح شده از سوی مدیر عامل باشگاه سپاهان
ادامه داد :برانکو مزاح نکرد ه و واقعاً به شــکل جدی میخواهیم که به
مســائلی مثل داوری رسیدگی شود .اتفاقاً اینکه می گویند پرسپولیس
از داوریها سود برده ،شوخی است .در همان بازی با ماشینسازی که
مورد اشاره قرار گرفت ،شاهد بودیم که گل درست ما پذیرفته نشد .در
همین بازی با ذوب آهن داور مسابقه در بعضی موارد به استناد نظرات
کارشناســان اخطارهای نادرستی به بازیکنان ما داد .من یک سؤال از
آقای تابش میپرسم ،اینکه در شرایط فعلی با این وضعیت محرومیت
و مصدومــان که داریم اگر بازیکنی به خاطر این اخطارها در بازیهای

بعد محروم شود و پرسپولیس لطمه ببینید .آیا بهره آن را رقبای اصلی
ما در کورس قهرمانی نمیبرند؟ این یک اشتباه به سود رقبای ما است.
مدیر روابط عمومی پرســپولیس خاطرنشــان کرد :آقای تابش مدیر
با ســابقه و با تجربهای هستند و قطعا متوجه میشوند که این مسئله
برای یک مربی حساســیت برانگیز است در حالی که با کلکسیونی از
اشتباهات داوری علیه پرسپولیس در چند فصل اخیر و در همین فصل
روبرو هســتیم .ما امســال باید برای چهارمین قهرمانی پیاپی بازی
میکردیم و اگر اینطور نیست به خاطر اشتباهات داوری در سالی است
که منجر به نایب قهرمانی ما شــد ،آن هم فقط و فقط به خاطر تفاضل
گل!!!

وی در ادامه گفت :سال قبل رکورد فوتبال ایران را خیلی بیشتر جابجا
کردیم اگر این اشــتباهات سهوی روی نمیداد .در همین فصل اکنون
در صدر جدول بودیم .اگر اشــتباه داوری نبود پرسپولیس برنده دربی
بود .اصال تردیدی نیســت در میان تیمهای باالی جدول پرسپولیس
به خاطر این اشــتباهات بیشتر متضرر شده است .ایشان پیشنهاد داد
موضوع در صدا و سیما مطرح شود ولی ما بعد از بازی با تراکتورسازی
دیدیم که قواعد هندسه جابجا شــد تا گل آفساید حریف ما ،درست
اعالم شود.
خمارلو خاطرنشان کرد :ما یک پیشنهاد بهتر داریم که قب ً
ال هم مطرح
کردیم و اینجا به صراحت میگویم که پیشــنهاد ما جدی است و اگر

احمد نوراللهی :نیم فصل دوم چهره متفاوتی از پرسپولیس خواهید دید
هافبک میانی تیم فوتبال پرسپولیس گفت :با بازی خوبی که از خود
به نمایش گذاشتیم و مســتحق پیروزی بودیم و به آن دست پیدا
کردیم.
احمــد نوراللهی پس از پیروزی یک بر صفر تیمش برابر ذوب آهن
اصفهان در ورزشگاه آزادی گفت :توانســتیم با کمبود نفراتی که
داشتیم  ۳امتیاز دیگر را از آن خود کنیم.
وی تأکید کرد :بازیکنان ما از جان مایه می گذارند و این تالشی که
آنها می کنند قابل ستایش است .ما هر آنچه در توان داشتیم برای
موفقیت تیممان بکار بسته ایم و خوشبختانه بازی خوبی هم انجام

دادیم و شایسته کسب  ۳امتیاز هم بودیم.
احمد نوراللهــی در خصوص قضاوت داور ایــن دیدار هم گفت:
عملکرد او در مجموع خوب بود البته شــاید چند اشتباه هم داشت
که آن هم طبیعی اســت و هــر داوری این اشــتباهات را انجام
می دهد.
مدافع پرسپولیس در پاسخ به این ســؤال که چرا پرسپولیس در
بازیهای اخیر خود با حداقل امتیاز به پیروزی می رســید ،تصریح
کرد :شما شرایط تیم ما را می دانید بضاعت ما همین است .ما چند
مصدوم داریم ،از پنجره نقــل و انتقاالت هم محروم بوده ایم ولی

مطمئن باشــید در نیم فصل دوم و با جذب بازیکنان جدید چهره
متفاوت از پرسپولیس خواهید دید.
وی در خصوص حمایت هواداران از ســیدجالل حسینی هم گفت:
او شایسته این حمایت است .سال ها برای تیم ملی و پرسپولیس
زحمت کشیده اســت .بنابراین باید این چنین مورد حمایت قرار
بگیرد.
نوراللهی در پایان خاطرنشان کرد :از همه هواداران ممنون هستیم
که در این ســرما به ورزشــگاه آمده و از تیمشان حمایت کردند و
باعث پیروزی ما برابر ذوب آهن شدند.

سرماخوردگی
یا فحاشی؟
لیگ انگلیس سخت و دشوار است

میخواهیم .از کســی کمکی نمیخواهیم اما میبینید که با ما چه کار
میکنند.
برانکو که در کرواسی مربی لوکا مودریچ بوده است درباره کسب توپ
طالی توســط شاگردش هم گفت :خیلی خوشــحال هستم و افتخار
میکنم که به عنوان مربی ســابقش در بخشی از زندگی ورزشاش
تأثیرگذار بودهام .به عنوان یک کروات خیلی خوشحال هستم و افتخار
می کنم .این برای فوتبال خیلی مهم است که اینچنین بازیکنانی چنین
عناوینی به دست میآوردند .عناوینی که نه اینیستا و نه ژاوی که یک
زمانی میتوانســتند برنده توپ طال باشند اما به آن نرسیدند .از همه
مهمتر این است که در  ۳جایزه برترینها مودریچ کاندید بوده است.
چیــزی که برای بازیکنان مهم اســت کار و تالش زیاد و یک زندگی
 ۲۴ساعته با فوتبال اســت .مودریچ در سی و دو سالگی به توپ طال
رســید .بدون تبلیغات و فقط با تالشی که در زمین انجام داده است.
باالتر از رونالدو و مسی .آنها طاقت این را نداشتند که ببینند یکی به
جز خودشان این عنوان را به دست آورده است .انگار فوتبال دنیا دور
آنها میچرخد.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد بشار رسن که بهترین بازیکن
عراق شده است هم گفت :خیلی به بازیکنانم افتخار میکنم .بازیکنان

درد گرو در استقالل؛

انصاریفرد:

مـــوافق شکایت از داورم!
مودریچ بهترین است ،مثل همه
بازیکنانم
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فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ قبول کنند ،کتباً آن را ارائه میدهیم.
پندار خمارلو تصریح کرد :پیشنهاد ما این است که یک گروه کارشناسی
مــورد وثوق و معتمد که به تجهیزات نرم افزاری به روز مجهز شــده
باشــند ،بازیهای این فصل را از ابتدا بررسی کنند و تمام امتیازات ما
و رقبای ما را بر اســاس تصمیمهای درست در نظر بگیرند و در جدول
بازیها اعمال کنند .ما میدانیم چنیــن اتفاقی نمیافتد ولی به قدری
مطمئن هستیم که این ادعا را مطرح میکنیم .اگر باشگاههای دیگر مثل
سپاهان هم مدعی هستند ،موافقت خود را اعالم کنند.
وی درباره بازی پیش رو مقابل سپاهان تصریح کرد :بازی ما با سپاهان
جزو بازیهای مهم فصل به حساب میآید .سپاهان همیشه در میدان
حریف خوبی بوده است .قطعا یکی از اتفاقات خوب این فصل ،حضور
خوب سپاهان در رقابتهای این فصل است .پرسپولیس هم در بدترین
شــرایط اینقدر توانمندی دارد که دنبال ضعف حریفان خود نباشــد و
امیدواریم شــاهد یک بازی خوب باشیم که حقوق پرسپولیس هم در
داخل زمین و هم روی سکوها در نظر گرفته شود.
خمارلو در پایان اضافه کرد :روحیات آقای برانکو برای همه معلوم است.
فکر میکنم همه روی اصول شــرافتمندانه و جوانمردانه او در فوتبال
قســم میخورند و هر کس غیر از این را مطرح کند ،خود را زیر سؤال
خواهد بود .باشگاه پرسپولیس هم که از دیر باز بر اساس این اصول در
فوتبال ایران فعالیت کرده است و به خاطر عدم پایبندی بعضی تیمها،
تاوان داده است .جوسازی اگر وجود دارد ،علیه پرسپولیس است و تمام
خواســته ما همانطور که سرمربی اعالم کرده است؛ عدالت و مساوات
است .ما چیزی بیش از حق طبیعی خودمان نمیخواهیم .به هیچ لطفی
هم نیاز نداریم.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران و باشــگاه ناتینگهام فارســت گفت :لیگ
کشور انگلستان واقعاً سخت و دشوار است و تیمها باید هر چند روز یکبار
با هم بازی کنند .کریم انصاریفرد مهاجم ناتینگهام فارست ،در مصاحبه
با سایت این باشــگاه گفت :ما به حمایت هوادارانمان نیاز داریم و همه
بازیکنان  100در صد به خواسته هواداران احترام میگذارند.
در ادامه گزارش سایت ناتینگهام آمده است که انصاریفرد مدتی مجبور
بود برای گرفتن مجوز کار خود منتظر باشــگاه بماند .بعد از بازگشت او
 ۴بار در لیســت تیم قرار گرفته اســت .انصاری فرد با اشاره به حضور
هواداران تیمش در بازیها گفت :ما طرفداران خوبی داریم ،آنها از ما برای
کل بازی حمایت می کنند و واقعاً پشت سر ما هستند .مردم اینجا پرشور
هستند و باعث می شــوند که ما بخواهیم بهتر بازی کنیم تا بهترین ها
را برای آنها به ارمغان بیاوریم .فوتبال به خاطر طرفداران است و ما باید
بهترین ها را برای به دســت آوردن آنها راضی کنیم و آنها را هیجان زده
کنیم ،این مهم ترین چیز است.
وی ادامه داد :هــواداران باید در بازیهای خانگی از تیم ما حمایت کنند.
 3امتیاز بازیهای خانگی برای ما خیلی مهم اســت و ما باید از جوی که
بازیهای خانگی برایمان رقم میخورد نهایت استفاده را ببریم.
در ادامه با اشــاره به اینکه انصاریفرد در در یونان ،اسپانیا و کشور خود
بازی کرده به نقل از این بازیکن آمده اســت :تمامی لیگها با هم متفوت
هســتند اما در هر صورت قیاس آنها خیلی کار سختی است .لیگ کشور
انگلستان واقعاً سخت و دشوار اســت و تیمها باید هر چند روز یکبار با
هم بازی کنند .در اینجا رقابت بیسار زیاد است ولی مث ً
ال در یونان فاصله
بازیها با هم زیاد بود شاید در هفته فقط یک بار بازی میکردیم.

چهار تیم نهایی مسابقات هندبال دانشگاه
آزاد اسالمی مشخص شدند

 4تیم نهایی مســابقات کشوری هندبال پسران دانشگاه آزاد اسالمی در
واحد شیراز مشخص شدند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی واحد شــیراز ،در روز سوم مسابقات
هندبال کشوری پســران دانشگاه آزاد اســامی ،جام گرامیداشت 16
آذر «روز دانشــجو» که در سالنهای ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
شیراز برگزار میشود چهار تیم نهایی این دوره از مسابقات با پشت سر
گذاشتن حریفان خود مشخص شدند.
محمد یزدانپناه ،رئیس شورای ورزشی دانشــگاه آزاد اسالمی استان
فارس در این خصوص گفت« :با قرعه کشــی مسابقات پنج تیم علوم و
تحقیقات ،کهگیلویه و بویراحمد ،نجف آباد ،کردستان و فارس در گروه A
و تیمهای آذربایجان شرقی ،سیستان و بلوچستان ،قم ،اصفهان و همدان
در گــروه  Bقرار گرفتند و پس از انجــام بازهایهای دورهای چهار تیم
نجف آباد ،اصفهان ،کهگیلویه و بویراحمد و همدان به دور پایانی این دوره
از مسابقات راه یافتند.
محمد یزدانپناه افزود« :در گروه  Aتیم نجف آباد سرگروه شد و دیروز
به مصاف تیم دوم گروه ،Bاصفهان رفت و در گروه  Bتیم همدان با اقتدار
اول شود و باید به مصاف تیم دوم گروه  ،Aکهگیلویه و بویراحمد برود.
دیدارهای رده بندی و فینال این دوره از مسابقات امروز با حضور مسئوالن
استانی و دانشگاهی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز برگزار میگردد.

اشکان نامداری:

در بازی با سپیدرود چمن مصنوعی مشکل
استقالل است

مربی تیم فوتبال اســتقالل گفت :در بازی با سپیدرود رشت بزرگ ترین
مسئله ما چمن مصنوعی است.
اشکان نامداری درباره شرایط آبی پوشان در هفته های اخیر گفت :شرایط
تیم ما خیلی خوب است .در تعطیالت تمرینات خیلی خوبی داشتیم که قبل
از تعطیالت به دالیل مختلف نتوانســتیم تمرینات را با این کیفیت برگزار
کنیم .بچه های جدیدی که به ما اضافه شــدند به این نتیجه رسیدند که
کار کردن در استقالل فشار و توان بیشتری می طلبد و تیم های حریف ما
با تمام توان می آیند و بازی کردن در استقالل سخت تر از گذشته است.
وی ادامــه داد :ما تمرینات خیلی خوبی داشــتیم و برخی روزها دو نوبت
تمرین کردیم .فشــار تمرینات خیلی باال بود و بدن ها شاید خسته شد
اما با دور شــدن از خســتگی ،تیم هماهنگ تر و بهتر شد و همانطور که
آقای شــفر و اعضای کادرفنی وعده داده بودند ،تیم به شکل خوب خود
رسید و بردها را شروع کردیم .البته ممکن است تعطیالت  50روزه لیگ
برتر کار ما و دیگر تیم ها را سخت کند اما مطمئناً تالش می کنیم از این
تعطیالت بهره ببریم.
مربی دروازه بان های استقالل درباره وضعیت سه دروازه بان تیم اضافه
کرد :ما سه دروازه بان خیلی خوب داریم .رحمتی در  7بازی گذشته یک
گل از روی نقطه پنالتی دریافت کرده که آن پنالتی نیز درست نبود .رحمتی
در یازده مسابقه  8کلین داشت و بهترین عملکرد دوران ورزشی خود را
ثبت کرد .حسینی نیز در دیدارهایی که به میدان رفت بسیار خوب بود و در
تیم ملی نیز بازی کرد و نشان داده شانس اصلی حضور در جام ملت های
آسیا است .دروازه بان سوم ما نیز به تیم امید دعوت شده است و شرایط
بســیار خوبی دارد .رحمتی و حسینی به تنهایی ستاره هر تیمی هستند و
هر  4نفر رابطه خوبی داریم .انتخاب نهایی برای دروازه بان اســتقالل بر
عهده سرمربی تیم است و من وظیفه آماده کردن دروازه بان های تیم را
بر عهده دارم.
نامداری درباره دیدار با سپیدرود رشت در چمن مصنوعی گفت :بزرگ ترین
مسئله ما چمن مصنوعی است .زمین کیفیت خیلی خوبی ندارد .ما فوتبال
روی زمیــن ارائه می دهیم و می خواهیم فوتبال بازی کنیم که با توجه به
کیفیت زمین کار ما سخت است .پیش بینی های آب و هوایی نیز از بارندگی
در روز مسابقه خبر داده اند .به هر حال ما استقاللیم و قطعاً برای سپیدرود
کار ســخت است .ما در هر شــرایطی فقط برای برد به میدان میرویم.
وی در بخش پایانی صحبت های خود درباره آینده تیم گفت :ما در دوره
بدی بازی های سخت خود را انجام دادیم و نتوانستیم امتیاز خوب در اول
فصل کسب کنیم.
با گذشت زمان شــرایط ما بهتر می شود و ما همچنان در حال پیشرفت
هستیم .مطمئن هســتم دیگر تیم های باالنشین کار سختی برای حفظ
صدرنشینی دارند و به هواداران قول می دهم که به زودی در جمع مدعیان
خواهیم جنگید و از کورس تیم های باالنشین عقب نخواهیم ماند.

