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دستنشان:

مدیران باشگاه دیگر چگونه بگویند مرا نمیخواهند؟!
سرمربی مستعفی ملوان بندر انزلی معتقد است مربیان
بومی زیادی تمایل دارند که در این تیم فعالیت کنند.
پس از تساوی یک  -یک (یکشنبه) ملوان بندر انزلی
مقابل نفت مسجدسلیمان ،نادر دستنشان از هدایت
ملوانان استعفا کرد.
دستنشان در پاسخ به این پرسش که آیا این استعفا
به خاطر مشکالت مالی ملوان بوده است یا خیر ،اظهار
داشت :از ابتدای فصل با مشکالت مالی مواجه بودیم
و اگر قرار بود به این دلیل استعفا میکردم ،پیش از این
 100بار از ملوان رفته بودم .افرادی در اطراف باشگاه
هستند و شاید درون باشگاه هم باشند که دوست ندارند
تیم نتیجه بگیرد .افرادی هستند که دوست دارند مربی
ملوان شوند .وی ادامه داد :ما تیم را با مشکالت مالی تا
اینجا آوردهایم .آخرین بار گلریزان کردند و نزدیک 300
میلیون تومان پول و چک جمع شد ،اما هنوز اتفاقی
برای تیم نیفتاده و پولی به اعضای تیم نرسیده است.
اگر من از ملوان بروم ،شاید به بازیکنان پول بدهند.

* جای مربیان بومی را اشغال کردهام

اخبار کوتاه
دهم و یازدهم اسفند ماه جاری:

پانزدهمین دوره مسابقات کشتی
جام شهید هاشمی نژاد برگزار
می شود

بهشهر-خبرنگار وارش :پانزدهمین دوره مسابقات
کشتی جام شهید هاشمی نژاد بهشهر دهم و یازدهم اسفند
ماه جاری در سالن شهید هاشمی نژاد این شهرستان برگزار
می شود  .فرشاد آذری رئیس اداره ورزش و جوانان بهشهر
در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این دوره از مسابقات در
سطح کیفی باالیی برگزار می شود ،افزود  :عالقمندی تیم
های مختلف برای شرکت در این دوره مسابقات سبب شده
 19تیم برای شرکت در این مسابقات آماده شوند .وی ادامه
داد :ستاد اجرایی این جام هماهنگی های الزم برای حضور
تیم های مختلف را فراهم کرده است  .آذری از پخش این
جام در سیما خبر دادو گفت :شبکه مازندران ،شبکه سه و
شبکه ورزش این مسابقات را پوشش خواهند داد .در ادامه
این نشست شهرام جعفری رئیس هیئت کشتی بهشهر از
برآورد هزینه  300میلیون تومانی این جام خبر دادو بیان
داشت :تمامی هزینه های این مسابقات از بخش های
شهرستانی ،استانی و کشوری تامین می شود .وی برگزاری
پانزده دوره از این مسابقات را نشان کیفیت مسابقات دانست
و ادامه داد 19 :تیم با  250کشتی گیر جوان در این دوره
از مسابقات شرکت خواهند کرد که  14تیم داخلی ،یک تیم
منطقه ای و چهار تیم نیز خارجی خواهند بود .جعفری
یادآور شد :تیم های خارجی شرکت کننده در پانزدهمین
دوره مسابقات کشتی جام شهید هاشمی نژاد از کشورهای
ارمنستان ،روسیه،آذربایجان و گرجستان خواهند بود .رئیس
هیئت کشتی بهشهر با بیان اینکه این دوره از مسابقات در
دو روز و در  10وزن برگزار می شود ،عنوان کرد 40 :داور
مسئولیت داوری این دوره از مسابقات را برعهده دارند .وی
به جوایز این مسابقات اشاره کردو افزود :به نفرات اول جایزه
500دالری  ،نفرات دوم 300دالر و نفرات سوم 200دالر
اهدا خواهد شد .جعفری در خاتمه استقبال برای تماشای
این مسابقات را خوب پیش بینی کردو اظهار داشت :در
دوره هـای گذشتـه چهـار هزار و  500نفر مسابقـات را از
نزدیک دنبال کردند .
دایی و کریمی از معدود ستاره های فوتبال ما هستند

غالمی :دو سال اخیر با دو اسطوره
کار کردم

گروه ورزشی :گلزن تیم سپیدرود در دیدار اخیر این تیم
اظهار خوشحالی می کند که در دو سال اخیر زیر نظر دو
اسطوره فوتبال ایران به بازی می پردازد .توحید غالمی در
دیدار اخیر سپیدرودی ها موفق شد گل حساسی وارد دروازه
سایپا کند .توحید غالمی بازیکن تیم سپیدرود درباره گلزنی
مقابل سرمربی سابق گفت :بیش از هر چیز باید بگویم که
علی دایی را قلبا دوستش دارم و در این مملکت اسطورههای
کمی در فوتبال داریم که یکی از آنها علی دایی و یکی هم
علی کریمی است .از اینکه شاگرد این دو اسطوره بودم افتخار
میکنم .وی افزود :درباره گلزنیام ،من سال گذشته در زمان
شاگردی علی دایی هم یک گل شبیه به همین به سپاهان
زدم و باید بگویم که تاکتیکی که آقای دایی دارد با علی آقا
متفاوت است و ایشان بیشتر از بازیکنان فیزیکی در تیمشان
استفاده میکنند و میخواهد بازی را در هوا برنده باشد .آقای
کریمی تمرینات شوتزنی و توپهای از راه دور را با ما در
طول هفته کار میکنند .خیلی خوشحالم از اینکه در یک
بازی مهم گلزنی کردم و خدا را شکر که هم سال گذشته و
هم امسال گلهای زیبایی را به ثمر رساندم و در هر دو بازی
تاثیرگذار بودم .او ادامه داد :بیشتر از گلزنی بابت پیروزی تیم
خوشحالم .بچهها از هفتههای گذشته با یکدیگر همقسم و
همدل شده بودند که سپیدرود را از بحران خارج کنند و با
برد در این بازی هم همین کار را انجام دادیم و توانستیم
پیروز شویم .غالمی در پاسخ به سوالی که آیا میتوانند این
روند خوب را ادامه دهند یا خیر گفت :ما بعد از این پیروزی
بیشترین هدفمان گذر کردن از  6باز آیندهمان است که هر
یک فینالی سخت برای سپیدرود است .کاری نداریم هر تیم
چه نتیجهای میگیرد فقط میخواهیم سپیدرود را در لیگبرتر
حفظ کنیم .البته ما در طول فصل بدشانسیهای بسیاری
را پشت سر گذاشتیم و نباید اجازه دهیم بار دیگر با چنین
بدشانسیهایی مواجه شویم.

چون قرار بود این مبلغ بین بازیکنان و اعضای کادر فنی
تقسیم شود .مدیرعامل باشگاه و رئیس هیئت مدیره
باشگاه قول حل مشکالت را دادند و قرار شد پس از
گلریزان ،مشکالت مالی برطرف شود ،اما وقتی تغییری
ایجاد نمیشود ،یعنی من باید بروم!
سرمربی مستعفی ملوان با بیان اینکه باشگاه بازیکنان
مد نظر او را جذب نکرده و این تیم در پرداخت
هزینههای سفر خود هم مشکل دارد ،گفت :مدیران
باشگاه دیگر چگونه بگویند مرا نمیخواهند؟! وقتی
مهمان به خانه شما میآید و شما سفره و غذایی مقابل
او نمیگذارید ،یعنی این مهمان باید از خانه شما برود!
دستنشان با انتقاد از عملکرد محمدحسین زاهدیفرد
داور مسابقه ملوان  -نفت تصریح کرد :مگر میشود
چنین اتفاقاتی در فوتبال بیفتد؟ آقای اصفهانیان چقدر
باید زحمت بکشد؟ او مجبور است روی برخی اشتباهات
داوری سرپوش بگذارد که حق هم دارد! وقتی
زاهدیفرد بیش از پنج بار اشتباه میکند ،واقع ًا اذیت

میشویم .من در طول بازی به خاطر اشتباهات داورى،
خطاهایی که داور به اشتباه میگرفت و آوانتاژهایی که
نمیداد ،حرص خوردم.
وی با بیان اینکه ملوان نمایش بسیار خوبی مقابل نفت
داشت ،خاطرنشان کرد :صحنهای مقابل من اتفاق افتاد
که داور روی بازیکن حریف خطا اعالم کرد و همان
توپ تبدیل به پنالتی و گل تساوی حریف شد .این
صحنه اص ً
ال خطا نبود .ملوان بازی بسیار خوبی ارائه
کرد و نفتیها فقط به دنبال این بودند که توپ روی
دراوزه ما ارسال کنند و در شلوغی پنالتی بگیرند که
موفق شدند .ما موقعیتهای زیادی از دست دادیم و
 5،4توپ از خط دروازه نفت بیرون آمد ،اما این دلیل
نمیشود که داور به ضرر ما سوت بزند.
سرمربی ملوان با اشاره به کم بودن تحمل داوران ایرانی
مقابل اعتراضها اظهار داشت :بازیکن حریف بازیکن
ما را درو کرد ،اما اخطاری نگرفت .در پایان نیمه اول به
داور گفتم رفتاری عصبانی با تیم ما داری ،با ما لج نکن!

داوران داد و بیداد بازیکنان و مربیان معترض و رفتار
داور با آنها را نمیبینند؟ کمک داور هنگام اعتراض من
به داور چهارم گفت که به من بگوید اخراجت میکنم.
مگر من چه کار کردم که اخراج شوم؟
«با توجه به اینکه بسیاری از باشگاهها در چنین
شرایطی استعفای سرمربی را نمیپذیرند ،اگر باشگاه
ملوان استعفای شما را قبول نکند ،حاضر هستید به تیم
بازگردید؟» دستنشان در پاسخ به این پرسش گفت:
بعداً در این باره صحبت میکنم .وقتی مدیرعامل و
رئیس هیئت مدیره باشگاه میگویند مشکالت فردا
حل میشود اما خبری از آنها نمیشود ،یعنی مرا
نمیخواهند .وقتی مدیرعامل و هیئت مدیره باشگاه
مرا نمیخواهند ،چرا باید بمانم؟ آنها این همه مربی
بومی دارند که منتظرند بیایند در ملوان کار کنند و همه
هم بیکار هستند! آنها این همه مربی خوب دارند و
من جای آنها را اشغال کردهام .من هم پیش خانواده
خود میروم و استراحت میکنم .وی با بیان اینکه
نمیخواهد از مسئولیتش شانه خالی کند ،تصریح کرد:
با این وجود احساس میکنم رفتنم به نفع ملوان است.
این باشگاه هوادارانی دارد که ملوان را عاشقانه دوست
دارند و نمیدانم به آنها و بازیکنان تیم چه جوابی بدهم.
مربیانی مانند نصرت ایراندوست ،بهمن صالحنیا و فرهاد
پورغالمى بزرگان فوتبال هستند که تعصب بیشتری

تمجید سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا از علیپور؛

پرسپولیس قهرمان جدیدی پیدا کرده است

گروه ورزشی :سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا به تمجید از مهاجم
قائمشهری پرسپولیس پرداخت و او را قهرمان جدید قرمزپوشان عنوان
کرد .سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی به تمجید از علی علیپور
مهاجم گلزن پرسپولیس و آقای گل حال حاضر لیگ برتر فوتبال ایران
پرداخته است .در این گزارش آمده است :پرسپولیس در سال  2017تا
مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد و مهدی طارمی برای
این تیم  7گل به ثمر رساند که تنها عمر خربین از الهالل و رافائل سیلوا
و هالک دو مهاجم برزیلی از او باالتر قرار داشتند .اما در ژانویه 2018
مهدی طارمی با قراردادی  18ماهه به الغرافه قطر پیوست و با وجود
محرومیت پرسپولیس از پنجره نقلوانتقاالت ،آنها باید جایگزینی

دست خالی
هیات وزنه برداری
مازندران برای
برنامه ریزی ورزش بانوان

رئیس هیات وزنه برداری مازندران با اشاره به اینکه
اخیرا بخش بانوان این هیات راه اندازی شد  ،گفت:
اطالعات دقیق و ساماندهی شده ای از تعداد زنان
وزنه بردار و مکان و فضا برای فعالیت آنان نداریم و
با این وجود برای رونق این بخش از ورزش استان
برنامه ریزی کردیم .
عباس رحیمی افزود  :به دلیل نبود مربی
زن ،اختصاص ندادن ساعاتی برای تمرین در
باشگاه های ورزشی و دیگر محدودیت ها اکثر زنان
وزنه بردار مازندران در منازل و زیر نظر پدران و

برای طارمی پیدا میکردند برای رقابت در لیگ برتر ایران و چالش
دوباره در لیگ قهرمانان آسیا .علی علیپو در  6بازی فصل گذشته لیگ
قهرمانان در ترکیب پرسپولیس حضور داشت و در دور برگشت از مرحله
یکچهارم نهایی مقابل االهلی عربستان یک گل برای تیمش هم به
ثمر رساند و پس از آن برانکو او را جایگزین مناسبی برای مهدی طارمی
دانست .علیپور دو سال کوچکتر و شش سانتی متر کوتاهتر از طارمی
است و به نوعی بازیکن دیگری است .او بیشتر به سرعت و حرکت
هوشمندانه برای ایجاد فضای بیشتر متکی است و در مقایسه با طارمی
که مهاجمی با سبک سنتیتر است و بیشتر به نبرد فیزیکی و هوایی
عالقه مند است .اعتقاد برانکو به شماره  70تیم خود جواب داده است

برادران کشتی گیر و وزنه بردار خود مشغول تمرین
و فعالیت هستند .
وی اصلی ترین عامل در نداشتن اطالعات جامع و
درست از وضعیت زنان وزنه بردار مازندران را ناشی
از مسائل فوق دانست و ادامه داد  :برغم وجود این
مسائل  ،هیات وزنه برداری استان برنامه ریزی های
خود را برای ساماندهی و تامین زیر ساخت های
فعالیت این ورزشکاران در حال انجام دادن است .
رئیس هیات وزنه برداری مازندران گفت  :هیات
وزنه برداری استان کمی بعد از فدراسیون این
رشته ورزشی فعالیت خود را آغاز کرد و در
مدت بیش از  80سال فعالیت توانست در بخش
مردان ،ورزشکاران مستعد و توانمندی را به عرصه
های ملی و بین المللی تحویل جامعه ورزش بدهد .
وی که ظرفیت و توانمندی وزنه برداری بانوان
مازندران را کمتر از بخش مردان نمی داند ،
اضافه کرد  :حضور محدثه حاجی کناری ،ورزشکار

گروه ورزشی :به نظر می رسد که تعویض پور علی گنجی
در دیدار برابر االهلی به خاطر آسیبدیدگی این بازیکن
ایرانی بوده است .السد در هفته هفدهم لیگ ستارگان قطر
به مصاف االهلی رفت و توانست جشنواره گل به راه اندازد و
با پنج گل حریف خود را در هم بکوبد .در این دیدار مرتضی
پور علی گنجی ،ستاره ایرانی السد در ترکیب اصلی تیمش
به میدان رفت اما او دردقیقه  80از بازی تعویض شد .بعد
از بازی فریرا ،سرمربی السد گفتوگویی با پور علی گنجی
داشت و این شائبه به وجود آمد که این مدافع تاثیرگذار به
خاطر آسیبدیدگی از میدان خارج شده است .فریرا ،سرمربی
السد در نشست خبری بعد از بازی تاکید کرد که بعضی از
بازیکنان تیمش خسته هستند اما او حاضر نشد که درباره
گفتوگویی که با پور علیگنجی داشت و این سوال که آیا
این بازیکن ایرانی قبل از دیدار حساس با الدحیل مصدوم
شده است ،توضیح دهد .السد با دو امتیاز اختالف نسبت به
الدحیل در رده دوم جدول ردهبندی قرار دارد و دیدار هفته بعد
این دو تیم بسیار جذاب خواهد بود.

نمرههای فنی خوب و متوسط
لژیونرهای ایرانی اردویژه

علیرضا جهانبخش (آلکمار) و رضا قوچاننژاد (هیرنوین)
نمرههای فنی خوب و متوسطی در هفته بیستوپنجم اردویژه
هلند دریافت کردند .سایت مجله معتبر فوتبال اینترنشنال هلند
پس از پایان دیدارهای باقیمانده از هفته بیستوپنجم اردویژه
اقدام به ارزیابی عملکرد فنی بازیکنان و انتخاب برترینها
کرد .در این میان علیرضا جهانبخش ،ملیپوش ایرانی تیم
آلکمار نمره فنی خوب  6.5را به خاطر بازی  90دقیقهای برابر
اسپارتا روتردام دریافت کرد .آلکمار در این بازی خانگی با
نتیجه  2بر یک برنده شد .همچنین مجله فوتبال اینترنشنال
برای بازی  90دقیقهای رضا قوچاننژاد در مصاف هیرنوین
برابر اکسلسیور نمره متوسط  5.5را در نظر گرفت .هیرنوین
در این بازی خانگی یک بر صفر شکست خورد.در جدول
ردهبندی اردویژه هلند تیمهای پیاسوی آیندهوون (،)65
آژاکس آمستردام ( )58و آلکمار ( )53رتبههای اول تا سوم را
در اختیار دارند .تیم هیرنوین نیز با  32امتیاز نهم است/.تسنیم

و او در این فصل  17گل برای پرسپولیس به ثمر رسانده است .با توجه
به اینکه کسب عنوان قهرمانی پرسپولیس در لیگ ایران قطعی به نظر
میرسد قرمزهای ایران بیشتر روی لیگ قهرمانان آسیا تمرکز کردهاند
جایی که برانکو قول داده است که از عنوان سال گذشته بهتر برای این
تیم کار کند .البته کار آنها آسان نیست و پرسپولیسیها با تیمهای
السد قطر ،الوصل امارات و نسف ازبکستان در گروه  Cلیگ قهرمانان
آسیا قرار دارند .قهرمانان ایران موفق شد با  3گل نسف را شکست دهد
و علیپور در این بازی دو گل به ثمر رساند .در هفته دوم این رقابتها
اما پرسپولیس در دوحه قطر با نتیجه  3بر یک مغلوب السد قطر شد و
علیپور نتوانست تعداد گلهای زدهاش را اضافه کند .در ادامه گزارش
کنفدراسیون فوتبال آسیا آمده است که علیپور به دنبال رسیدن به رکورد
 7گل زده طارمی در این فصل از لیگ قهرمانان آسیا است و میتواند در
ادامه رودرروی طارمی در ادامه رقابتها قرار بگیرد.

مازندران در فهرست  15نفره اولین اعضای تیم ملی
وزنه برداری بخشی از توانمندی زنانه وزنه برداری
استان است.
نخستین اردوی تیم ملی وزنه برداری بانوان از
دهم تا بیستم اسفند امسال در رده سنی جوانان و
نوجوانان در اهواز برگزار می شود که محدثه حاجی
کناری تنها بازیکن مازندران در رده سنی جوانان این
اردو قرار دارد.
وی ادامه داد  :حاجی کناری  ،فعالیت های ورزشی
خود را زیر نظر پدرش که یکی از کشتی گیران به
نام مازندران نیز است در منزل انجام داد و اکنون به
مرحله رشد و ملی شدن رسیده است .رئیس هیات
وزنه برداری مازندران معتقد است که امثال حاجی
کناری  ،زنان وزنه بردار مستعد و خوبی در استان
هستند که باید شناسایی و پرورش داد.
وی از برنامه ریزی برای تامین زیر ساخت ها نرم و
سخت افزاری وزنه برداری بانوان مازندران خبر داد

مرتضی پورعلی گنجی مصدوم
شده است؟

نسبت به من دارند و تیمی بومی میسازند .تیم فعلی با
بازیکنان سرباز و ناشناخته ،هشت بازی است که نباخته
و کیفیت خوبی دارد .مطمئنم این مربیان نتایج خوبی با
ملوان کسب میکنند .سرمربی مستعفی ملوان با اشاره
به اینکه تیم خوبی به مدیرعامل باشگاه تحویل داده
است ،خاطرنشان کرد :خوشحالم که با این مشکالت
مالی و حاشیههایی که وجود داشت ،هم نتایج خوبی

و گفت  :به همین منظور با هماهنگی فدراسیون
وزنه برداری  ،دوره و کالس آموزش زنان مربی
وزنه برداراستان برگزار می شود.
به گفته رحیمی با پرورش و تربیت این مربیان کار
آزموده  ،آنها با حضور در باشگاه های بدنسازی
شناسایی زنان مستعد برای وزنه برداری را
انجام می دهند .وی پیش بینی کرد برای
استعدادیابی و پرورش زنان وزنه بردار مازندران
حدود یکسال زمان نیاز است تا به نتایج مورد نظر در
این زمینه دست یابیم  .هیات وزنه برداری مازندران
تعداد ورزشکاران مرد سازمان یافته خود را  400نفر
اعالم کرد که برخورداری از ورزشکاران مستعدی
همچون بهداد سلیمی  ،این استان را به قطب وزنه
برداری کشور مبدل کرده است  .بنا به اعالم این
هیات در حال حاضر نیز سه ورزشکار استان در تیم
ملی وزنه برداری بزرگساالن و  2ورزشکار نیز در تیم
ملی نوجوانان حضور دارند/.ایرنا
شماره3253 :

 -1نامیده شده  -دانش هایی که به بررسی پدیده های
فکری و ذهنی میپردازند
 -2هرگونه بیماری دردناک مفصلی  -طمعکار  -گاوآهن
 -3یکباره و ناگهانی  -تندی و خشونت  -آماسیدن
 -4زیرک  -مخفی و نهانی  -پایتخت مالت
 -5نام قدیم دریای خزر  -بلند ،واال  -پژمرده
 -6ترش و شیرین  -لرزش خفیف بدن بر اثر ترس  -انجام
نشدنی
 -7قهرمان رمان «بینوایان»  -سپر  -اندیشه
 -8فقیر و بی چیز  -مربوط به علم احصائیه  -از اجزای ساالد
 -9نشانه  -خبر خوش  -سبک و روش
 -10بندری توریستی در بلغارستان  -ماده ای طبی که از
مالس گرفته می شود  -ضمیری مفرد
 -11صنم  -عهد و پیمان  -هر یک از دو قطعه رسانای
موجود در دو شاخه برق
 -12کنترل و بازدید  -از سیارات منظومه شمسی  -مردم
 -13نفس می کشد  -کم عقل  -آرزوها
 -14پدر بزرگ  -همسایه اوگاندا و سودان  -نام قدیم
بندر عباس
 -15از آثار ارزنده «ابن بابویه»  -نفس کشیدن پیاپی
بر اثر تشنگی

 -1حاذق  -نوبت به نوبت  -از گناهان کبیره
 -2درختی زینتی و خوش نما  -نظام مهم موسیقایی مغرب
زمین از دوران یونان باستان
 -3ادب آموخته  -تیغ موکت بری  -نانخورش
 -4پول خارجی  -حیوان با پوست قیمتی  -فلز گرانبها
 -5ویژگی سیال ناروان که سخت حرکت می کند  -بعد از
فوریه  -جملگی
 -6ارجمندی  -سقط جنین  -خبرگزاری دانشجویان ایران
 -7زمزه کردن  -چاره اندیش  -گاهی یاد هندوستان می کند!
 -8ترس شدید  -خوبرویی  -افزون
 -9همسر زن  -مطالعه اجمالی  -کورمادرزاد
 -10اکنون  -حالوت  -شکم بند طبی
 -11سخن صریح و آشکار  -آسوده خاطر  -نام امروزی
 -12از وسایل ارتباطی  -نادان  -صندلی تشریفاتی
 -13برادری  -فال زدن  -ساحل دریا
 -14روشن ترین ستاره در صورت فلکی اکلیل شمالی -
الکل چوب
 -15از سنگ های گرانبها  -رودی در کردستان  -صدر.

پاسخنامه شماره3252 :

کسب کردیم و هم یک تیم بومی داشتیم .امیدوارم
مدیرعامل جوان باشگاه بتواند با جذب یک مربی بهتر
و دلسوزتر از من که در این شهر هم زیاد هستند ،ملوان
را به جایگاه اصلی خود بازگرداند .هنوز هم دیر نشده و
همانطور که تیمهایی چون خونهبهخونه و فجر سپاسى
در نیمفصل دوم به باالی جدول رسیدهاند ،ملوان هم
میتواند به لیگ برتر صعود کند/.تسنیم

اخبار کوتاه
اسکوچیچ:

فکر کردن به لیگ برتر زود است

گروه ورزشی :سرمربی تیم
فوتبال خونه به خونه گفت:
صحبت کردن در خصوص
لیگ برتر زود است ،زیرا ۹
بازی باقی مانده است و اشتباه
بزرگی است که فکر کنیم به
لیگ برتر رسیدیم .دراگان
اسکوچیچ ،سرمربی تیم فوتبال خونه به خونه بابل پس از
پیروزی تیمش مقابل بادران گفت :بازی سختی بود و مقابل
تیم خوبی بازی کردیم .نیمه نخست بازی در دست ما بود اما
در نیمه دوم کمی عقب نشستیم و ضعیف عمل کردیم اما
خوشبختانه برد مهم و  6امتیازی را کسب کردیم و از این
بابت خوشحال هستیم .در نیمه دوم تیم تحت فشار بود
اما بازی را خوب کنترل کردیم و به پیروزی رسیدیم .او در
خصوص شانس خونه به خونه برای صعود به لیگ برتر بیان
کرد :صحبت کردن در خصوص لیگ برتر زود است ،زیرا 9
بازی باقی مانده است و اشتباه بزرگی است که فکر کنیم به
لیگ برتر رسیدیم و هدفم این است تا فقط بازیکنان به بازی
بعدی فکر کنند .من حتی به جام حذفی هم فکر نمی کنم،
چون بازی بعدی را در تبریز داریم .اسکوچیچ در مورد وضعیت
داوری فوتبال ایران اظهار کرد :به این سوال جواب نمی دهم
و در یک ماه اخیر بازیکنان برای من ارزشمندتر هستند و
اگر بخواهید در مورد آنها صحبت می کنم .افتخار می کنم
که یک ماه در بابل هستم و هواداران این تیم عالی بودند.
طرفداران یار شماره  12ما نیستند و در واقع یار 14 ،13 ،12
و یار شماره  15ما هستند .همچنین امروز جادوگر نداشتیم!
هافبک سپیدرود رشت:

موضوع باندبازی
در تیم صحت ندارد

هافبک سپیدرود رشت گفت :بازیکنان و کادر سپیدرود
هم قسم شده اند تا پای جان برای سپیدرود و هوادارانش
بجنگند و تنها سهمیه لیگ برتری شمال ایران را حفظ کنند.
محمدرضا مهدوی با بیان اینکه باندبازی در سپیدرود صحت
ندارد اظهار کرد :عجیب است عدهای در حالی که سپیدرود
برای بقا میجنگد ،میخواهند با شایعات عجیب این تیم
را به حاشیه ببرند ،حاشیهسازی از سوی عدهای خاص که
منافع شان در سپیدرود قطعشده است به دور از انصاف است
و بازیکنان و کادر سپیدرود متفقالقول میخواهند سپیدرود را
در لیگ برتر حفظ کنند .هافبک سپیدرود با بیان اینکه آنالیز
خوبی از سایپا داشتند گفت :میدانستیم بازیسازی سایپاییها
از خط دفاعی شروع میشود و انتقال توپ از خط دفاع به خط
حمله توسط هافبکهای این تیم به سرعت انجام میشود،
سایپاییها در پرتاب اوت به دلیل آوراژ قدی بلندشان خطرناک
ظاهر میشدند و نیاز بود بازی درگیرانه مقابل این تیم داشته
باشیم ،دریکی از همین درگیریها ،برخوردی با بازیکن سایپا
داشتم که باعث شد از ناحیه سر وابرو مصدوم شوم ،پس
از پایان بازی پنج بخیه بر ابروی من زده شد .مهدوی با
اشاره به نقش پررنگ هواداران در پیروزی این تیم افزود:
تماشاگران سپیدرود در بدترین شرایط با تشویقهای شان
حامی تیم هستند و به عنوان یار دوازدهم نقش پررنگی در
پیروزیمان ایفا میکنند .با حمایت هواداران ،در داخل خانه
بازی خوبی انجام میدهیم لیکن بیرون از خانه این بازی
خوب را نتوانستیم به نمایش بگذاریم .بخشی از این موضوع
به کم تجربگی بازیکنان برمیگردد ،با حفظ سهمیه سپیدرود
در اولین سال حضورش در لیگ برتر مسلما در سال دوم با
افزایش تجربه بازیکنان ،سپیدرود شرایط بهتری را در لیگ
برتر تجربه خواهد کرد .وی تصریح کرد :این کم تجربگی در
نخستین فصل حضور در لیگ برتر ،برای داماش هم وجود
داشت و در سال های دوم به بعد حضور داماش در لیگ
برتر ،نمایش بهمراتب بهتری از خود ارائه میدادیم .مهدوی با
اشاره به تمرینات مدرن علی کریمی گفت :تمرینات سپیدرود
با حضور علی کریمی متفاوتتر از گذشته شده است  ،کار
کردن با علی کریمی ویژگیهای خاص خود را دارد ،با وی
یک فصل در استیل آذین همبازی بودم  ،برخیها از دور فکر
میکنند کریمی عصبانی و پرخاشگر است لیکن به هیچ وجه
اینطور نیست و وی بسیار با آرامش در تمرینات حضور دارد و
هرگز کوچکترین پرخاش و توهینی به بازیکنان از سوی وی
دیده نمیشود ،برخی از تمرینات علی کریمی جدید است و تا
به امروز با هیچ مربی ای انجام ندادم/.فارس

