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سرمربی تیم فوتبال پیکان :

برای جانشینی مجیدی با من صحبت نشده است
ســرمربی تیــم فوتبــال پیــکان،
گفــت :بــرای حضــور در تیــم امیــد
ایــران بــه عنــوان جانشــین فرهــاد
مجیــدی بــا مــن صحبتــی نشــده
اســت.
«حســین فرکــی» پــس از پایــان بــازی پیــکان و نفــت مســجد
ســلیمان کــه بــا شکســت  ۳بــر  ۲تیمــش همــراه شــد ،اظهــار
داشــت :ایــن شکســت حــق تیــم مــا نبــود و از ایــن بابــت
ناراحــت هســتم.
وی افــزود :در فوتبــال قانونــی وجــود دارد کــه میگویــد اگــر
گل نزنــی گل میخــوری و ایــن قانــون نانوشــته امــروز در
مــورد تیــم فوتبــال پیــکان اجــرا شــد.
ســرمربی تیــم فوتبــال پیــکان خاطرنشــان کــرد :هــدف پیکان
پیــروزی در ایــن مســابقه بــود و اســتحقاق آن را داشــتیم امــا
خودمــان بــا اشــتباهاتی کــه انجــام دادیــم پیــروزی را بــه
نفــت مســجد ســلمیان تقدیــم کردیــم.
فرکــی تصریــح کــرد :بــه نفــت مســجد ســلیمان بابــت اولیــن
پیــروزی در لیــگ برتــر تبریــک میگویــم کــه بــه ســه امتیــاز
کامــل مســابقه رســیدند .مــا تــاوان ایــن اتفــاق را بــا شکســت
دادیــم.
ســرمربی پیــکان در پایــان دربــاره شــایعاتی کــه مبنــی بــر
حضــورش در تیــم امیــد ایــران بــه عنــوان جانشــین فرهــاد
مجیــدی میشــود گفــت :در ایــن بــاره بــا مــن کوچکتریــن
صحبتــی نشــده اســت.

بازیکن تیم فوتبال استقالل :

گلهای اتفاقی زیادی دریافت کردهایم
بازیکــن تیــم فوتبــال اســتقالل بــا بیــان اینکــه بســیاری از
گلهایــی خــورده آبیهــا در ایــن فصــل اتفاقــی بــوده اســت،
گفــت :از اســتقالل توقــع م ـیرود تــا عملکــرد بهتــری را در
خــط دفاعــی داشــته باشــد.
«روزبــه چشــمی» پــس از پیــروزی اســتقالل مقابــل گلگهــر
ســیرجان در جمــع خبرنــگاران ،اظهــار داشــت:هواداران
اســتقالل بنــا بــه رای کمیتــه انضباطــی فدراســیون فوتبــال
محــروم بودنــد و از ایــن بابــت ناراحــت هســتیم.
وی افــزود :دروازه حریــف را بــاز کردیــم امــا آن پنالتـی کــه به
ضــرر مــا گرفتــه شــد کارمــان را ســخت کــرد .خوشــحالم در
نهایــت بــه پیــروزی رســیدیم .بازیکــن اســتقالل خاطرنشــان
گفــت :اســتقالل همیشــه جــزو تیمهایــی بــوده کــه بهتریــن
خــط دفاعــی را داشــته اســت و بایــد بیشــتر تمریــن کنیــم
تــا تواناییهایمــان را بــه اثبــات برســانیم.
چشــمی تصریــح کــرد :خیلــی از گلهایــی کــه در ایــن فصــل
دریافــت کردیــم اتفاقــی بــود هرچنــد از اســتقالل توقــع
مـیرود تــا عملکــرد بهتــری را در ایــن منطقــه داشــته باشــد.
وی تاکیــد کــرد :دفــاع ســه نفــره سیســتمی اســت کــه
اســتراماچونی تصمیــم گرفتــه از آن اســتفاده کنــد و احتیــاج
بــه زمــان داریــم تــا در ایــن سیســتم بــه هماهنگــی کامــل
برســیم .مدافــع اســتقالل گفــت :ایــن دو پیــروزی بــرای
اســتقالل در جــام حذفــی و لیــگ برتــر ،ضــروری بــود و
باعــث خواهــد شــد تــا از نظــر روحــی بــرای بازیهــای
آینــده تقویــت شــویم.

کاپیتان تیم فوتبال استقالل :

در هفتههای گذشته از داوریها ضربه خوردیم
کاپیتــان تیــم فوتبــال اســتقالل تهــران ،گفــت :هــر چنــد
اشــتباهات داوری انــکار ناپذیــر اســت ،امــا در چنــد هفتــه
گذشــته از داوری خیلــی ضربــه خوردیــم.
وریــا غفــوری در پایــان دیــدار تیمهــای فوتبــال اســتقالل
تهــران و گلگهــر ســیرجان دربــاره صحنـهای کــه داور بــه ضــرر
اســتقالل اعــام پنالتــی کــرد افــزود :در چنــد هفتــه گذشــته از
داوریهــا ضربــه خوردیــم هــر چنــد کــه داورهــا هــم اشــتباه
میکننــد و نبایــد تیممــان طــوری باشــد کــه اشــتباهات داوری
بتوانــد تیــم را عقــب بیانــدازد .ســعی میکنیــم بیشــتر تمریــن
و تــاش کنیــم تــا اشــتباهات داوری تاثیــری نداشــته باشــد.

نایب رییس زنان فدراسیون کشتی :

دبیر وضعیت کشتی زنان را مشخص میکند
نایــب رییــس زنــان فدراســیون کشــتی گفــت« :علیرضــا
دبیــر» منتظــر ارایــه گــزارش کامــل عملکــرد تیمهــای
کشــتی آلیــش و کالســیک زنــان اســت و پــس از بررســی
وضعیــت آنــان ،تصمیــم نهایــی را میگیــرد.
«فاطمــه درخشــانی» در گفــت و گــو بــا ایرنــا ،اظهــار داشــت:
بــا توجــه بــه اینکــه مســابقات جهانــی کشــتی آلیــش در
اســتانبول لغــو شــد ،پیگیریهــای الزم را انجــام دادیــم و بــه
صــورت غیررســمی بــه مــا اعــام کردنــد کــه ایــن رقابتهــا
آذر مــاه در قزاقســتان برپــا میشــود .منتظــر نامــه رســمی و
مکتــوب هســتیم و اگــر قطعــی شــود ،نخســتین اردوی تیــم
ملــی برگــزار خواهــد شــد و بعــد از آن اردوی  ۱۰روزه نزدیــک
بــه اعــزام نیــز برپــا میشــود .وی افــزود :اگــر مســابقات
جهانــی آلیــش در ترکیــه مهــر مــاه برگــزار میشــد ،خیلــی
عالــی بــود و میتوانســتیم براســاس آن برنامههــای بعــدی

را اجــرا کنیــم .بــا توجــه بــه اختــال در رونــد برگــزاری
ایــن مســابقات دســت مــا بــرای چیــدن برنامههــا بســته
اســت و تــا هفتــه آینــده تکلیــف ایــن رقابتهــا مشــخص
میشــود .براســاس آن میتوانیــم برنامههــای دیگــر را بــرای
آلی ـشکاران برگــزار کنیــم .نایــب رییــس زنــان فدراســیون
کشــتی یــادآور شــد :برنامههــای دیگــری نیــز در کشــتی
کالســیک و آلیــش طرحریــزی شــده و چنانچــه مســابقههای
جهانــی کشــتی آلیــش دوبــاره لغــو شــد ،برنامههــا را از آبــان
دنبــال میکنیــم .وی در خصــوص اینکــه رییــس فدراســیون
در خصــوص کشــتی زنــان چــه نظــری دارد ،گفــت :اعتقــاد و
حفــظ کشــتی آلیــش و کالســیک زنــان اســت و بــه ادامــه
ایــن رشــته حتــی قویتــر از گذشــته اصــرار دارد.
درخشــانی دربــاره حضــور کشــتیگیران کالســیک در
مســابقات جهانــی ،عنــوان کــرد :بــا توجــه بــه تغییراتــی کــه

سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن :

میخواستم به کمک داور چیزی بگویم که به حمام رفت!

ســرمربی تیــم فوتبــال ذوبآهــن میگویــد
دوســت نــدارد تیمــش دفاعــی بــازی کنــد
و بــر حســب اتفــاق موقعیــت ایجــاد کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،علیرضــا منصوریــان،
ســرمربی تیــم فوتبــال ذوبآهــن در نشســت
خبــری بعــد از شکســت دو بــر صفــر تیمــش
برابــر ســپاهان اظهــار کــرد :یــک روز خیلــی
قشــنگ بــود .چیــزی کــه از لحــاظ تاکتیکی
میخواســتیم را انجــام دادیــم .کیفیتمــان
را نشــان دادیــم .اعتقــاد دارم دو بــار لطمــه
خوردیــم .یکــی از بیدقتــی بازیکنانــم در ۵
دقیقــه اول کــه میتوانســتیم گل بزنیــم .در
نیمــه دوم هــم گل مــا آفســاید کــه اعــام
شــد و مــن بــه سرپرســت گفتــم تکــرارش را
از تلویزیــون ببینــد و او هــم بــه مــن گفــت
کــه گل مــا درســت بــوده اســت .یک اشــتباه
هــم بــه نظــرم داشــت کــه تــوپ بــه دســت
ولســیانی خــورد .اســم ایــن کمــک داور را
هــم نمیدانــم .همــان آقایــی کــه ســبیل
داشــت .بــه خــود او هــم میخواســتم

بگویــم کــه ســریع بــه حمــام رفــت.
او ادامــه داد :یــک گل مــا را مــردود کــرد
و رونــد کار مــا را متوقــف کــرد .آقــای
بنیادیفــر خیلــی بــا کیفیــت داوری کــرد.
تیــم داوری فوقالعــاده خــوب بــود امــا روی
دو صحنــه اشــتباه کــرد .بینادیفــر اصــا
تحــت تاثیــر جــو ورزشــگاه نبــود .روی دو
صحنـهای کــه گفتــم بــه کمــک داور پشــت
دروازه و کمــک داور آن طــرف یعنــی حســن
یوســفی اعتــراض دارم .بــه تیــم ســپاهان
تبریــک میگویــم .یــک بــرد شــیرین بــه
دســت آوردنــد .مــا بیدقــت بودیــم و
میتوانســتیم بــه گل برســیم .بــه فوتبــال
اصفهــان هــم تبریــک میگویــم .بــه آقــای
تابــش هــم گفتــم .گفتــه بــودم کیفیــت
داربــی اصفهــان بــا داربــی تهــران متفــاوت
اســت .مــا ســعی کردیــم بهتریــن کیفیــت را
نشــان بدهیــم .از بازیکنانــم راضــی هســتم.
مــا یــک خانوادهایــم و بایــد ایــراد بــه همــه
مــا باشــد.

صــورت گرفتــه ،رییــس فدراســیون در ایــن زمینــه تصمیــم
میگیــرد .گرچــه «مریــم منظمــی» نایــب رییــس پیشــین
فدراســیون گزارشهایــی را ارائــه کــرد کــه کشــتیگیران
اکنــون آمادگــی کامــل ندارنــد و بایــد در ایــران تمریــن کننــد
و زمانــی کــه بــه آمادگــی رســیدند ،راهــی مســابقات بــرون
مــرزی میشــوند .وی تاکیــد کــرد :در ایــن زمینــه بــا رییــس
فدراســیون صحبــت کــردم کــه او خواســتار یــک گــزارش
کامــل از تمریــن و اردوی کشــتیگیران اســت .مــا بــا
هیاتهــای مختلــف در ارتبــاط هســتیم تــا گزارشــی کاملــی
را بــه فدراســیون ارائــه دهنــد.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان :

با آمدن ممبینی مسائلی در داوری ریشهکن شده است

ســرمربی تیــم فوتبــال ســپاهان میگویــد
ایــن تیــم فصــل گذشــته از مســائلی
آســیب دیــد کــه امســال بــا آمــدن هدایــت
ممبینــی بــه کمیتــه داوران ایــن ریشــه
کــن شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،امیــر قلعهنویــی،
ســرمربی تیــم فوتبــال ســپاهان در نشســت
خبــری بعــد از پیــروزی دو بــر صفــر
تیمــش برابــر ذوب آهــن اظهــار کــرد :بایــد
بــه فوتبــال ایــران تبریــک بگویــم .نــه فقــط
بــه اصفهــان بلکــه ایــران .یــک بــازی زیبــا
و پــاک برگــزار شــد .در ایــن مســابقه همــه
چیــز وجــود داشــت .درگیــری بــود ،کار
تاکتیکــی بــود .تماشــاگران چــه قــدر بــه
همدیگــر احتــرام گذاشــتند .داربیهــای
زیــادی دیــدهام ولــی ایــن مســابقه ســوای
از نتیجــه کــه بابتــش خوشــحالم ،بیشــتر
بــه خاطــر چنیــن فوتبالــی خوشــحال
هســتم .ذوب آهــن هــم میتوانســت برنــده
ایــن بــازی باشــد .مــا هــم میتوانســتیم

بــا گلهــای بیشــتری ببریــم .ایــن جــای
تبریــک دارد .ذوبآهــن بــازی را خیلــی
بهتــر از مــا مخصوصــا در نیمــه اول شــروع
کــرد .متاســفانه امــروز دو مدافــع چــپ
خــود را نداشــتیم .دیــروز آقایــی مصــدوم
شــد و مصلــح را هــم از قبــل نداشــتیم
بــه خاطــر همیــن تغییراتــی ایجــاد
کردیــم ولــی تغییــرات آنطــور کــه فکــر
میکردیــم جــواب ندادنــد.
او ادامــه داد :نیمــه دوم جــا بــه جایــی
انجــام دادیــم .خــدا را شــکر  ۳امتیــاز
را گرفتیــم .مــن از نتیجــه راضــیام ولــی
توقــع دارم تیمــم در آن شــرایط جلوتــر
بــازی کنــد .بــه آقــای منصوریــان هــم
تبریــک میگویــم .جایــگاه او و تیمــش
در اینجــای جــدول نیســت .بازیهــای
آنهــا را آنالیــز کردهایــم و در خیلــی از
مســابقهها لیاقــت بــرد داشــتند .مثــل
همیــن بــازی .در مجمــوع خــدا را شــاکریم
و از بازیکنــان تشــکر میکنیــم.

سرمربی نساجی قائمشهر :

مدیرعامل باشگاه استقالل :

فدراسیون فوتبال جلوی بازی کردن سه بازیکن نساجی را گرفت

این داوری در شان فوتبال ایران نیست

ســرمربی نســاجی قائمشــهر از نامــه
فدراســیون فوتبــال مبنــی بــر جلوگیــری
از بــه میــدان رفتــن ســه بازیکــن دیگــر
تیمــش بــه علــت بدهــی خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،رضــا مهاجــری بعــد
از تســاوی تیمــش مقابــل ماشــین ســازی
تبریــز در نشســت خبــری بــا اشــاره بــه
صــادر نشــدن کارت بــازی چهــار بازیکــن
تیمــش بــه علــت بدهــی اظهــار کــرد:
تجربــه میگفــت کــه بــه میدانهــای
ســخت بــر میخوریــم .مــن نگــران خــودم
نیســتم امــا شــرمنده مــردم شــدم .اینکــه
االن میگوییــم بــه بــن بســت میخوریــم،
بــه خاطــر تیــم اســت.
ســرمربی نســاجی تاکیــد کــرد :مــا نیــاز
بــه ابــزار داریــم .روزی کــه میخواســتم
ســاختار تیــم را شــکل دهــم ،بــا اتــکا بــه
ایــن بازیکنــان بــود .عــاوه بــر صــادر نشــدن
کارت بازیکنــان قبلــی ،اخیــرا نامــهای از
فدراســیون فوتبــال بــه باشــگاه ارســال شــده
و جلــوی اســتفاده از ســه بازیکــن خودمــان
را هــم گرفتنــد.

وی ادامــه داد :فدراســیون فوتبــال طــی
نامــهای بــه باشــگاه اعــام کــرد کــه
میــاد ســرلک ،دهقانــی و حســن جعفــری
نمیتواننــد از هفتــه هفتــم بــازی کننــد.
ســرمربی نســاجی بــا بیــان اینکــه از
عملکــرد شــاگردانش در نیمــه دوم ناراضــی
اســت ،گفــت :ابــزار کار مــن بازیکــن اســت.
مــا دو هفتــه اســت کــه بــدون میــاد
ســرلک و مهــدی هاشــمی بــازی میکنیــم.
مــن نمیتوانــم تیــم را روی هــوا بــه میــدان
بفرســتم .بایــد تیــم تمریــن داشــته باشــد.
وقتــی ســه بازیکــن محــوری مــا بــازی
نمیکننــد ،بــه مشــکل میخوریــم.
مهاجــری ادامــه داد :فوتبــال مــا تــک ضــرب
اســت امــا بازیکنــان خودمــان را نداریــم.
تیــم مــا از نظــر روانــی بهــم ریختــه اســت.
بــا ایــن شــرایط نمیتوانیــم رو بــه جلــو
حرکــت کنیــم .تماشــاگر کاری نــدارد کــه
تیــم را بــا چــه مبلغــی آمــاده کردهایــد،
بلکــه هــوادار فقــط بــرد میخواهــد .تیــم
مــا حمایــت نمیشــود و پــول بازیکنــان را
نمیدهنــد.

مدیرعامــل باشــگاه اســتقالل بــا انتقــاد از
نحــوه قضــاوت داوران دیــدار تیمــش برابــر
گلگهــر ،گفــت :اینگونــه داوریهــا در شــان
لیــگ برتــر و فوتبــال ایــران نیســت.
«امیرحســین فتحــی» پــس از برتــری ۲
بــر یــک تیمــش مقابــل گلگهــر در هفتــه
ششــم لیــگ برتــر ،اظهــار داشــت :تیمهــا
نمایــش خوبــی داشــتند ،امــا ایــن داوریهــا
در حــد لیــگ برتــر و فوتبــال ایــران نیســت.
نتیجــه نبایــد ایــن میشــد و مــا شایســته
بــرد پرگلتــر بودیــم ،و ســوتهای داور
رونــد بــازی را تغییــر داد .وی افــزود :تنهــا
کاری کــه باشــگاه میتوانــد انجــام دهــد،
اعتــراض اســت کــه مــا انجــام دادهایــم.
فدراســیون چــاره ای داشــته باشــد تــا
ســطح داوری باالتــر بــرود و مســابقات
زیباتــر شــود.
فتحــی بــا تبریــک ایــن بــرد بــه هــواداران
اســتقالل ،گفــت :از تعطیلــی لیــگ اســتفاده
خواهیــم کــرد تــا شــرایط تیــم بهتــر شــود.
بــه اعتقــاد کارشناســان ،اســتقالل بازیهــای
خوبــی انجــام داده اســت و مــی خواهیــم

ایــن رونــد بهتــر شــود.
وی در مــورد جــذب مهاجــم جدیــد
خارجــی ،توضیــح داد :قــرار نیســت بــه
جــای «دیاباتــه» بازیکــن دیگــری بگیــرم
و او بعــد از اتمــام دوران مصدومیــت بــه
تیــم بازمیگــردد؛ امــا از ابتــدا هــم مهاجــم
خارجــی دیگــری میخواســتیم کــه
بــهزودی جــذب میشــود.
فتحــی در مــورد اخبــار متعــددی در مــورد
کنارهگیــری از مدیرعاملــی اســتقالل،
توضیــح داد :متاســفانه افــرادی دوســت
ندارنــد آرامــش اســتقالل را ببیننــد و
هرچنــد وقــت یکبــار اینگونــه صحبتهــای
دروغ را مطــرح میکننــد .بــا کمــک
یکدیگــر و همــراه بــا هــواداران ،تیــم را روز
بــه روز آمادهتــر خواهیــم کــرد.

