
میثاقیان: با این 
قانون گواردیوال 

هم باید اخراج شود
اخــراج اکبــر میثاقیــان از تیــم 
لــی صــورت  مــاش در حا دا
گرفــت که این تیــم در رده دوم 
جــدول گــروه ب قــرار دارد و 
یکــی از شــانس های مســلم 
صعــود بــه مرحلــه پلــی آف و  
لیــگ یک اســت. او در این باره 
می گویــد: »در خونــه بــه خونــه 
هم دوم بودم که اخراج شــدم. 
همینطــور در ویســتا توربیــن. 
انگار دوم بودن در جدول عیب 
اســت. با ایــن قانــون گواردیوال 
هــم باید اخراج شــود چون تیم 
او هــم در جــدول دوم اســت. 
بــه هــر صــورت تصمیــم مالک 
باشــگاه بــود. بــه آن احتــرام 
می گــذارم. گــردن مــن از مــو 
باریک تر اســت.« اما دلیل این 
تصمیم باشگاه: »ما این هفته 
به تیم صدرنشین در خانه اش 
یــک بر صفــر باختیــم. احتماالً 
ایــن دلیل اخراج اســت. شــاید 
هــم مســاوی کــه بــا تیــم کــرج 

داشــتیم.«

 شهدادنژاد: 
اصًال به سقوط فکر 

نمی کنیم
آرمــان شــهدادنژاد دروازه بــان 
مــس کرمــان دربــاره بــازی 
ر  ا د ا هــو بــل  مقا تیمــش 
نــم  می گویــد: »فقــط می توا
بگویم حیف شــد که از کســب 
برد دور شــدیم. یکی از بهترین 
نمایش هــای تیــم مــا در ایــن 
فصــل بــود و همیــن مســأله 
عاملــی شــد تــا حریــف کامــاً 
عصبــی شــود. موقعیت هــای 
زیــادی داشــتیم و اگــر تبدیــل 
بــه گل می شــد شــرایط کامــاً 
متفــاوت پیش می رفــت.« او با 
اشــاره به آینده تیمــش اینطور 
می گویــد: »بــه تنهــا چیــزی که 
فکــر نمی کنیم ســقوط اســت. 
نــه بــه خاطــر فاصلــه امتیــازی 
کــه بــا رقبــای قعرنشــین داریم 
بلکــه به فوتبال و عملکرد فنی 
خودمــان ایمــان داریــم. تیمی 
یکدســت و متحــد در زمیــن 
هســتیم کــه بــه دنبــال نتیجــه 
مقابــل هــر حریفــی خواهیــم 
بــود. بایــد از بازی هــای باقــی 
مانــده به بهترین شــکل امتیاز 

بگیریــم.«

 سلطانی مهر: 
تارتار بدتر از این را 

تجربه کرده است
محمــد ســلطانی مهر هافبــک 
تیــم فوتبــال ذوب آهــن دربــاره 
برتــری تیمــش مقابــل نســاجی 
می گویــد: »ایــن بــازی بــرای مــا 
بســیار مهم بود و می خواســتیم 
آخریــن بــازی در ســال 1401 را 
بــا بــرد پشــت ســر بگذاریــم که 
خوشــبختانه این اتفاق رخ داد. 
بــازی خوبــی هــم انجــام دادیــم 
و ایــن بــرد در ادامــه بازی هــا 
بــه مــا کمــک خواهــد کــرد.« 
او در واکنــش بــه انتقادهــای 
صــورت گرفتــه از مهــدی تارتــار 
و اینکه حتــی برخی از هواداران 
ذوب آهن در چند بازی خواهان 
کنــار رفتــن او بودنــد، اینطــور 
ر  رتــا تا ی  مهــد «  : یــد می گو
مربــی بی تجربــه ای نیســت و 
روزهــای بدتــر از ایــن را هــم در 
تیم هــای دیگــر تجربــه کــرده، 
ولــی آن تیم هــا را بــه شــرایط 
خوبی رسانده است. ما پارسال 
هــم در یــک مقطــع دچــار اُفت 
شدیم، ولی در نهایت لیگ را در 
رتبــه هفتم بــه پایان رســاندیم. 
االن هــم شــرایط خوبــی داریــم 
و تــاش می کنیــم تــا در هفــت 
بازی پایانی نتایج خوبی بگیریم 
و رتبــه خوبــی را کســب کنیــم.«
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رضا جعفری:

واقعًا حرفی برای گفتن نداریم

رضا جعفری وینگر نساجی درباره نتایج ضعیف تیمش می گوید: »واقعاً حرفی برای 
گفتــن نداریــم، مــا در ۹ بــازی آخــر خود، موفق به کســب پیروزی نشــدیم و به همین 
دلیل حرفی برای گفتن نمانده است. شرمنده هواداران مان هستیم چون می دانیم 
دل آنها به موفقیت نساجی خوش است. هفت بازی تا پایان فصل باقی مانده است 
که در چهار دیدار میزبان هستیم. سعی می کنیم امتیازات کامل بازی های خانگی را 
به دست بیاوریم. ما برای حفظ آبروی خودمان باید نمایش بهتری داشته باشیم.«

داریوش شجاعیان:

استقالل را هم مثل پرسپولیس می بریم

داریوش شجاعیان هافبک تیم هوادار درباره تقابل با استقالل در سال جدید می گوید: 
»ما با پرسپولیس و سپاهان بازی کردیم و حاال مقابل استقالل قرار می گیریم که یک 
تیم خوب است و در هفته های اخیر به روند خوب خودش برگشته و ما هم بازی بسیار 
مهمــی داریم. همانطور که مقابل پرســپولیس برنــده بازی بودیم، تمام تالش مان را 
می کنیــم کــه شــکل حرفه ای فوتبال را رعایت کنیــم و بتوانیم نتیجه خوبی بگیریم تا 

خودمان را به باالی جدول نزدیک کنیم.«

  ایوب والی:

 خوزستان شهر دوم هیچ تیمی نیست

 حسین حسینی پس از برد استقالل مقابل فوالد خوزستان با انتشار یک استوری و 
نوشتن جمله »خوزستان آبیته« موجی ایجاد کرد که هنوز تالطم آن نخوابیده است. 
حاال ایوب والی کاپیتان کهنه کار فوالد خوزستان هم با انتشار یک استوری به آن پاسخ 
داده : »خوزســتان شــهر دوم هیچ تیمی نیســت. خوزســتان مهد فوتبال آسیاســت و 
همیشه به فوتبالیست و تیم های خودش افتخار می کند. کسانی که در شهر خودشان 

از تیم دیگری حمایت می کنند، افرادی فیک )غیرواقعی( و بی مغزی هستند.«

در آینه
فوتبال ایران

دیگر امیدی به ماندن نیست

نفت مسجدسلیمان در لیگ یک با اشکش!

 وقتــی رضــا عنایتــی بــه طــور ناگهانی از 
نفت مسجدســلیمان جدا شــد و تحت 
هیــچ شــرایطی نمی خواســت بمانــد، 
مسئوالن باشگاه نفت مسجدسلیمان 
چــاره ای نداشــتند جــز اینکــه بــه ســراغ 
نهــا  نــد. آ یــک ســرمربی دیگــر برو
گزینه هــای زیــادی را مــورد بررســی قرار 
دادنــد کــه از مهم تریــن آنهــا می توان به 
مجیــد جالی، محمد نصرتــی، محمود 
فکــری و هومــن افاضلــی اشــاره کــرد. 
وقتــی بــا ایــن مربیــان صحبــت شــد بــه 
ایــن نتیجــه رســیدند کــه نبایــد امیــد 
چندانی به ماندن نفت مسجدسلیمان 
در لیــگ برتــر داشــت. ضمــن اینکــه 
اکثــر آنهــا بــرای ادامــه دادن بــا ایــن تیم 
آن هــم در لیــگ یــک شــرایط ویــژه ای 
داشــتند. بــر ایــن اســاس، مســئوالن 

باشــگاه نفت مسجدســلیمان بار دیگر 
به ســراغ ابراهیم اشکش رفتند. همان 
ســرمربی کــه چنــدی پیــش هدایــت 
زردپوشــان زاگرس نشــین را بــه عهــده 
داشــت امــا خیلــی زود کنــار گذاشــته 
شــد. بــا ایــن شــرایط بــه نظر می رســید 
توافقــی صــورت نگیــرد اما خیلــی زود ۲ 
طــرف بــه توافق رســیدند. در این توافق 
یــک نکته جالب وجــود دارد. ظاهراً هر 
۲ طــرف امیــد چندانــی بــه مانــدن نفت 
مسجدســلیمان در لیــگ برتــر ندارنــد. 
البتــه آنهــا تمــام تــاش خــود را خواهند 
کــرد تــا تیــم در لیــگ برتــر بمانــد امــا 
توافقات به این صورت است که به نظر 
می رســد چنــدان امیدی به ماندن نفت 
مسجدســلیمان در لیــگ برتــر ندارنــد. 
بــه همیــن دلیــل هــم ابراهیم اشــکش 
انتخــاب شــد. همــان مربــی بومــی کــه 
نتایــج خوبــی در لیــگ یــک با اســتقال 
ماثانی به دســت آورد و حاال قرار است 

بــا نفــت مسجدســلیمان ایــن رونــد را 
ادامــه دهــد. پــس ابراهیــم اشــکش 
انتخاب شد تا آخرین تاش های خود را 
برای نگه داشــتن نفت مسجدسلیمان 
در لیــگ برتــر انجــام دهــد. اگــر ایــن 
اتفــاق بیفتــد بــدون شــک جــای خاصی 
در دل هــواداران مسجدســلیمانی پیدا 
می کنــد و فصل بعــد هم کارش را با این 
تیــم در لیــگ برتر ادامه خواهــد داد اما 
اگــر نفت مسجدســلیمان بــه لیگ یک 
ســقوط کنــد، هیچ کــس نمی توانــد بــه 
ابراهیــم اشــکش خــرده بگیــرد و انتقاد 
کنــد. چــرا کــه تیــم را در رده شــانزدهم 
و در بدتریــن شــرایط تحویــل گرفــت. 
بــه ایــن ترتیــب او می مانــد تــا هدایــت 
نفت مسجدســلیمان را در لیگ یک به 
عهــده بگیــرد و ایــن تیــم را به لیــگ برتر 
برگردانــد. بــا توجــه بــه اینکــه ابراهیــم 
اشکش در زمان حضورش در استقال 
ماثانــی با وجود مشــکات مالــی زیاد، 

توانســت بــا یــک تیــم کامــاً بومــی، 
موفقیــت خوبــی بــه دســت بیــاورد و 
هفته ها این تیم را در صدر جدول لیگ 
یک نگه دارد، حاال مسجدســلیمانی ها 
امیدوارند نفت MIS در صورت سقوط، 
خیلــی زود به لیــگ برتر برگردد و کارش 
را در ســطح اول فوتبــال باشــگاهی 
ایــران ادامــه دهــد. اشــکش هــم کــه 
ظاهــراً گذشــته و برکنــاری اش را بــه 
فراموشــی ســپرده، انگیــزه زیــادی دارد 
تــا تیــم شــهرش را به موفقیت برســاند. 
او در مصاحبــه ای در رابطــه بــا ایــن 
مســأله می گویــد: »تیم شــهرم اســت  و 
عــاوه بر مــردم مسجدســلیمان، مردم 
بختیــاری و اســتان خوزســتان، ایــن تیم 
را دوست دارم. برای اثبات توانایی های 
خــودم و ایــن مجموعــه برگشــتم. همه 
بایــد یکــدل شــوند. هیأت مدیــره همه 
جــوره بــه تیــم رســیده و امیــدوارم کــم 
و کاســتی ها برطــرف شــود. در خیلــی 

جاهــای دنیــا ایــن اتفاق افتــاده که یک 
مربــی دوبــاره برگــردد.« اشــکش البته 
ایــن بــار تفکراتــی متفــاوت با قبــل دارد 
و نمی خواهــد هیــچ بازیکنــی را کنــار 
بگــذارد. او قبــاً قصــد داشــت عقیــل 
کعبــی و مقتدایــی را اخراج کند که حاال 
فکــر می کند شــاید در ادامــه راه به آنها 
احتیــاج داشــته باشــد: »مــن بــه تمــام 
بازیکنانــم نیــاز دارم و هیچ پیشــداوری 
نــدارم. هرکس که بــرای این نام بجنگد 
باالتریــن ارزش را پیش ما دارد و هر دو 
بازیکنان خوب و الیق این تیم هستند. 
مــن تمــام شــرایط را دیــدم و پذیرفتــم. 
تمــام هواداران و مســئولین به شــرایط 
واقــف هســتند. آمدم که بــا تمام وجود 
بجنگــم و از کورســوی امیــد بهتریــن 
اســتفاده را بکنیــم.« حــاال بایــد دیــد 
اشکش می تواند نفت مسجدسلیمان 
را در لیــگ برتــر نگــه دارد یــا اینکه باید 

بــرای لیــگ یــک برنامه ریــزی کنــد.

هفته بیســت و ششم لیگ یک امروز 
و فــردا در شــهرهای مختلــف پیگیری 
می شــود کــه در مهم تریــن بــازی، 
تیم هــای مدعــی ســایپا و شــمس آذر 
قزویــن مقابــل هــم قــرار می گیرنــد. 
البتــه شــمس آذر فاصلــه خــود را بــا 
تیم هــای دیگــر زیــاد کــرده و براحتــی 
صــدر را از دســت نخواهــد داد امــا 
ســایپا بــرای لیــگ برتــری شــدن، 
حریفــان جــدی و سرســختی دارد 
کــه بــرای رســیدن بــه هدفــش نبایــد 
امتیــازی از دســت بدهــد. ســایپا کــه 
۳۸ امتیــازی اســت و فقــط بــه خاطــر 
تفاضــل گل کمتــر، در رده چهــارم 
قــرار گرفتــه در صورتــی کــه بتوانــد از 
ســد شــمس آذر بگــذرد امیــد زیــادی 
بــه بازگشــت بــه لیــگ برتــر خواهــد 
داشــت. البتــه بــا توجــه بــه اینکــه 

کادرفنــی ســایپا تغییر کــرده باید دید 
ایــن تیــم بــا ســرمربیگری حســینی 
می توانــد به ۳ امتیاز این بازی خانگی 
برســد یــا نــه. در دیگــر بــازی مهــم 
امــروز، خیبر خرم آبــاد باید مقابل تیم 
پاییــن جدولی خلیج فارس ماهشــهر 
قــرار بگیــرد. خیبری هــا در رده ســوم 
قــرار دارنــد و می خواهنــد اســتقال 
خوزســتان را کنــار بزننــد و بــه رده دوم 
برسند. استقال خوزستان که مدعی 
دیگر حضور در لیگ برتر اســت، فردا 
میهمــان پــارس جنوبــی جــم خواهــد 
بــود. میهمــان تیمی کــه کادرفنی اش 
را تغییــر داده و حــاال قــرار اســت بــا 
امیــد روانخــواه به دنبــال لیــگ برتــری 
شــدن باشــد. فجرسپاســی شــیراز 
کــه بــا ۳۶ امتیــاز رده پنجــم جــدول را 
از آن خــود کــرده، امــروز میزبــان تیــم 

قعــر جدولــی چــوکای تالــش اســت. 
شــاگردان مهــدی رجــب زاده امیــد 
زیــادی دارنــد با پیروزی پــر گل در این 
بــازی بتوانند بــه جمع مدعیان صعود 
برســند و جایــگاه خــود را در جــدول 
بهبــود ببخشــند. ون پــارس اصفهــان 
و چادرملــوی اردکان کــه در نیم فصــل 
دوم متحــول شــدند و نتایــج خیلــی 
خوبی کســب کردند امروز باید مقابل 
هــم قــرار بگیرنــد. اســتقال ماثانــی 
کــه روزهــای عجیبــی را می گذرانــد و 
ایــن بار عزیز فریســات، تمرینات تیم 
را تــرک کــرده، میهمــان تیــم دریا بابل 
اســت. البته اگر اســتقال ماثانی به 
ایــن ســفر بــرود. تیم هــای شــهرداری 
همــدان و خوشــه طایی ســاوه هــم 
امــروز برابــر هــم قرار خواهنــد گرفت. 
در آخریــن بــازی هــم فــردا شــهرداری 

آســتارا از آرمان گهر ســیرجان پذیرایی 
خواهــد کرد. به ایــن ترتیب این هفته 
مــس شــهر بابــک اســتراحت خواهــد 
داشــت. برنامه کامل هفته بیســت و 
 ششــم لیگ یک به این شــرح اســت:

 پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۵، ساعت ۱۵:۰۰
..............  استقال ماثانی دریا بابل
ون پارس اصفهان......  چادرملو اردکان
سایپا..................  شمس آذر قزوین
.........  چوکا تالش فجرسپاسی شیراز
....  خوشه طایی ساوه شهرداری همدان
خیبر خرم آباد.......  خلیج فارس ماهشهر

جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۲۶
...............  آرمان گهر شهرداری آستارا

 ساعت 1۵:00
پارس جنوبی جم.....  استقال خوزستان

ساعت 1۵:۳0

هفته بیست و ششم لیگ یک

جدال سخت مدعیان

 سمیرا شیرمردی
روزنامه نگار

با توجه به اینکه 
ابراهیم اشکش در 
زمان حضورش در 
استقالل مالثانی با 
وجود مشکالت مالی 
زیاد، توانست با یک 
تیم کامًال بومی، 
موفقیت خوبی 
به دست بیاورد و 
هفته ها این تیم را 
در صدر جدول لیگ 
یک نگه دارد، حاال 
مسجدسلیمانی ها 
 MIS امیدوارند نفت
در صورت سقوط، 
خیلی زود به لیگ برتر 
برگردد و کارش را در 
سطح اول فوتبال 
باشگاهی ایران 
ادامه دهد


