ـﺶ
ـﻮد  /واﮐﻨـ
ـﺎﻣﻪ ﻧـ
ـﺰارش ﺑﺮﻧـ
ﮔـ
ﻓﺮدوﺳﯽ ﭘﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ
ﻗﻠﻌﻪﻧﻮﯾﯽ  8ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﻧﯿﻢﻓﺼﻞ اول داﺷﺖ

ـﺮاض
ـﻮد؛ اﻋﺘـ
ـﺎﻣﻪ ﻧـ
ـﺰارش ﺑﺮﻧـ
ﮔـ
ﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪ!
ﻋﺎدل ﻓﺮدوﺳﯽﭘﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره 8
ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺘﻘﻼل داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻟﯿﮓ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮد ﺑﺎﻣﺪاد ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ)ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه( از ﺳﺎﻋﺖ  00:04آﻏﺎز
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﯿﺴﺖ و دوم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در ﺑﺨﺸﯽ ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﻣﯿﺮ ﻗﻠﻌﻪﻧﻮﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
و راﺟﻊ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﻋﻠﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ و اﻧﺘﻘﺎدش ﺑﻪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن و ﮐﻤﯿﺘﻪ
داوران آﯾﺘﻤﯽ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ؛ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﯿﺪ ﻓﺮخﻧﮋاد از ﺗﻬﺮان ﺗﺎ آﺑﺎدان
ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺟﺒﺎری در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای
ﺣﻀﻮری راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﺮوح اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت را در
زﯾﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ:

ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی »ﺑﻠﻪ« ﯾﺎ
»ﺧﯿﺮ« ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال »آﯾﺎ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان از ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳﯿﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟« را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.

آﻧﭽــــﻪ در ﺑﺮﻧــــﺎﻣﻪ
اﻣﺸﺐ ) (96/11/17ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ:

ﻧــــﻮد

– ﻓﻮﺗﺒﺎل ،ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺷﻮر ﺑﺮزﯾﻠﯽ و ﯾﮏ روز ﺗﻠﺦ در ﻓﻮﺗﺒﺎل آﺑﺎدان.
– ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﺷﻔﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺑﺰرگ.
– ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺷﺪن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎ رﻗﺒﺎ و ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺳﻘﻮط.
– ﮔﻔﺖوﮔﻮی زﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺟﺒﺎری ،ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺘﻘﻼل.

* در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﯾﺘﻢ ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺟﺬاب ﺑﺎ ﺣﻤﯿﺪ ﻓﺮخﻧﮋاد ،ﺳﺘﺎره آﺑﺎداﻧﯽ
ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﻗﺒﻞ و ﺣﯿﻦ ﭘﺮواز از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ آﺑﺎدان و ﺣﻀﻮرش در اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺑﺎزی ﻧﯿﻤﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺟﺎم ﺣﺬﻓﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و
اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ زادﮔﺎﻫﺶ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ آن
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻓﯿﻠﻢ ارﺗﻔﺎع ﭘﺴﺖ و ﺷﺐ واﻗﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽﻫﺎی
ﮔﺮوه ﻟﯿﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮزﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﯿﮏآف ﭘﺨﺶ ﺷﺪ.

ﺟﻨﮓ  ،آﺑﺎدان  ،ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎ ﺣﻤﯿﺪ ﻓﺮخ
ﻧﮋاد

* ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان  1اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻬﺮان 2
– ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺮﺑﯿﺎن
ﻓﺮاز ﮐﻤﺎﻟﻮﻧﺪ :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪی ﮔﻞ را ﺧﻮردﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آب ﯾﺦ ﺑﻮد؛
در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻮپ ،ﻣﯿﺪان و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻮدﯾﻢ و در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻢ ﻓﺮﺻﺖ
ﮔﻠﺰﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﺳﺘﻘﻼل داﺷﺘﯿﻢ؛ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺗﯿﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ آن ﺗﻮپ در ﮔﻞ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

وﯾﻨﻔﺮد ﺷﻔﺮ :روﺣﯿﻪ و ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺎ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﺳﺖ؛ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺟﻮاﻧﻤﺎن وﺟﻮد دارد را ﻣﯽداﻧﯿﻢ و از ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﻓﯿﻨﺎل را ﺑﻪ او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﮔـﺬر وﯾﻨﻔـﺮد ﺷﻔـﺮ و اﺳـﺘﻘﻼل ﺗﻬـﺮان از
ﺑﺮزﯾﻞ آﺑﺎدان ﺑﻪ ﻓﯿﻨﺎل ﺣﺬﻓﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داوری ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و اﺳﺘﻘﻼل
ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻨﺎﯾﯽ
ﭘﯿﺶ از ﮔﻞ اول اﺳﺘﻘﻼل ،اﮔﺮ ﺗﻮپ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻠﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻄﺎی ﻫﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آﻓﺴﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی اﻋﻼم ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺻﺤﻨﻪ ﺧﻄﺎ ﻧﺒﻮد و دروازهﺑﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﺶ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮد و
ﺗﻮپ را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎی ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﺳﺘﻘﻼل اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪ.
در ﻧﯿﻤﻪ اول ﻣﯿﻼد زﮐﯽﭘﻮر ﺑﺎ دﺳﺖ ﺟﺎﺳﻢ ﮐﺮار را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد و از ﭘﺸﺖ
روی ﻫﺎﻓﺒﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد اﯾﻦ
ﺗﯿﻢ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﺪاﻓﻊ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﺑﺎ آرﻧﺞ و ﺑﺪون ﺗﻮپ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬﻨﺎم ﺑﺮزای
زد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ﻓﻐﺎﻧﯽ او را اﺧﺮاج ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻧﮕﺮﻓﺖ.
ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻗﺒﻞ از ﻋﺒﻮر ﺗﻮپ از ﺧﻂ دروازه اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻮپ را دﻓﻊ ﮐﺮد و
ﮔﻠﯽ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪ.
ﻣﺠﯿﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ روی ﻟﻮﺳﯿﺎﻧﻮ ﭘﺮﯾﺮا ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرت زرد)دوم( ﺑﻪ ﻣﺪاﻓﻊ اﺳﺘﻘﻼل داده ﻣﯽﺷﺪ.

ﻗﻠﻌﻪﻧــﻮﯾﯽ :ﻧﯿﻢﻓﺼــﻞ اول  8ﻧﻔــﺮه
ﺑﻮدﯾﻢ!
اﻣﯿﺮ ﻗﻠﻌﻪﻧﻮﯾﯽ ،ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ذوبآﻫﻦ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﯽ دیﻣﺎه
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:
ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪم و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ،ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺗﯿﻢ در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ ِ اﻣﯿﺮ
ﻗﻠﻌﻪﻧﻮﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در اﯾﻦ اﺗﻔﺎق داﺷﺘﻢ.
او اداﻣﻪ داد :ذوبآﻫﻦ در ﯾﮏ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد،
ﻧﻪ اﻣﯿﺮ ﻗﻠﻌﻪﻧﻮﯾﯽ؛ ﯾﮏ ﻫﻤﺪﻟﯽ و اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ در ﺗﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ
ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد.
ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ذوبآﻫﻦ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در ﺧﯿﻠﯽ از ﺑﺎزیﻫﺎی ﻧﯿﻢﻓﺼﻞ اول  8ﻧﻔﺮه
ﺑﻮدﯾﻢ وﻟﯽ در دور ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺗﯿﻢ ﻫﻤﺪل ﺷﺪﯾﻢ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪم اﯾﻦ
ذوبآﻫﻦ ﺑﺎ آن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮم ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد و ﻫﻨﻮز ﻋﻘﺐ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ اﮔﺮ
در ﻧﯿﻢﻓﺼﻞ اول آن ﻣﺸﮑﻼت را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ اﻻن ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ رﻗﺎﺑﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ.
ﻗﻠﻌﻪﻧﻮﯾﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :وﻗﺘﯽ ﮐﻨﺎر ﺧﻂ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺣﺮﯾﻒ را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ از ﺗﻌﻮﯾﺾﻫﺎ را ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻢ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ؛ ﻗﻠﻌﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽرﺳﻨﺪ؛ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎری اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺮای آن وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﻧﯿﺖ ﻫﻢ ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ ،اﺑﺮاز ﮐﺮد :ﻣﻦ از
ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺟﺪول رﻓﺘﻢ و آن را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻢ وﻟﯽ ﮐﺎرم را
دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﮐﺮدم؛ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﺎن وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﯾﻢ.

اﻣﯿﺮ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﯽ دی ﻣﺎه

ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ اﯾﺮان

ﺣﺴﯿﻨﯽ :ﻫﺪﻓﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ﺑﺮای ﺗﯿﻢ
اﺳﺖ
ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،دروازهﺑﺎن اﺳﺘﻘﻼل ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺎزﯾﮑﻦ دیﻣﺎه از
ﻧﮕﺎه ﻧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد در ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﯾﮏ
ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ و ﺗﯿﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن در آن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ؛ ﺗﯿﻢ ﻣﺎ
ﻃﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی ﺷﻔﺮ از ﺟﻠﻮی زﻣﯿﻦ ﭘﺮس ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺳﯿﻢ.
او اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﻋﮑﺲ ﺗﯿﻤﯽ ﺳﺎﯾﭙﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﯿﻢ
ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ.
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد 100 :درﺻﺪ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻦﺷﯿﺖﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﮐﺎرم را ﺳﺨﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎرات را از ﻣﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد؛ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺗﻢ را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدم
و ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻦﺷﯿﺖ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﯿﻤﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻢ.
دروازهﺑﺎن اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺨﺘﯽ در ﮐﻨﺎر رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی
آﺳﯿﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ رو دارﯾﻢ؛ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ آﺧﺮ ﺳﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻫﻮاداران داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺟﺎم ﺣﺬﻓﯽ را ﺗﻘﺪﯾﻢ آﻧﻬﺎ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ دی ﻣﺎه ﻟﯿﮓ
ﺑﺮﺗﺮ اﯾﺮان

ﺟﺒـﺎری :در ﻗـﺮاردادم ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده
ﮐﺮدﻧﺪ
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺟﺒﺎری ،ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎن اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮد
ﺑﻮد در اﺑﺘﺪای ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺿﻤﻦ ﻋﺮض ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪه ﯾﺎد
اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎﮐﺮ و ﺗﺸﮑﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻮم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﺪای اﻋﻀﺎی
ﺑﺪن ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺴﺆوﻻن و ﻣﺮدم درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن
را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮیﻫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
او در ﻣﻮرد ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﭘﯿﺶ از ﻟﯿﮓ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻣﻘﻄﻌﯽ
از اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺮدم در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ آﻗﺎی ﻣﻨﺼﻮرﯾﺎن ﻗﺒﻞ
از ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﯿﻢ اﺳﺘﻘﻼل
ﺑﺎﺷﯽ؛ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی ﻫﺴﺖ و
دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﻓﻀﺎی ﭘُﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ را ﻣﺠﺪدا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻢ ،ﻗﺮارداد را
ﺑﺴﺘﻢ.
ﺟﺒﺎری اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺧﻮدم ﺑﺮای ﻧﺒﻮدن ﺣﺮف و ﺣﺪﯾﺚﻫﺎ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدم
ﺗﺴﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ وﻟﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه و آﻗﺎی ﻣﻨﺼﻮرﯾﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﻠﻪ
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﻣﺎ را روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﯾﮏ ﻗﺮاردادی در دﻓﺘﺮ آﻗﺎی
ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻨﺪه ﻫﯿﭻ ﺑﺤﺜﯽ در ﻗﺮارداد ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﭼﻮن
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻮدم؛ اﺻﻼ در ﮐﻞ ،ﻗﺮارداد را ﻧﺨﻮاﻧﺪم ﭼﻮن
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻀﻮر آﻗﺎی ﻣﻨﺼﻮرﯾﺎن ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ
ﻧﺰدم.
او در ﺧﺼﻮص ﻧﺎراﺣﺘﯽ دﮐﺘﺮ ﻧﻮروزی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :دﮐﺘﺮ ﻧﻮروزی ﻧﺎراﺣﺖ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺪون ﺗﺴﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺮاردادم ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﻮاﺷﯽ
ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و اﯾﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﻮد؛ ﮐﺎﻣﻼ ﺣﻖ دﮐﺘﺮ ﻧﻮروزی
ﺑﻮد و ﺣﻖ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻢ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮاردادم اﮔﺮ
ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ،اﺟﺎزه ﺑﺎزی را ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در اردوی ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﻏﺬا
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮاردادﺷﺎن اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺻﻮرت ﻋﺪم
رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎه از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزﯾﮑﻦ ،ﻗﺮارداد ﻓﺴﺦ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ در
ﻗﺮارداد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻔﺮات آﻣﺪه ﺑﻮد؛ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﻔﺎد
ﻗﺮارداد را ﺧﻮاﻧﺪه و آن را ﺣﺬف ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﺜﺎل ﻣﻦ و ﻣﺠﯿﺪ
ﺣﺴﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﻨﺼﻮرﯾﺎن
ﺟﻠﺴﻪای ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﻗﺮار ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را از ﻗﺮاردادم ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ.

ﺟﺒﺎری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :وﻗﺘﯽ ﻗﺮارداد را دﯾﺪم ،ﻓﻬﻤﯿﺪم ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ؛ آﻗﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﺴﺎﺋﻞ را در
ﻗﺮارداد وارد ﮐﻨﻨﺪ.

او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﻋﻮﺗﺶ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻌﺪ از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم
داده ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ و ﻣﻬﺪی رﺣﻤﺘﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺮوﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ،دﯾﺪﯾﻢ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده وﻟﯽ
ﻣﻬﺪی در ﺟﺮﯾﺎن و ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد.
ﻫﺎﻓﺒﮏ ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺪون ﺗﺴﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ اردوی
ارﻣﻨﺴﺘﺎن رﻓﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از آن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﯾﻢ؛ دﮐﺘﺮ ﻧﻮروزی
ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺎ را ﺗﺴﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن در ﻟﯿﮓ ﺑﺎزی ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﺑﺮﺧﻼف
ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﻨﺪه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺪﻧﺴﺎزی داﺷﺘﻢ و ﺷﺨﺼﺎ اﯾﻦ
را اﻧﺠﺎم دادم؛ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪم اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪن ﺑﺎزﯾﮑﻦ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﻌﺪ اﻓﮑﺎرش آﻣﺎده ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺪﻧﺴﺎزی ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﺎ
ﻣﻮﻻﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادم و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪم.
ﺟﺒﺎری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﻌﺘﻘﺪم
ﺑﺪﻧﺴﺎزی ﻧﮑﺮدن اﺳﺘﻘﻼل در ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﯿﻢ ﺑﻮد؛ ﺟﻠﺴﻪای
ﻧﯿﺰ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﺎرﺳﺎل ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد و
اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﭘﮋﻣﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺧﻮدم ﺷﺨﺼﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮدم؛ ﯾﮏ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ورم زاﻧﻮ از ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت
دور ﺑﻮدم وﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﮐﺎرم را اداﻣﻪ دادم؛ ﺑﺤﺜﻢ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ و در ﮐﻨﺎر ﺗﯿﻢ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﻢ.
او ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻋﺪم اﺟﺎزه ﺑﺮای ﺣﻀﻮرش در ﺗﻤﺮﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼل اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
آﻗﺎی ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﭘﯿﺎﻣﮏ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﺮوﯾﻢ؛ ﻓﺮدای آن روز
ﺧﺒﺮدار ﺷﺪم ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺪی رﺣﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺮوﯾﻢ؛ آن
ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺴﺆوﻻن ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ زدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس درﺳﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﯽ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای اﯾﻦ وﺳﻂ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﻬﺪی رﺣﻤﺘﯽ
ﺳﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎزی را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ؛ در آن ﻣﻘﻄﻊ اﻇﻬﺎرات
آﻗﺎی ﻣﻠﮑﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ ﺑﻮد.
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎدآور ﺷﺪ :آﻗﺎی ﻣﻨﺼﻮرﯾﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ رﺣﻤﺘﯽ
در ﺗﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ و آﻗﺎی اﻓﺘﺨﺎری ﻧﯿﺰ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺟﺒﺎری در ﺗﯿﻢ
ﻧﺒﻮد.

ﺟﺒﺎری در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل
دﻟﯿﻞ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺶ را ﮔﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز
ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و دﻟﯿﻠﯽ ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ ،اﺗﻔﺎق ﻋﺠﯿﺐ و ﻓﺎﺟﻌﻪای ﺑﺮای ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﻣﺎ اﺳﺖ؛ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدم ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﺮوم؛ آﻗﺎی
وﺛﻮق اﺣﻤﺪی ،رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﯿﻌﺖ ﻓﺪراﺳﯿﻮن راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻦ
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ زدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد؛ ﻫﺮ
ﻟﺤﻈﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﻓﯽ زدﻧﺪ و در اداﻣﻪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪرﮐﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻗﺮاردادم را ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﻓﺴﺦ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺻـﺤﺒﺖ ﻫـﺎی ﺟﺒـﺎری در ﻣـﻮرد ﻗـﺮارداد و
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ در ﺟﻠﺴﻪای از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل
اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدم ،اﻓﺰود :ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎی ﺗﯿﻢ ﺟﻠﺴﻪ
داﺷﺘﯿﻢ؛ از ﻣﺴﺆوﻻن ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﻣﺜﻞ ﯾﺦﺳﺎز داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺎﺳﺎژور ﺗﯿﻢ ﯾﮏ ﯾﺦ ﻗﻬﻮهای ﺑﻪ ﻣﻦ داد ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮا اﯾﻨﻄﻮر اﺳﺖ و او ﮔﻔﺖ ﭼﻮن ﯾﺦﻫﺎ را ﺑﺎ آﺟﺮ ﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ!؛
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻬﯿﻪ روﻏﻦ ﻣﺎﺳﺎژورﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد ﭼﻮن ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺟﺒﺎری اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﯾﮑﯽ ،دو ﻣﺎه ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽدﻫﯿﻢ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت
را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﻧﺪ؛ در اردوی ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻫﯿﭻ
ﭘﻮل ﺗﻮ ﺟﯿﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﯽ دادﻧﺪ ﺧﺮج ﮐﻨﻨﺪ؛ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﭘﻮل ﻧﺪادن ،در ﮐﻤﭗ ارﻣﻨﺴﺘﺎن درب رﺳﺘﻮران ﻫﺘﻞ را ﺑﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن روی ﻫﻢ ﭘﻮل ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻏﺬا ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﻫﺎﻓﺒﮏ ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎدآور ﺷﺪ :از روزی ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻢ را در ﺑﺎﺷﮕﺎه
اﺳـﺘﻘﻼل ﮔﺬاﺷﺘـﻢ ،اﯾـﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑـﻮد؛ آن زﻣـﺎن آﻗـﺎی ﻣﻨﺼﻮرﯾـﺎن ﮐـﻪ
ﺣﺮﻓﻪایﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻦ ﯾﺦ رﯾﮑﺎوری ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺮﯾﻦ را اﻧﺠﺎم

ﻣﯽداد و ﻣﺎ ﻫﻢ در ﻣﻨﺰل دوش ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ؛ واﻗﻌﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ اداﻣﻪ دارد ،در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﺎ دور ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ ﮐﺠﺎ
ﻣﯽرﺳﺪ؟
او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﯿﻢ زﻣﯿﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ ﮔﻔﺘﻢ آﻗﺎی اﻓﺘﺨﺎری ﭼﻄﻮر اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺳﺎده را ﻧﺪارﯾﻢ؟ از دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ و ﺣﻤﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺴﺖ ،ﺧﻮدﺗﺎن
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺟﺒﺎری اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ ،از ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﯿﻢ ﺧﺠﺎﻟﺖ
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم؛ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ آرزو ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل آﻣﺪهاﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺳﻢ ،ﻃﺮﻓﺪار ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل
اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت را دارد؛ آﻗﺎی اﻓﺘﺨﺎری و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺜﻞ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ
ﺳﺮﭘﻮش و ﻣﺮﻫﻢ ﻣﻮﻗﺘﯽ روی اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و اﺳﭙﺎﻧﺴﺮ ﭘﻮﻟﯽ را
ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺻـﺤﺒﺖ ﻫـﺎی ﺟﺒـﺎری در ﻣـﻮرد ﻣﻨﺼﻮرﯾـﺎن و
ﺷﻔﺮ ﺗﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل

ﻫﺎﻓﺒﮏ ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺧﻄﺎﺑﻢ ﺑﻪ وزﯾﺮ ورزش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه
اﺳﺘﻘﻼل را اداره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ اﯾﺮادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻗﺎی اﻓﺘﺨﺎری در ﻣﯿﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،وﺟﻮد دارد؛ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺗﯿﻢ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛
ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل وﻗﺘﯽ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎ
ﻫﻮادارا دارﯾﻢ وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺟﺒﺎری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻦ را از ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﺤﺮوم
ﮐﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ)ﻓﺮدوﺳﯽﭘﻮر( ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ آن ﻟﺤﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻗﺎی اﻓﺘﺨﺎری داﺷﺘﻢ
ﺧﻮب ﺑﻮده ﯾﺎ ﻧﻪ؛ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼت را اول از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،ﻧﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی؛ در اداﻣﻪ رﻓﺘﺎر اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺮد ،ﻧﺸﺎن
داد ﮐﺎرم اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺒﻮده ﭼﻮن رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ درﺳﺖ ﻧﺒﻮده

اﺳﺖ.
او در ﺧﺼﻮص ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﭘﺮوﻧﺪه او و اﺳﺘﻘﻼل ﮔﻔﺖ:
آﻗﺎی وﺛﻮق اﺣﻤﺪی ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻮﺛﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را
ﺑﻪ ﻣﻦ دادﻧﺪ ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ اﯾﺸﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﺣﺮفﻫﺎﯾﻢ را ﺑﮕﻮﯾﻢ؛
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل زﻣﺎن
را در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﺮﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ زودی رای در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺎﻓﺒﮏ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻋﻨﻮان ﮐﺮدن
ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﺟﺎزه ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﺮای ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در ﺗﻤﺮﯾﻦ ،اﯾﻦ را ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ.
ﺟﺒﺎری ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزﯾﮑﻦ را ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ
دﻫﺪ؛ از ﻋﻤﻠﮑﺮدم ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدم وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ دﻟﯿﻠﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺴﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﯾﮏ
ﺑﺎر ﻋﻨﻮان آﻗﺎی ﺷﻔﺮ)ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ( ﻣﻦ را ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺣﺘﯽ آﻗﺎی ﺷﻔﺮ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻣﺴﺆول ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻦ ﮐﺮدﻧﺪ؛ از ﻃﺮف ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﺸﺎن)ﺷﻔﺮ( روز اول
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻬﺪی رﺣﻤﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ

ﺗﯿﻢ

ﺑﺮﮔﺮدد

وﻟﯽ

اﯾﺸﺎن)ﺟﺒﺎری(

او در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﺪوم ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺶ ﻗﺒﻞ از ﻓﺼﻞ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ از ﻃﺮف
اﯾﻔﻤﺎرک اﺟﺎزه ﺑﺎزیﻫﺎ را ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﺴﺖ
ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ؛ ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻬﺪی ﻗﺎﺋﺪی ﭘﯿﺶ دﮐﺘﺮ
راﺿﯽ رﻓﺘﯿﻢ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ؛ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﺮد
ﻣﻮﺿﻮع ﭼﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺮﮐﺘﺸﺎن را ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺟﺒﺎری ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﭘﺎی ﺑﻨﺪه دﭼﺎر اﯾﺮادﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ وﻟﯽ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎزی ﮐﻨﻢ؛ ﻋﻤﻞﻫﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺳﺨﺖ ﺑﻮده و  100درﺻﺪ
آﻣﺎده ﻧﯿﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺟﺒﺎری ﻓﻘﻂ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
او در اﻧﺘﻘﺎد دوﺑﺎره ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺘﻘﻼل ﮔﻔﺖ :ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻨﻢ از
اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﯿﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ اﯾﺮان ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻮدم وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ
ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ؛ ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎل ﭼﺮا زﻣﯿﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ
ﻧﺪارد؟؛ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ زﻣﯿﻦﻫﺎ را اﺟﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺗﻤﺎم ﺗﯿﻢﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﮐﻤﭗ
ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ دارﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﺗﯿﻢ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن زﻣﯿﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

ﻧﺪارﯾﻢ.
ﻫﺎﻓﺒﮏ ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺘﻘﻼل اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ ﺑﻮد
و ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻀﻮر در
دروازه اﺳﺘﻘﻼل را داﺷﺖ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ از ﺻﺒﺢ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﭼﻪ ﺗﻮﻗﻌﯽ ﻣﯽرود؟؛ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن
ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت را ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﯿﻢ؛ اﻻن ﻣﻦ ِ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺟﺒﺎری ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺟﺤﺎﻓﯽ ﮐﻪ در ﺣﻘﻢ ﺷﺪه ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ؛ اﺻﻼ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ؟ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺴﺖ ،ﮐﺠﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ او ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﺎ
وﺟﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادی رﺷﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﻮم ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻼش
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد آﮐﺎدﻣﯽام را ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ؛ ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻟﺬت زﯾﺎدی ﻫﻢ در اﻧﺘﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﻮان
و ﺑﭽﻪ را ﻓﻀﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ؛ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﮔﺮ ﻫﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،در
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺟﺒﺎری راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻗﺎﺋﺪی در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﯾﮏ ﻣﻘﺪار در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
را ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن از اﺧﻼق ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ؛ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﺪی
دارﯾﻢ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﺮا رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ
اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در زﻧﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻤﺎس
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﯿﺘﺮ ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ »ﻗﺎﺋﺪی ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻧﺸﻮ!«
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺻﻼ روش درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﯾﻦ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﻮاﺷﯽ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ ﻗﺎﺋﺪی ﺷﺒﯿﻪ ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ آدمﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
او در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺴﻌﻮد ﺷﺠﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﺸﺎن ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد را
ﻗﺒﻞ از آن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺆوﻻن ﺑﮕﻮﯾﺪ؛ اﮔﺮ ﻓﺪراﺳﯿﻮن و ﻣﺴﺆوﻻن ﻣﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻗﺒﺶ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؛
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺷﺠﺎﻋﯽ ﭼﻪ ﺿﺮری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭼﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺑﺮای او در ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﺑﻨﺪه ﻣﯽداﻧﻢ ﻣﺴﻮوﻻن در دﺳﺘﺮس ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد؛ ﺷﺠﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺆوﻻن ﻓﺪراﺳﯿﻮن زﻧﮓ زده وﻟﯽ
ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺆوﻟﯽ ﭘﺎﺳﺨﺶ را ﻧﺪاده اﺳﺖ؛ اﻣﯿﺪوارم ﺣﻖ ﻣﺴﻌﻮد ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺸﻮد و
در ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮم ﻗﺮار دارد.

ﺷﻤﺎره ﻫﺸﺖ ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺘﻘﻼل ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻧﻮان اﯾﺮاﻧﯽ در
ورزﺷﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮ »ﻫﻔﺖ ﺷﻬﺮ ﻋﺸﻖ را
ﻋﻄﺎر ﮔﺸﺖ ،ﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﻧﺪر ﺧﻢ ﯾﮏ ﮐﻮﭼﻪاﯾﻢ« ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺣﻞ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
وﺟﻮد دارد.

ﺻـﺤﺒﺖ ﻫـﺎی ﺟﺒـﺎری در ﻣـﻮرد ﻗﺎﺋـﺪی ،
ﻣﺴــﻌﻮد ﺷﺠــﺎﻋﯽ و ﺣﻀــﻮر ﺑــﺎﻧﻮان در
اﺳﺘﺎدﯾﻮم

* ﭘﺪﯾﺪه  0ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزی 3
ﻧﮑﺎت ﺑﺎزی
 405دﻗﯿﻘﻪ ﮔﻞ ﻧﺰدن ﭘﺪﯾﺪه ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﮔﻞ ﻧﺰدن ﭘﯿﺎﭘﯽ.
ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪی ﺑﺪون ﭘﯿﺮوزی در ورزﺷﮕﺎه اﻣﺎم رﺿﺎ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﺳﻪ ﮔﻞ ﭘﺪﯾﺪه در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ.
– ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺮﺑﯿﺎن
ﺳﺎﻏﻼم :در ﺑﺎزی ﻗﺒﻞ ،در داﺷﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺪ ﺑﻮدﯾﻢ وﻟﯽ اﻣﺮوز
ﺧﻮب ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﺑﺎ دو ﮔﻞ اﺣﺴﺎن ﭘﻬﻠﻮان ﺑﺮد ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردی.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮی :در روزی ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﺎﺧﺘﯿﻢ؛ از دﻗﯿﻘﻪ  10-12ﺑﺎزی را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﯾﮑﯽ ،دو
ﻣـﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ داﺷﺘﯿـﻢ ﮐـﻪ ﺑﻬـﺮه ﻧـﺒﺮدﯾﻢ؛ در دﻗﯿﻘـﻪ  15ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ
دروازهﺑﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت روی ﺳﻌﯿﺪ ﺻﺎدﻗﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺧﺮاج ﻣﯽﺷﺪ
وﻟﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﺎ ﺑﺎ دو ﮐﺎرت زرد اﺧﺮاج ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ اﺳﺖ.

ﺗﺮﯾﻦﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﺑﯿﺴﺖ و دوم ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ
– ﺣﺮﮐﺎت ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ :ﺣﺴﯿﻦ زاﻣﻬﺮان ،ﻓﺮﺷﺎد ﺳﺎﻻروﻧﺪ ،ﻓﺮﯾﺪ ﺑﻬﺰادیﮐﺮﯾﻤﯽ،
ﻓﺮﺷﺎد اﺣﻤﺪزاده ،وﺣﯿﺪ ﻧﺎﻣﺪاری ،ﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮی ،ﺷﻬﺮام ﮔﻮدرزی ،ﺳﻠﻤﺎن
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻗﻠﯽزاده ،ﭘﻮرﯾﺎ آرﯾﺎﮐﯿﺎ ،ﻣﻬﺪی زﺑﯿﺪی و روزﺑﻪ ﭼﺸﻤﯽ.
– ﺗﯿﺮک دروازه :ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی)ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻬﺮان(
– ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ :ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزی)ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪه(
– ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ :ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﭙﻮر)ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﭙﺎﻫﺎن(
– ﭘﺎس ﮔﻞ :ﻣﻬﺪی ﻣﻬﺪیﭘﻮر)ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪه(
– ﻣﻬﺎر :وﺣﯿﺪ ﺷﯿﺦوﯾﺴﯽ)ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﭙﯿﺪرود(
– ﮔﻞ :ﻣﻬﺪی ﻣﻬﺪیﭘﻮر)ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪه(

ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ )(96-11-16

* ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ  2ﺳﭙﺎﻫﺎن 0
ﻧﮑﺎت ﺑﺎزی
ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎزی ﺳﯿﺪ ﺟﻼل ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ.
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ در  6ﺗﻘﺎﺑﻞ اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﺎن در ﻫﺮ ﺑﺎزی ﺣﺪاﻗﻞ  2ﮔﻞ زده
اﺳﺖ.
ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﭼﻬﺎر
ﺷﮑﺴﺖ ﭘﯿﺎﭘﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻠﯿﻦﺷﯿﺖِ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ِ ﺑﺮاﻧﮑﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﭙﺎﻫﺎن.
ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺑﺪون ﭘﯿﺮوزی در ﺧﺎرج از اﺻﻔﻬﺎن.
اﺑﺮاﻫﯿﻢزاده در  12ﺗﻘﺎﺑﻞ اﺧﯿﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺮﻧﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

اﺑﺮاﻫﯿﻢ زاده ،ﺳﯽاُﻣﯿﻦ ﻣﺮﺑﯽ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮی ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮاﻧﮑﻮ ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮرد.
– ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺮﺑﯿﺎن
ﺑﺮاﻧﮑﻮ اﯾﻮاﻧﮑﻮوﯾﭻ :اﺳﺘﺤﻘﺎق اﯾﻦ ﺑﺮد را داﺷﺘﯿﻢ؛ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ
ﮔﻞﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺣﺘﯽ
رخ ﺑﺪﻫﺪ.
ﻣﻨﺼﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻢزاده :ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ در ﮐﻨﺎر ﺟﻮاﻧﺎن ،در
دﻗﺎﯾﻖ زﯾﺎدی از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮب ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﻢ.

از ﺧﻄـﺮ ﺳـﻘﻮط ﺑـﻪ دﺳـﺘﻪ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺗـﺮ ﺗـﺎ
دﻓـﺎع از ﻗﻬﺮﻣـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﭘﺮﺳـﭙﻮﻟﯿﺲ ﻣﻘﺎﺑـﻞ
ﺳﭙﺎﻫﺎن

* ﺳﭙﯿﺪرود  1اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮزﺳﺘﺎن 1
ﻧﮑﺎت ﺑﺎزی
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽای وﺣﯿﺪ ﺷﯿﺦوﯾﺴﯽ در ﻟﯿﮓ و ﺟﺎم ﺣﺬﻓﯽ ﻣﻬﺎر ﮐﺮد.
اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ از روی ﻧﻘﻄﻪ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﮔﻞ ﻧﺰده ﺑﻮد،
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺪ.
اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺪون ﭘﯿﺮوزی ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ.
– ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺮﺑﯿﺎن
ﻋﻠﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ :ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﮑﻢ ﺷﮑﺴﺖ را دارد ﭼﻮن اﺳﺘﻘﻼل
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﯾﮑﯽ از رﻗﺒﺎی ﻣﺎ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺪول اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ

ﺷﺮاﯾﻄﻤﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﺮد.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ وﯾﺴﯽ :ﺑﺎزی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﺮ دو ﺗﯿﻢ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
وﻟﯽ اﯾﻦ دﯾﺪار ﻣﺴﺎوی ﺷﺪ؛ در ﮐﻞ از اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪارم.

* اﻇﻬﺎرات ﻋﻠﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ ،ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺳﭙﯿﺪرود ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮد ،ﻣﻬﺪی ﺗﺎج
و ﮐﻤﯿﺘﻪ داوران در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﻌﺪ از دﯾﺪار ﺑﺎ ﺳﭙﯿﺪرود ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ.

ﮐﻨﻔﺮاﻧـﺲ ﺧـﺒﺮی ﺟﻨﺠـﺎﻟﯽ و ﮐﺎﻣـﻞ ﻋﻠـﯽ
ﮐﺮﯾﻤـﯽ ﭘـﺲ از ﺑـﺎزی ﺳـﭙﯿﺪرود -اﺳـﺘﻘﻼل
ﺧﻮزﺳﺘﺎن

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داوری
– ﺳﭙﯿﺪرود و اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮزﺳﺘﺎن
اﻋﻼم ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺳﭙﯿﺪرود درﺳﺖ ﺑﻮد ﭼﻮن ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮزﺳﺘﺎن
در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﺶ ﺑﺮای زدن ﺗﻮپ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮد و ﺗﻮپ ﺑﻪ دﺳﺖ او ﺑﺮﺧﻮرد
ﮐﺮد.
ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮزﺳﺘﺎن روی ﮐﻌﺒﯽ ﺧﻄﺎ ﮐﺮد وﻟﯽ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ اﺧﻄﺎر
ﻧﺪاﺷﺖ.
در زﻣﺎن ﮔﻞ ﺳﭙﯿﺪرود ،ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ دروازهﺑﺎن اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮزﺳﺘﺎن را
ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻄﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﺪ.
ﻗﺒﻞ از اﺧﺮاج ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺳﭙﯿﺪرود ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻄﺎی ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ دروازهﺑﺎن اﯾﻦ
ﺗﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺎرت ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﭙﯿﺪرود درﺳﺖ ﺑﻮد.
ﻣﺎﻫﯿﻨﯽ ،ﻣﺪاﻓﻊ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻪ ﺗﻮپ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد و ﺧﻄﺎی

ﻫﻨﺪ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ داور درﺳﺖ ﺑﻮد.
– ﭘﺪﯾﺪه و ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزی
آﻟﻤﯿﺪا ،دروازهﺑﺎن ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪ وﻟﯽ ﻧﺤﻮه ﺗﮑﻞ او
اﺧﻄﺎر و ﯾﮏ ﺧﻄﺎ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻋﻼم ﻧﺸﺪ.
ﺧﻄﺎی ﻣﺮادﻣﻨﺪ و ﮐﺎرت زرد ﺑﻪ او درﺳﺖ ﺑﻮد.
ﻣﺪاﻓﻊ ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﭘﺸﺖ ﭘﺎی ﭼﭗ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺿﯽ را زد و ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ
ﺳﻮد ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
– ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ و ﺳﭙﺎﻫﺎن
ﻣﺪاﻓﻊ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺧﻄﺎﯾﯽ روی ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺳﭙﺎﻫﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪ.
ﯾﺰداﻧﯽ روی ﻋﻠﯿﭙﻮر ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎی ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﻧﺸﺪ وﻟﯽ داور ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از
زدن ﮐﺮﻧﺮ ،ﺑﻪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽداد.
ﺳﺎﺳﺎن اﻧﺼﺎری اﺑﺘﺪا روی ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ ﺧﻄﺎ اﻧﺠﺎم داد وﻟﯽ ﭘﺲ از آن،
دروازهﺑﺎن ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﻋﺘﺮاض ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺳﭙﺎﻫﺎن ﮐﺎرت زرد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
اﺣﻤﺪزاده روی آﻗﺎﯾﯽ ﺧﻄﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ داور ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ را
اﺧﺮاج ﻣﯽﮐﺮد.

* ذوبآﻫﻦ  2اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻬﺮان 1
ﻧﮑﺎت ﺑﺎزی
ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎزی اﻣﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﻞ ﻓﺼﻞ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺮ.
اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎ دادن  7ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ،رﮐﻮرددار در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ.
ذوبآﻫﻦ ﺑﺎ زدن  10ﮔﻞ در  15دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ،رﮐﻮرددار در ﻟﯿﮓ.
اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺪون ﭘﯿﺮوزی در ﻏﯿﺎب ﺟﭙﺎروف در ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺻﻠﯽ.
ﺷﺸﻤﯿﻦ ﭘﯿﺮوزی ﭘﯿﺎﭘﯽ ذوبآﻫﻦ.
ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻌﺪ از  11ﻫﻔﺘﻪ.
ذوبآﻫﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻧﯿﻢﻓﺼﻞ دوم.
– ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺮﺑﯿﺎن
وﯾﻨﻔﺮد ﺷﻔﺮ 90 :دﻗﯿﻘﻪ ﺟﻨﮕﯿﺪﯾﻢ؛ ﺑﺎزی راﺣﺘﯽ ﻧﺒﻮد و ذوبآﻫﻦ روی ﺑﻪ

ﺑﺎزی ﺑﻠﻨﺪ آورده ﺑﻮد؛ اوتﻫﺎی  40ﻣﺘﺮی اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ؛ داوری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
روز ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ روز ﺧﻮب اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮد.
اﻣﯿﺮ ﻗﻠﻌﻪﻧﻮﯾﯽ :ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎدی داﺷﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ
ﻣﺪ ﻧﻈﺮم ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ؛ در ﻧﯿﻢﻓﺼﻞ اول ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎ را اذﯾﺖ ﮐﺮد و
ﻧﯿﻤﮑﺘﻤﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ اﻻن ﻧﻔﺮات ذﺧﯿﺮه ﻃﻮری ﺷﺪه ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻗﺪرت
ﻣﯽﮐﻨﻢ.

ـﺮان در
ـﺘﻘﻼل ﺗﻬـ
ـﺮه اﺳـ
ـﺎﺧﺖ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈـ
ﺑـ
اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ذوب آﻫﻦ

* آﻧﺎﻟﯿﺰی از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﯿﻢ اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻬﺮان در دﯾﺪار ﺑﺎ ذوبآﻫﻦ ﭘﺨﺶ
ﺷﺪ.

آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺳﺘﻘﻼل در ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻧﯿﻢ ﻓﺼﻞ
دوم ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ اﯾﺮان

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داوری ذوبآﻫﻦ و اﺳﺘﻘﻼل
ﺳﺎﻧﺘﺮ ورﯾﺎ ﻏﻔﻮری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻧﺸﺪ و از روی ﺧﻂ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﺪ.
دروازهﺑﺎن ذوبآﻫﻦ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮپ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺧﻄﺎﯾﯽ روی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ

ﻧﺪاﺷﺖ.
اﻋﻼم ﺧﻄﺎی ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮای ذوبآﻫﻦ درﺳﺖ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﺠﯿﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ در اﯾﻦ
ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺧﺮاج ﻣﯽﺷﺪ.
ﺣﺪادیﻓﺮ روی ﭼﺸﻤﯽ ﺧﻄﺎ ﮐﺮد وﻟﯽ داور اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﻧﮕﺮﻓﺖ؛ ﺿﻤﻦ
اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺎﻓﺒﮏ ذوب اﺳﺘﺤﻘﺎق ﮐﺎرت زرد داﺷﺖ.
ﻣﺤﻤﺪزاده روی ﭼﺸﻤﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎ ﺷﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﮔﻞ دوم ذوبآﻫﻦ ،ﻣﺪاﻓﻊ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﭘﺎی ﻓﺮﺷﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ را زد و
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻄﺎی ﭘﺸﺖ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.

* ﻓﻮﻻد ﺧﻮزﺳﺘﺎن  1ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان 1
ﻧﮑﺎت ﺑﺎزی
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در ﻧﯿﻢﻓﺼﻞ دوم.
از ﻫﻔﺖ ﺑﺎزی اﺧﯿﺮ ﻓﻮﻻد ﭘﻨﺞ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﺎوی ﯾﮏ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻓﻮﻻد  15ﻫﻔﺘﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ.
– ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺮﺑﯿﺎن
ﺳﯿﺪ ﺳﯿﺮوس ﭘﻮرﻣﻮﺳﻮی :ﺗﯿﻢ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯿﺪان ﺑﻮدﯾﻢ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﯽدﻗﺘﯽ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ را ﻫﺪر دادﯾﻢ اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻞ رﺳﯿﺪﯾﻢ؛ در ﻧﯿﻤﻪ دوم
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺗﻘﺪﯾﺮ دارد.
ﻓﺮاز ﮐﻤﺎﻟﻮﻧﺪ 11 :ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ از اول ﻓﺼﻞ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ؛
ﺣﺮﻓﻢ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

* ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺟﻢ  0ﺳﺎﯾﭙﺎ 0
ﻧﮑﺎت ﺑﺎزی
ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ رﮐﻮرددار ﺗﺴﺎوی در ﻟﯿﮓ ﻫﻔﺪﻫﻢ.
ﺗﺎرﺗﺎر ﺑﺪون ﭘﯿﺮوزی در ﻧﯿﻢ ﻓﺼﻞ دوم.
ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﯾﮏ ﺑﺮد در  11ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ.
– ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺮﺑﯿﺎن
ﻣﻬﺪی ﺗﺎرﺗﺎر :اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ درد ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از دو ﺗﯿﻢ ﻧﺨﻮرد ﭼﻮن ﺑﻪ

اﻫﺪاﻓﻤﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ.
ﻋﻠﯽ داﯾﯽ :ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮب از ﺗﯿﻢ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ،اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺴﺎوی ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ
و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺮوزی ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺸﺪ.

* ﻧﻔﺖ ﺗﻬﺮان  1ﭘﯿﮑﺎن 1
ﻧﮑﺎت ﺑﺎزی
ﭘﯿﮑﺎن  10ﺑﺎزی ﺑﺪون ﺑﺮد.
ﻧﻔﺖِ ﻫﻮﻣﻦ اﻓﺎﺿﻠﯽ ﺑﺪون ﺑﺎﺧﺖ.
– ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺮﺑﯿﺎن
ﻣﺠﯿﺪ ﺟﻼﻟﯽ :ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدﯾﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛
ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮدﺷﺎن ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ اﺷﮑﺎل از ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ
اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺑﺮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ.
ﻫﻮﻣﻦ اﻓﺎﺿﻠﯽ :ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮد ﭼﻮن اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ
ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ؛ از ﻧﻈﻢ ﺗﯿﻤﯽ اﻣﺮوز راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﭼﻮن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی
دارﯾﻢ.

* ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻮﻻد  0ﺳﯿﺎه ﺟﺎﻣﮕﺎن 0
ﻧﮑﺎت ﺑﺎزی
ﭼﻬﺎر ﺗﺴﺎوی ﭘﯿﺎﭘﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻮﻻد.
ﺳﯿﺎه ﺟﺎﻣﮕﺎن ﯾﮏ ﮔﻞ زده در  4ﺑﺎزی.
– ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺮﺑﯿﺎن
ﻓﯿﺮوز ﮐﺮﯾﻤﯽ :ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻓﺘﺎدن اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﻣﯽآﯾﺪ؛ انﺷﺎاﻟﻠﻪ از ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
رﺿﺎ ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ :ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻣﺮوز داﺷﺘﯿﻢ؛ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺘﯽ
ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ روی دروازه ﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺖ؛ انﺷﺎاﻟﻠﻪ ﺧﺪا ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ روی ﺑﺪ
ﻓﻮﺗﺒﺎل از ﺗﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﺮود.

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داوری
– ﻓﻮﻻد ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان
ﮐﺎرت زرد دوم ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ اﺳﺪی ﻗﻄﻌﺎ درﺳﺖ ﺑﻮد ﭼﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮب
ﻓﻮﻻد را ﮔﺮﻓﺖ.
ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻓﻮﻻد ،زﻫﯿﻮی روی ﺑﺎﺗﯿﺴﺘﺎ ﺧﻄﺎ ﮐﺮد.
ﺗﻮپ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺪاﻓﻊ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد و ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻓﻮﻻد درﺳﺖ
ﺑﻮد.
– ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺳﺎﯾﭙﺎ
داﻧﺸﮕﺮ ﺑﺎ دﺳﺖ روی دﺷﺘﯽ ﺧﻄﺎ ﮐﺮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ
اﻋﻼم ﻣﯽﺷﺪ.
– ﻧﻔﺖ ﺗﻬﺮان و ﭘﯿﮑﺎن
ﮐﻤﮏ داور ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ در اﻋﻼم ﮐﺮدن ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ داور ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ داﺷﺖ.
ﻣﺪاﻓﻊ ﭘﯿﮑﺎن روی ﺷﻤﺎره  20ﻧﻔﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎی ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ داور اﯾﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻣﺪاﻓﻊ ﻧﻔﺖ روی ﻣﻬﺎﺟﻢ ﭘﯿﮑﺎن ﺧﻄﺎ ﮐﺮد و ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ درﺳﺖ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ او ﮐﺎرت ﻗﺮﻣﺰ داده ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﺪاﻓﻊ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﭗ روی ﻣﻬﺎﺟﻢ ﭘﯿﮑﺎن ﺧﻄﺎ ﮐﺮد وﻟﯽ داور اﯾﻦ ﺑﺎر
ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﻧﮕﺮﻓﺖ.
– ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻮﻻد و ﺳﯿﺎه ﺟﺎﻣﮕﺎن
ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد و ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﮐﻒ اﺳﺘﻮک ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ
ﺳﯿﺎه ﺟﺎﻣﮕﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرت ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ داور ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺎرت ﻧﺸﺎن
ﻧﺪاد.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  466ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮد
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  90درﺻﺪ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ دراﺳﯿﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺮای
رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان از ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در ﻟﯿﮓ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳﯿﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

