آسیا ویژن

ليگ برتر اميدهاي تهران ـ هفته سيزدهم

يك گام تا قهرماني پيكان

تیم امید شاهین شمیران

شاهین شمیران

هفته سيزدهم رقابتهاي ليگ برتر اميدهاي تهران با انجام هشت بازي
پيگيري شد.

قهرماني پيكان

تيم فوتبال پيكان با توجه به پيروزي كه مقابل تيم رادين پيشرو به
دست آورد ،عم ً
ال جامه قهرماني در نيمفصل را برتن كرد .پيكانيها
در شرايطي قهرماني را پيشاپيش به خود اختصاص دادهاند كه دو
هفته ديگر از زمان بازيهاي نيمفصل باقي مانده است .پيكانيها
بايد هم يك سروگردن باالتر از ديگران ديده شوند .زيرا اين تيم و
اصوالً تيمهاي پايه اين باشگاه از بيشترين و بهترين امكانات برخوردار
هستند در اين مسير نبايد در برابر توجهات مهندس محمود شيعي
مديرعامل باشگاه پيكان بيتفاوت ماند .زيرا نگاه ايشان به ورزش پايه
و تيمهاي فوتبال پايه باشگاه پيكان متفاوت با هر مديرعامل ديگري
ميباشد .شيعي در دايره عمل نشان داده است كه تفاوت فاحشي با
مديران باشگاههاي ديگر دارد و عملكرد خوب تيمهاي پايه پيكان
بيانگر اين نكته است كه در باشگاه پيكان كار به صورت ريشهاي دنبال
ميشود .البته مديريت سيامك رحيمپور در بخش آكادمي باشگاه
پيكان توانسته است نگاه توجهآميز مهندس شيعي در بخش ورزش
پايه را به درستي به بار بنشاند.

طوفان سايپا

سايپا كه شروع نااميد كنندهاي داشت ،اكنون به روزهاي آرماني خود
نزديك شده است .در برابر دارايي نوين طوفاني از گل به راه انداخت.
دارايي نوين در قعر جدول بدترين روزهاي خود را ميگذراند و از سايپا
پنج گل دريافت كرد.

بازيابي

پرسپوليس بعد از چند هفته ناكامي در برابر تهران مبدل به يك
پيروزي دست يافت تا بحث بازيابي در اين تيم بارور شود.

تغيير روش داماش

داماش كه چند هفتهاي روي نوار پيروزي گام بر ميداشت ،در مقابل
مقاومت تن به شكست داد تا روزهاي آفتابي رفته رفته كمرنگ شود،
مقاومتبااينپيروزيجايگاهخودرادرنزدباالنشينانجدولحفظكرد.

ناكامي آبيها

استقالل در مقابل بادران به زمين سفت رسيد .اين تيم روزهاي افول
را سپري ميكند .بادران باور نداشت كه ميتواند صاحب سه امتياز
بازي شود .چون استقالل ديگر آن زور روزهاي اوليه را ندارد.
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آتشگرفتن نفت

اتحاد با سه گلي كه به دروازه نفت دوخت .عم ً
ال تيم نفت را به آتش
كشاند .نفتيها اين روزها به يك تيم زخم خورده تبديل شدهاند كه
البته اين حكايت نميتواند بيدليل باشد.

خاطره خوش

شاهين شمیران شش گل به دروازه دلوار افزار دوخت تا خاطرهاي
خوش را با خود همراه داشته باشد .بروبچههاي شمیران با اين پيروزي
بيشترين عناوين هفته سيزدهم را به خود اختصاص دادند.

عقاب ،پيروز ميدان

در برخورد دو تيم نظامي ،اين تيم عقاب بود كه براي حفظ مكان دوم
جدول با سه گل برتيم فوتبال نيروي زميني چيره شود .عقابيها از هم
اكنون به دنبال روزهاي خوب در تيم فصل دوم ليگ هستند.
نتايج بازيها
بُرد شيرين اتحاد
*نفت1ـ اتحاد3
گلها :علي محمدي براي نفت ،علي كرمعلي ،سياوش شفايي و دانيال
رضوي براي اتحاد
بدون گل
*استقالل صفرـ بادران صفر
نوار پيروزيها قطع شد
*داماش1ـ مقاومت2
گلها :محمدرضا اصغري براي دام��اش ،محمد بالويي و دانيال
جهانبخش براي مقاومت.
خروج از ناكامي
* پرسپوليس3ـ تهران مبدل1
گلها :محمدامين اسدي(دو گل) و احمد بهاروندي براي پرسپوليس و
مزيحان رفيعي براي تهران مبدل
پرگل از سوي سايپا
* دارايي1ـ سايپا5
گلها :ميثم رحيمي ،محمد ياسيني ،مهدي رجبي(دو گل) و ابوالفضل
جاللي براي سايپا.
گام ماقبل آخر
*پيكان 2ـ رادين پيشرو صفر

گلها :سينا اسدبيگي و مرتضي خراساني براي پيكان.
روز استثنايي
*دلوار افزار صفر ـ شاهين شميران6
گلها :مهدي شهرامي(3گل) ،مهران مرادي(2گل) و اميرحسين
صمدي براي شاهين شميران
برخورد نظاميها
* عقاب3ـ نيروي زميني1
گلها :محسن سفيد شنايي ،سجاد تالش و ايمان غالمي براي عقاب و
محمدصادق پاكقدم براي نيروي زميني

بهترينهاي هفته سيزدهم

* بهترين تيم :شاهين شميران

* بهترين بازيكن :مهدي شهرامي

* بهترين مربي :قاسمي و میثم حیدری(شاهين شميران)

