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برنامه جام جهانی 2018

همه سودهاي مالي بازيهاي خانگي براي تيمهاي ليگ برتري

نقل قول

تا روز آخر تيرماه براي آمادگي
ورزشگاه وطني فرصت است

بهروان :ميزباني در
قائمشهر ،حق نساجي است

آماده نشدن ورزشگاه وطني قائمشهر
و نامشــخص بودن مكان برگــزاري بازي
نساجي مقابل ذوب آهن در نخستين هفته
رقابتهاي ليگ برتر ،اعتراضهايي را در پي
داشته اســت .همين موضوع رييس هيأت
فوتبال اســتان مازندران را بر آن داشــته
كه درباره روند آماده ســازي اين ورزشگاه
توضيحاتي ارائه دهــد .غالمرضا بهروان در
همين رابطه ميگويــد « :فكر ميكنم ۳۱
تيرماه آخرين فرصت براي آماده شدن اين
ورزشــگاه براي مســابقات ليگ برتر است.
در چند روز گذشــته نيــز مهندس مهدي
مسوول صدور مجوز حرفهاي سازمان ليگ
از ورزشــگاه بازديد كرد و از پيشــرفت كار
ابراز رضايت داشــت .پيمانكار ،اســتاندار و
مديركل ورزشــي استان همگي پيگير امور
هستند تا اين ورزشگاه هرچه سريعتر آماده
شود ».رييس هيأت فوتبال استان مازندران
در مــورد اينكه چقــدر از كارهاي عمراني
ورزشگاه باقي مانده است ،توضيح ميدهد:
«ظرف يكي دو روز آينده دكلهاي نورافكن
ورزشــگاه و اسكوربورد ورزشــگاه نصب و
راهاندازي ميشــود .بخش اعظم ســكوها
آماده شده اما بازسازي رختكنها هنوز كار
دارد و من اميدوارم اين ورزشــگاه به موقع
آماده برگزاري نخســتين بازي نساجي در
ليگ برتر مقابل ذوبآهن شود .حق نساجي
است كه در زمين خودش به ميدان برود».
بهروان در مورد اينكه در صورت آماده
نشــدن ورزشــگاه وطني قائمشهر نساجي
در كدام شــهر از ذوبآهن ميزباني خواهد
كــرد و اين مســاله مورد اعتراض ســعيد
آذري مديرعامل باشگاه ذوبآهن هم بود،
توضيح ميدهد« :سعيد آذري هم حق دارد
كه ناراحت باشــد به هر حال او بايد بداند
تيمش در كدام ورزشــگاه به مصاف حريف
ميرود اما خوشــبختانه آب و هواي استان
مازندران تقريباً يكسان است و اگر نساجي
مجبور شود در خارج از شهر خودش بازي
كند شــرايط آب و هوايي در استان يكسان
است .اميدوارم ورزشگاه به موقع آماده شود
اما ورزشگاه دومي كه باشگاه نساجي به ما
اعالم كرده ورزشگاه شهداي ساري است كه
يك ورزشگاه تازه تأسيس است».
او در مــورد اينكــه احتمــال دارد
نساجي در ورزشگاه تختي تهران به مصاف
ذوبآهن برود ،تأكيد ميكند« :به هر حال
تيم نســاجي در ورزشــگاه كارگران تهران
تمريــن ميكند اما به مــن در مورد بازي
در ورزشــگاه تختي تهران چيزي نگفتهاند
و بهتر است در اين مورد از مديريت باشگاه
نساجي سوال كنيد».
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ورزشگاههاي خانگي دو تيم نساجي
قائمشهر و نفت مسجد سليمان هنوز
آماده نيست .اين صحبتي است كه
سعيد فتاحي بعد از اعالم برنامه
بازيهاي هفته اول رقابتهاي فصل
جديد ،بر آن تأكيد كرده است .البته
گفته ميشود براي آماده سازي
ورزشگاه ها ،تا پايان تيرماه فرصت
باقي است و بعيد نيست اين دو تيم
هم تا آن زمان شرايط ميزباني در
ورزشگاه خودشان را پيدا كنند .با
اين حال اما چنانچه اين اتفاق نيفتد
و اين دو تيم مجبور شوند در شهر
ديگري ميزبان حريفان خود باشند،
صعودشان به ليگ برتر چه موهبتي
براي مردم شهرهاي شان به حساب
ميآيد؟ كدام هوادار قائمشهري يا
مسجد سليماني ميتواند آن طور كه
بايد و شايد از نمايندگي تيم شهرش
در ليگ برتر كيفور شود؟

بهناز میر مطهریان
Behnaz Mirmotahharian

هيــچ وقت بــه اين موضــوع فكر
كرده ايد كه در پس شــاديهاي خياباني
هــواداران تيمهــا در جشــن صعود تيم
شهرشــان به ليگ برتر ،چه انگيزههايي
نهفتــه اســت؟ اينكه جماعتــي به خود
ميبالند كه تيم شــان ليگ برتري شده،
يعني از اين به بعــد پاي تيمهاي بزرگ
ليگ برتري به شهرشــان باز ميشــود و
ميتوانند آن طور كه دل شان ميخواهد
مقابل حريفان تيم شان را حمايت كنند.
يعني حال و هواي ليــگ برتر فوتبال از
اين به بعد بر شهر آنها هم سايه مياندازد.
هيچ سود اقتصادي هم كه براي آن
شهر نداشــته باشد ،حداقل يك هفته در
ميان يك پرواز اضافهتر به آن شهر مسافر
ميبرد و يكي از هتلهاي شهر براي يك
شــب ميزبان كاروان تيم حريف خواهد
بود .حــاال ديگر بگذريــم از توجهي كه
خواه ناخواه به آن شــهر معطوف ميشود
و مزيتهايــي كه اين توجههــا در ابعاد

فرهنگــي و اجتماعي براي شــهر مذكور
خواهند داشت.
همه ايــن مزيتها ميتوانند به طور
ميانگين سودي چند صد ميليون توماني
را بــه طور ماهانه براي يك شــهر در پي
داشته باشند .از رونق كار هتلها و نقل و
انتقاالت درون شهري بگيريد تا كسب و
كارهاي كوچكي چون بستني و ساندويچ
فروشيهاي داخل ورزشگاه ها .حاال تصور
كنيد يك شــهر به خاطر نواقصي كه در
ورزشــگاهش دارد ،بايد از چنين ســود
بزرگي چشمپوشي كند.
چند درصد از هــواداران اين تيمها
ميتوانند وسط دل مشغوليهاي روزمره
زندگي ،براي حمايــت از تيم خود راهي
شهر ديگري شوند؟ ســكوهاي ورزشگاه
دوم شــهر هرچقدر هم تميزتر ،هرچقدر
هم اســتانداردتر باشــد ،وقتي نميتواند
به دليــل بعد مصافت يا هر دليل ديگري
هواداران تيمــي را در خود بگنجاند ،چه
سودي دارد؟
همــه اينها البتــه كــه در نقد يا
گاليــه از تأكيــد فدراســيون فوتبال بر
استانداردســازي ورزشــگاهها نيســت
كه بدون شــك مقوله استانداردســازي
ورزشگاهها بايد تمام و كمال انجام شود.

نكته اينجاست كه چرا مسووالن شهري و
يا مسووالن باشگاهها نبايد زودتر از اينها
به فكر استانداردسازي ورزشگاههاي خود
بيفتند؟ چــرا نبايد فدراســيون فوتبال
تدبيــري بــراي هدايت تيمها بــه آماده
سازي سريعتر بينديشد؟ چرا روند آماده
ســازي را از تيمهاي ليگ يكي شــروع
نميكنيم تــا در صورت صعود ،ليگ برتر
كشــورمان با چنين مشــكالت پيش پا
افتادهاي رو به رو نباشد؟
شــايد بهتر باشــد بگوييم برگزاري
بازيهاي خانگي يك تيم در شهر ديگر،
به همان اندازه زننده اســت كه برگزاري
بازي در ورزشــگاه غيراستاندارد .چرا كه
ماهيت فوتبال چيزي جز هواداري نيست
و نكته جالب اينكه هر دوي تيمهايي كه
امروز ورزشــگاههاي شان شرايط مطلوب
ندارد ،از تيمهاي پرهواداري هســتند كه
براي تك تك بازيهــاي پيش رو ،روي
حضور هواداران خود حساب كردهاند.
حــاال تصور كنيد حتــي چند بازي
ابتدايي اين تيمها هم اگر در شهر ديگري
برگزار شود ،باز هم آنها از اين منظر زيان
كردهاند .پس چرا نبايد برنامه اصولي تري
براي استانداردسازي ورزشگاههاي خانگي
دو تيم نساجي قائمشــهر و نفت مسجد

سليمان در نظر گرفته شود؟
بازي نســاجي مقابــل ذوب آهن ،و
همچنين مســابقه نفت مسجد سليمان
مقابل تراكتورســازي تبريز قرار اســت
روز پنــج شــنبه  4مرداد برگزار شــود
و مســووالن ســازمان ليگ هنــوز هيچ
ورزشــگاهي را براي برگــزاري اين بازي
مشــخص نكردهاند .دليل اين موضوع را
هم آماده نشدن ورزشــگاهها دانستهاند.
اين موضوع حتي صداي اعتراض حريفان
اين تيمها را در آورده است و آنها نسبت
به بالتکليفــي فعلي معترض شــدهاند.
نمونهاش هم باشــگاه ذوب آهن است كه
اعالم كرده بــراي انجام برنامه ريزيهاي
اســكان و سفر تيم ،سازمان ليگ بايد هر
چه ســريعتر ورزشگاه محل برگزاري اين
بازي را مشخص كند.
در اين بين عدهاي ابــراز اميدواري
كردهاند كه مشكل ورزشــگاهها تا پايان
تيرماه برطرف خواهد شد و مشكلي براي
ميزباني اين تيمها در خانه خودي وجود
نــدارد .با اين حال بايد منتظر ماند و ديد
آيا ايــن دو تيم موفق ميشــوند تكليف
خود را هرچه ســريعتر مشخص كنند يا
اين موضوع را هم بايد به بالتكليفيهاي
اين ليگ عجيب و غريب اضافه كنيم؟

خيلي وقت اســت كه مجيد جاللي
كمتر درباره مســائل فوتبالــي اظهارنظر
ميكند .در طول مدت برگزاري رقابتهاي
جــام جهاني هم كمتــر ميديديم كه او
درباره عملكرد تيم ملــي فوتبال چيزي
بگويد .انگار تمركــزش را معطوف كرده
بود به آماده سازي تيمش براي حضور در
فصل جديد رقابتهاي فوتبال.
حاال امــا در مصاحبــهاي كه روي
خروجي ســايت فدراســيون فوتبال قرار
گرفتــه ،مجيــد جاللي دربــاره عملكرد
تيم ملي فوتبــال ايران در بازيهاي جام
جهاني روسيه گفته« :تيم ملي در روسيه
خيلي خوب بازي كرد و خوشحالي مردم
بزرگترين دســتاورد حضــور تيم مان در
جام جهاني روسيه بوده است».
او همچنين تأكيــد كرده« :واقعيت
اين اســت كه ما هــر كاري جز اين نوع
بازي ميكرديم نميتوانستيم چهار امتياز
بگيريم .آنچه مســلم اســت بايــد براي
آينده توشــهاي داشته باشيم .به هر حال
نميتوانيم منكر اين باشــيم كه عملكرد
تيم ملي باعث شــور و شعفي در جامعه
شد و توانست روحيه شادي اجتماعي به
مردم تزريق كند».
سرمربي تيم فوتبال پيكان همچنين
گفته« :معتقدم در فاصله نيم فصل ليگ
برتر فوتبال همايش يا همايشــي درباره
عملكرد تيم ملي با حضور كارشناســان
فوتبــال برگــزار و تاثيــرات آن در ابعاد
مختلف بررسي شود .بايد براي آينده ارائه
طريقي داشته باشــيم .كيروش نزديك
به  ۷سال اســت كه در تيم ملي است و
براي ما نتيجه آورده اســت .به هر حال از
كارهاي تحقيقي نبايد غافل شويم .تمام
تيمها در حال پيشرفت هستند.
با اين شيوه بازي تيم ملي ايران در
جام ملتهاي آسيا ميتواند قهرمان شود؟
مجيد جاللي در پاسخ به اين سوال تأكيد
كرده« :مسلما تيم ايران يكي از مدعيان
جام ملتها خواهــد بود و با همين مدل
بازي مقابل مراكش ،پرتغال و اســپانيا به
لحاظ نتيجه گيري حرفهاي بســياري
براي گفتن خواهيم داشت اما با عملكرد
خوب تيم ملي در جام جهاني توقع مردم
از تيم ملي باال رفته اســت و اين ميتوان
چالــش بزرگي براي آينده باشــد .ضمن
اينكــه حريفان ما هم پيشــرفت زيادي
كردهاند و رقباي سختي داريم».

دايي :روي حساب و كتاب بازيكن گرفتيم

ورزشگاه امام رضا (ع) ميزبان پرسپوليس ميشود

ســايپا اردوي آماده سازي خود را در رامسر شــروع كرده و قرار است در اين اردو دو بازي دوستانه انجام
بدهد و خود را آماده شــروع ليگ كند .محمد دايي ،مربي سايپا درباره فعاليتهاي اين تيم در نقل و انتقاالت
اينطور توضيح ميدهد« :ما در يكي 2 ،پســت 3 ،2 ،بازيكن ميخواهيم ».آيا دايي از بازيكناني كه به ســايپا
پيوســتهاند راضي است؟ او در پاسخ به اين ســوال ميگويد« :صددرصد از خريدهايي كه انجام دادهايم راضي
هســتيم .اين بازيكنان كامال ميتوانند به ما كمك كنند .ما روي حساب و كتاب بازيكن گرفتيم كه اين مساله
به نفعمان است ».مربي سايپا درباره تكليف محمدرضا اخباري با اين تيم هم توضيح ميدهد« :منتظر هستيم
ببينيم تكليف اخباري چه ميشود .اگر اخباري نيايد سراغ گزينههاي ديگر ميرويم .البته بايد اين را بگويم كه
ما براي جانشيني احتمالي اخباري با هيچ گزينهاي مذاكره نكردهايم».

براســاس قرعه كشــي ســازمان ليگ تيم فوتبال پديده در هفته اول مســابقات ميزباني شاگردان برانكو
ايوانكوويچ را برعهده دارد؛ ديداري كه طبق اعالم مســووالن ســازمان ليگ در ورزشــگاه امام رضا (ع) برگزار
خواهد شــد و ميتواند نخستين حضور سرخابيها در اين ورزشگاه را رقم بزند .بخصوص كه روز چهارم مرداد
با والدت امام رضا همزمان شــده و بهترين فرصت در اختيار مســووالن مشــهد قرار دارد كه مهم ترين بازي
ورزشــگاه امام رضا (ع) را به بهترين شــكل سازماندهي كنند .فصل گذشته كه به صورت رسمي ورزشگاه امام
رضا افتتاح شد ،عليرغم تمام تالشهايي كه صورت گرفت ،در نهايت اجازه برگزاري ديدارهاي دو تيم مشهدي
برابر پرســپوليس و استقالل فراهم نشد اما حاال به نظر ميرسد پس از تجربياتي كه مسووالن مشهد به دست
آورده اند ،رفته رفته شرايط براي برگزاري بازيهاي مهمتر نيز در اين ورزشگاه فراهم ميشود.

زبيدي :بهزودي حرفهايم را
درباره پارس جنوبي ميزنم

ايماني :فصلي متفاوت در انتظار
صنعت نفت خواهد بود

بختيار رحماني :تا شنبه تيمم را
معرفي ميكنم

11

آل كثير بازهم
به فوالد گل زد

گروه : A
بــازي اول 14 :ژوئــن  24( 2018خــرداد مــاه  )97روســيه  - 5عربســتان صفــر
بــازي دوم 15 :ژوئــن  25( 2018خــرداد مــاه  )97مصــر صفــر -اروگوئــه یــک
بــازي هفدهــم 19 :ژوئــن  29( 2018خــرداد مــاه  )97روســيه  -3مصــر یــک
بــازي هجدهــم 20 :ژوئــن  30( 2018خردادمــاه  )97اروگوئه یک  -عربســتان صفر
بــازي سيوســوم 25 :ژوئــن  4( 2018تيرمــاه  )97اروگوئــه - 3روســيه صفــر
بــازي ســيوچهارم 25 :ژوئــن  4( 2018تيرمــاه  )97عربســتان -2مصــر یــک

گروه : B
بــازي ســوم 15 :ژوئــن  25( 2018خردادمــاه  )97پرتغــال  -3اســپانيا 3
بــازي چهــارم 15 :ژوئــن  25( 2018خردادمــاه  )97مراكــش صفــر  -ايــران یــک
بــازي نوزدهــم 20 :ژوئــن  30( 2018خردادمــاه  )97پرتغــال یــک  -مراكــش صفــر
بــازي بيســتم 20 :ژوئــن  30( 2018خردادمــاه  )97ايــران صفــر -اســپانيا یــک
بــازي ســيوپنجم 25 :ژوئــن  4( 2018تيرمــاه  )97ايــران یــک -پرتغــال یــک
بــازي سيوششــم 25 :ژوئــن  4( 2018تيرمــاه  )97اســپانيا  -2مراكــش2

گروه : C
بــازي پنجــم 16 :ژوئــن  26( 2018خردادمــاه  )97فرانســه  -2اســتراليا یــک
بــازي ششــم 16 :ژوئــن  26( 2018خردادمــاه  )97پــرو صفــر -دانمــارك یــک
بــازي بيســتويكم 21 :ژوئــن  31( 2018خردادمــاه  )97فرانســه یــک  -پــرو صفــر
بــازي بيســتودوم 21 :ژوئــن  31( 2018خردادمــاه  )97دانمــارك یک -اســتراليا یک
بــازي سيوهشــتم 26 :ژوئــن  5( 2018تيرمــاه  )97اســتراليا صفــر  -پــرو یــک
بــازي ســيوهفتم 26 :ژوئــن  5( 2018تيرمــاه  )97دانمــارك صفــر  -فرانســه صفــر

گروه : D
بــازي هفتــم 16 :ژوئــن  26( 2018خردادمــاه  )97ايســلند یــک -آرژانتيــن یــک
بــازي هشــتم 16 :ژوئــن  26( 2018خردادمــاه  )97كرواســي  -2نيجريــه صفــر
بــازي بيستوســوم 21 :ژوئــن  31( 2018خردادمــاه  )97آرژانتيــن صفــر -كرواســي3
بــازي بيســتوچهارم 22:ژوئــن ( 2018اول تيرمــاه  )97نيجريــه -2ايســلند صفــر
بــازي ســيونهم 26 :ژوئــن  5( 2018تيرمــاه  )97نيجريــه یــک  -آرژانتيــن 2
بــازي چهلــم 26 :ژوئــن  5( 2018تيرمــاه  )97ايســلند یــک  -كرواســي 2

گروه : E
بــازي نهــم 17 :ژوئــن  27( 2018خردادمــاه  )97برزيــل یــک  -ســوييس یــک
بــازي دهــم 17 :ژوئــن  27( 2018خردادمــاه  )97كاســتاريكا صفــر -صربســتان یــک
بــازي بيســتوپنجم 22 :ژوئــن ( 2018اول تيرمــاه  )97برزيــل - 2كاســتاريكا صفــر
بــازي بيستوششــم 22 :ژوئــن ( 2018اول تيرمــاه  )97صربســتان یــک -ســوييس2
بــازي چهلويكــم 27 :ژوئــن  6( 2018تيرمــاه  )97صربســتان صفــر -برزيــل2
بــازي چهــلودوم 27 :ژوئــن  6( 2018تيرمــاه  )97ســوييس -2كاســتاريكا 2

گروه : F
بــازي يازدهــم 17 :ژوئــن  27( 2018خــرداد مــاه  )97آلمــان صفــر  -مكزيــك یــک
بــازي دوازدهــم 18 :ژوئــن  28( 2018خردادمــاه  )97ســوئد یــک  -كرهجنوبــي صفــر
بــازي بيســتوهفتم 23 :ژوئــن  2( 2018تيرمــاه  )97آلمــان -2ســوئد یــک
بــازي بيستوهشــتم 23 :ژوئــن  2( 2018تيرمــاه  )97كرهجنوبــي  -1مكزيــك2
بــازي چهــلو ســوم 27 :ژوئــن  6( 2018تيرمــاه  )97كرهجنوبــي -2آلمــان صفــر
بــازي چهــل و چهــارم 27 :ژوئــن  6( 2018تيرمــاه  )97مكزيــك صفــر -ســوئد3

گروه : G
بــازي ســيزدهم 18 :ژوئــن  28( 2018خردادمــاه  )97بلژيــك  -3پانامــا صفــر
بــازي چهاردهــم 18 :ژوئــن  28( 2018خــرداد مــاه  )97تونــس یــک -انگليــس 2
بــازي بيســت و نهــم 23 :ژوئــن  2( 2018تيرمــاه  )97بلژيــك -5تونــس2
بــازي ســيام 24 :ژوئــن  3( 2018تيرمــاه  )97انگليــس  -6پانامــا یــک
بــازي چهلوپنجــم 28 :ژوئــن  7( 2018تيرمــاه  )97انگليــس صفــر -بلژيــك یــک
بــازي چهلوششــم 28 :ژوئــن  7( 2018تيرمــاه  )97پانامــا یــک -تونــس2

گروه : H
بــازي پانزدهــم 19 :ژوئــن  29( 2018خردادمــاه  )97لهســتان یــک -ســنگال 2
بــازي شــانزدهم 19 :ژوئــن  29( 2018خردادمــاه  )97كلمبيــا یــک -ژاپــن2
بــازي ســيويكم 24 :ژوئــن  3( 2018تيرمــاه  )97لهســتان صفــر  -كلمبيــا 3
بــازي ســيودوم 24 :ژوئــن  3( 2018تيرمــاه  )97ژاپــن  -2ســنگال 2
بــازي چهلوهفتــم 28 :ژوئــن  7( 2018تيرمــاه  )97ژاپــن صفــر -لهســتان یــک
بــازي چهلوهشــتم 28 :ژوئــن  7( 2018تيرمــاه  )97ســنگال صفــر -كلمبيــا یــک

يك هشتم نهايي:
برنامه بازيها

جام ملتهاي آسيا
دوشنبه 97/10/17

ايران  .....................يمن ،ساعت 20:30

شنبه 97/10/22

ايران  ..................ويتنام ،ساعت 15:30

سهشنبه 97/10/25

ايران  ....................عراق ،ساعت 20:30
بازيهاي تيمهاي همگروه ايران
در جام ملتهاي آسيا

سهشنبه 97/10/18

عراق ....................ويتنام ،ساعت 18:00

شنبه 97/10/22

يمن  .....................عراق ،ساعت 18:00

مهدي زبيدي ،در نقل و انتقاالت تابستاني
از پارس جنوبي جدا شــده و به فوالد خوزستان
پيوسته .او در مورد حاشــيههاي ايجاد شده در
چنــد روز اخيــر و بحث مصدوميتــش توضيح
ميدهد« :براي من جالب اســت كــه در ميان
تمامي بازيكنان پارس جنوبي ،فقط اين شــايعه
در مورد من درست شد! ابتدا خيلي تعجب كردم
اما باالخره فهميدم ماجرا چيســت و اين شايعه
چرا درست شد .من بهزودي حرفهايم را در اين
مــورد خواهم زد و از آنهايي كــه چنين خبري
را منتشــر كردند ،قطعاً شكايت خواهم كرد ».او
تأكيد ميكند« :بــا توجه به حرف و حديثهاي
اخير از من خواســتند آزمايش پزشكي بدهم كه
اين كار را انجام دادم و خوشــبختانه تستهاي
من مشكلي نداشت».

صنعت نفت آبــادان برنامههاي آماده
سازياش را به همراه پائولو سرجيو پيگيري
ميكند .اكبر ايماني ،بازيكن اين تيم درباره
سرمربي پرتغالي اين تيم ميگويد« :او واقعاً
مربي خوبي اســت و تمرينــات متنوعي را
براي بازيكنــان در نظر ميگيرد .كار كردن
با سرجيو لذتبخش است و دليل مهمي كه
باشگاه صنعت نفت اقدام به جذب اين مربي
كرد ،اين اســت كه تيم مــا در فصل جديد
بتواند نتايج متفاوتي نسبت به فصل گذشته
بگيرد ».هافبك صنعــت نفت آبادان تأكيد
ميكند« :مــا در فصل جــاري به حمايت
هواداران متعصب صنعــت نفت نياز داريم.
احساس من اين است كه فصل متفاوتي در
انتظار صنعت نفت خواهد بود».

هافبك فصل قبــل ذوب آهن ميگويد به
دليل پيشــنهاد خارجي تاكنون تصميمی براي
تيــم آيندهاش نگرفته اســت .بختيــار رحماني
دربــاره وضعيتش بــراي فصل بعــد ميگويد:
«تيم جديــدم را به زودي معرفــي ميكنم اگر
تاكنون تصميمــي نگرفتهام به اين دليل بود كه
پيشنهاد خارج از ايران داشتم ،اميدوارم بهترين
تصميم را با مشــورت دوستانم بگيرم ،اگر بشود
حتما ميروم و اگر نروم تا شــنبه تكليفم روشن
ميشود ».او درباره پيشنهاد نفت مسجدسليمان
نيــز ميگويد« :هم تيم نفت و هم دو ســه تيم
ديگر بــا من صحبت كــرده اند ،آقاي ويســي
هميشه به من لطف داشتند ،ايشان و مديرعامل
تيم نفت پيگير وضعيت هستند و انشاءا ...تا روز
شنبه بهترين تصميم را خواهم گرفت».

تيم فوتبال پيكان در ديداري دوســتانه به
مصاف فوالد رفــت كه در نهايت ايــن ديدار با
نتيجه  ٢-٣به ســود زردپوشان اهوازي به پايان
رســيد .نكته جالب تركيب پيكان حضور ســه
بازيكن خوزســتاني از ابتدا در تركيب بود ،علي
حمودي ،عيسي آل كثير و سجاد مشكل پور برابر
فوالد بازي كردنــد و البته آل كثير بازهم موفق
شد به مانند قبل دروازه اهوازيها را باز كند .آل
كثير پيش از اين گفته بود با هدف آقاي گلي به
پيكان آمده و سعي دارد در ديدارهاي تداركاتي
نشــان دهد كــه در تصميمش مصمم اســت.
همچنين در تركيب پيكان وحيد شــيخ ويسي،
محمد قاضي ،آرمان قاسمي ،مگنو باتيستا ،سعيد
واســعي ،حجت حق وردي ،اميرحسين كريمي
ومهدي شيري حضور داشتند.

سهشنبه 97/10/25

يمن .....................ويتنام ،ساعت 20:30

مرحله يك چهارم
پاياني ليگ قهرمانان آسيا
دور رفت

دوشنبه 97/6/5

استقالل  ..................................السد قطر
ساعت 20:30

سهشنبه 97/6/6

الدحيل قطر ........................پرسپوليس
ساعت 20:00
دور برگشت

دوشنبه 97/6/26

السد قطر ....................................استقالل
ساعت 20:30

سهشنبه 97/6/27

پرسپوليس .........................الدحيل قطر
ساعت 19:45

دو بازيكن خارجي
به ما اضافه ميشود

پورموسوي :از اين
به بعد ايران را با
فغاني ميشناسند

تيم فوالد خوزســتان در آخرين روزهاي دوران بدنســازياش با پيكان بازي تداركاتي
برگزار كرده و توانســته شــاگردان مجيد جاللي را شكست دهد .سيروس پورموسوي درباره
وضعيت امروز تيمش و عملكردي كه در فصل نقل و انتقاالت داشته ،اينطور توضيح ميدهد:
«در بازي دوستانه مقابل پيكان ما از زبيدي ،رضايي ،ساالري ،جودكي و شفيعي در اين بازي
دوســتانه استفاده كرديم و بقيه بچهها قديمي بودند .هدف ما به دست آوردن تركيب اصلي
تيم بود .ما دو مصدوم داشــتيم كه مجبور شــديم دو تعويض اجباري داشته باشيم .بچهها
توانستند با يك فشار خوبي اين بازي را به پايان برسانند .از روند روبه رشد بازيكنان و تالشي
كه آنها از خودشان نشان ميدهند كام ًال راضي هستم».
پورموســوي در خصوص وضعيت مالي باشگاه فوالد اينطور ميگويد« :خدا را شكر ما تا
به امروز مشــكل مالي نداشــتيم كه جا دارد از هيأت مديره و مديريت باشگاه تشكر ويژهاي
داشته باشم .آنها مجوز دادند به ما سه بازيكن خارجي را جذب كنيم .ظرف يكي دو روز آينده

دو بازيكن خارجي هم به ما اضافه خواهد شد و ما خودمان را هفته آينده براي مسابقات آماده
خواهيم كرد».او در خصوص تيم ملــي و ادامه همكاري كيروش با تيم ملي تأكيد ميكند:
«طبيعتاً ماندن و ثبات چه در امر مديريت و چه در امر مربيگري قطعاً ميتواند در درازمدت
جواب خوبي دهد .حاال اينكه چرا كيروش بدون توافق ايران را ترك كرده اســت دليلش را
نميدانم و آن را بايد از فدراســيون پرسيد ولي من در كل با اينكه يك مربي بتواند چندين
ســال در يك جا و در يك تيم ثبات داشته باشد موافق هستم و او ميتواند ايدههاي خود را
در آن تيم پیاده كند .مطمئناً مردم از اين تيم ملي توقع زيادي خواهند داشت و با توجه به
عملكرد خوبي كه داشــتند آرزوي مردم اين است كه آنها بتوانند قهرمان جام ملتهاي آسيا
شــوند ».سرمربي تيم فوالد خوزستان در خصوص قضاوتهاي عليرضا فغاني داور بينالمللي
كشورمان در جام جهاني روسيه ميگويد« :به نظر من از اين به بعد فوتبال ايران را در جهان
با فغاني ميشناسند».

بازي چهلونهم:
 30ژوئن  9( 2018تيرماه  )97اروگوئه – 2پرتغال یک
بازي پنجاهم:
 30ژوئن  9( 2018تيرماه ) 97فرانسه  -4آرژانتین 3
بازي پنجاهويكم:
اول جوالي  10( 2018تيرماه )97اسپانیا یک ( - )3روسیه یک()4
بازي پنجاهودوم:
اول جوالي  10( 2018تيرماه  )97کرواسی یک( - )3دانمارک یک()2
بازي پنجاهوسوم:
 2جوالي  11( 2018تيرماه  )97برزیل –2مکزیک صفر ،ورزشگاه سامارا آرهنا
بازي پنجاهوچهارم:
 2جوالي  11( 2018تيرماه  )97بلژیک  -3ژاپن  ،2ورزشگاه روستوف آرهنا
بازي پنجاهوپنجم:
 3جوالي  12( 2018تيرماه  )97سوئد یک  -سوییس صفر
بازي پنجاهوششم:
 3جوالي  12( 2018تيرماه  )97انگلیس یک( -)4کلمبیا یک ()3

يك چهارم نهايي:
بازي پنجاهوهفتم:
 6جوالي  15( 2018تيرماه  )97اروگوئه صفر  -فرانسه 2
بازي پنجاهوهشتم:
 6جوالي  15( 2018تيرماه  )97برزیل یک  -بلژیک 2
بازي پنجاهونهم:
 7جوالي  16( 2018تيرماه  )97سوئد صفر  -انگلیس  ،2ورزشگاه فيشت
بازي شصتم:
 7جوالي  16( 2018تيرماه  )97روسیه  - )3(2کرواسی  ،)4( 2ورزشگاه سامارا آرهنا

نیمــهنهــايي:
بازي شصتويكم:
 10جوالي  19( 2018تيرماه  )97فرانسه  - 1بلژیک صفر ،ورزشگاه سن پترزبورگ
بازي شصتودوم:
 11جوالي  20( 2018تيرماه  )97کرواسی  -انگلیس ،ورزشگاه لوژنيكي

ردهبنــــدي:

عيسيزاده امروز مرخص ميشود

استقالل خوزستان در راه تهران

علي عيســيزاده مديرعامل باشــگاه صنعت نفت كه از مشــكل گرفتگي عروق رنج ميبرد با حضور در بيمارســتان
آنژيوگرافي كرد .عيســيزاده در بيمارستان نفت اهواز بستري است و امروز (پنجشنبه) مرخص خواهد شد .حال عمومي او
مســاعد است .تيم فوتبال صنعت نفت كه در تهران به سر ميبرد ،ديروز(چهارشنبه) در يك بازي دوستانه به مصاف پارس
جنوبي رفت .زردپوشان آباداني همچنين در روزهاي  22و  23تير هم به ترتيب به مصاف مس كرمان و شهرداري ماهشهر
ميروند .اردوي صنعت نفت يكشنبه به اتمام ميرسد .اعضاي اين تيم بعد از بازگشت به آبادان و يك روز استراحت از روز
سهشنبه هفته آينده تمرينات خود را در آبادان پشت سر ميگذارند.

تيم فوتبال اســتقالل خوزستان براي برگزاري اردوي آمادهسازي راهي تهران ميشود .استقالل خوزستان چند روزي
است كه تمرينات خود را در اهواز آغاز كرده و بازيكنان اين تيم برنامههاي آمادهسازي را دنبال ميكنند .قرار است اعضاي
اســتقالل خوزستان اردويي در تهران برگزار كنند .كاروان استقالل خوزستان پيش از اين قرار بود راهي شهر كرد شود كه
در نهايت تصميم به حضور در تهران گرفت .كاروان استقالل خوزستان تا يكي دو روز آينده عازم پايتخت ميشود .استقالل
خوزســتان به تازگي سرمربي خود را شــناخته و برخالف خروجيهايي كه داشته ،هيچ بازيكني را جذب نكرده است .بايد
ديد آيا اين تيم در فصل پيش رو با همين داشتهها ميتواند نتيجه خوبي بگيرد؟

بازي شصتوسوم:
 14جوالي  23( 2018تيرماه  )97بازنده بازي  - 61بازنده بازي  ،62ورزشگاه سن پترزبورگ

فينــــــــال:
بازي شصتوچهارم:
 15جــوالي ( 24تيرمــاه  )97برنــده بــازي  - 61برنــده بــازي  ،62ورزشــگاه لوژنيكي

