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کریمی و  2مربی دیگر گزینه هدایت قرمزپوشان رشتی
مصاحبه

عزیزی :سفته  ۸۰۰میلیونی
برای مطالباتمان گرفتیم

خــداداد عزیزی ســرمربی پیشــین
سپیدرود رشــت درباره جدایی خود از این
تیم و نشستی که در همین زمینه با مالک
باشگاه داشــت ،میگوید« :در نشستی که
با نوین مالک باشــگاه داشتم قرار شد ۳۰
درصد از رقم قــرارداد من و اعضای کادرم
پرداخت شود و پس از این توافق من رسما
اســتعفای خود را اعالم کردم ».عزیزی در
رابطه با اینکه چه تضمینی برای این توافق
وجود دارد ،ادامه میدهد« :مالک باشــگاه
سفتهای به مبلغ  ۸۰۰میلیون تومان داد و
قرار است تا تاریخ  ۲۶شهریور ما این مبلغ
را دریافت کنیــم و در غیر این صورت این
حق برای ما وجود دارد که از طریق مراجع
قضایــی و همچنین کمیتههــای مربوطه
در فدراســیون فوتبال مثل کمیته تعیین
وضعیت پیگیر این موضوع باشیم ».خداداد
باید خیلی خوش خیال باشد که تصور کند
به این آســانی میتواند این  ۸۰۰میلیون را
دریافت کند!

حقشناس:
از چاله به چاه افتادیم

ســهیل حقشــناس مربی سپیدرود
رشت که این روزها هدایت تیم را به عهده
دارد ،در مورد شــرایط سپیدرود میگوید:
«با توجه به شرایط موجود خیلی به ماندن
اصرار ندارم ولی حاال که هستم اگر کمکی
از دســتم بر بیاید برای ســپیدرود انجام
میدهم .در حال حاضر شــرایط سپیدرود
سخت اســت و در این شرایط هیچ مربی
حاضر نمیشــود کار کند ۱۷ .سال است
بــدون هیچ چشمداشــتی در کنــار تیم
هستم ولی تاکنون چنین شرایطی ندیده
بودم .اوضاع به گونهای اســت که با آبروی
یک شــهر دارد بازی میشــود .خیلیها
نشســتهاند و تماشــا میکنند .وقتی پای
یک شــهر در میان اســت ،مسووالن باید
جدیتــر باشــند و در صورت نیــاز ورود
کرده و کمک کنند .منظور من شــخص
استاندار و فرماندار است که باید به مشکل
این شــهر بپردازند .یعنی در استان به این
بزرگی ،یک حامی مالی برای این تیم پیدا
نمیشود».
حقشــناس که فکر میکند شرایط
سپیدرود ســختتر از قبل شــده ،ادامه
میدهد« :ما در چاله بودیم و حاال افتادیم
در چاه .نوین در جلســه به ما گفت بنابر
دالیلی نتوانســت پول پرداخت کند و در
عــرض  ۱۰روز پولها را پرداخت میکند.
من خیلی امیدوار نیســتم ولی بر حسب
وظیفــه و عالقهای که به ســپیدرود دارم
مانــدم و کمک میکنم .تنهــا دلیل من
بــرای مانــدن ایــن عالقه اســت وگرنه
مــن هم مثل دیگــر مربیــان از این تیم
میرفتم».

بیات :صحبتهای
خداداد جوک است

کیومرث بیات سرپرســت مدیرعاملی
باشگاه سپیدرود رشــت ،در مورد مصاحبه
اخیر خــداداد عزیزی مبنی بــر اینکه او به
تیم بازیکن غالب میکرد ،میگوید« :عزیزی
زیاد صحبــت میکند اما قرار نیســت من
جــواب همه حرفهای او را بدهم .هیچکدام
از حرفهای او صحت نــدارد! تمام اتهامات
عزیزی جوک اســت! خــداداد باالخره باید
یک چیزی بگویــد اما شــنونده باید عاقل
باشد .من زمانی مالک باشگاه بودم و اختیار
تام داشــتم ،اگر میخواستم داللی کنم آن
زمــان میکردم .مــن به این باشــگاه فقط
محمدرضا مهدوی ،سهیل حقشناس و امین
جوادیمقدم را آوردم .با این سه نفر صحبت
کنید و ببینید روابط من با آنها در آن زمان
چطور بوده».

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

خداداد جدا شد ،سپیدرود در انتظار
سرمربی جدید

در رشــت اتفاقات ناامیدکننــدهای رخ داده .مربی را با شــعار
تماشــاگر عوض میکنند ،هــر روز یک مدیر جدیــد میگذارند و
تعهداتــی ایجاد میکنند که بیتردید توان پرداختش را ندارند .اینها
یعنی سپیدرود لطمههای بزرگی از این تصمیمات میبیند.
خداداد عزیزی میدانســت راهی برای بازگشــت به سپیدرود
رشــت ندارد .او بعــد از درگیری که با هواداران رشــتی داشــت،
مصاحبههــای تندی علیه آنهــا انجام داد که کار برای بازگشــتش
سخت شــده بود .همه میدانستند خداداد عزیزی بعد از بازی هفته
سوم مقابل گســترش فوالد در تبریز ،دیگر به رشت برنمیگردد .به
همیــن دلیل خداداد ،بعد از این بازی با بهانه کردن عملی نشــدن
تعهدات مالک باشــگاه از سپیدرود رشت
شکایت کرد .این شکایت نشان میداد او
حتی یک درصد هم به دنبال بازگشت به
رشت نیست.
روز یکشــنبه جلســهای در دفتــر
محمدرضا ســاکت در فدراسیون فوتبال
با حضــور خداداد عزیــزی و نوین مالک
باشگاه سپیدرود رشــت برگزار شد تا 2
طرف برای جدایی به توافق برسند.
توافــق بــا خــداداد عزیــزی کــه
قراردادش  3ســاله و به مبلغ  5میلیارد
تومان با سپیدرود رشــت بود ،سخت به
نظر میرســید اما شرایط سختی که برای بازگشت او به رشت وجود
داشت ،کار را به گونهای آسان کرد 2 .طرف در تهران جلسه داشتند
و خیلــی زود هم به توافق رســیدند .حاال نوین بایــد  30درصد از
قــرارداد کادرفنی را پرداخت کند تا آنها جدا شــوند .برای این 30
درصد هم ظاهرا نوین سفته به خداداد عزیزی داد که مبلغ آن 800
میلیون تومان میشد.
یعنی  30درصــد از قرارداد یک میلیارد و  300میلیون تومانی
خداداد عزیزی برای فصل اول بــه اضافه  30درصد از قرارداد دیگر
اعضــای کادرفنی .به هر حال توافقات الزم خیلی زود انجام شــد و
خداداد عزیزی به راحتی از سپیدرود رشت کنار کشید.
با این اتفاق ،سهیل حقشناس قرار است هدایت سپیدرود رشت
را به صورت موقت به عهده بگیرد .حقشناس تا زمانی نقش سرمربی
را ایفا خواهد کرد که سرمربی آینده تیم انتخاب و معرفی شود.
گفته میشــود قبل از اینکه لیگ تعطیل شود ،سرمربی آینده
سپیدرود رشت معرفی خواهد شد .برای هدایت تیم پرطرفدار رشتی
فعال  3گزینه وجود دارد.
گزینه اول علی کریمی اســت که در مدت اخیر ،هواداران بارها
نامش را صدا زدند و خواســتار بازگشتش شــدند اما کریمی ظاهرا
قصــد ندارد با این تیم مالکیتی کار کند .او یکســری اختالفنظرها
دارد که امید زیادی برای بازگشــتش به رشــت نیست .ضمن اینکه
با شرایطی که االن تیم ســپیدرود دارد ،بدون شک کریمی ریسک
نمیکنــد هدایــت تیم را به عهــده بگیرد چرا که مشــکالت مالی
همچنان پابرجاست.
گزینه دوم سپیدرودیها ظاهرا نادر دستنشان است .دستنشان
در ابتدای فصل هم قرار بود هدایت ســپیدرود را به عهده بگیرد اما
مشکالت مالکیتی و البته شعار هواداران باعث شد او خیلی زود این
تیم را ترک کند و برود .دستنشــان خیلی زود در رشت فهمید که
جایگاهی بین هواداران ندارد و سپیدرودیها مربیانی از طیف دیگر
را میپســندند ،نه مربیانی مثل دستنشان و نظرمحمدی اما دیگر
گزینه تیم رشتی ،فرشاد پیوس است.
پیوس در زمان حضور سپیدرود در لیگ دسته دوم ،هدایت این
تیم را به عهده داشــت و نتایج خوبی هم همراه با آنها گرفت تا حاال
گزینه سوم قرمزپوشان رشتی باشد .البته بدون شک به این گزینهها،
مربیان دیگری هم اضافه خواهد شــد که بایــد دید در نهایت کدام
مربی هدایت تیم پرطرفدار سپیدرود رشت را به عهده خواهد گرفت.

خداداد از اینکه تعداد بازیهای ملیام بیشتر بود ناراحت است

کعبی  :سپیدرود برای سقوط بسته شده

سميرا شيرمردي
Samira Shirmardi

خــداداد عزیزی هم با ســپیدرود
رشت تسویه کرده و جدا شد .این اتفاق
را چطور ارزیابی میکنی؟
من نمیخواســتم در مــورد اتفاقاتی
که در مدت اخیر افتــاده صحبت کنم اما االن
مجبورم یکسری مسائل را بگویم .البته مجبور
که نه ،بلکه باید این مســائل را بگویم .بچههای
تیــم تا االن به دالیلی صحبــت نکردند اما من
وظیفه خودم میدانم هواداران را از یکســری
مسائل مطلع کنم .تیم ما مشکالت مالی زیادی
دارد و هنوز حــق و حقوق بازیکنان را ندادهاند.
ما یک ماســاژور داریم که از خمــام هر روز با
موتور یک ســاعت راه میآیــد و میرود که به
تیم کمک کند اما هنوز یــک ریال نگرفته .آن
وقت خودشان  800میلیون تومان میگیرند و
میروند؟! مگر نگفتند پشت بازیکنان هستند!
پس چرا پیگیر حق و حقوق بازیکنان نبودند؟
اینطور پشت بازیکنان هستند؟
چطور شــد که ناگهان شما را از تیم
کنار گذاشتند؟
من قبال هم گفتم .وقتی تیم به سپاهان
باخت من ،حقشــناس و ابراهیمی بازیکنان را
بردیم ســمت هواداران و به گونــهای از آنها به
خاطر این نتیجه عذرخواهی کردیم اما ظاهرا
به ایشان برخورد و من را اخراج کرد.

پس چرا حقشــناس و ابراهیمی
اخراج نشدند؟
آن هم دالیــل جالبی دارد .کال خداداد
عزیزی ظاهــرا از من خوشــش نمیآمد .یک
روز آمــد و در تمرین جلوی همــه بازیکنان به
من گفت چطور میشــود حســین کعبی 96
بازی ملــی دارد اما من  40تا .مــن هم گفتم
خب کیفیــت بازی من بهتر اســت و به خاطر
همین بیشــتر بازی کردم .دلیل دیگرش هم
به بازوبند کاپیتانــی در هفته اول برمیگردد.
مــن به خاطر اینکــه تولد حســین ابراهیمی
بود بازوبند کاپیتانی را بــه او دادم تا با روحیه
بازی کند اما خداداد آمد و گفت چرا این کار را
کردی؟ من گفتم به خاطر اینکه تولدش است
و االن خانوادهاش دارند بازی را میبینند بهتر
اســت بازوبند به بازوی او باشد تا با روحیه کار
کند .برای من بازوبنــد اهمیت چندانی ندارد
چون سالهاســت که دارم بــازی میکنم اما
برای بازیکنی مثل حسین ابراهیمی میتواند
روحیهســاز باشــد .به هر حال این مساله هم
ظاهرا باعث شــد به او بربخــورد و بعد هم که
بحث کمیته اخالق پیش آمد.
آن مساله که خیلی جدی نبود و زود
برطرف شد...
بله ،من از همان اول میدانستم مشکل
خاصی نیســت و بــه خاطر پرداخت نشــدن
بدهیمان اســت اما ایشــان فکــر میکردند
مشــکلی وجــود دارد .به خاطــر همین هم
منتظــر بودند محروم شــوم تــا از طرف کادر
فنی اخراج نشــوم اما وقتی متوجه شــدند که
باید جریمه مالی آن را بپــردازم نامه اخراجم

را دادند .جالب این اســت که خودشــان هم
نامــه اخراجــم را ندادند .به هر حــال اگر من
ضعیف بودم چرا بعد از بازی با ســایپا به من و
مهدوی گفتند جزو بهترینهــا بودیم .خدا را
شکر هواداران ســپیدرود در این دو ،سه سال
عملکرد مرا دیدند و از این نظر شرمندهشــان
نیستم .ما اگر در فوتبال به جایی رسیدیم بعد
از لطف خدا بــه خاطر حمایت همین هواداران
بوده .اگر حسین کعبی ،حسین کعبی شده ،به
خاطر همین هواداران است .پس باید قدرشان
را بدانیم و از آنها تشــکر کنیم که به حمایت از
تیم میپردازند.
پس بحث اینکه شــما و ایراننژاد
را مقصــر اصلــی باخت به ســپاهان
میدانستند ،چه بود؟
بعد از بازی با ســپاهان گفتند من روی
 3گل مقصر هســتم .در حالی کــه فیلم بازی
موجود اســت و همه دیدند مــن مقصر نبودم.
اتفاقا بعــد از گل چهارم هم ســمت هواداران
رفتم و از آنها خواستم تیم را تشویق کنند اما به
آنها برخورد .هواداران سپیدرود تا قبل از اینکه
مورد توهین قرار بگیرند هیچ توهینی نکردند
و فقط علی کریمی را تشــویق میکردند چون
او را میخواهند .این موضوعی بود که خیلیها
خوششان نمیآمد اما واقعیت همین است.
به نظرت علی کریمی برمیگردد؟
من بعید میدانم .در واقع شرایط اصال
خوب نیست و فکر نمیکنم علی کریمی با این
شرایط برگردد.
شــرایط تیم با تغییر کادرفنی بهتر
میشود؟

رضا درویش مدیرعامل باشــگاه ساپیا معتقد اســت رقابت تیمش با دیگر تیمها ،جنگ نابرابر است« :جنگ ما
با ســایر تیمها نابرابر است .هزینههای استقالل ،پرســپولیس ،تراکتورسازی ،ذوبآهن و سپاهان را ببینید و با
هزینه ســایپا مقایسه کنید .واقعا شرایط سخت است .ما فقط دو عنصر داریم .اول رشادت و زحمت بازیکنان و
دوم خود علی دایی که برای هر تیمی نعمتی است و انگیزه زیادی به بازیکنان میدهد ».درویش درباره اینکه
امیر قلعهنویی مدعی شــده هزینه سپاهان زیاد نیســت ،میگوید« :من طبق آماری که سازمان لیگ امسال و
پارسال داده بود ،صحبت کردم .سپاهان سال گذشته  ۴۰میلیارد تومان هزینه کرده بود .امسال هم حداقل ۱۰
تا  ۱۵درصد بیشــتر هزینه کردهاند .آنها بازیکنان خارجی هم گرفتهاند که زیر  ۳۰۰هزار دالر قرارداد ندارند.
البته اینکه تیمها هزینه کنند بد نیست .متاسفانه ما ضعف داریم».

مسعود تابش مدیرعامل باشگاه سپاهان در واکنش به صحبتهای رضا درویش مدیرعامل باشگاه سایپا مبنی بر
اینکه ســپاهان فصل گذشته  ۴۰میلیارد تومان هزینه کرده ،میگوید« :نمیدانم این رقمها را از کجا میآورند!
واقعاً تعجب میکنم چطور این رقمها را میگویند .اعالم میکنند سپاهان فصل گذشته  ۴۰میلیارد هزینه کرده
آن هم در صورتی که بودجه کل باشــگاه ســپاهان با  ۷۰تیم مختلف در فصل گذشته فقط  ۲۸میلیارد تومان
بوده و چهار ،پنج میلیارد هم از اسپانسر درآمدزایی داشتهایم .وقتی بودجه مصوب ما  ۲۸میلیارد بوده ،چطور
 ۴۰میلیارد هزینه کردهایم؟! متأســفانه درویش میگوید این آمار را از ســازمان لیگ گرفتهایم .من االن رسماً
اعالم میکنم ســازمان لیگ این آمار را به خو ِد ما هم بدهد تا بدانیم چطور این  ۴۰میلیارد را هزینه کردهایم.
ارائه این آمارها باعث تشویش اذهان میشود».

ابراهیمی :وقتی سپیدرود
موفق نیست چه فایده؟

شهباززاده :شهرآورد اصفهان
یک بازی بزرگ است

شفیعی :با چمن نقشجهان فکر
میکنیم رباط پاره کردیم

شریفات :مقابل پرسپولیس
دست و پا بسته نیستیم

حسین ابراهیمی هافبک سپیدرود رشت درباره
تساوی یک بر یک مقابل گسترش فوالد تبریز
میگویــد« :همه حتــی هوادارانمان هم فکر
میکردند با توجه به اتفاقات قبل از بازی ،نتیجه
را به حریف واگذار خواهیم کرد اما خوشبختانه
با یک بازی خوب توانســتیم یک امتیاز از این
مسابقه کسب کنیم .البته به نظرم میتوانستیم
پیروز هم باشــیم اما متاســفانه مثــل بازی با
ســایپا در دقیقه  45زمانی که میخواستیم به
رختکن برویــم و در بدترین زمان گل از حریف
دریافت کردیم ».ابراهیمــی در مورد عملکرد
خوبش در  3بازی گذشــته ادامه میدهد« :در
فوتبال شــخص مهم نیست اما ای کاش تیم ما
وضعیت بهتری داشت آن وقت اگر من به چشم
میآمدم از این اتفاق بدم نمیآمد».

سجاد شــهباززاده مهاجم سپاهان از شهرآورد
اصفهان به عنوان یک بازی بزرگ یاد میکند و
درباره بازی با ذوبآهن میگوید« :ما بازیهای
خوبی انجــام میدهیم و ک ً
ال شــرایط تیم هم
خوب است .شــهرآورد اصفهان هم مثل همه
شــهرآوردهای دنیا ،بازی بزرگی به حســاب
میآید .ما برای کســب ســه امتیاز به مصاف
ذوبآهن میرویم .برای این کار هم باید تمرکز
داشته باشیم چون باید امتیازات از دست رفته
در بازیهای قبل را جبران کنیم ».شهباززاده
با انتقاد از وضعیت چمن ورزشگاه نقشجهان
هم ادامه میدهد« :چمن ورزشگاه نقشجهان
مشکالت زیادی دارد .من درباره کیفیت چمن
این ورزشــگاه زیاد شــنیده بودم اما در بازی با
پیکان دیدم چمن بیشتر اوقات کنده میشود».

خالد شــفیعی مدافع ســپاهان معتقد اســت
شرایط چمن زمین ورزشگاه نقشجهان اصال
خوب نیســت و هر بار فکــر میکنند رباط پاره
کردهاند« :بهانــه نمیآوریم .چند روز پیش در
یکی از تمرینات زانوی من  ۲۰ســانت به داخل
زمین رفت .ایــن چمن از فصل گذشــته تا به
امروز آفت جان سپاهان شده .ما از چمن یادگار
هم انتقــاد میکردیم اما ایــن چمن وضعیت
عجیبی دارد و کنده میشــد .به خاطر سستی
آن بازیکنان دائما زیر پایشــان خالی میشود
و فکر میکنند رباط پاره کردهاند .به ویژه برای
مدافعان وضعیت ســختتری را رقم میزند».
شفیعی با اشاره به شهرآورد اصفهان میگوید:
«دوســت دارم مقابــل ذوبآهن بــازی کنم.
امیدوارم بتوانم برای موفقیت تیم تالش کنم».

اســماعیل شــریفات مهاجم باتجربه نفت
مسجدسلیمان این روزها خود را برای بازی
با پرســپولیس آماده میکند« :پرسپولیس
یکی از قدرتمندترین تیمهای آسیاســت و
بازیکنان خیلی خوبی در اختیار دارد اما ما
هم حریف دســت و پا بســتهای مقابل آنها
نیســتیم .ما میآییم که با تمــام توانمان
مقابــل این تیم بازی کنیم ».شــریفات در
مــورد اینکه احتمــال دارد این بازی جایی
غیر از ورزشگاه آزادی برگزار شود ،میگوید:
«برای ما هیچ تفاوتی ندارد .خوب میدانیم
مقابل چه تیــم بزرگی بازی میکنیم و چه
کار ســختی در پیش داریم .ما میخواهیم
همــه توان خودمان را بــه کار ببندیم و به
موفقیت خودمان هم خوشبین هستیم».

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

مبعلی :به
هواداران
حق میدهم
ناراحت باشند

تعطیلی بیشتر از تمرین
شــرایط این روزهای ســپیدرود
حتی با فصل گذشــته هم قابل قیاس
نیســت .تصمیماتی که برای این تیم
گرفته میشــوند به نظر کارشناســانه
نیست.
قبل از شــروع لیــگ و به دلیل
مشخص نبودن مالکیت تیم بازیکنان
در دو گروه تمرین میکردند.
در نهایــت با حکمیــت اداره کل
ورزش اســتان گیالن تیم با این امید
که مشکالت مالیاش برطرف میشود
به محمد نوین سپرده شد.
در ابتدا اقداماتی از ســوی مالک
جدید صــورت گرفت و مطالبات فصل
قبل بازیکنان داده شــد اما نخستین
نگرانی زمانی به وجــود آمد که چک
خداداد عزیزی و دستیارانش برگشت
خورد.
حتــی وعده چندبــاره مالک هم
عملی نشــد .اتفاقات بازی با سپاهان
و درگیری لفظی خــداداد با هواداران
هم مزید برعلت شد تا آرامش این تیم
بیش از پیش به هم بخورد.
آنها با شــرایطی خاص و عجیب
به تبریز رفتند و یک امتیاز از ماشــین
ســازی گرفتند .خداداد به دلیل پاس
نشدن مطالباتش شکایت کرد و بحث
استعفایش مطرح شد اما موضوعی که
درایــن میان خیلی به چشــم نیامد و
اصال مــورد توجه قرار نگرفت تعطیلی
تمرینات این تیم تا روز دوشنبه بود.
تیمی که به گفته خداداد و همه
بازیکنان خیلی دیر تمریناتش را آغاز
کرده چطور ســه روز بعــد از بازی را
هم تعطیل میکند؟ این تیم به لحاظ
بدنی عقب اســت و مربی بدنســازش
هم چند روزی قبل از بازی با ماشــین
سازی اردو را ترک کرده بود.
در این شرایط آنها باید از حداقل
زمان حداکثر اســتفاده را ببرند اما با
تعطیلی تمرینات کار را برای خودشان
سختتر میکنند.
البتــه هــواداران بایــد امیدوار
باشــند که در ایــن مــدت بازیکنان
تمرینــات اختصاصی شــان را انجام
دهنــد اگرچــه این وضعیــت هم به
هیــچ وجه تاثیــر تمریــن گروهی را
نخواهد داشت.
سپیدرود روز پنجشــنبه میزبان
پدیده مشــهد اســت و برای تیم شهر
باران ســه امتیاز این بازی از نان شب
واجبتر خواهد بود.

اول باید بگویم که این تیم برای سقوط
بسته شــده و اگر االن به داد تیم نرسند خیلی
زود دیر میشــود .برای این شرایطی که پیش
آمده هــم باید آنهایــی که تیم را بــه این روز
انداختند پاســخگو باشند .آنهایی که قرارداد
سه ساله با ســرمربی امضا میکنند االن کجا
هســتند؟ مگر امیر قلعهنویی یا حسین فرکی
بود که بــه خاطر کارنامــه و قهرمانیهایی که
به دســت آوردند ،با او قرارداد ســه ساله امضا
کردند؟ مدیرعامل باشــگاه خودش بگوید در
زمان بازی تیمش با ماشینســازی کجا بود و
چرا کنار تیمش نبود؟ مشــاور مالک چرا هیچ
حرفی نمیزنــد؟ مهاجری فکــر میکرد در
ســپیدرود هم مثل نفت تهران میتواند رفتار
کند .خود این آقا به من میگفت دو آپارتمان در
سعادتآباد دارد و میخواهم به من بفروشم که
بچهها را ساکت کنم .چرا باید قبول میکردم؟
اگر این کارها را میکردم که االن نمیتوانستم
راحت در مورد همه چیز صحبت کنم .مطمئن
باشید اگر چیزی از من داشــتند تا االن گفته
بودنــد اما من جوری زندگی کــردم که خودم
شرمنده خودم نباشم.
شــرایط برای بازی بعــدی چطور
خواهد بود؟
مطمئن باشید االن تیم به لحاظ روحی
و روانی خیلی خوب است.
سر تمرین تیم رفتید؟
نه ،وقتی نامــه برای من زده شــد ،به
خاطر اینکــه تهران بودم نرســیدم به تمرین
دیروز برســم اما از امروز (دوشــنبه) حتما در
تمرینات حضور پیدا خواهم کرد.

ایمان مبعلی کاپیتان باتجربه اســتقالل خوزستان که در لحظات پایانی نقل و انتقاالت به این
تیم اضافه شد ،درباره انتخابش میگوید« :من میدانستم استقالل خوزستان چه شرایط سختی دارد
اما چون تیم اســتانم بود آن را انتخاب کردم .همچنین صحبتهایی که با آقای یزدی کردم ،باعث
شد به این انتخاب ترغیب شوم .یزدی یک مربی است که قطعا در آینده بیشتر از او خواهیم شنید.
او  2خصلــت مهم دارد؛ یکی از بعد فنی که یک مدرس اســت و دانش باالیــی دارد ،دومی از بعد
شخصیتی اینکه مربی راستگویی است و این برای من خیلی مهم بود .به همین دلیل پس از صحبت
با او تصمیم گرفتم به اهواز بیایم ».مبعلی درباره جوان بودن استقالل خوزستان هم توضیح میدهد:
«من حدود  10روز است به این تیم آمدم .تیم جوانی داریم و پر از مشکالت اما به آینده امیدواریم.
تیم ما با بودجه بســیار کمی بسته شــده که فکر میکنم به اندازه  2بازیکن تیمهای پرهزینه لیگ
باشــد .همیشه وقتی تیم جوان اســت ،داشتن چند بازیکن باتجربه هم الزم است و چه از نظر فنی،
چــه از نظر اخالقی ،باتجربهها میتوانند خیلی تاثیرگذار باشــند چــون یک لیگ خیلی طوالنی در

انتظار ماســت و صحبت چند بازی اندک نیســت که با هر مجموعه جوانی هم بشــود در آن نتیجه
خوب گرفت .جوانهای خوبی داریم و همه این را دیدهاند .به نظرم مهمتر از جوان بودن این اســت
که بازیکنان ما با تمام وجود بازی میکنند ».کاپیتان اســتقالل خوزستان درباره بازی با پرسپولیس
میگوید« :پرسپولیس در این دو ،سه ساله با توجه به مربی و بازیکنانی که دارد ،یکی از آمادهترین
تیمهای ایران اســت .اگر در مقابل این تیم ما با شــکل دیگری بازی میکردیم ،مطمئنا بازنده بازی
میشدیم .مربیان ما سیستم و تاکتیک خوبی اتخاذ کردند و موفق شدیم پرسپولیس را متوقف کنیم.
یکسری اتفاقات هم در بازی افتاد که باعث وقفه شد ،میتوان گفت آنها هم یک مقدار تاثیرگذار بود
اما نباید باعث نادیده گرفتن تالش بازیکنان ما شود .در تهران در بازی پرسپولیس و فوالد اتفاقاتی
افتاد که من ندیدم و فقط دربارهاش شــنیدم .در این بازی هم به نوعی اتفاقات حالت تالفی داشت
که طرفداران فوالد هم به ورزشــگاه آمده بودند .من اعتقاد دارم بخشــش بهتر از تالفی است اما تا
حدودی هم حق میدهم هواداران از اتفاقات هفته پیش ناراحت شده باشند».

دایی :به باخت تراکتور مقابل استقالل توجهی نمیکنیم

درودگر :این فصل سهمیه میخواهیم ،فصل بعد قهرمانی

محمد دایی مربی ســایپا میگوید برای بازی این هفته مقابل تراکتورسازی تبریز به باخت این تیم مقابل استقالل توجه
نمیکنند« :ما قرار اســت به شهر خودمان برویم و بازی کنیم! بازی ســختی با تراکتورسازی خواهیم داشت چون تیم
خوبی هستند و بازیکنان بزرگی هم گرفتهاند .مســلما ما به شکست تراکتورسازی مقابل استقالل نگاه نمیکنیم چون
آن بازی یک اســتثنا بود .بضاعت تراکتورســازی خیلی زیاد است و روز به روز هم بهتر میشــود .آنها یکی از تیمهایی
هستند که برای کسب سهمیه میجنگند .به باخت تراکتورســازی مقابل استقالل توجهی نمیکنیم اما مطمئنیم که
بازی خوبی انجام میدهیم و روز سختی را برای تراکتورسازی رقم میزنیم».

صادق درودگر مدیرعامل باشــگاه تراکتورسازی تبریز از احتمال جابه جایی چند بازیکن این تیم خبر میدهد:
«ما برای تقویت تیممان چند ســتاره تیم ملی را میخواســتیم و به آنها پیشنهاد هم دادیم اما ارقامی که این
عزیــزان اعالم کردنــد غیرمنطقی بود .ما بازیکن خارجی هم میخواهیم حتی اگر الزم باشــد بازیکنان ایرانی
و خارجــی که االن عضو تیم هســتند را جابهجا میکنیم .مطمئن باشــید در  2هفته آتــی چهره دیگری از
تراکتورسازی را میبینید .در فصل جاری گرفتن سهمیه برای ما اولویت دارد هرچند به قهرمانی هم نیمنگاهی
داریم اما برای فصل بعد هدفمان فقط قهرمانی است».

برنامه نیم فصل اول لیگ برتر

هفته چهارم

برنامه

پنجشنبه  25مرداد 1397
سپیدرود رشت  ...................................................................................پدیده مشهد
ساعت ،20:30 :ورزشگاه سردار جنگل رشت
پیکان .......................................................................................گسترش فوالدتبریز
ساعت ،20:30 :ورزشگاه شهدای شهر قدس
پارس جنوبی جم .......................................................................................استقالل
ساعت ،20:30 :ورزشگاه تختی جم
فوالد خوزستان ............................................................................نساجی مازندران
ساعت ،20:30 :ورزشگاه غدیر اهواز
جمعه  26مرداد 1397
تراکتورسازی تبریز  .........................................................................................سایپا
ساعت ،19:45 :ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
ذوبآهن اصفهان  ........................................................................................سپاهان
ساعت ،20:15 :ورزشگاه فوالدشهر
پرسپولیس ...............................................................................نفت مسجدسلیمان
ساعت ،20:30 :ورزشگاه آزادی تهران
صنعتنفت آبادان ....................................................................استقالل خوزستان
ساعت ،20:30 :ورزشگاه تختی آبادان
هفته پنجم
چهارشنبه 31 ،مرداد  3971
استقالل تهران  .............................................................................فوالد خوزستان
ساعت،20:15 :ورزشگاه آزادی تهران
پنجشنبه ،اول شهریور 1397
گسترش فوالد تبریز  ...............................................................ذوبآهن اصفهان
ساعت: ،19:30ورزشگاه بنیاندیزل تبریز
نساجی مازندران  ...................................................................نفت مسجدسلیمان
ساعت:،20:15 ورزشگاه متعاقباً اعالم میشود.
صنعت نفت آبادان  ...................................................................پرسپولیس تهران
ساعت:،20:15 ورزشگاه تختی آبادان
جمعه 2 ،شهریور
استقالل خوزستان  ..................................................سپیدرود رشت
ساعت:،20:15 ورزشگاه غدیر اهواز
پدیده مشهد ........................................................................................پیکان تهران
ساعت: ،19:45ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد
سپاهان  ...................................................................................تراکتورسازیتبریز
ساعت: ،20ورزشگاه نقش جهان اصفهان
سایپا تهران  ...............................................................................پارس جنوبی جم
ساعت:،20:15ورزشگاه پاس قوامین تهران

شنبه 97/10/22

سهشنبه 97/10/25

اتفاقات عجیب در سپیدرود:

حسین کعبی کاپیتان
سپیدرود رشت بعد از اینکه به
دلیل عجیبی از این تیم کنار
گذاشته شد ،با تغییر کادرفنی و
البته با یک نامه عذرخواهی به
تمرینات سپیدرود دعوت شد.
کعبی که از اتفاقات مدت اخیر
نمیخواست زیاد صحبت کند
تا آرامش به سپیدرود برگردد،
به چند مورد اشاره میکند که
خیلی عجیب به نظر میرسد؛
اینکه چرا خداداد عزیزی
سرمربی پیشین سپیدرود
تصمیم به اخراجش گرفت و چه
شرایطی در تیم وجود داشت.

درویش :سپاهان  40میلیارد هزینه کرده

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

سوژه

کع
بی با
هوا
کعب داران
ی شده

تابش :کدام  40میلیارد؟ سپاهان  20میلیارد هزینه کرده

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

11

جدول ردهبندی لیگ برتر

رتبه

تيم

بازي

برد

مساوی

باخت

زده

خورده تفاضل امتياز

1

پرسپولیس

3

2

1

-

4

-

4

7

2

پدیده

3

2

-

1

3

2

1

6

3

سپاهان

3

1

2

-

6

1

5

5

4

استقالل

3

1

2

-

5

2

3

5

5

پیکان

3

1

2

-

3

-

3

5

6

ذوب آهن

3

1

2

-

3

2

1

5

7

پارس جم

3

1

1

1

4

3

1

4

8

سایپا

3

1

1

1

3

3

-

4

9

فوالد

3

1

1

1

2

4

-2

4

10

گسترش فوالد

3

-

3

-

3

3

-

3

11

اس خوزستان

3

-

2

1

2

3

-1

2

12

نساجی

3

-

2

1

2

3

-1

2

13

صنعت نفت

3

-

2

1

1

2

-1

2

14

نفت م.سلیمان

3

-

2

1

-

2

-2

2

15

تراکتورسازی

3

-

2

1

1

4

-3

2

16

سپیدرود

3

-

1

2

2

10

-8

1

