فوتبـــال ایـــران
مصاحبهوخبر

رضاوند :حذف سال قبل
برای سایپا درس عبرت شد

آرش رضاونــد هافبک ســایپا اگرچه
میداند حریــف تیمش در جام حذفی یک
تیم دسته دومی است اما میگوید نباید این
حریف را دستکم گرفت« :درست است که
حریف ما در جام حذفی لیگ دویی اســت
ولی قطعا بازی خیلی سختی داریم و نباید
حریف را دســتکم بگیریم؛ خدا را شکر با
توجه به دو برد آخرمان در لیگ ،شــرایط
خوبــی پیــدا کردیم و آماده جــام حذفی
هستیم ».رضاوند در رابطه با دالیل سخت
بودن بازی با سردار بوکان توضیح میدهد:
«اصال نمیتوان پیشبینی از این مسابقات
و تیمهای ناشــناخته داشت؛ سال قبل در
همیــن مرحله به اکســین باختیم و حذف
شــدیم که برای ما درس عبرت شــد؛ در
یکسری از مســابقات حذفی شگفتی اتفاق
میافتد و با توجه به اینکه هیچ شــناختی
از ســردار بوکان نداریم ،این حریف برای ما
خطرناک خواهد بود .انشاءا ...اتفاقات فصل
گذشته برای سایپا نمیافتد؛ با تمام قوا در
این بازی حاضر خواهیم شــد و میرویم تا
برد خوبی کســب کنیم؛ امیدوار به پیروزی
هســتیم و تنها هدف ما صعــود به مرحله
بعد است ».هافبک ســایپا به جایگاه سوم
تیمش در جدول لیگ برتر اشاره میکند و
میگوید« :االن نمیشود پیشبینی درستی
از رتبه تیمها داشت و به نظرم در نیمفصل
اول اصــا نباید به جدول نــگاه کرد؛ تمام
مسابقات ســخت است؛ خدا را شکر دو برد
پیاپی هم به دســت آوردیم که موجب شد
از نظر روحی شرایط بهتری داشته باشیم و
امیدوارتر بــه ادامه فصل نگاه کنیم ».آرش
رضاوند درباره برنامه ســایپا برای حضور در
لیگ قهرمانان آســیا هــم توضیح میدهد:
«مطمئنــا کادر فنــی و باشــگاه برای این
مسابقات برنامه دارند و با نفراتی که در نیم
فصل جذب میکنیم ،حضور پُر قدرتتری
در رقابتهای آسیایی خواهیم داشت».

هفته ششم لیگ برتر فوتسال بانوان

شاگردان یاری به دنبال
حفظ صدرنشینی

هفته ششــم لیگ برتر فوتسال بانوان
جمعــه با برگــزاری  5بازی در شــهرهای
مختلف پیگیری میشــود .تیم صدرنشین
سپیدرود که این روزها با حاشیههای زیادی
رو بــهرو بــوده و حتی بحــث انتقالش به
اصفهان مطرح شده در این هفته در دیداری
سخت و حساس مقابل شرکت ملی حفاری
به میــدان میرود که بــا تفاضل گل کمتر
در رده دوم قرار دارد .ســپیدرود در صورت
برتری ،با اقتدار در صدر جدول تکیه خواهد
زد اما حفاری هم اجازه نخواهد داد حریفش
به راحتی صدر را در اختیار بگیرد .در دیگر
بازیهای این هفته پارسآرای شــیراز که با
 10امتیاز در رده ســوم جدول قرار دارد ،از
دختــران کویر مس کرمان پذیرایی میکند
که بــا  7امتیاز در رده چهــارم قرار گرفته
اســت .برنامه کامل هفته ششــم لیگ برتر
فوتسال بانوان به این شرح است:
جمعه  23شهریور  ،97ساعت 11:00
پارسآرا شیراز -دختران کویر مس کرمان
شهرداری رشت -پاالیش نفت آبادان
ملی حفاری ایران -سپیدرود تهران
مس رفســنجان -هیات فوتبال خراســان
رضوی
استقالل ساری -پویندگان فجر شیراز

تغییر نام تیم فوتسال بانوان
سپیدرود به نامینو اصفهان

@iranvarzeshi
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دایی :با تمام قوا مقابل سردار بوکان
بازی میکنیم

استیماچ گزینه خارجی فوالد خوزستان

علی دایی ســرمربی سایپا میخواهد این فصل تیمش را در هر
 3جام به موفقیت برســاند .دایی حاال تیمش را مقابل سردار بوکان
در مرحله یک شانزدهم پایانی جام حذفی آماده کرده .او درباره این
بازی میگوید« :ما خاطرات خوبی از جام حذفی سال قبل نداریم و
سال گذشته به ناحق از این رقابتها خارج شدیم .باید از تجربه سال
گذشــته درس بگیریم ،حریفان را دستکم نگیریم و در هر مسابقه
محکم بازی کنیم.
مطمئن باشــید ســردار بوکان برای ما یک تیم محترم است
و بــا تمام توان مقابل آنها بازی میکنیم .مطمئن باشــید به دنبال
پیروزی هستیم و به دور بعد صعود خواهیم کرد .در جام حذفی اگر
مقابل تیم لیگ دست سومی هم بازی کنیم ،کارمان سخت خواهد
بــود چراکه ایــن تیمها چیزی برای از دســت دادن ندارند و حتی
اگر بتوانند پیروز شــوند ،خیلی چیزها را
به دست میآورند .برای همین ما ریسک
نمیکنیــم و میخواهیم بــا تمام قوا به
میدان برویم ».ســرمربی ســایپا درباره
انتقاداتــی که در اوایــل فصل به مهدی
ترابی وارد میشــد اما ایــن بازیکن در
بازی دوســتانه تیم ملی مقابل ازبکستان
موفق به زدن گل شد ،میگوید« :مطمئناً
مهــدی بازیکــن خوب و بزرگی اســت.
همیشــه گفتهام او سال قبل به ما کمک
زیادی کرد و توانست در لحظات حساس
به داد تیم ما برســد .مطمئناً اگر مهدی آرامش روحی داشته باشد
میتوانــد به تیم ما و تیم ملی کمک زیــادی بکند .در بازی مقابل
ازبکستان هم تک گل تیم ملی را به ثمر رساند و باعث پیروزی ایران
در یک بازی دوســتانه شد ».دایی در رابطه با اینکه به نظر میرسد
هنــوز قرارداد کیروش با تیم ملی تمدید نشــده ،توضیح میدهد:
«میتوانید این سوال را از تاج و مسووالن فدراسیون بپرسید .وظیفه
من این اســت که همیشــه از تیم ملی کشــورم حمایت کنم .فکر
میکنم پاسخ به این سوال در حیطه وظایف من نیست».

قربانی :توفیقی اجازه ندارد درباره
پیشکسوتان صحبت کند

پیروز قربانی که سالها در استقالل بازی میکرد حاال باید با عنوان
سرمربی تیم ســردار بوکان مقابل سایپایی قرار بگیرد که سرمربیاش
ســالها در پرسپولیس حضور داشت .قربانی درباره این بازی از مرحله
یک شــانزدهم پایانی جام حذفی میگوید« :این بازی میتواند عرصه
خیلی خوبی برای ما باشــد که خودمان را محک بزنیم ،آن هم مقابل
تیم خوبی مثل ســایپا .تیم ما به دنبال پیشرفت است و میخواهیم در
این بازی ببینیم کجای کار هســتیم .هدف ما از حضور در جام حذفی
این اســت ».سرمربی در رابطه با اینکه آیا او هم مانند سایر بازیکنان و
مربیان پیشــین استقالل طلبی از این تیم دارد یا نه ،توضیح میدهد:
«اگر هم طلب داشته باشــم ،دیگر یادم نیست .البته این موضوع زیاد
اهمیــت ندارد چون ما هرچه داریم از اســتقالل اســت و باال و پایین
طلبمان را میبخشــیم ».قربانی در واکنش به اظهارات پندار توفیقی
معاون ورزشی پیشین باشگاه اســتقالل هم میگوید« :مصاحبهای از
آقای توفیقی خواندم که خیلی بد درباره استقالل و فوتبالیها صحبت
کرده بود .واقعاً برای کســانی که این افراد را به فوتبال میآوردند و به
آنها مســوولیت میدهند ،متأســفم .در مدتی که این فرد در استقالل
بود ،فقط یک کت و شــلوار و عکسهای یادگاری از او دیدهام .توفیقی
حتی با بازیکن  18ساله هم عکس گرفته و این بار هم خیلی بیادبانه
صحبت کرده .آقــای توفیقی! اگر به فوتبال عالقه نداری ،خیلی بیجا
میکنی وارد این رشته میشوی! از این به بعد هم حق نداری راجع به
پیشکســوتان صحبت کنی! متأسفانه فوتبال جایی شده که این آدمها
بــه آن ورود کرده و بعد اینگونه صحبت میکنند .این افراد آخر ســر
هــم به یک رده باالتر میروند و بعد همه میگویند در فوتبال فســاد
وجود دارد».

فرکی تخفیف داد ،ویسی دستیار معرفی کرد

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

حــدود یــک هفتــهای اســت که
از برکنــاری ســیروس پورموســوی از
ســرمربیگری فوالد خوزســتان میگذرد
اما هنوز جانشــین او مشخص نشده .در
همان روزی که پورموســوی برکنار شد،
خبرهایــی به گوش میرســید که تصور
میشد ســرمربی جدید فوالدیها خیلی
زود معرفــی خواهد شــد اما ایــن اتفاق
نیفتاد .ظاهرا یکســری اتفاقــات و البته
فاش شدن جلســات عجیب در رستوران
یکی از بازیکنــان قدیمی در اهواز ،باعث
شد این مساله به تعویق بیفتد یا منتفی
شــود .به هر حــال نگرانیهای زیادی در
مورد فوالد خوزستان وجود دارد که باعث
شــده حاال هواداران هــم پیگیر وضعیت
سرمربی باشند .در مورد گزینههای فوالد
خوزستان تا االن چند نام مطرح شده بود
که هر کدام به گونهای تکذیب میشــدند
امــا به نظر میرســد به ایــن تکذیبها
نباید چندان توجــه کرد ،چراکه برخالف
صحبتهای مطرح شــده و مصاحبههای
رســمی ،مذاکراتی انجام شده که عجیب
به نظر میرســد .مثال همیــن چند روز
پیش حبیبا ...رضایی مدیرعامل باشــگاه
فوالد خوزســتان بعد از چند روز سکوت،
در برنامه تلویزیونــی «فوتبال تا فوتبال»
که از شــبکه استانی خوزســتان پخش

میشــود با صراحت گفته بود« :نه اینکه
دنبال سرمربی خارجی نبودیم اما با توجه
بــه نوســانات دالر ،گزینــه خارجی را از
ذهنمان خارج کردیم».
رضایــی در حالی ایــن صحبتها را
بیان کرده بود که از اهواز خبر میرســد
باشگاه فوالد خوزســتان مذاکراتی جدی
با ایگور اســتیماچ سرمربی سابق سپاهان
دارد تا حاال شانس او هم مثل گزینههای
دیگر برای هدایت قرمزپوشان اهوازی باال
برود .اســتیماچ 2 ،رقیب برای حضور در
فوالد خوزســتان دارد که به نظر میرسد
با توجه به شــرایط ویژهای که آنها دارند،
نبایــد چنــدان امیدوار به ســرمربیگری
دوباره در لیگ برتــر ایران در این مقطع
زمانی باشد.
تکذیــب دیگر بــه حســین فرکی
اختصــاص دارد .فرکــی کــه محبوبیت
خاصی در بین هواداران دارد و بارها نامش
در ورزشــگاه غدیر اهواز برای بازگشت به
فوالد فریاد زده میشد ،در چند روز اخیر
بارها اعالم کرده« :از ســوی باشگاه فوالد
خوزســتان تاکنون هیــچ صحبتی با من
نشده است».
فرکــی در حالی ایــن صحبتها را
بیان میکند که خبر میرســد مذاکرات
بــا فوالدیها تــا بحث در مورد مســائل

مالی هم پیش رفته اســت .گفته میشود
حســین فرکی کــه در فصــل چهاردهم
سرمربی فوالد خوزســتان بود و این تیم
را بــه قهرمانی لیگ برتر رســاند ،حاال به
نســبت آن فصل به فوالدیهــا تخفیفی
 300میلیونی داده و خواستار قرارداد یک
میلیارد و  500میلیون تومانی اســت .این
مبلغ اگرچه خیلی باال به نظر میرسد اما
به نسبت دیگر مربیان پرافتخار شاغل در
لیگ برتر چندان عجیب نیســت و حتی
خیلــی پایینتر هم هســت .بــه هر حال
ظاهرا با وجود تکذیبهایی که از ســوی
حسین فرکی صورت گرفته بود ،مذاکرات
خیلی خوبی بین این ســرمربی باتجربه و
باشــگاه فوالد خوزستان صورت گرفته که
باید دید در نهایت شــرایط به چه صورت
خواهد شد.
دیگر گزینــه فوالد خوزســتان هم
عبدا ...ویسی است .همان سرمربی جوان و
بومی که در این مدت ،خبرهای زیادی در
مورد بازگشتش به فوالد به گوش میرسد.
ویســی با توجه به اینکه ســابقه بازی و
مربیگری در فوالد خوزســتان را دارد ،به
دنبال این اســت که با شرایطی سادهتر به
نســبت دیگر گزینهها ،پیش برود تا بلکه
سرمربی فوالد شــود .ویسی ظاهرا عالوه
بر مذاکرات خوبی که با مســووالن باشگاه

بابادی :با دستور استاندار برگشتم
کیوان بابادی سرپرســت باشگاه نفت مسجدســلیمان که بعد از استعفا به این باشگاه برگشت ،درباره اتفاقات پیش
آمده در این مدت میگوید« :در ابتدای فصل باتوجه به اینکه تیم از لیگ دسته یک به لیگ برتر صعود کرده بود و تیم
طبق قانون دیگر نمیتوانست از حمایتهای شرکت نفت بهرهمند شود ،به همین خاطر از نظر ساختار مدیریتی و هیات
مدیره با چالشهای بســیاری روبه رو بود .بر همین اســاس در همان ابتدای فصل ،استاندار خوزستان شخصا برای حل
مشکالت تیم و باشگاه ورود کرد و طی جلسهای که با حضور مسووالنی از جمله آقایان شریعتی ،عالیپور و ناصری برگزار
شد ،قرار بر این شد که من بهعنوان سرپرست باشگاه به سازمان لیگ معرفی شوم تا مشکالت حل شده و مقدمات ثبت
قرارداد بازیکنان هم فراهم شــود .باتوجه به اینکه من برای کارهای باشــگاه حق امضا دارم ،برای اینکه کارها روی زمین
نماند ،استاندار به من دستور داد به باشگاه برگردم و من هم باتوجه به تعهدی که دارم به باشگاه بازگشتم».

علی کریمی در دومین تجربه این فصل خود همراه با ســپیدرود رشت در مسابقات جام حذفی مقابل ملوان
بندرانزلی قرار میگیرد تا یکی از مهمترین تجربههای خود را پشــت ســر بگذارد .سپیدرودیها فصل گذشته در
جام حذفی باز هم به ملوان برخورد کردند و در خانه با نتیجه  2بر یک مقابل رقیب دیرینه خود شکست خوردند
و حاال بازی جمعه نبرد انتقامی برای آنها محســوب میشــود .در این میان علی کریمی هم که از حساسیت زیاد
شــهرآورد گیالن باخبر اســت در روزهای اخیر تمرینات تیمش را به زمین چمن طبیعی منتقل کرده و بر روی
عملکرد فرد به فرد شاگردانش نظارت میکند .او در چند تمرین آخر سپیدرود تمرینات بخش هجومی را شخصا
بر عهده گرفته و نکات فنی زیادی را به مهاجمان و هافبکهای خود گوشــزد میکند .حال تماشاگران سپیدرود
امیدوارند با حضور کریمی مشکالت بخش هجومی حل شود و سرافرازی آنها در ال گیالنو رقم بخورد.

تیم صنعتنفت آبادان در شرایطی آماده
بــازی مقابل تراکتورســازی در جام حذفی
میشود که شرایط حضور شهاب گردان در
این مسابقه مشخص نیست .تراکتورسازی و
صنعتنفت آبادان در دیداری از مرحله یک
شانزدهم نهایی جام حذفی قرار است جمعه
به مصاف یکدیگر بروند .شهاب گردان که در
بازی مقابل ســپیدرود دچار مصدومیت شد
وضعیتش برای این مسابقه مشخص نیست.
گــردان در حال حاضر به صــورت انفرادی
تمریــن میکند و به احتمــال زیاد بازی با
تراکتورســازی را از دســت میدهد .البته
وضعیت نهایی دروازهبان صنعتنفت آبادان
پنجشنبه مشــخص خواهد شد .مصدومیت
گردان به دلیل کشیدگی کشاله ران است.

سهشنبه 97/10/18
شنبه 97/10/22

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

سهشنبه 97/10/25

مرحله يك چهارم
پاياني ليگ قهرمانان آسيا
دور رفت
دور برگشت

دوشنبه 97/6/26

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

سهشنبه 97/6/27

پرسپوليس .........................الدحيل قطر
ساعت 19:00

باشــگاه فوالد خوزســتان هفته
گذشــته به شــکل ناگهانی سیروس
پورموسوی را از کار برکنار کرد و خبر
از قطــع همکاری بــا او داد .چند روز
پس از این اتفاق ،مدیرعامل باشــگاه
فوالد دلیل این مســاله را نرســیدن
باشگاه به اهداف خود و خارج شدن از
مسیر از پیش ترسیم شده عنوان کرد.
سیروس پورموســوی که ابتدا ترجیح
داده بــود ســکوت کند ،پاســخ این
صحبتها را داد .سیروس پورموسوی
ســرمربی ســابق فوالد خوزستان در
رابطه با علت برکناری خود میگوید:
«مطمئن باشــید این مساله فوتبالی
و فنی نبوده و ریشــهای داشــته که
به مســائلی خارج از زمیــن فوتبال
برمیگردد .من در جلسه هیات مدیره
گزارشــی از کار خــودم و اوضاع تیم
دادم کــه همه چیز هم خوب و منظم
بود .هر اتفاقی که درباره برکناری من
افتــاده ،به بعد از آن جلســه مربوط
میشود که به یکباره اتفاقات عجیبی
افتاد ».پورموسوی درباره شرایط فوالد
در زمان حضورش هم توضیح میدهد:
«ما پارسال با توجه به شرایط یک تیم
جمع کردیم و وارد لیگ شــدیم .بعد
از اتمــام فصل ،یکســری بازیکنان به
دالیل مختلف از ما جدا شــدند .بدین
ترتیــب ما لیگ را بــا یک تیم جدید
آغــاز کردیم .من به مدیران باشــگاه
هم گفته بودم که فهرســت بازیکنان
مدنظــرم جذب نشــدند .وقتی دیدم
توانایی گرفتــن بازیکنان مورد نیاز از
سوی باشــگاه وجود ندارد ،فهرست را
تغییر دادم و تصمیم گرفتم از جوانها
بیشتر استفاده کنم .طبیعتا استفاده از
این جوانهــا نیاز به زمان دارد و باید
به مرور به ترکیــب تیم در بازیهای
مهم اضافه شوند .اختالف نظرهایی در
باشــگاه بین برخی افراد و من وجود
داشت که در مسائل مختلفی هم بروز
پیدا کرد .ایــن اختالفها دلیل مهم
این تصمیم اتخاذ شده از سوی باشگاه
بود ».سرمربی سابق فوالد که دوست
نــدارد بیش از این در مورد مســائل
پیش آمده در باشــگاه صحبت کند،
ادامه میدهــد« :حرفهای زیادی در
خصوص مسائل پیش آمده دارم و در
زمان مناســب حتما همه آنها را بیان
میکنم .بر خالف آنچه برخی افراد در
باشگاه گفتهاند ،ما اتفاقا طبق اهداف
جلو رفتیم و در حال پیشرفت بودیم».

احتمال جراحی میداودی
قبل از تعطیالت نیمفصل

مذاکرات تراکتور با رضاییان
از سر گرفته شد

فوالد خوزستان داشته ،دستیاران خود را
هم به این باشــگاه معرفی کرده که مورد
تایید قرار گرفته است .پس با توجه به این
مســاله و البته شــرایط خاصی که از قبل
وجود داشت ،به نظر میرسد شانس ویسی
به نسبت دیگر گزینهها برای هدایت فوالد
خوزستان بیشتر است .ضمن اینکه ویسی
مربی بومی و فوالدی به حساب میآید که
با اهداف باشگاه فوالد خوزستان مبنی بر
بومیگرایــی و جوانگرایی ،همخوانی دارد.
البتــه این روزها ظاهرا خیلی مســائل به
نظر یکســری هوادار و لیدر بستگی دارد.
به نظر آنهایی که بارها از رفتن ســیروس
پورموســوی صحبت میکردند و به هدف
خود هم رســیدند .اگر باشگاه بخواهد باز
هم با نظر آنها پیش برود احتماال حســین
فرکــی را انتخاب خواهد کــرد .البته این
هــواداران ارتباط خاصی بــا فرکی ندارند
و فقــط به دنبال تکرار موفقیت هســتند
امــا نظر دادن آنها ،آن هــم تا این حد به
صورت مستقیم و البته توجه باشگاه فوالد
خوزســتان به این مســاله ،خیلی عجیب
است .حاال باید دید از میان حسین فرکی
کــه محبوبیت خاصــی در بین فوالدیها
دارد و البتــه عبدا ...ویســی کــه بومی و
جوان اســت ،کدام یک جانشین سیروس
پورموسوی میشود.

خبرکوتاه
برنامه

هفته ششم
نفت مسجدسلیمان  ......................................................................استقالل تهران
ساعت:،20 ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
زمان برگزاری بازی متعاقبا اعالم می شود
هفته هفتم
جمعه، 30شهریور  3971
ماشینسازی تبریز  ....................................................................پارس جنوبیجم
ساعت:،18:45 ورزشگاه بنیاندیزل تبریز
سپاهان  ..........................................................................................فوالدخوزستان
ساعت:،19:30 ورزشگاه نقش جهان اصفهان
صنعت نفت آبادان  .............................................................................پیکان تهران
ساعت:،19:30ورزشگاه تختی آبادان

فرصت طالیی تراکتور
به پهلوان

شنبه 31 ،شهریور 1397
استقالل خوزستان  ....................................................................ذوبآهناصفهان
ساعت:،18:45 ورزشگاه غدیر اهواز
سایپا تهران  ............................................................................نفت مسجدسلیمان
ساعت:،18:45ورزشگاه پاسقوامین تهران
نساجی مازندران  ...........................................................................استقالل تهران
ساعت:،18:45ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
یکشنبه،اول مهر 1397
پرسپولیس تهران  ..........................................................................سپیدرود رشت
ساعت:،18:45ورزشگاه آزادی تهران
پدیده مشهد  ...........................................................................تراکتورسازی تبریز
ساعت: ،19ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد

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

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

پورموسوی :برکناری
من قطعا فوتبالی نبود

بعد از اینکه سیروس
پورموسوی از سرمربیگری
فوالد خوزستان کنار گذاشته
شد ،گزینههای زیادی برای
جانشینیاش به گوش رسید و
البته حرف و حدیثهای زیادی
وجود داشت که به نظر میرسید
سرمربی فوالد خیلی زود معرفی
شود اما این اتفاق نیفتاد .حاال
بعد از این مدت ،خبر میرسد
حسین فرکی ،ایگور استیماچ و
عبدا ...ویسی گزینههای نهایی
فوالد خوزستان هستند که یکی
از آنها بعد از بازی جام حذفی
فوالد خوزستان مقابل مس شهر
بابک که جمعه برگزار میشود،
بهعنوان سرمربی جدید
قرمزپوشان اهوازی معرفی
خواهد شد.

بعد از گذشــت پنج هفته از لیگ برتر
فوتسال بانوان ،تیم سپیدرود که با مشکالت
مدیریتــی دســت و پنجه نــرم میکرد،
ســرانجام با مدیریت جدید و با نام «نامینو
اصفهان» به کار خود ادامه میدهد .این تیم
سه گزینه برای جذب حامی مالی داشت که
از بین ایــن گزینهها با در نظر گرفتن همه
جوانب «نامینو اصفهان» را انتخاب کرد.

برنامه بازيها

واکنش

ب
عد از
حذف بازی
ی
سر
مع مربی
ف
ر یم
یشود

فوت کوزهگری جادوگر برای رشتیها

گردان به تراکتورسازی
نمیرسد

11

محمدیفر :پارس جنوبی
این بار در جام حذفی
شگفتیساز میشود

میــاد میــداودی مهاجــم نفــت
مسجدســلیمان با وجود اینکه در تمرینات
این تیم حضور دارد اما همچنان درد زیادی
در ناحیه مچ پایش تحمــل میکند .همین
مســاله هم باعث شده او تصمیم جدی برای
جراحــی پایش بگیرد .میداودی پیش از این
گفته بــود با پایان نیم فصــل اول ،پایش را
به تیغ جراحان میســپارد امــا درد زیاد او،
باعث شده این مساله زودتر انجام شود .گفته
میشــود کاپیتان نفت مسجدســلیمان قرار
است به زودی پایش را جراحی کند .مچ پای
میالد میداودی استخوان اضافه آورده که این
مساله باعث درد شدید او شده .به صورتی که
تحمل درد را نــدارد و نمیتواند با این پا به
کار خود در نفت مسجدسلیمان ادامه دهد.

بحــث حضــور رامیــن رضاییــان در
تراکتورســازی از مدتها قبــل مطرح بوده
و محمدرضــا زنوزی مالک تراکتورســازی
مذاکرات زیادی را انجام داد اما تا این لحظه
توافقی حاصل نشــده .با رفتن رضاییان به
اردوی تیم ملی ،مذاکرات او و تراکتورسازی
متوقف شــد و حاال در بازگشت این مدافع
راســت باتجربه به ایــران ،مالک باشــگاه
تبریزی بار دیگر مذاکرات با رامین را از سر
گرفته .زنوزی درصدد است تا هر طور شده
رضاییان را به تراکتورسازی بیاورد و بر این
اســاس تالشهای زیادی انجــام داده .باید
دیــد آیا او در نهایت موفق به جذب بازیکن
تیم ملی در جام جهانی  2018خواهد شــد
یا خیر.

ســعید محمدیفر مدافع راســت پارس جنوبی پس از پشــت سر گذاشتن
مصدومیــت حاال بــرای بازی مقابل پیــکان در جام حذفی آماده میشــود تا در
ترکیب پارس جم قرار بگیرد .محمدیفر درباره شرایط پارس جنوبی در این فصل
میگوید« :درست است مانند فصل گذشــته نتیجه نگرفتهایم اما نباید توقعات از
ما باال برود .پارس جنوبی در این فصل یک تیم جدید ســاخته که کادرفنی برای
موفقیت این تیم تالش میکند ».مدافع راســت پارس جنوبی درباره بازی حذفی
مقابــل پیکان امیدوارانه صحبــت میکند« :هدف ما مانــدن در جام حذفی و به
امید خدا قهرمانی اســت .جام حذفی جام شگفتیهاست و ما به کمک بازیکنان و
هوادارانمان به دنبال موفقیت در بازی مقابل پیکان هســتیم .میخواهیم با صعود
به مراحل بعدی شگفتی سال گذشته را این بار به جای لیگ در جام حذفی تکرار
کنیم ».ســعید محمدیفر درباره وضعیت خودش بعد از مصدومیتی که داشــت،

هفته هشتم
پنجشنبه 5 ،مهر  3971
استقالل تهران  ..........................................................................پرسپولیس تهران
ساعت: ،18:30 ورزشگاه آزادی تهران
جمعه 6 ،مهر 1397
تراکتورسازی تبریز  .................................................................استقاللخوزستان
ساعت:،17:40 ورزشگاه یادگار امام تبریز
پیکان تهران  ...................................................................................سپیدرود رشت
ساعت: ،18:30 ورزشگاه شهدا شهر قدس
ذوبآهن اصفهان  .....................................................................صنعت نفت آبادان
ساعت: ،18:15 ورزشگاه فوالد شهر اصفهان
پارس جنوبی جم ...............................................................................پدیده مشهد
ساعت: ،18:30 ورزشگاه تختی جم
نساجی مازندران  .................................................................................سایپا تهران
ساعت:،18:15 ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
نفت مسجدسلیمان .............................................................فوالد مبارکهسپاهان
ساعت: ،18:30ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
شنبه 7 ،مهر 1397
فوالد خوزستان  ...................................................................گسترش فوالد تبریز
ساعت: ،18:30 ورزشگاه غدیراهواز

احســان پهلوان یکــی از مهرههای کلیدی
تراکتورســازی مقابل صنعتنفت آبادان خواهد
بود .جان توشاک ســرمربی ولزی تراکتورسازی
تصمیــم گرفتــه  3بازیکن ملیپــوش تیمش را
همراه خود به آبادان ببرد اما در ترکیب ابتدایی به
زمین نفرستد .همین امر فرصت خوبی در اختیار
بازیکنانی نظیر احســان پهلوان قرار میدهد تا با
بازگشت به ترکیب اصلی بتوانند تواناییهایشان را
بار دیگر ثابت کنند .پهلوان که یکی از ستارههای
فوتبال ایران در سالهای گذشــته بوده ،امسال
با توجه بــه ترافیک موجــود در خطوط مختلف
تراکتورسازی کمتر از قبل فرصت بازی پیدا کرده
اما با توجه به تکنیک و قدرت تاکتیکپذیری که
دارد ،مهرهای کلیدی برای تیم توشــاک در نبرد
سخت آبادان خواهد بود.

میگوید« :مصدومیتی جزئی داشتم که با کمک کادر پزشکی برطرف شده و آماده
حضور در ترکیب تیم در صورت صالحدید کادرفنی هســتم .امســال به مانند دو
فصل گذشته در تیم ما هیچکس حضورش در ترکیب تضمین شده نیست و در هر
تمرین باید تالش کنیم تا نظر سرمربی تیم را جلب کنیم .همین مساله سبب شده
تا تمرینات پرنشــاطی را پشت ســر بگذاریم .خودم به شخصه برای بازی با پیکان
انگیزه زیادی دارم ».محمدیفر در رابطه با مشکالت مالی پارس جنوبی هم توضیح
میدهد« :همه تیمها مشکل دارند و ما خدا را شکر مدیری جوان و پرتالشی چون
آقای رضاییان را باالی سر تیممان داریم .مدیرعامل باشگاه شبانهروز برای برطرف
شدن مشکالت تالش میکند و ما هم چون این تالش را میبینیم به آینده امیدوار
هســتیم .در حال حاضر چک  30درصد قراردادمان را گرفتهایم و مشــکلی از این
بابت وجود ندارد».

ابراهیمی :واریز پول روحیه بازیکنان را تغییر داد

کمک  ۲میلیارد و  ۳۰۰میلیون تومانی خریدار جدید به پدیده

حسین ابراهیمی هافبک گلزن سپیدرود رشت که انگیزه زیادی برای درخشش در شهرآورد گیالن دارد ،در مورد
این بازی حســاس از جام حذفی میگوید« :بازی با ملوان همیشه برای ما حساسیتهای خاص خود را دارد و خود را
بــرای یک بازی جذاب آماده کردهایم .پیروزی در بازی جام حذفی و صعود به مرحله بعد ،انگیزه خوبی بین بازیکنان
ایجاد میکند .این پیروزی میتواند وضعیت تیم در لیگ برتر را هم بهبود ببخشــد .خصوصا اینکه این بازی حیثیتی
اســت ».ابراهیمی درباره شرایط این روزهای سپیدورد توضیح میدهد« :همه چیز برای پیشرفت این تیم آماده است.
با مبلغی هم که به حساب بازیکنان واریز شد از نظر روحی تغییر کردیم و امیدواریم هفته به هفته بهتر شویم».

خریدار جدید سهام باشگاه پدیده مشهد کمکی دو میلیارد و  ۳۰۰میلیون تومانی به این باشگاه کرده .کارهای
انتقال  50درصد از ســهام باشــگاه پدیده به خریدار جدید تقریباً قطعی شده و به زودی این انتقال نهایی خواهد
شــد .این در حالی اســت که او از ابتدای فصل تاکنون مبلغ دو میلیارد و  300میلیون تومان به این باشگاه کمک
مالی کرده .باشــگاه پدیده بــهزودی با حامی مالی جدیدی که مالکیت آن را خریــدار جدید بر عهده دارد ،وارد
بازیهای لیگ برتر خواهد شد .مسووالن باشگاه پدیده به بازیکنان و مربیان تیمشان قول پرداخت بخشی دیگر از
قراردادشان را در هفته آینده دادهاند تا یحیی گلمحمدی و تیمش بدون دغدغه مالی بازیهای خود را ادامه دهند.

جدول ردهبندی لیگ برتر

رتبه

تيم

بازي

برد

1

پدیده

6

5

مساوی باخت
-

1

زده

خورده

9

4

تفاضل امتياز
5

15

2

سپاهان

6

2

4

-

12

6

6

10

3

سایپا

6

3

1

2

6

5

1

10

4

پرسپولیس

5

2

3

-

5

1

4

9

5

پیکان

6

2

3

1

6

3

3

9

6

تراکتورسازی

6

2

3

1

6

7

-1

9

7

پارس جنوبی جم

6

2

2

2

7

6

1

8

8

ذوب آهن

6

2

2

2

7

7

-

8

9

فوالد

6

2

2

2

5

7

-2

8

10

استقالل

5

1

3

1

5

3

2

6

11

ل خوزستان
استقال 

6

1

3

2

6

6

-

6

12

ت آبادان
صنعت نف 

6

-

5

1

4

5

-1

5

13

نساجی مازندران

5

1

2

2

4

5

-1

5

14

ماشینسازیتبریز

6

-

4

2

6

8

-2

4

15

نفت م.سلیمان

5

-

3

2

-

3

-3

3

16

سپیدرودرشت

6

-

2

4

2

14

-12

2

