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نگاههایی که هنوز جدی نشدهاست

شیخویسی :شکست مقابل پارس روی ما تأثیر منفی نمیگذارد

جام حذفی ،رقابتی درجه دوم نیست
نگاه
در
به جه دو
ی
ک جام

خبر

اعالم زمان قرعهکشی و
نحوه محرومیتها در
جام حذفی

وقایع جالب و برخی نتایج دور از انتظار در اواخر هفته گذشــته در دور یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال کشور تأکید تازهای
بر این حقیقت مســلم بود که این مســابقات باید جدیتر از هر زمانی انگاشته شــود و برخوردی با آن صورت گیرد که در حد و
اندازههای جام دوم فوتبال کشــور باشــد .بحث فقط بر سر این نیســت که جام حذفی هم مثل رقابتهای لیگ سهمیه آسیایی
دارد بلکه باید به این نقطه ریشــهایتر و بدیهیتر برگردد که بهعنوان یک جام رســمی و قدیمــی و مهم باید بهگونهای برابر آن
برنامهریــزی و برای آن زمان و شــرایط و امکان فراهم آورد که تیمهــا را ملزم به رعایت قواعد و معتــرف به اهمیت جام کرد.

مرحلــه یک شــانزدهم پایانی جام
حذفی دوشــنبه بــه پایان میرســد .با
انجام این بازی که بین نساجی مازندران
و شــاهین لردگان خواهد بود ،مراســم
قرعهکشــی مرحله یک هشتم پایانی این
رقابتها برگزار خواهد شد .سعید فتاحی
مســوول برگزاری مسابقات سازمان لیگ
فوتبــال ایران با اعالم اینکه قرعهکشــی
دوم یا ســوم مهرماه برگزار خواهد شد،
میگویــد« :مرحله یک هشــتم پایانی
جــام حذفی با حضور نمایندگان  ۱۶تیم
صعودکننده ،قرعهکشــی خواهد شــد تا
تیمها حریفانشــان را بشناسند .این را
هم باید بگویم که جدولهایی که مربوط
به جام حذفی در برخی ســایتهامنتشر
شــده به هیچ عنوان قابل استناد نیست.
قرعهکشی این مرحله پس از هماهنگی با
حامی مالی ســازمان لیگ ،در روز دوم یا
سوم مهرماه برگزار میشود ».فتاحی در
مورد محرومیتهــای بازیکنان و مربیان
در جام حذفی توضیح میدهد« :بازیکنان
و مربیانی که در جــام حذفی این فصل
اخراج میشوند و تیمشان هم از مسابقات
حذف میشــود ،محرومیــت آنها به جام
حذفی فصل آینده منتقل خواهد شد».

وصال روحاني
Vesal Rohani

انصرافهــای مکــرر از حضــور در جام
حذفــی باوجود اعالم آمادگی اولیهنشــان از
مهم تلقی نشــدن جام حذفی دارد و هرچند
ســازمان لیگ با اعالم اینکه از این پس برای
انصراف دهندهها محرومیتی دوســاله اعمال
خواهد شــد ســعی در کم کردن میزان این
خطاها داشــته اما هنوز در نــوع نگاه و روش
برخورد تیمهای ما با این جام جدیتی مشاهده
نمیشــود که اهمیت این جــام را از دید آنها
نشان بدهد و همچنان اکثریت با مواردی است
که احســاس میکند باشــگاههای ما اولویت
نخســت را به لیگ دادهانــد و فقط تدارکات
درجه دوم خود را مشمول جام حذفی کردهاند
و ابتدا به مستحکمسازی شرایط خود در لیگ
میاندیشند و با نگاه و نیرویی درجه دوم وارد
کارزار جام حذفی میشوند و اگر پیروز شدند
که فبها و اگر خیر ،خیالی نیست.

شمول ماجرا به تیمهای لیگ یک و دو

درد ماجرا و ناراحتی قضایا وقتی بیشــتر
میشــود که میبینیم نگاه درجه دوم به یک
رقابت درجه اول به تیمهای لیگ برتری ختم
نمیشــود و حتی تیمهــای «لیگ یک» و دو
هــم میگویند که اولویــت و راه عافیت برای
آنها بســیار مهم تلقی کردن جایگاهشــان در
لیــگ و حفظ آن جایــگاه و در صورت امکان
صعود به دســتهای باالتر اســت و جام حذفی
هرچه که باشــد ،این روند را تغییر نمیدهد.
برای آنها حضور در جام حذفی اجبار و الزامی
اســت که معموالً بهرهای برایشان ندارد و در
روزگاران تنگدســتی نسبی فقط خرج سفرها
و حفرههای آنان را بیشــتر میکند و تنها در
صورتی سودمند میشود که رسیدن بهعنوان
قهرمانــی را منجر گردد و چون این شــرایط
معموالً شامل حال تیمهای خارج از لیگبرتر
نمیشود پس چه بهتر که هرچه زودتر حذف
شــوند و خرجهای زیاد بیفایدهشــان در راه
شــرکت در جام حذفی در همان مبدأ متوقف
گردد و صرف امــوری مهمتر و به واقع همان
لیگی شود که در آن شرکت دارند.

نگاه خارجیها

همه این نگاههای درجه دوم و سوم به جام
حذفی در کشورمان در شرایطی شکل گرفته
که در سایر کشورها و بهویژه در اروپای غربی

وحید شیخویســی دروازهبان پیکان
نتوانســت آنطور که باید و شــاید مقابل
پارس جنوبی جــم کار کند تا تیمش در
ضربات پنالتــی بازنده میدان لقب بگیرد.
شیخویسی درباره شکســت تیمش برابر
پارس جنوبی در جــام حذفی میگوید:
«شــرایط بازیهای جام حذفی متفاوت
اســت .در این مسابقه هر دو تیم محتاط
بودند و فقط دو ،سه فرصت نصف و نیمه
داشتند .در ضربات پنالتی هم که شرایط
یکسان اســت ،عملکرد پارس جنوبی در
پنالتی بهتــر بود .من هــم تالش کردم
بهترین عملکرد را داشــته باشم و حتی

این جام از اهمیت درجه اول برخوردار است و
سرآمد نگاههای توأم با احترام و اعتبار به این
جام ،در انگلیس قابل لمس است .آنجا که جام
حذفی نه تنها عمری طوالنیتر از لیگشــان
دارد بلکــه با به راه افتــادن از دهه  1860به
قدیمیترین جام مدون و رســمی فوتبال در
تمامی دنیا تبدیل شــده است .انگلیسیهای
ســنت پرســت که همچنان مدعــی تملک
فوتبال جهان و اربابی بر آن هســتند ،بســان
همان روزهای نخســت این جــام را همچنان
« »FA. CUPمینامنــد و اعتباری که برای
فوتبــال و فدراسیونشــان قایلنــد ،به حدی
میرســد که حتی از الفــاظ «اتحادیه فوتبال
انگلیس» برای نام بردن از این انجمن استفاده
نمیکنند و بهواژه مخفــف «اتحادیه فوتبال»
در این راه قناعت میورزند .هرچه هســت در
انگلیس فتح جام حذفی اگر اهمیتی بیشتر از
لیگ برتر نداشــته باشد کمتر از آن هم ندارد
و نام تیمهایی را که طی تاریخ توانســتهاند در
یک فصل بــه طور توامان فاتــح لیگ و جام
حذفی شوند (و از شش مورد فراتر نمیرود) با
ب طال نوشــتهاند .برخوردهای توأم با احترام
آ 
و البته نگاههای اقتصادی سبب شده بازیهای
جام حذفی در اسپانیا به شکل رفت و برگشت

تفاوت جام حذفی فصل قبل و امسال

ســعید صادقــی قطعا یکــی از بهترین
بازیکنــان پدیــده در لیگ هجدهم اســت.
صادقــی عالوه بــر گلهای ارزشــمندی که
میزنــد ،پــاس گلهای خوبــی میدهد که
همین مســاله باعث موفقیت تیمش شــده.
هافبک گلزن پدیده مشــهد کــه همچنان از
پیروزی مقابل ذوبآهن خوشــحال اســت،
درباره این بــازی از جام حذفی میگوید« :ما
هدفمان برد در این بازی بود و تمام انرژیمان
را گذاشــتیم تا به همه ثابت کنیم پدیدهای
که در لیگ شاهد هستند را هم میتوانند در
تورنمنتهای دیگر هم ببیننــد اگر قرار بود

برای اینکــه ما نیز جام حذفی را صاحب
احترامی در خور ســازیم ،اقدامات ویژهای از
سوی فدراســیون فوتبال مورد نیاز است و تا
فدراســیون این خط فکری را ایجاد نکند و به
طرز نگرش تیمها سمت و سوی الزم را ندهد،
نــگاه درجه دوم به جام حذفــی ادامه خواهد
داشــت .دور یکشــانزدهم نهایی جام حذفی
مــا حــوادث غافلگیرکننــدهای مانند حذف
تراکتورسازی پرســتاره و پیکان پر دوام را در
بر داشت و سایپا مقابل تیمی نه چندان نامدار
همچون سردار بوکان به دردسر افتاد و فقط با
گلزنی در دقیقه  120راه صعود را یافت و نایب
قهرمان فصل پیش (خونه بهخونه بابل) تن به
حذفی زودهنگام داد و در جدال دو تیم لیگ
برتری پدیده با ذوب آهن نابترین لحظات و
صعودی دراماتیک در وقت تلف شده برای تیم
خراسانی به تصویر کشیده شد .با این حال اگر
سرمربیان این تیمها حرف دلشان را به شما
بگویند ،متوجه خواهید شد که حواسشان تام

ارزش واقعی

حوادث غافلگیرکننده

آخریــن مســابقه از مرحلــه یک
شــانزدهم جــام حذفی دوشــنبه در
قائمشــهر بین دو تیم نساجی مازندران
و شــاهین لــردگان برگزار میشــود.
مسابقهای که نتیجهاش قابل پیشبینی
است! شــاهین لردگان در این فصل به
لیگ دسته سوم صعود کرده و بعید است
بتواند مقابل تیم لیگ برتری نســاجی
مازندران حرفی برای گفتن داشته باشد.
شــاید به همین دلیل اســت که شایعه
انصراف این تیم مطرح شده .به هر حال
اگر شاهین لردگان در میدان هم حاضر
شــود این بازی برای نساجی مازندران،
یک مسابقه دستگرمی محسوب میشود
که بــا یک پیروزی راحــت میتواند به
مرحله یک هشــتم جــام حذفی صعود
کند اما اگر شاهین لردگان در این بازی
پیروز شود بزرگترین شگفتی مسابقات
در مرحله یک شــانزدهم رقم میخورد.
بازی نساجی مازندران و شاهین لردگان
ســاعت  18:45دوشــنبه در قائمشهر
برگزار خواهد شد.

هیجان نــاب و ارزش کیفی جام حذفی
را در مســابقه روز جمعه سپیدرود با ملوان در
انزلی جســتوجو کنید .آنجا که تیم رشتی با
غلبه بر رقیب انزلیچــیاش حادثهای بزرگ
را خلق کرد و با اینکه حواشــی این مســابقه
زشــت و همواره با توهین از روی ســکوها و
ســنگپرانیها بهویژه بهسوی سپیدرودیها و
از جانب برخی هواداران میزبان بود اما گرمای
فوقالعاده این دیدار نشان داد که ظرفیتهای
جــام حذفی تا چه میزان باال اســت و فردا و
فرداهای بعد که ســرخابیهای پایتخت برای
انجام دیدارهای عقب افتادهشــان در این جام
به میدان آیند ،ایــن رقابتها به نقطه جوش
خود خواهد رســید .با فدراسیون است که این
گرما را به سوی یک نقطه بهرهدهی حداکثری
ســوق دهد و از آن وسیلهای برای اعتالی هر
چهبیشتر این مسابقات بسازد و نگاه معمولی
و درجه چندم موجود به آن را تغییر دهد.

مســابقات جام حذفی فوتبال کشورمان عالوه بر اینکه یک راه میانبر برای
تیمهای لیگ برتر برای رســیدن به آسیا محســوب میشود و معموال تیمهایی
مثل ذوب آهن اصفهان و استقالل و  ...از این فرصت به خوبی استفاده میکنند،
یک فرصت ایدهآل برای تیمهای لیگ دســته اول فوتبال کشورمان نیز محسوب
میشود تا آنها بتوانند قبل از رســیدن به لیگ برتر خودنمایی در این مسابقات
داشته باشند و بعضاً بازیکنانشان را هم به لیگ برتر منتقل کنند .در طی سالهای
گذشته و مخصوصا مسابقات جام حذفی سال گذشته ،تیمهای فوتبال دسته اول
کشورمان خوب درخشیدند و حتی تا فینال این رقابتها پیش رفتند و برخی از
این تیمها توانستند تیمهای مدعی مثل پرسپولیس را حذف کنند اما انگار اوضاع
مســابقات دسته اول فوتبال کشورمان این روزها اصال خوب نیست .در حالی که
هنوز این مســابقات به طور کامل برگزار نمیشود و برخی از تیمها برای حضور
در این رقابتها همچنان بالتکلیف هســتند ،نمایندگان لیگ دسته اول فوتبال
کشــورمان در این رقابتها خیلی ضعیف عمل کردند و در روزهای ابتدایی این
رقابتها تیمهایی مثل خونه به خونه ،شــهرداری ماهشــهر و  ...از این مسابقات
حذف شدند و امید زیادی هم به تیمهای باقی مانده در این رقابتها هم نیست.

لیگ یک

برنامه لیگ یک (هفته پنجم)

شنبه 97/6/31
مس رفسنجان  ..............................................................................شهرداری تبریز
ساعت  ،15:45ورزشگاه متعاقباً اعالم میشود
برق جدید شیراز  .....................................................................شهرداری ماهشهر
ساعت  ،16ورزشگاه پارس شیراز
نفت تهران .........................................................................................بادران تهران
ساعت  ،16ورزشگاه متعاقباً اعالم میشود
ملوان بندرانزلی  .....................................................................سیاهجامگان مشهد
ساعت  ،16:15ورزشگاه تختی انزلی
شاهین شهرداری بوشهر ....................................................................مس کرمان
ساعت  ،17:25ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
یکشنبه 97/7/1
خونه به خونه مازندران ...................................................استقالل جنوبتهران
ساعت  ،16ورزشگاه متعاقباً اعالم میشود
آلومینیوم اراک  ...........................................................................گلگهر سیرجان
ساعت  ،16ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
ماشینسازی تبریز  ............................................................................اکسین البرز
ساعت  ،16:15ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
کارون اروند خرمشهر  .............................................................فجرسپاسی شیراز
ساعت  ،17:30ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر

جاســم کرار هافبک
صنعتنفــت
عراقــی
آبــادان موفق شــد مقابل
تراکتورســازی تبریــز با 3
پنالتــی ،هتتریــک کند.
کرار دربــاره ایــن بازی و
گلهایــش میگوید« :این
برد حاصل حمایت بیبدیل
هواداران وفادار ماســت که
به نوعی زبــان گویای تیم
هســتند .آنها در تمام 120
دقیقه و ضربات پنالتی از تیمشــان حمایت کردند
و این برد حاصل حمایتهای آنهاســت .نفت تیم
شــجاعی است و مزد شجاعت خود را در این بازی
گرفت .امیدوارم در بازیهای آینده در لیگ ایران
هم پیروزیهایمان تداوم داشــته باشد ».هافبک
صنعتنفــت آبادان در مورد تراکتورســازی تبریز
ادامه میدهد« :ما برای تیم تراکتور احترام زیادی
قایل هســتیم .آنها تیم بزرگی هســتند .بازیکنان
و ســتارههای ملیپــوش زیــادی در ترکیب این
تیم حضور دارد .تراکتورســازی هواداران پرشــور

گزارشگر تلویزیون آبادان:

تماشاگرانصنعتنفتبا
بطری به ما حمله کردند

لیگ دسته یک آزادگان
رتبه

تيم

بازي

برد

زده

خورده تفاضل امتياز

1

گل گهر

4

3

1

-

10

4

6

10

2

مس کرمان

4

3

-

1

6

2

4

9

3

اکسین البرز

4

3

-

1

3

2

1

9

4

ملوان

4

2

2

-

6

2

4

8

5

بادران تهران

4

2

1

1

5

2

3

7

6

آلومینیوم اراک

4

2

1

1

3

1

2

7

7

قشقایی شیراز

4

2

1

1

6

7

-1

7

8

کارون اروند

4

1

3

-

6

3

3

6

9

شهرداری بوشهر

4

1

2

1

6

4

2

5

10

فجر سپاسی

4

1

2

1

2

2

-

5

11

پرسپولیس پاکدشت

3

1

1

1

7

2

5

4

12

مس رفسنجان

4

1

1

2

6

5

1

4

13

مشکیپوشان

3

1

-

2

2

5

-3

3

14

شهرداری تبریز

3

-

1

2

1

5

-4

1

15

خونه به خونه

4

-

1

3

2

7

-5

1

16

نود ارومیه

4

-

1

3

1

14

-13

1

17

شهرداری ماهشهر

3

-

-

3

-

5

-5

-

صنعــت نفــت توانســت در
جــام حذفــی از شکســت برابر
تراکتورسازی مســاوی ساخته و
در ضربــات پنالتی با درخشــش
محمد دریــس دروازهبان جوانش
حریف پرمهرهاش را شکست دهد
اما اعضای این تیم از اتفاقاتی که
روی سکوهای آبادان در این بازی
رخ داد ،ناراحت بودند.
مســووالن تیــم صنعتنفت
حتی بــه نحــوه گــزارش علی
عربزاده گزارشــگر بازی هم به
شــدت معترض بودنــد چرا که
او در طــول بــازی از بازیکنان و
مدیریــت صنعتنفــت انتقاداتی
انجام داد .به صورتی که قرار است
از این گزارشــگر به صدا و سیما
شــکایت کنند .عــربزاده درباره
این مســاله میگوید« :باور کنید
وقتی به نمازخانه واحد سیار رفتم
و برگشتم آنقدر تماشاگران فشار
آورده بودنــد که حالم بد شــد و
قصد نداشــتم گزارش کنم .اینجا
امکانــات واقعا کم و شــرایط در
ورزشــگاه با جایی مثل ورزشگاه
آزادی کامال متفاوت اســت .کل
آبادان دو تا خیابان اســت و همه
با هم چشــم در چشم هستند و
همدیگر را میشناسند .باور کنید
اما با وجــود این خیلــی چیزها
رعایت نمیشود .فضای ورزشگاه
خراب است .من خودم واقعا آنقدر
بطری پرتاب شــد که ترســیده
بودم».

ما جــام حذفی را فدای لیــگ برتر کنیم در
این بازی به میدان نمیرفتیم و پیش از آنکه
مقابل ذوبآهن حاضر شویم از بازی انصراف
میدادیم .به هر حال ما برای موفقیت در جام
حذفی هم برنامه داریــم و خوبی آن هم این
اســت که با موفقیت در آن ،راحت میتوانید
در آسیا حضور پیدا کنید .حرف و حدیث قبل
از این بــازی زیاد بود و ما بــا بردمان جایی
بــرای ادامه حرف و حدیثها نگذاشــتیم؛ نه
اشتباهی ،نه اینکه داور را دچار شک و تردید
کنیم و نه ضدفوتبالی بازی کردیم ».ســعید
صادقــی درباره روند خــود در تیم پدیده هم

توضیح میدهد« :تا بدین جای کار  3گل و 2
پاس گل داشــتم که خدا را از این بابت شکر
میکنم اما این موفقیت را به تنهایی کســب
نکــردهام و تالش و زحمت تمام بچههای تیم
باعث شده عملکردم به چشم بیاید ».صادقی
درباره رقیبهــای پدیده در جدول ردهبندی
میگویــد« :ما اصال به بازیهــای دیگر نگاه
نمیکنیــم و راه خودمــان را میرویم .تمام
اهدافمان موفقیت در بازیهای پیش رویمان
و کسب بهترین رتبه است .خوشبختانه با روند
خوبمان در لیگ و جام حذفی نشــان دادیم
به صورت تصادفی صدرنشین نشدهایم».

علیاری :صدای ضربه آرنج آلکثیر را همه شنیدند
مجید علیاری مهاجم پارس جنوبی
جم که در بازی حذفــی مقابل پیکان از
ناحیه دنده مصدوم شــد و به بیمارستان
رفت ،دربــاره این اتفاق میگوید« :در آن
صحنه توپ کنار زمین بود و من برای دفع
توپ رفتم اما آلکثیر از باال پرید و با آرنج
محکم به قفسه سینهام کوبید .ضربه او به
حدی بود که صدایش کل ورزشگاه را پر
کرد و همه شــنیدند چطور به من ضربه
زد .من آنقدر قفسه سینهام درد میکرد،
متوجــه اطرافم نبودم اما بعدا دوســتانم
میگفتنــد آلکثیر به آقــای تارتار اعالم
کرده اصــا با من برخورد نکــرده! البته

یک بازی دستگرمی
برای یاران نکونام

کرار :به احترام محرم شادی نکردم

زور لیگ یکیها هر روز کمتر میشود

مساوی باخت

باشــد و کوپا ایتالیــا هم با اعتبــاری فراوان
عجین اســت و جام حذفی آلمان نیز همواره
از احترامی ویژه برخوردار بوده است.

دو پنالتی هــم گرفتم ولی در نهایت آنها
به مرحله بعدی صعود کردند ».دروازهبان
پیــکان در مورد اینکه آیــا این باخت در
روند پیکان تأثیر منفی نخواهد گذاشت،
توضیح میدهد« :ایــن اتفاق رخ نخواهد
داد و این شکســت در تیم ما تأثیر منفی
نخواهد داشت .ما در لیگ برتر راهمان را
ادامه میدهیم و انگیزهمان بیشتر خواهد
شــد تا نتایج خوبی بگیریم .هدف باشگاه
این بود که حضور پرقدرتی در جام حذفی
داشته باشــد اما متأسفانه حذف شدیم و
حاال بایــد روی بازی بــا صنعتنفت در
هفته هفتم لیگ برتر تمرکز کنیم».

صادقی :تصادفی به صدر جدول نرسیدیم

نساجی مازندران  -شاهین لردگان
و تمام به دیدارهای بعدی لیگیشــان است و
به مســابقاتی که از دست دادنشان برای آنها
بســیار گرانتر از شکست در جام حذفی تمام
میشود.

9

عیســی موقعی که داشتم با آمبوالنس به
بیرون از ورزشگاه میرفتم ،آمد و دلجویی
کــرد ولی واقعا خدا رحــم کرد که اتفاق
بدتری نیفتاد .هنوز هم قفسه سینهام درد
میکند و در نفس کشیدن مشکل دارم».
علیــاری درباره درخشــش رحمان
احمــدی در ضربات پنالتــی هم توضیح
میدهد« :به آقا رحمان تبریک میگویم.
از دروازهبانی با این همه ســابقه و افتخار
کمتر از ایــن هم انتظار نمــیرود .واقعا
خوشحالیم در تیم این دروازهبان بزرگ را
داریم و امیدوارم در ادامه فصل هم موفق
باشد».

صنعتنفت از گزارشگر بازی با تراکتور شکایت میکند
یکی از نکات جنجالبرانگیز و عجیب
بازی صنعتنفت آبادان و تراکتورســازی،
گــزارش علیرضا عــربزاده گزارشــگر
شــبکه محلی بود .در حالــی که معموال
گزارشگران شهرســتانی موضع حمایتی
نسبت به تیمهای شهرشان دارند در بازی
صنعتنفت و تراکتورســازی اتفاق تازهای
رخ داد و گزارشــگر بازی از تیم شــهرش
یعنی صنعتنفــت انتقادهایی جدی کرد.
ایــن اتفــاق در حالــی رخ داد که روی
ســکوهای تختی هم جــو ملتهبی وجود
داشت .گزارشگر این بازی دالیلی را برای

گزارشش عنوان کرد که با واکنش باشگاه
صنعتنفــت همراه بوده و ممکن اســت
برای این گزارشگر تبعاتی را هم به همراه
داشته باشــد .مهران فرقانی مدیر اجرایی
صنعتنفــت آبــادان دربــاره حرفهای
عربزاده میگوید« :اول باید بگویم ایشان
در حرفهایش چنــد مورد کذب را گفته
که باید حتما به آنها اشــاره کنم .او گفته
است که علی قربانی مهاجم سابق استقالل
را چون 2میلیارد از باشــگاه میخواست
نتوانســتیم جذب کنیــم و رفتیم بازیکن
خارجی با همین میــزان مبلغ را آوردیم

اما مــن باید بگویم که ایــن حرف کامال
کذب اســت چرا که آقــای قربانی خیلی
هم عالقهمند بود به آبادان بیاید ،مشــکل
ما مبلغ قرارداد نبود ضمن اینکه ایشــان
2میلیارد از ما نمیخواست .ما سقفمان را
که یک میلیارد و  200میلیون است به او
میدادیم اما همسر علی قربانی معلم است
و به خاطر ایشان نتوانست به آبادان بیاید.
او حتی بهعنوان گزارشگر حق کارشناسی
هــم ندارد .مــن همین جــا میگویم که
باشــگاه حتما شــکایتنامهای را نوشته به
صدا و سیما خواهد فرستاد».

دریس :گردان به من روحیه داد

و بااخالقــی دارد و مــن از
صمیم قلبم هــواداران این
تیم را دوســت دارم ».کرار
جاســم دربــاره اینکه چرا
بعــد از گلهایش شــادی
نکرد ،میگوید« :اول اینکه
ماه محــرم و ایام عاشــورا
است .االن ماه حرام است و
شادی و خوشحالی در این
ماه درســت نیست .دومین
دلیل ،احترام بــه هواداران
بااخالق و پرشور تراکتور بود .من زمانی بازیکن این
تیم بودم و به تیم ســابقم احترام گذاشتم .اگرچه
مــن به تیم تراکتور گل زدم ولی با توجه به اینکه
برای این تیم چند سال بازی کردم و هواداران این
تیم همیشــه به من لطف داشتند به همین خاطر
خوشحالی نکردم ».کرار در مورد اینکه قراردادش
با صنعتنفت دالری است یا ریالی میگوید« :این
موضوع بین من و باشــگاه است و نمیتوانم جواب
بدهــم .فقط میتوانم بگویم من با باشــگاه توافق
کردم و امور خوب پیش میرود».

دریــس
محمــد
دروازهبان جوان صنعتنفت
آبــادان کــه در بــازی با
تراکتورســازی بــه خوبی
درخشــید و توانســت 2
پنالتی بگیرد ،در مورد این
پیروزی ارزشــمند تیمش
میگویــد« :بازی بســیار
ســختی بود .من هم مثل
ســایر بازیکنان سهمی در
کسب این پیروزی داشتم.
ایــن برد را مدیــون یکدلی و همدلــی بازیکنان
هســتیم .این پیــروزی را به مردم و هــواداران
خونگــرم آبادان تقدیم میکنــم .تمرینات خوبی
که زیر نظر کاظم فرحانی و بورونو برگزار میکنم
در کنار اعتماد به نفســی که پائولو سرجیو به من
میداد باعث شد بتوانم عملکرد خوبی ارائه دهم».
دریس درباره مصدومیــت گردان که باعث
شــد فرصت به او برسد و بتواند بدرخشد ،توضیح
میدهد« :بــرای حضور در زمیــن و قرار گرفتن
درون دروازه صبــر کردم .باز هــم میجنگم و ما

دوســت داریم مردم آبادان
را خوشــحال کنیــم .تابع
دســتورات مربی هستم و
اگر تشــخیص داد باز هم
بــرای تیم تمام تالشــم را
میکنم و اگر غیــر از این
بود مثل یک برادر کوچکتر
کنار گــردان کارم را دنبال
میکنــم ».دروازهبــان
صنعتنفــت در رابطــه با
صحبتهای شهاب گردان
قبل از پنالتیها میگوید« :خیلی خوشــحالم که
دروازهبان بزرگی مثل شــهاب گردان در کنار من
ت و نکاتی کــه از روی نیمکت
اســت .او با صحب 
در ضربات پنالتی به من میگفت باعث باال رفتن
روحیهام شد .او مثل یک برادر به من کمک کرد و
امیدوارم بتوانم این مساله را جبران کنم ».محمد
دریس دربــاره  2پنالتی هم کــه گرفت و باعث
موفقیت صنعتنفت شد ،توضیح میدهد« :لطف
خــدا بود .من به وظایفم در قبال تیم عمل کردم.
خوشحالم توانستیم مردم را خوشحال کنیم».

ساکت :آینده فوتسال درخشان میشود
ســاکت دبیر کل فدراسیون فوتبال
معتقد اســت با پــرورش بازیکنان جوان
و نخبــه در کنار بازیکنان باتجربه ،آینده
فوتســال درخشان اســت .ساکت که در
اردوی تیم فوتســال ایــران حضور پیدا
کرد ،با اشــاره به تمرینات گفت« :شاهد
تمرین بازیکنان با انگیزه و تالش فراوان
در اردو بودم.
اســتراتژی که تیم ملی فوتســال
بزرگســاالن در پیش گرفته خوشبختانه
باعث میشــود آینده فوتسال درخشان
شود .حضور بازیکنان جوان و باانگیزه در
کنار باتجربهها باعث میشــود در آینده
شاهد رشد بیش از پیش فوتسال باشیم».

دبیر کل فدراسیون فوتبال در رابطه
با نســل جدیدی که به فوتســال آمده،
ادامــه میدهد« :طبق اطالعاتی که دارم
شاهد هســتم بهترینهای لیگ در این
اردو حضور دارند.
شاهد حضور نسل جدید در فوتسال
هســتیم .نســل جدیدی کــه در کنار
بازیکنــان باتجربه پرورش پیدا میکند و
پشتوانه خوبی را برای فوتسال ایران رقم
خواهند زد».
محمدرضا ســاکت درباره تورنمنت
چهارجانبــه در تبریز که قرار اســت با
حضور تیمهای پرقدرت فوتســال جهان
برگزار شــود ،میگوید« :علیرغم تمامی

طاهری :تاوان جوانگرایی را میدهیم
محمد طاهری کاپیتان تیم فوتســال
مقاومت قرچک معتقد اســت تیمش تاوان
جوانگرایــی را میدهد اما ایــن بازیکنان
آیندهدار هســتند .طاهری درباره شکست
ســنگین مقابل مس سونگون در لیگ برتر
فوتســال میگوید« :از مــردم قرچک که
همیشه کنار ما هستند عذرخواهی میکنم.
تیم ما بسیار جوان و تازه ابتدای راه است.
بازیکنــان تیم قرچک نیاز بــه زمان دارند.
اکثر نفرات دوران خدمت ســربازی خود را
طی میکنند .مقاومت تاوان جوانگراییاش
را میدهد ولی بازیکنانش آیندهدار هستند.
نفرات این تیم حتی در آینده میتوانند به
تیم ملــی خدمت کنند .بازی با مس بدون
حاشــیه برگزار شــد ولی تجربه بازیکنان

حریــف چربیــد و ما شکســت خوردیم».
طاهری دربــاره بالیی کــه لیدرهای تیم
مقاومت بر ســر فرهاد فخیــم بازیکن تیم
مس آوردند ،ادامــه میدهد« :واقعا از این
اتفاق که ســه ،چهار نفر رقم زدند ،ناراحت
شــدم .البته این نفرات پشــیمان شدند و
حتــی معذرتخواهی هم کردنــد .فرهاد
فخیم جزو افتخارات و سرمایههای فوتسال
ایران است ».ملیپوش سابق فوتسال ایران
درباره کنار رفتنــش از تیم ملی میگوید:
«در این باره صحبتی ندارم .در  ۱۲ســالی
که افتخار پوشــیدن پیراهــن تیم ملی را
داشــتم ،از جان و دل مایه گذاشــتم و هر
موقع نیاز بود در خدمت تیم ملی کشــورم
بودم».

مشــکالتی که وجود دارد ،برنامههای
مختلفــی برای تیمهای ملــی در نظر
گرفته شده که نزدیکترین آن ،تورنمنت
چهارجانبه فوتسال در تبریز است که با
حضور تیمهای ژاپن ،اوکراین ،بالروس
و ایران برگزار میشود.
نــگاه بلنــد مدتــی کــه در رده
نوجوانان ،جوانان ،بزرگساالن در بخش
فوتســال ایجاد شــده و هارمونی فنی
خوبی بین محمد ناظمالشــریعه و علی
صانعــی به وجود آمده باعث شــده تا
موفقیت را شــاهد باشــیم و برای این
موفقیت بدون شک فدراسیون فوتبال
از هیچ تالشی دریغ نخواهد کرد».

اصغری مقدم :بازی با مس سنگین است
جــواد اصغریمقــدم ســرمربی
ســنایچ ســاوه که از پیروزی تیمش
مقابل آذرخش بندرعباس خوشــحال
است ،درباره این بازی پر گل میگوید:
«آذرخشیها تیم قابل احترامی هستند
که چندیــن بازیکن مطرح با ســابقه
ملی و ملیپوش دارند و بازی سخت و
سنگینی مقابل این تیم داشتیم .ما به
دنبال این بودیم تا نتیجه ضعیف بازی
با فرشآرا را جبران کنیم ،بخصوص که
این نتیجه عادالنه نبود و برای فراموشی
آن تمرین زیادی کرده بودیم .در دقایق
زیادی حریف را تحت فشار قرار دادیم
و میدانستیم چون با نفرات محدودی
بازی میکنــد ،از نظر بدنی کم خواهد

آورد .در نیمــه اول با برتری  ۴بر صفر
به رختکن رفتیم و با شــروع نیمه دوم
هم حریف پاورپلی کرد و ما  ۶بر صفر
جلو افتادیم اما این تیم در ادامه بازی
خوبی به نمایش گذاشــت و  ۴گل به
ما زد که فکر میکنم روی اشــتباهات
فردی گل خوردیم».
اصغریمقدم در مورد تقابل هفته
بعــد تیمش با مس ســونگون توضیح
میدهــد« :مس قهرمان آسیاســت و
دوستان زیادی در این تیم دارم .بازی
سنگینی اســت چون تقابل با قهرمان
آســیا کمک زیادی به مــا میکند تا
تجربه خود را باال ببریم و چه بهتر که
با امتیاز از میدان خارج شویم».

فوتسال

بازیکن فوتسال ،داور را
راهی بیمارستان کرد!

در یک اتفاق عجیب در فوتسال ،بازیکن
یکی از تیمها ،داور را روانه بیمارستان کرد.
در دقایق پایانی بــازی تیمهای فلومیننزه
و برازیلینزه در فینال جام حذفی فوتســال
برزیل یک اتفاق تلخ همه را شوک زده کرد.
الکیون مارسلینو بازیکن تیم برازیلینزه پس
از اینکــه تیمــش گل ششــم را از حریف
دریافت کــرد و با نتیجه  ۶بر  ۴عقب افتاد
به سمت داور مســابقه حملهور شد و او را
ابتدا با یک ضربه ســر نقــش بر زمین کرد
و ســپس با زدن لگدی محکــم به صورت
او ،داور بخت برگشــته را با ســر و صورت
خونین راهی بیمارســتان کــرد .اعتراض
الکیون نســبت به خطایی بود که منجر به
گل ششــم تیم حریف شد ،داور مسابقه از
او خواســت به تصمیمش احترام بگذارد و
اعتراض نکند اما ایــن بازیکن با عصبانیت
به سمت داور حملهور شد .بازیکن خاطی
پس از این حرکت وحشیانه بازداشت شد و
حکم او به زودی اعالم میشــود .بر اساس
اعالم پزشــکان ،ســر و جمجمه داور بازی
آسیب جدی دیده است.

سرمربیگری حیدریان در
تیم زیر  ۲۰سال منتفی شد؟

مشکالت اقتصادی فدراسیون فوتبال
ممکن اســت به تغییر و تحوالتی در کادر
فنی تیمهای فوتســال بخصــوص تیم زیر
 ۲۰سال منتهی شود .اردیبهشت ماه سال
 ۱۳۹۷بود که کمیته فنی و توسعه فوتسال
اعالم کــرد محمدرضا حیدریــان بهعنوان
ســرمربی تیم فوتســال زیر  ۲۰سال ایران
انتخاب شده و باید این تیم را آماده حضور
در مســابقات قهرمانی آسیا در سال ۲۰۱۹
کند .کمیته فنی همچنین محمد هاشمزاده
را بهعنــوان مربــی و مصطفــی عمادی را
بهعنــوان مدیر فنی و سرپرســت این تیم
معرفــی کرد .انتخــاب حیدریــان از آنجا
صورت گرفت که علی صانعی موفق شــده
بــود ،در نخســتین دوره بازیهای زیر ۲۰
سال آسیا بهعنوان ســرمربی ،تیم ایران را
بهعنوان قهرمانی این قاره برساند و سهمیه
المپیک جوانان را کســب کند .صانعی بعد
از قهرمانی به تیم جوانان منتقل شــد و در
حال حاضر هــم تیم جوانان را در اردوهای
تمرینی آماده میکنــد .قرار بود زمانی که
تیم جوانان در تمرین و اردو به سر میبرد،
حیدریان هم اردوهای آمادهسازی تیم زیر
 ۲۰ســال را برنامهریــزی کند امــا به نظر
میرسد مشــکالت مالی فدراسیون فوتبال
یکی از موانع امضای قــرارداد با حیدریان
باشــد و این مربی نیامده از این سمت کنار
برود .گفته میشود علی صانعی بعد از اتمام
مســابقات المپیک جوانان ،کار آمادهسازی
تیــم زیــر  ۲۰ســال را شــروع میکند و
فدراســیون برای کاهش هزینهها ،با همین
مربی ادامه میدهد.

