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توشاک و تراکتور
داستان غمانگیز یک مربی بزرگ
مصاحبه و خبر

شکایت کردیم تا درس عبرتی
برای بقیه شود

سیدی :اگر کریمی نبود
سپیدرود نابود میشد

مربی ســابق تیم نفت تهران و حال
حاضر سپیدرود رشــت به دلیل دریافت
نشــدن مطالباتش از وزیر نفت شــکایت
کرد.
محسن سیدی مربی دروازهبانان تیم
سپیدرود رشت در این باره میگوید« :من
به همراه آقای غالم حســنوی علیه وزیر
نفت ،شــرکت ملی نفت ایــران و اعضای
کمیته انتقــال به قوه قضاییه شــکایت
کردیــم و به زودی رای آنها اعالم خواهد
شد تا درس عبرتی بشــود برای کسانی
که بدون توجه به زندگــی افراد قرارداد
الکی امضا کرده و مشکالت فراوانی ایجاد
میکنند .ما به کمیته انضباطی و تعیین
وضعیــت رفتیم اما هیچ تصمیمی به نفع
ما گرفته نشد و از سر اجبار شکایت خود
را به قوه قضاییه بردیم».
او رونــد تیمــش را از زمان حضور
کریمی بســیار مثبت ارزیابــی میکند:
«میتوانــم بگویــم که بیشــترین بحث
مربوط به مســائل روانی است .شما وقتی
تغییرات مثبتی ایجاد میکنید در نهایت
باعث میشــود کــه نتیجــه خوبی هم
کســب کنید .ما هم وقت کافی نداشتیم
و شــناخت علــی کریمی از تیــم باعث
شــد که در بازی با صنعت نفت و ملوان
عالوه بر بســته نگه داشتن دروازه ،نتایج
خوبی هم به دســت آوریــم .به هر حال
آقای کریمــی آدم تاثیرگذاری اســت و
این ویژگی میتواند مورد توجه بازیکنان
واقع شــود بخصوص در فوتبال االن که
بحث اعتمادسازی بسیار ضعیف بوده اما
این قضیه در تیم سپیدرود برعکس است
و بازیکنــان و کادرفنــی اعتماد متقابلی
نســبت به یکدیگر دارنــد و همین باعث
میشــود جو خوبی در تیم به وجود آید.
من بهعنوان یک رشتی خیلی خوشحالم
که ایــن اتفاق افتاد و کارگــروه و مالک
جدید ،ســپیدرود را در اختیار گرفتند و
علی کریمی به این تیم بازگشت .اگر این
واقعیــت رخ نمیداد با توجه به شــرایط
بحرانی که وجود داشــت سپیدرود نابود
میشــد و حتی در دســتههای پایینتر
هم نام و نشــانی از او پیــدا نمیکردیم.
از مســووالن هم توقع میرود از مالکین
جدید حمایت کرده و امکانات الزم را در
اختیار آنها قرار دهنــد اما نکته ضروری
این اســت که در زمان پیــروزی ،برد به
دســت آمده برای همه است اما در زمان
شکست باید طرفداران هم صبور باشند و
همه در کنار هم پشت تیم بمانند و از آن
حمایت کنند».
او درباره نیمکت نشینی صادقی در
بازی با ملوان اینطور میگوید « :صادقی
هم در لیگ برتر نمایش بســیار مدرن و
کالسیکی داشت اما ما برای اینکه بتوانیم
اعتماد به نفس ملکــی را باال ببریم باید
او را مقابــل ملــوان بــازی میدادیم که
همینطور هــم شــد و او نمایش خیلی
خوبــی از خود نشــان داد .صادقی هم با
یــک برخــورد خیلی حرفــهای تصمیم
کادرفنــی را قبول کــرد و با این موضوع
مشکلی نداشت».

نفت مسجدسلیمان
دوشنبه در تهران

اعضای تیم نفت مسجدسلیمان حدود
یک هفته زودتر از بازی مقابل ســایپا ،عازم
تهران میشــوند .تیم نفت مسجدسلیمان
خود را برای بــازی هفته هفتم خود مقابل
ســایپا آماده میکنــد .اعضــای تیم نفت
دوشنبه به تهران میآیند تا تمرینات خود
را در پایتخت ادامه دهند .شاگردان علیرضا
مرزبان در تهران در یک بازی دوســتانه به
میدان خواهند رفــت و کادر فنی نفت در
همین راستا ،مذاکراتی را با چند تیم انجام
داده .بازی ســایپا و نفت مسجدســلیمان
شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.
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Samira shirmardi

جان توشاک بدون شــک یکی از پرافتخارترین مربیان خارجی است
کــه تا به حال به لیگ ایران آمده .او ســابقه حضور در تیمهای بزرگی چون
رئالمادرید را دارد که شــاید همین مساله هم باعث شد محمدرضا زنوزی
مالک باشــگاه تراکتورســازی تبریز به ســراغش برود .یک انتخاب که در
راســتای هزینههای گزاف مالک متمول تراکتورسازی بود ،نه یک انتخاب
با اهداف ورزشی.
با آمدن توشــاک همه منتظر اتفاقی مثل معجزه بودند .اینکه او تیم را
از همان هفتههای ابتدایی لیگ برتر ،در حد یک قهرمان نشــان دهد .این در
حالی بود که توشاک شناخت چندانی از بازیکنان نداشت و البته هیچکدام از
آنها را خودش انتخاب نکرد .بر این اساس گفته
میشد در بعضی پســتها تیم مشکل داشت
که یکی از آنها ،دفاع وســط و دیگری هم دفاع
راست بود .مسووالن باشگاه تراکتور هم به جای
اینکه بازیکنان مورد نیاز را به خدمت بگیرند،
فقط به ســراغ نفراتی رفتند که هواداران را به
وجد بیاورد .در واقع پست بازیکنان مهم نبود و
فقط هیجان هواداران مورد توجه قرار گرفت .با
این حال ،توشاک بدون هیچ اعتراضی کارش
را شروع کرد و اتفاقا در لیگ برتر تا االن  2برد،
 3تســاوی و تنها یک شکســت به دست آورد.
نتیجهای که برای مربی تازهوارد به فوتبال ایران چندان بد هم نیست .توشاک
بعد از اینکه به بازیکنان ملیپوش جدید تیمش یعنی مســعود شــجاعی و
اشکان دژاگه در مقابل اســتقالل بازی داد و شاهد نخستین شکست تیمش
بود ،گفت« :اشتباه کردم به این  2بازیکن بازی دادم ».با این صحبتها تصور
میشــد شــجاعی و دژاگه فعال فرصتی برای حضور در میدان پیدا نکنند اما
بــاز هم این بازیکنان در ترکیب اصلی قرار میگرفتند که عجیب اســت .این
روند ادامه داشــت که بعضی وقتها آنها تعویض میشــدند و بعضی وقتها
هم بهعنوان بازیکن ذخیره به میدان میرفتند .این مســاله ظاهرا دلخوری
ملیپوشــان تراکتور را به دنبال داشــت و البته به گونهای نشان میداد که
توشــاک برای این مساله تحت فشار است .به هر حال بازی جام حذفی هم به
همین صورت پیش رفت .در حالی که یوکیا ســوگیتا و دانیال اسماعیلیفر
خیلی خوب کار میکردند و حتی زمینهســاز گل هم بودند اما تعویض شدند
تا فرصت به بازیکنان ملیپوش برســد .البته مســعود شجاعی جایگزین لی
اروین شــده بود .بعد از این تعویضها ،تراکتورسازی بازی  3بر یک برده را با
تساوی عوض کرد .این مساله باعث شد توشاک باز هم دست به تعویض بزند
و دژاگه را بیرون بکشــد تا علی طاهران جای او را بگیرد .این اتفاق با اعتراض
شــدید دژاگه مواجه شد .به صورتی که تصاویر این اعتراض ،تعجب همه را به
دنبال داشــت چراکه تا به حال چنین تصویری از او در هیچ جا ندیده بودیم.
بعد از بازی هم توشــاک در مورد شکســت تیمش گفته بود« :میتوانستیم
بازی را ببریم .ما ســه گل زدیم و برنده بازی بودیم .بعد از اینکه بازی  3بر یک
شــد تغییراتی در تیممان دادیم و من دو بازیکن ملیپوشم دژاگه و شجاعی
را وارد زمین کردم .به نظرم این یک اشــتباه بزرگ بود و ما بازی را از دســت
دادیم ».ظاهرا همین جمله کافی بود تا یکســری اتفاقات بیفتد .از همان جا
خبر رسید ،جان توشاک قرار نیست از فردا در تمرین تیم حاضر شود و اخراج
شده .خیلیها این مساله را باور نمیکردند اما توشاک فردای بازی در تمرین
غایب بود ،آن هم به درخواست باشگاه .شاید خیلیها بگویند با قرارداد باالیی
که توشاک با تراکتورسازی دارد ،غیبتش در تمرین به معنی اخراجش نیست
اما ظاهرا بندهایی در قرارداد او قرار گرفته که با مبلغی پایین میتواند اخراج
شــود ،مثال اینکه انتظارات را بــرآورده نکرد .این در حالی اســت که به نظر
میرسد دخالت در کارهای فنی اجازه نداد تراکتور موفق باشد .گفته میشود
مســووالن باشگاه تراکتورسازی به توشــاک بارها توصیه کردند که به دلیل
وجهه بازیکنان ملیپوش و البته قیمت باالیشان از آنها بهره بگیرد که همین
مساله باعث شــد تراکتور نتواند آنطور که انتظار میرفت نتیجه بگیرد .حاال
هم قرار اســت جلسه نهایی با توشاک برگزار شــود تا در زمینه جداییاش به
توافق برســند .تا آن زمان هم محمد تقوی به طور موقت هدایت قرمزپوشان
تبریزی را به عهده خواهد گرفت.

پرسپوليس .........................الدحيل قطر
ساعت 18:30
السد قطر ....................................استقالل
ساعت 20:30

عرشیا یاری
Arshia Yari

ســپیدرود پس از ســالها
توانســت ملوان را شکست دهد.
آن هم در مسابقهای که حواشیاش
خیلی بیشتر از بازی بود.
مــا پیشبینی کــرده بودیم که
بازی ســختی را پیــش رو داریم .ملوان
تیمی قدیمی ،بازیکنســاز که همیشه
حمایت هوادارانــش را به همراه دارد .با
اینکه بخشی از ســکوهای ورزشگاه در
حال بازسازی است اما با این حال آنها از
شرایط میزبانیشان استفاده کردند.
تک گل این بازی را هم شــما
زدید .در واقع هم پنالتی را گرفتید
هم آن را به گل تبدیل کردید.
من واقعا از این اتفاق خوشــحالم
چــون علی آقای کریمــی دوباره مرا به
ســپیدرود دعوت کردند و باید پاســخ
اعتماد و اطمینانشــان را میدادم .خدا
را شکر توانستم ســهم کوچکی در این

موفقیت بزرگ برای تیمم داشته باشم.
ما نیمه اول فرصتی را به حریف ندادیم
اما از زمانی که حواشی بیشتر شد بازی
روال طبیعیاش را از دست داد.
این بازی حواشی زیادی داشت.
تماشاگران درگیریهای زیادی روی
سکوها داشتند ،داور بازی را زدند،
سر بازیکن شما شکست و در نهایت
هم بازی برای دقایقی متوقف شد.
متاســفانه همینطــور بــود .این
اتفاقات تاثیــر زیادی روی کیفیت بازی
هر دو تیم گذاشــته بود و به هیچ وجه
نمیتوانستیم به بازی تمرکز کنیم .برای
نخستین مرتبه به من توهین شد اما من
فقط به تیم سپیدرود کبیر فکر میکنم
چون با این تیم قرارداد دارم .از هواداران
خودمان هم تشــکر میکنم که در تمام
 90دقیقه حمایتمــان کردند .در این
بازی ســنگ به علی عزتی پرتاب کردند
که اگر چند ســانتیمتر پایینتر ســنگ
اصابت میکرد ،عزتی شــاید چشمش را
از دست میداد.

البته داخل زمین بازیکنان دو
تیم کامال جوانمردانه بازی کردند.
بلــه .یکبــار بازیکن مــا و یکبار
بازیکن آنها در موقعیتی مناسب توپ را
به بیرون زدند اما روی ســکوها شرایط
اصال مناســب نبــود و به نظــرم آقای
کریمی با بیرون کشــیدن زمین بهترین
تصمیم را گرفتند چون به فکر ســامت
هواداران ،تیم داوری و بازیکنان دو تیم
بودند.
این پیروزی بــه لحاظ روحی
روانــی خیلی به تیم شــما کمک
میکند.
صد درصــد .شــما میتوانید از
تمــام بازیکنان ما بپرســید کــه بعد از
حضور آقای کریمی شــرایط تیم خیلی
بهتر شده است .االن بازیکنان با جان و
دل برای تیمشــان بازی میکنند .وقتی
پایان بــازی در رختکن تیــم بازیکنان
کامال خودجوش سرمربیشان را تشویق
میکنند این یک نشــانه و حس خوب
اســت .یعنی اینکه چقدر ارتباط قلبی

رضا مهاجری بعد از نتایج خوبی که طی ســالهای گذشــته با پدیده مشهد گرفت ،در ابتدای فصل بهعنوان مدیرفنی
و مشــاور مالک به باشگاه تراکتورسازی اضافه شد .البته حضور مهاجری در تراکتور دوامی نداشت و با برکناری فیروز
کریمی ،او به ماشینســازی تبریز رفت تا هدایت این تیم ســبزپوش را به عهده بگیرد .حاال بیش از دو هفته از حضور
رسمی مهاجری در ماشینسازی میگذرد و این مربی روز جمعه برای نخستین بار در لیگ برتر هجدهم روی نیمکت
مینشیند .البته نخستین حضور مهاجری روی نیمکت ماشینسازی چند روز قبل در جام حذفی رقم خورد که تیم او
کاســپین بابل را از پیش رو برداشت .مهاجری روز جمعه در بازی رسمی لیگ برتر تیمش را مقابل پارس جنوبی جم
به میدان میفرســتد و امیدوار است در این بازی خانگی بتواند بازگشت باشکوهی به لیگ برتر داشته باشد .مهاجری
سعی کرد در این مدت به شناخت خوبی از بازیکنان برسد که باید دید نتیجه آن چه میشود.

جعفری :نیمکتنشینی
سخت است

علیمحمدی همچنان مورد
غضب قلعهنویی

مخالفت سازمان لیگ با
درخواست پارس جنوبی

اهلشاخه :باید جایی باشم
که بازی کنم

علیرضا عزتی هافبک سپیدرود همان
بازیکنی اســت که قبل از شروع شهرآورد
گیالن به دلیل پرتاب ســنگ از ناحیه سر
مصدوم شــد و به رختکن رفــت .به دنبال
این مساله علی کریمی سرمربی سپیدرود،
تصمیم گرفت تیمش را به زمین نفرستد که
با وســاطت داود رفعتی مشکل حل و بازی
انجام شد .عزتی در مورد این بازی و حواشی
آن میگوید« :ضربهای که به سرم برخورد
کرد جدی نبــود و به تمرینات برگشــتم.
مشــکلی برای تمرین ندارم و خدا را شکر
ضربه به چشمم برخورد نکرد .من نخستین
بار بود این شــهرآورد را تجربــه کردم و در
نخســتین تجربه هم چنیــن اتفاقی برایم
رخ داد ولی ظاهرا این شــهرآورد همیشــه
به همین شکل اســت .بازی با ملوان واقعا
سنگین بود .تیم ما  ۱۰روز بدنسازی کرده
و بدن بازیکنان نســبت به بازیکنان ملوان
خیلی ســنگین بود چون آنها در شــرایط
مســابقه بودند و در زمین خودشــان بازی
میکردند ضمن اینکه مثل ما تغییر و تحول
زیادی نداشــتند و از این رو شــرایط آنها از
ما بســیار بهتر بود .ایــن در حالی بود که ما
از نظر فنی از آنها ســرتر بوده و بازیکنان با
تجربهتری داشــتیم ».هافبک ســپیدرود
با اشــاره به تصمیم علی کریمــی و بیرون
کشیدن تیم توسط او از زمین ادامه میدهد:
«شرایط خیلی بد بود و کریمی بهترین کار
را کــرد .قبل از ایــن تصمیــم او ،داور باید
بازی را متوقف میکــرد .حتی کمک او هم
مصدوم شــد و در پایان بازی گریه میکرد
ولی نمیدانم چرا بــازی را متوقف نکرد».
علیرضا عزتی با اشاره به تاثیر حواشی بیرون
از زمیــن در عملکرد بازیکنــان میگوید:
«این پیروزی اصال شانســی نبود .ما برای
این بازی کار کــرده و با برنامه بازی کردیم.
این بازی بــرای همه ما مهم بود .حتی برای
من هم حساســیت به وجود آورده بود .دلم
میخواست برنده شــویم و به نوعی مردم
رشت را خوشــحال کنم .این پیروزی تاثیر
خوبــی روی روحیه تیم مــا میگذارد و در
نتایج لیگ هــم تاثیرگذار خواهد بود .ما در
بازی با صنعتنفــت هم خوب بازی کردیم
و بــه خوبی از تیم خــوب آبادانــی امتیاز
گرفتیم ولــی در این بازی بــه خودباوری
و روحیه خوبی رســیدیم و ایــن را مدیون
همت بازیکنان ،تالش کادر فنی و حمایت
مدیریت و مالکیت باشگاه هستیم هر چند
هواداران هم انگیزه و محرک اصلی ما برای
کسب نتایج بهتر در لیگ و صعود به مراحل
باالتر جام حذفی هستند».

حســن جعفری مدافع راســت سپاهان که
ایــن فصل کمتر فرصت حضــور در میدان
پیدا میکند ،درباره اینکه انتظار میرفت در
بازی حذفی مقابل تیم دسته اولی شهرداری
ماهشهر بازی کند اما اینطور نشد ،میگوید:
«واقعیــت اینکه خودم هم انتظار داشــتم
بازی کنم چون هم از لحاظ بدنی و هم فنی
شــرایط خوبی دارم و انتظار داشتم در جام
حذفی بازی کنــم .در تمرینات هم با تمام
وجــودم کار میکنم ولــی در هر حال تابع
مربی هســتم .البته که این شــرایط خیلی
هم ســاده نیســت ،چون قبال مــن تجربه
نیمکتنشــینی به این شــکل را نداشــتم.
امیدوارم در آینده اول تیم موفق شود و من
هم بتوانم بازی کنم».

پس از شــهرآورد اصفهان ،جالل علیمحمدی
در اعتــراض بــه کم بازی کردن بــا صالحدید
قلعهنویی در اختیار باشــگاه قرار گرفت اما پس
از یک هفته غیبت در تمرینات و از دست دادن
بــازی برابر تراکتــور ،پس از توافــق با مدیران
باشــگاه به جمع زردپوشــان بازگشت و همراه
تیم به شهرستان جم ســفر کرد .در بازی برابر
پارس جنوبی جم مطابق انتظار امیر قلعهنویی،
به هافبک خود بازی نداد و این تصمیم در بازی
جام حذفی برابر شــهرداری ماهشهر هم ادامه
پیــدا کرد اما نکتــه قابل توجه در بــازی برابر
ماهشــهر این بود کــه علیمحمدی حتی برای
گرم کردن هم از سوی قلعهنویی فراخوانده نشد
تا مشخص شود حضور نداشتن یک هفتهای در
تمرینات ،باب میل سرمربی سپاهان نبوده.

ســازمان لیگ با درخواســت باشــگاه پارس
جنوبــی برای تعویق یــک روزه بازی این تیم
مقابل ماشینســازی تبریز مخالفت کرد .طبق
برنامه از پیش تعیین شده سازمان لیگ ،پارس
جنوبی جم جمعه  ۳۰شهریورماه باید هفتمین
بــازی خود در لیــگ برتــر را در تبریز مقابل
ماشینســازی برگزار کند .از این رو با توجه به
اینکه کاروان پارس جنوبی جم باید روز عاشورا
به سمت تبریز حرکت میکرد ،مسووالن باشگاه
درخواست تعویق یکروزه مسابقه را به سازمان
لیگ دادند اما با این درخواســت مخالفت شد.
بر این اساس شاگردان مهدی تارتار برای بازی
با ماشینسازی ظهر روز عاشورا به سمت تبریز
حرکت خواهند کرد و جمعه از ساعت ۱۸:۴۵
در این شهر به میدان میروند.

محمد اهلشــاخه مدافع جدید ماشینسازی
کــه از تراکتور بــه این تیم آمــده ،در مورد
انتقالش میگوید« :با وجود اینکه سال گذشته
به دلیل مصدومیت زمــان کمی بازی کردم،
بایــد این فصل در تیمی حضور پیدا میکردم
که بتوانم بازی کنم .شرایط در تراکتورسازی
یک مقدار برایم ســخت بود و من باتوجه به
مصدومیت در سال گذشته نیاز به بازی کردن
داشــتم و احســاس کردم در این تیم شرایط
بازی ندارم برای همین از این تیم جدا شــدم
که با پیشنهاد ماشینسازی روبهرو شدم و این
تیم را برای ادامه کار انتخاب کردم .احســاس
کردم میتوانم پیشرفت بهتری زیر نظر آقای
مهاجری داشته باشم و برای همین تصمیم به
انتخاب این تیم گرفتم».

نزدیکی با مربیشــان دارند .شخصیت
آقــای کریمــی نیازی بــه توصیف من
ندارد .موفقیت ایشان موفقیت تک تک
بچههای تیم است .من خیلی خوشحالم
که میتوانــم برای چندمیــن مرتبه از
تجربیات ایشان استفاده کنم.
ســپیدرود در انتهای جدول
شرایط خوبی ندارد .چقدر به بهبود
این وضعیت امیدوارید.
بله ،شــرایط ما در انتهای جدول
خوب نیست و متاســفانه امتیازهای با
ارزشــی را این تیــم در هفتههای اول
از دســت داده اســت اما خوشبختانه با
آمدن کادر جدید و تمرینات بدنســازی
خوبی که انجام دادیم شــرایط فیزیکی
بچهها خیلی بهتر شــده اســت .شرایط
ما قطعا بهتر خواهد شــد .فصل گذشته
دیدید که ما در رشت بیشتر امتیازها را
کسب کردیم .من مطمئنم که نه تنها از
انتهای جدول جدا میشویم بلکه جایگاه
خوبی را هم با حمایت هواداران و درایت
کادرفنی به دست میآوریم.

خبرکوتاه
برنامه

هفته ششم
نفت مسجدسلیمان  ......................................................................استقالل تهران
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

شنبه 31 ،شهریور  3971
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

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

دور برگشت

عزتی :قبل از کریمی
داور باید بازی را
متوقف میکرد

حساسیت دربی گیالن و اهمیت
آن برای هواداران دو تیم ملوان و
سپیدرود کامال قابل پیشبینی بود
اما شاید کمتر کسی تصورش را
میکرد که شاهد این همه حواشی
در ورزشگاه باشیم .مسابقهای که به
همین دلیل چندین مرتبه متوقف شد
و یکبار هم رشتیها تیمشان را به
رختکن بردند .البته که تالش زیادی
از سوی مسووالن برگزاری بازی
انجام شد اما هواداران هم باید در
هر چه بهتر شدن این شرایط کمک
کنند .این بازی در نهایت با برتری
سپیدرود در پایان  90دقیقه به پایان
رسید و حاال باید منتظر بود و دید که
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال
چه تصمیماتی درباره اتفاقات این
بازی میگیرد .محمد غالمی ،مهاجم
سپیدرود که سابقه سالها بازی در
بندر انزلی را هم دارد ،درباره دربی
گیالن حرف میزند.

ســپاهان در فصل جاری با تغییرات زیاد در کادرفنی و بازیکنانش ســعی کرد ناکامی فصل گذشته را جبران کند به
کورس بازگردد که نتایج این تیم در  6هفته ابتدایی لیگ برتر و یک بازی از جام حذفی نسبتاً قابل قبول بوده .با این
حال ،امیر قلعهنویی سرمربی سپاهان از شرایط و عملکرد شاگردانش خصوصاً بازی اخیر جام حذفی مقابل شهرداری
ماهشــهر رضایت ندارد .سپاهان مقابل شــهرداری ماهشهر  15دقیقه ابتدایی را طوفانی شــروع کرد و توانست با 3
گل حریف را از جریان بازی خارج کند ولی پس از آن رفتهرفته شــرایط بازی متعادلتر شــد و در نیمه دوم یک بار
دروازهاش باز شــد .افت بازی سپاهان و رها کردن آن توسط بازیکنان پس از گل سوم موردی بود که باعث عصبانیت
قلعهنویی شــد و او در کنفرانس بعد از بازی حســابی از خجالت شــاگردانش در آمد و صحبت از جریمه و حتی کنار
گذاشتن برخی از نفرات تیمش را مطرح کرد که باید دید چه تغییراتی در تیم میدهد.

شنبه 97/10/22

دوشنبه 97/6/26

مصاحبه

از باز
به س گشت
پی
خوش درود
حالم

بازگشت رسمی مهاجری به لیگ برتر

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

مرحله يك چهارم
پاياني ليگ قهرمانان آسيا

محمد غالمی :کریمی با بیرون کشیدن
تیم بهترین تصمیم را گرفت

احتمال چند تغییر در ترکیب سپاهان

سهشنبه 97/10/18

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

سهم کوچکی در این موفقیت بزرگ داشتم

سمیرا شیرمردی

بازيهاي تيمهاي همگروه ايران
در جام ملتهاي آسيا

سهشنبه 97/10/25
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بارانی :به من میگویند
یاغی شدی!

صــادق بارانی کاپیتان فصلهای گذشــته پیکان ،در ابتــدای این فصل راهی
نســاجی مازندران شد تا در تیم تازهوارد جواد نکونام کارش را دنبال کند .بارانی در
تمرینات نســاجی هم شــرکت کرد اما ناگهان از این تیم جدا شد و به سایپا رفت.
هافبک نارنجیپوشــان در بازی اول برای سایپا هم به میدان رفت و عملکرد خوبی
هم داشــت اما بعد از آن مصدوم شــد .صادق بارانی در مورد اینکه چرا از نساجی
جدا شــد ،میگوید« :من به خاطر جواد نکونام به نســاجی رفتم و در همین مدت
کم چیزهای زیادی از او یاد گرفتم اما به هر حال اتفاقاتی رخ داد که مجبور شــدم
از این تیم جدا شــوم و مهمترین موضوع این بود که باید در کنار خانوادهام باشــم
اما این اتفاق با رفتن من به نســاجی رخ نداد و به همین دلیل شرایط برایم سخت
شده بود .جا دارد از آقای نکونام تشکر کنم که با جداییام موافقت کرد ».بارانی در
رابطه با اینکه آیا بحث ناراحتی در میان بوده یا نه ،ادامه میدهد« :نه ،چه ناراحتی؟
در دو هفتهای که آنجــا بودم اتفاقی رخ نداده بود که ناراحتی به وجود بیاید .هیچ

بحث فنی وجود نداشــت و به دلیل همان مسالهای که گفتم با آقای نکونام صحبت
کردم و در نهایت از این تیم جدا شدم ».هافبک سایپا درباره حضور در این تیم هم
میگوید« :من نخستین باری که در لیگ برتر بازی کردم حدود سال  87یا  88بود
که آقای دایی به من در لیگ برتر و در شهر انزلی بازی داد .وقتی که از نساجی جدا
شدم با آقای دایی صحبت کردم و به من گفت به سایپا بیایم و من هم از حضورم در
این تیم واقعاً خوشحال هستم .در دو هفته اولی که به سایپا آمدم در این تیم بازی
کردم اما متأسفانه چند روز قبل و در تمرین توپ زیر پایم گیر کرد و همسترینگم
کشیده شــد و باید دو هفته استراحت کنم اما خوشبختانه شرایطم در سایپا خوب
اســت و خیلی زود با این تیم و شرایطش اخت شدم ».بارانی درباره کریهای بین
این  2خودروســاز توضیح میدهد« :اتفاقاً با بچههای پیکان که صحبت میکنم به
من میگویند یاغی شدی! این بحثها دیگر در فوتبال ایران مطرح نیست و مدیران
این دو باشگاه با هم رفاقت خیلی خوبی دارند».

پارسیها چک گرفتند مصدومان تمرین کردند

مرزبان معلم مربیان مسجدسلیمانی!

تمرین تیم پارس جنوبی یکشــنبه تعطیل بود .با این حال شــهرام گودرزی ،حســین پورامینی و روحا ...سیفاللهی
اختصاصی تمرین کردند .این ســه بازیکن به دلیل مصدومیت اندکی که داشــتند به تجویز پزشــک تیم تمرینات
اختصاصی انجام دادند .هرچند به بازی با ماشینســازی میرســند .بازیکنان پارس جنوبی  ۳۰درصد از قرارداد خود
را چک گرفتند .پارسیها که اخیرا نسبت به دریافت نکردن قسط اول قراردادشان ،اعتراض کرده بودند ،با مساعدت
استاندار و همکاری پتروشیمی چکی برای  ۲مهر دریافت کردند .پرداخت این چک به بازیکنان پارس جنوبی جو این
تیم را کمی آرام کرد ،هرچند هنوز این نگرانی وجود دارد که چکها در تاریخ مقرر نقد نشود.

علیرضا مرزبان سرمربی نفت مسجدسلیمان ظاهرا قرار است یکسری کالس برای مربیان این شهر برگزار کند« :تدریس
کار جدیدی برای من نیســت و هر جا بودم ،این کار را انجام دادهام .در زمان حضورم در شــهرداری ماهشهر هم چنین
کالسهایی داشــتیم .کار من در آلمان همین بوده و این جریان را میشناســم .تالش میکنیم همه تغییرات در دنیای
فوتبال و مســائل مربوط به جام جهانی  2018را در کالسها انتقال دهیم .بخصوص باید اطالعاتی را در اختیار مربیان
تیمهای پایه بگذاریم .مســائلی چون فیزیولوژی ،روشهای تاکتیکی و مهمتر از همه ،نقش فوتبال در جامعهشناســی
را مطرح میکنیم .من همه برنامهها و موارد را آماده کردهام و هیات فوتبال باید به مربیان ،دعوتنامه ارسال کند».

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

جدول ردهبندی لیگ برتر

رتبه

تيم

بازي

برد

مساوی باخت

زده

خورده

تفاضل امتياز

1

پدیده

6

5

-

1

9

4

5

15

2

پرسپولیس

6

3

3

-

7

2

5

12

3

سپاهان

6

2

4

-

12

6

6

10

4

سایپا

6

3

1

2

6

5

1

10

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

استقالل خوزستان

6

1

3

2

6

6

-

6

12

صنعت نفت آبادان

6

-

5

1

4

5

-1

5

13

نساجی مازندران

6

1

2

3

5

7

-2

5

14

ماشینسازیتبریز

6

-

4

2

6

8

-2

4

15

نفت م.سلیمان

5

-

3

2

-

3

-3

3

16

سپیدرود رشت

6

-

2

4

2

14

-12

2

