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مربی بومی با تهدید و کتککاری دنبال فرصت

شکارچیهای نیمکت استقالل خوزستان کیستند؟
نه ویسی ،نه پورموسوی
نی
مکت
و
خ ز
م ستان
ی
لرزد

اگرچــه این روزها هوای اهواز خیلی خوب اســت و تیمها میتوانند تمرینات خود را در این هوای خوب دنبال کنند اما اســتقالل خوزســتان
تصمیم داشــت در تهران اردو بزند .شــاید برای خیلیها این مســاله عجیب باشــد اما ظاهرا داریــوش یزدی برای اینکــه بتواند با تمرکز
باالیی کار کند و البته بازیکنانش را از یکســری اســترس و تهدیــد دور نگه دارد ،برنامه تمرینی تیمش را در تهــران چیده بود .البته این اردو
به دلیل مشــکالت مالی لغو شــد اما به نظر میرسد اســتقالل خوزســتان برای فرار از یکســری اتفاقات تصمیم به چنین اردویی داشت که
کمی عجیب اســت .گفته میشــود یک مربی بیــکار این روزها نفراتی را ســر تمرین و بازیها میفرســتد تا باعث کنار رفتن یزدی شــود
و خودش جای او را بگیرد .این مســاله حتی باعث ضرب و شــتم در تمرین و حتی تهدید با چاقو هم شــده که خیلی عجیب به نظر میرســد.
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اســتقالل خوزستان شــروع خوبی در
لیگ برتر داشــت و توانست امتیازات مهم و
ارزشمندی به دست بیاورد .این در حالی بود
که خیلیها تصور میکردند تیم آبی اهوازی
گزینه اول سقوط به لیگ یک است و امیدی
به امتیــاز گرفتن این تیم نداشــتند .با این
روند ،مسووالن باشــگاه استقالل خوزستان
خیلی زود از تمدیــد قرارداد داریوش یزدی
خبــر دادند و بــه دنبال ایــن بودند که این
سرمربی را حفظ کنند .انگار همین خبر کافی
بود تا شرایط استقالل خوزستان از این رو به
آن رو شــود .بعد از اینکه مســووالن باشگاه
اســتقالل خوزســتان خبر از تمدید قرارداد
یزدی دادنــد ،تیم آبی اهوازی  2شکســت
سنگین تجربه کرد .ابتدا مقابل تراکتورسازی
تبریز  6بر صفر شکســت خورد و پس از آن،
در بازی خانگــی مقابل صنعتنفت آبادان 5
بر  2مغلوب شــد .با شکست سنگین مقابل
تراکتورســازی تبریز ،خیلیها فکر میکردند
آبیهــای اهوازی غافلگیر شــدند که به این
صورت شکســت خوردند اما تکرار آن مقابل
صنعتنفت آبــادان کمی عجیب بود .آن هم
زمانی که اســتقالل خوزســتان  2بر صفر از
حریــف آبادانی جلو بود امــا در ادامه  5گل
خورد .نکته جالب این اســت که بعد از این
شکستها ،داریوش یزدی سرمربی استقالل
خوزســتان بهانههای جالبــی آورد .او ابتدا
داوران را مقصر اصلی شکســتهای تیمش
دانست که با آن تعداد گل ،نمیشد حتی در
صورت اشتباه داوران ،فقط آن را به قضاوتها
ارتباط داد ،بعد از آن هم به مسائلی پرداخت
که کمی عجیب به نظر میرسید.
یــزدی در مصاحبههایــش از مربیــان
بیــکاری صحبت کــرده بود که بــه دنبال
نیمکت استقالل خوزســتان هستند .با این
صحبتها ،خیلیها تصــور میکردند منظور
سرمربی استقالل خوزستان ،عبدا ...ویسی و
سیروس پورموسوی است .حتی در این مورد
از داریوش یزدی سوال شد که آیا منظورش
این  2سرمربی اســت که او در جواب گفت:
«من نام مربی را نبردم .شــمار مربیان بیکار
زیاد اســت و مربیانی که نام بردید از جمله
همین مربیان هســتند ».بــا این صحبتها،
خیلیها شــاید برداشتشــان ایــن بود که

ویسی و پورموسوی هم به دنبال سرمربیگری
استقالل خوزستان هســتند اما وقتی یزدی
گفت شــمار مربیان بیکار زیاد اســت ،نشان
میداد منظورش نفرات دیگری هستند.
داریــوش یزدی قبال هم به این اشــاره
کرده بود که یکســری مربی بیکار از ابتدای
فصل اجــازه نمیدهند کار را به خوبی پیش
ببرند .با این صحبت ،دیگر کامال مشــخص
شــد منظورش ویسی و پورموسوی نبود چرا
کــه این  2ســرمربی در ابتــدای فصل تیم
داشتند .ویســی هدایت نفت مسجدسلیمان
را به عهده داشــت و ســیروس پورموسوی
هم تا هفته ششــم لیگ برتر ،سرمربی فوالد
خوزستان بود.
بــه هر حال همان مربیانی که یزدی به
آن اشاره میکند ،ظاهرا نفراتی سر تمرینات
میفرستند که اجازه نمیدهد آنها با تمرکز
کار را پیش ببرند .این نفرات در بازیها هم
حضور پیدا میکنند و علیه یزدی شعارهای
زیادی سر میدهند .نکته جالب این است که
آنها توجهی به نتایج ندارند و فقط خواستار
رفتن داریوش یزدی از اســتقالل خوزستان
هستند تا مربی مدنظرشــان هدایت تیم را

تالش شاگردان مهابادی برای فرار
از قعر جدول

لیگ یک

فخیم :مذاکراتم با تیم
اندونزیایی نهایی شده

فرهاد فخیم بازیکن تیم فوتســال
مس ســونگون درباره اینکه اســماعیل
تقیپــور ســرمربی تیمــش گفتــه بود
فخیم قطعا تا پایــان فصل در مس باقی
میماند ،میگوید« :اتفاقا سهشنبه با تیم
اندونزیایی صحبت کــردم .از طرف آنها
کارم تمام شــده اســت .آنها میخواهند
قراردادشــان را بعد از پایان این هفته از
مسابقات لیگ برتر ایران برایم بفرستند.
قرار شد مسووالن باشگاه هم این موضوع
را در هیات مدیره مطرح کنند .به احتمال
 ۹۰درصد از مس رفتنی هستم».

هفته هفتم لیگ یک
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شاهین شهرداری بوشهر .................................................اکسین البرز
ساعت  ،18ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
داور :محمدحسین ترابیان ،کمکها :علی الفتی ،محمد نوری
کارون اروند خرمشهر ............................................شهرداریماهشهر
ساعت  ،18:20ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر
داور :رضا تارخ ،کمکها :رحیم حاجیپور ،مرتضی شهریاری

دسته یک لیگ آزادگان 97-98
رتبه

تيم

بازي

برد

مساوی باخت

خورده تفاضل امتياز

1

گل گهرسیرجان

6

4

1

1

14

7

7

13

2

مس کرمان

7

4

1

2

8

4

4

13

3

آلومینیوم اراک

7

3

2

2

6

4

2

11

4

اکسین البرز

6

3

2

1

4

3

1

11

5

بادران تهران

6

3

1

2

9

6

3

10

6

قشقایی شیراز

6

3

1

2

7

8

-1

10

7

پ پاکدشت

6

2

3

1

12

6

6

9

8

شاهین بوشهر

6

2

3

1

8

5

3

9

9

شهرداری تبریز

5

2

1

2

5

5

-

7

10

اروند خرمشهر

5

1

3

1

5

5

-

6

11

نود ارومیه

7

1

3

3

2

14

-12

6

12

مس رفسنجان

6

1

2

3

9

11

-2

5

13

فجر سپاسی

6

1

2

3

2

4

-2

5

14

خونه به خونه

6

1

1

4

5

10

-5

4

15

ملوان

6

2

3

1

8

6

2

*3

16

شهرداری ماهشهر

5

-

1

4

1

7

-6

1

* محاسبه امتیازات تیم ملوان با احتساب  6امتیاز منفی صورت گرفته است.

با لغو دیــدار تیمهای
ملی فوتسال ایران و برزیل،
اعتبار تیم فوتسال کشورمان
در جهان زیر ســوال رفت.
در حالی که قــرار بود تیم
فوتسال ایران اوایل آبان در
دو بازی تدارکاتی در برزیل
به مصاف ایــن تیم برود اما
این بازی به خاطر مشکالت
مالی فدراســیون فوتبال و
کمیته فوتسال لغو شد .این
در شــرایطی اســت که قرار بود بعد از حضور تیم
ایران در برزیل ،تیم فوتســال برزیل فروردین سال
آینده به ایران بیاید و دو بازی دوستانه با تیم ایران
داشته باشد که این مســاله هم لغو شد .لغو شدن
این بازی از لحاظ اعتباری بســیار به ضرر فوتسال
ایران تمام شــد و عمال دیگر اعتباری در فوتســال
جهان نخواهیم داشت .محمد ناظمالشریعه سرمربی
تیم فوتسال ایران در واکنش به این مساله میگوید:
«ما وظیفه داشتیم برای این بازی برنامهریزی کنیم
و کارمــان را انجام دادیم .دیگــر صالح برگزاری یا

هفته دهم لیگ برتر فوتسال بانوان

برگزاری
دربی جنوبیها
به میزبانی حفاری

هفتــه دهم لیگ برتر فوتســال
بانــوان جمعــه با برگــزاری  ۵بازی
پیگیری خواهد شــد .تیم صدرنشین
ملی حفاری در این هفته در دیداری
حساس و البته دربی جنوبیها مقابل
پاالیــش نفت آبادان قــرار میگیرد.
نامینــو اصفهان هم بعد از تســاوی
هفته گذشته در یک بازی جنجالی،
جمعه استراحت دارد .برنامه کامل به
شرح زیر است:
پویندگان فجر -دختران کویر کرمان
دریژ نو فرخ شهر -مس رفسنجان
استقالل ساری -شهرداری رشت
پارسآرا شــیراز -هیات فوتبال خراسان
رضوی
ملی حفاری ایران -پاالیش نفت آبادان

بولنــت ایگون با امضــای قراردادی
بهعنوان سرمربی تیم الریان قطر انتخاب
شد و قید حضور در تبریز را زد .به نقل از
یک سایت قطری ،بولنت ایگون سرمربی
 ۴۷ســاله ترکیهای بعد از حضور در تیم
الریــان قطر اعالم کرد از تراکتورســازی
ایران و چند تیم عربســتانی پیشــنهاد
داشــته ولی ترجیح داد هدایــت الریان
قطــر را بر عهده بگیرد .الریان االن بعد از
تیمهای الدحیل ،الســد و السیلیه در رده
چهارم لیگ ســتارگان قطر قرار گرفته و
تالش خواهد کرد تا بتواند ســهمیه لیگ
قهرمانان آســیا را به دست بیاورد .ایگون

مصاحبه

مرزبان :مدیران استقالل
با «هوچیگری» روی
ضعفشان سرپوش
میگذارند

علیرضــا مرزبــان ســرمربی نفــت
مسجدســلیمان که  2بازی پیاپــی در جام
حذفی و لیگ برتر را به استقالل واگذار کرد،
درباره حواشی این بازی و اینکه گفته میشد
به او بیاحترامی شــده ،میگویــد« :به من
بیاحترامی نشد و این موضوع را رد میکنم.
شــفر میداند من احترام همه را نگه میدارم
اما در این بازی به تیم من بیاحترامی شــد.
این عادت بدی اســت کــه در فوتبال ایران
بهوجــود آمده که مربیان در کنار زمین برای
بازیکنان تیم حریف از داور کارت زرد و قرمز
میخواهند و به بازیکنان حمله میکنند .من
فقط به این مســائل معترض بــودم .در یک
صحنه به بازیکن من بیاحترامی شــد و من
آنجا اعتــراض کردم چون مرزهای انســانی
مرزهای خاصی هســتند .اینها مسائلی است
که باید یــاد بگیریم ».مرزبــان درباره اینکه
اســتقاللیها مدعــی بودنــد میزبانی نفت
مسجدســلیمان خوب نبوده ،ادامه میدهد:
«خودمان به آنها پیشنهاد دادیم در ورزشگاه
ما تمریــن کنند .این موضوع اص ً
ال در فوتبال
ایران مرسوم نیست .در مورد دیگر ،زمانی که
با حاجیلو (سرپرســت تیم استقالل) صحبت
کردم او بــه من گفت لباسهایشــان را از
تهران اشــتباهی آورده و مــا هم زنگ زدیم
برای تیم خودمــان لباس جدید پیدا کردیم.
ســعی کردیم با آنها همکاری داشــته باشیم
یعنی ما لباسهای تیممــان را در یک بازی
خانگی عوض کردیم چون آنها وقت نداشتند
از تهران لباس جدید ســفارش بدهند .با آنها
با احترام برخورد کردیــم و انتظار داریم اگر
چند اتفــاق روی ســکوها رخ داده همکاری
و میزبانی ما را زیر ســوال نبرند ».ســرمربی
نفت مسجدســلیمان با اشــاره بــه اظهارات
مدیران باشگاه اســتقالل میگوید« :مدیران
استقالل باید «هوچیگری» را کنار بگذارند،
این موضوع را صریــح میگویم؛ هوچیگری
در فوتبال جایــی ندارد .اینکــه بخواهند با
این رفتارها روی مشــکالت مدیریتیشــان
سرپوش بگذارند درســت نیست .اینکه برای
ســوءمدیریتها و ضعفی که در بازیکنگیری
داشــتند بخواهند هوچیگری داشته باشند
به ضرر ما تمام میشــود .شــما میتوانید از
جواد قراب ،اصغر حاجیلو ،شفر و دستیارانش
سوال کنید که شــرایط میزبانی چطور بوده.
بیاحترامــی نمیکنیــم اما مدیران ارشــد
اســتقالل هوچیگر هســتند .اینها مدیران
خوبی نیســتند .کســانی با هوچیگری روی
مشکالت اساســی باشگاه سرپوش میگذراند
که این اصال برای آینده خوب نیست».

واکنش ناظمالشریعه به لغو بازی با برزیل

هفته هفتــم لیگ یک پنجشــنبه با انجام  2بــازی دیگر پیگیری
میشــود .در این هفته اکسین البرز در بوشهر میهمان شاهین شهرداری
این شهر خواهد بود.
اکســین با وجــود آغــاز غافلگیرکننده
و کســب  9امتیاز از ســه هفته نخست ،دو
تساوی و یک شکســت در سه هفته گذشته
داشته اما با  11امتیاز و تنها به خاطر تفاضل
گل کمتر نسبت به آلومینیوم اراک در جایگاه
دوم جدول قرار گرفته بود.
کمالوند مربی جوان اما باتجربه اکســین
کــه چندین بازیکن لیگ برتــری را به کرج
آورد ،مــردم این شــهر را بیــش از پیش به
داشتن یک تیم در لیگ برتر امیدوار کرده.
شــاهین هم تاکنون هفــت امتیاز از 9
امتیاز خود را از دیدارهای خانگی به دســت آورده و امیدوار است اکسین
را هم در خانه مغلوب کند.
در دربی خوزســتان هم کارون اروند خرمشــهر میزبان شــهرداری
ماهشــهر خواهد بود .شاگردان اکبر میثاقیان پس از اینکه فصل را با سه
تساوی آغاز کردند ،در دو هفته گذشته یک پیروزی و یک شکست کسب
کردند و فرصت اضافه شــدن به جمع مدعیان باالی جدول را از دســت
دادند .شهرداری ماهشهر هم شرایط خوبی در جدول ندارد.
این تیم لیگ دســته اول را با چهار شکســت شــروع کرد و هفته
گذشــته ،نخســتین امتیاز خود را به دســت آورد .امتیازی که نتوانست
شهرداری را از انتهای جدول جدا کند.
پیروزی در خرمشــهر فرصت خوبی برای داود مهابادی در راه فرار
تیمش از انتهای جدول و همچنین فرار خودش از استعفا خواهد بود.

زده

به عهــده بگیرد .ایــن اعتراضهای عجیب
نفرات مورد نظر حتــی به درگیری فیزیکی
هم انجامیــد .به صورتی کــه چندی پیش
تعدادی از آنها یعقوب پیری سرپرســت تیم
استقالل خوزستان را هم مورد ضرب و شتم
قــرار دادند .با این اتفاق بازیکنان اســترس
زیــادی در تمرینات دارند ،چــرا که ظاهرا
آنها حتی تهدید شــدند با چاقو مورد حمله
قرار میگیرند .با این شرایط داریوش یزدی
تالش میکرد اردوی تیمش را در تهران برپا
کند اما مشکالت مالی اجازه نداد این اتفاق
بیفتد.
حاال استقالل خوزستان باید تمریناتش
را در اهواز و با استرس زیادی دنبال کند اما
چرا باید این اســترس وجود داشــته باشد و
چه کســی باعث آن شده؟ گفته میشود در
ابتدای فصل یکی از گزینههای سرمربیگری
استقالل خوزستان که امید زیادی به حضور
در این تیم بهعنوان نفر اول کادرفنی داشت،
از اینکه نتوانست به خواسته خود برسد خیلی
ناراحت اســت و تالش میکند زودتر هدایت
اســتقالل خوزســتان را به عهده بگیرد .این
مربی بومی فقط هم روی استقالل خوزستان

نظــر دارد و زمانی که نفت مسجدســلیمان
و فوالد خوزســتان بدون ســرمربی بودند،
تالشــی برای حضــور در آن تیمها نکرد .به
هــر حال مربــی موردنظر که چهره نســبتا
شناختهشــدهای در فوتبال خوزستان است،
اگرچه آرام به نظر میرســد امــا با تحریک
یکســری هوادار اســتقالل خوزســتان این
روزها دســت به هر کاری میزند تا هدایت
ایــن تیم آبی اهوازی را به دســت بیاورد .تا
االن امیر سلطانی مدیرعامل باشگاه استقالل
خوزستان سعی داشت در مقابل این حرکات،
حمایت خود از داریوش یزدی را بیشتر کند
اما ســلطانی هــم به تازگی اســتعفا داده تا
مشکالت این تیم بیشتر شود .به این صورت،
مربــی مدنظر تصــور میکند به اســتقالل
خوزستان نزدیکتر شــده و این روزها دارد
تالش بیشــتری میکند تا به خواسته خود
برسد اما اگر او هدایت تیم آبی اهوازی را به
عهده بگیرد و حتی این تیم را قهرمان کند،
آیا در دل هواداران واقعی خوزســتانی که در
جریان اتفاقات هستند ،میتواند جایی داشته
باشــد؟ شاید بد نباشد این مربی موردنظر به
این روزها هم فکر کند.

ایگون :از تراکتور پیشنهاد داشتم اما الریان را انتخاب کردم
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سرمربی ترکیهای درباره حضور در الریان
گفت« :خیلی خوشــحالم که تیم بزرگی
چــون الریان فرصت کار در این تیم را به
مــن داد .تالش میکنم در کمترین زمان
ممکن قهرمانی در لیگ قطر را برای تیم
کسب کنم.
مــن از تراکتورســازی و چند تیم
عربســتانی هم پیشــنهاد داشــتم ولی
چون در قطر دوســتم دارنــد به این تیم
رفتم ».بولنت ایگون در حالی از پیشنهاد
تراکتورســازی صحبت کرد که مسووالن
این باشــگاه مذاکره با او را تکذیب کرده
بودند.

هدیه پیکان برای فینالیستشدن پرسپولیس
پیــکان در هفته نهم باید به مصاف
پرســپولیس میرفت اما پرسپولیس بر
اســاس برنامه باید ســه روز بعد از این
بــازی ،در دور برگشــت مرحلــه نیمه
نهایی لیگ قهرمانان آســیا مقابل السد
قرار میگرفت .با توجه به فشردگی زیاد
برنامه بازیهای پرســپولیس ،برانکو از
باشگاه خواســت بازی با پیکان را عقب
بیندازنــد که پیکانیها هم این مســاله
را پذیرفتنــد .محمدرضــا طهماســبی
سرپرســت تیم پیکان که خودش سابقه
بازی در پرسپولیس را هم دارد ،در مورد

این اتفاق میگویــد« :فتاحی به صورت
تلفنی و شــفاهی با ما صحبت کرد و ما
هم بــه دلیل منافع ملــی قبول کردیم
بازی بــا پرســپولیس در تاریخ دیگری
برگزار شــود .در همین راستا قرار است
مراحل اداری موضوع هم طی شــود تا
جنبه رسمی به خود بگیرد ولی نکتهای
که در این مساله اهمیت دارد ،این است
که باشگاه پیکان در راستای منافع ملی
و اینکه بازی پرســپولیس مقابل حریف
قطری بسیار مهم بوده و در روند اعتالی
فوتبال کشور بسیار تاثیرگذار است ،این

موضــوع را قبول کرده و مثل همیشــه
باشــگاه پیــکان در چنیــن موضوعاتی
پیشقدم بوده و خواهد بود ».طهماسبی
با اشــاره بــه اینکه رنگ تیم برایشــان
اهمیتی نداشــت ،ادامه میدهد« :اگر به
جای پرسپولیس ،استقالل هم در چنین
شــرایطی بــود حتما ایــن کار را انجام
میدادیم .تیمــی که یک ماه از بازی به
دور باشد متضرر خواهد شد و پیکان هم
از این موضوع مســتثنی نیست ولی به
دلیــل منافع ملی ایــن موضوع را قبول
کردیم».

شمسایی :باید در فوتسال ایران را قفل کنیم!
وحید شمســایی کاپیتان پیشین
تیم فوتســال ایران که از لغو بازی این
تیم مقابل برزیل خیلی ناراحت است،
میگوید« :یکی از دوستانی که االن در
فوتسال پســت دارد ،چند سال پیش
هم وقتی بازی ایران و اسپانیا لغو شد،
مسوولیت داشــت ،حاال باز هم همان
اتفاق تکرار شد.
این مســاله از نظــر بینالمللی
برای ما خوب نیســت .خوب است که
ما با بــاروس ،اوکرایــن و ژاپن بازی
کنیــم اما باید با تیمهــای بزرگ دنیا
مثل برزیل ،اســپانیا و ایتالیا هم بازی

دوستانه داشته باشــیم .البته به لطف
دوستان قبال اســپانیا و حاال برزیل را
کاری کردیم که دیگر بازی دوســتانه
با ما انجام ندهند ».شمســایی با اشاره
به تبعات لغو این بازی توضیح میدهد:
«امیــدوارم تبعات لغو بــازی با برزیل
دامن فوتسال ما را نگیرد .مدتها است
میگویم فوتســال ورشکست شده اما
کســی گوش نمیکند .وقتی بازیکنان
فوتسال ایران به کشــورهای خارجی
میروند یعنی فوتسال ورشکست شده.
با این شرایط باید یواش یواش یک قفل
بیاوریم و در فوتسال ایران را ببندیم».

روزهای فیفا ،تراکتور را جوان کرد
تراکتورســازی در این فصــل با جذب
مسعود شــجاعی ،اشــکان دژاگه و احسان
حاجیصفی  3کاپیتان تیم ملی و البته نفرات
خارجی برجسته و چند ستاره لیگ برتر تیم
پرمهــرهای را در اختیار دارد .قرمزپوشــان
تبریــزی که این فصل لقب کهکشــانیها را
یدک میکشند ،یکی از شانسهای قهرمانی
در لیگ هجدهم هســتند و به همین خاطر
هواداران آذربایجانی بســیار به تیمشان دل
بســتهاند .در این شرایط اما یک دغدغه مهم
برای کادرفنی تراکتورســازی به وجود آمده؛
اینکه در روزهای فیفا تمرینات تراکتور خالی

از نفرات کلیدی میشــود و تعداد بازیکنان
حاضر در تمرینات بســیار کم میشود .این
روزها کــه اردوهای تیم ملی برای حضور در
جام ملتهای آســیا برگزار میشود ،حاجی
صفی ،دژاگه و شــجاعی بــه تیم کیروش
میرونــد و ایــن  3مهره ترکیــب ثابت در
تمرینات مــدت زیادی غیبــت میکنند .از
ســوی دیگر با توجه به اینکه در فیفادیها
لیگ برتر تعطیل اســت ،آنتونی اســتوکس،
یوکیا سوگیتا و لی اروین  3بازیکن خارجی و
تاثیرگذار تراکتورسازی هم به کشورهایشان
میرونــد و چنــد روز اســتراحت میکنند.

به عبــارت بهتــر در فیفادیهــا کادرفنی
تراکتورسازی  6بازیکن تاثیرگذار خود را در
اختیار ندارد و دیر اضافه شــدن آنها قبل از
بازی بعدی تیم مشــکالتی را ایجاد میکند.
البته این شــرایط فرصت مناسبی در اختیار
نفرات جوان و بازیکنانی که کمتر در ترکیب
تیم بازی کردهاند ،قرار میدهد تا خودشــان
را به کادرفنی نشــان دهند و بتوانند شانسی
برای حضــور خود در ترکیب تیم دســت و
پا کننــد .بازیکنانی که با حضور ســتارهها
نتوانســتهاند مثــل تیمهای سابقشــان در
ترکیب اصلی باشند.

مظفر :در کویت فدراسیون فوتبال به تیمها پول میدهد

برگزار نشــدن این بازی را
فدراســیون فوتبال میداند.
حــاال باید بــرای بازیهای
بعــدی تــاش کنیــم .ما
تورنمنت کاســپین و بازی
بــا صربســتان را پیش رو
داریم و تمرکزمان روی این
بازیهاست ».ناظمالشریعه
دربــاره اینکــه لغــو بازی
با برزیــل چه تاثیــری در
برنامههــای آمادهســازی
تیمــش دارد؟ میگوید« :باید قبــول کنیم بازی با
برزیل بازی مهمی است .برزیل برند فوتسال جهان
اســت .فقط امیدوارم لغو این بازی ،سفر برزیلیها
به ایران در فروردین  ۹۸را تحت تاثیر قرار ندهد و
حداقل آنها به ایران بیایند ».ســرمربی تیم فوتسال
ایــران در رابطه با اینکه آیا بــه جای برزیل ،برنامه
خاصی برای تیم ملی پیشبینی کرده یا نه ،توضیح
میدهــد« :فعال نه .با لغو بازی با برزیل ،فعال برنامه
خاصی نداریــم .این هفته تمریناتمــان را دنبال
میکنیم تا ببینیم چه میشود».

شهرزاد مظفر سرمربی
تیم فوتســال بانوان کویت،
کارش را بــه تازگی با این
تیم شروع کرد تا کویتیها
را هم به موفقیت برســاند.
مظفر کــه کار در کویت را
سختتر میداند ،در مورد
شرایط کار میگوید« :چند
روز قبــل از  30بازیکــن
آزمایــش گرفتیــم .یــک
آزمایــش هــم در روزهای
آینــده خواهیم داشــت .از جمــع نفراتی که در
تمرینات حاضر شــدند نزدیک به  20تا  25نفر را
انتخاب میکنیم تــا تمرینات تیم ملی را به طور
رسمی شروع کنیم .ابتدا تصور میکردم اینجا باید
از صفر شــروع کنیم اما اینطور نیست .یووه ،آث
میالن ،بارســا و اورتون در کویت مدرسه فوتبال
دارند و تالش کردهاند اســتعدادهای پسر و دختر
را جــذب کنند .اگر چه این باشــگاهها در بخش
فوتسال فعال نیستند اما حضور آنها انگیزه خاصی
برای اســتعدادها ایجاد کرده که به فوتســال هم

کشیده میشــود .از سویی
برخــی از دبیرســتانها و
کالجها در فوتســال فعال
هســتند ».مظفــر درباره
راهانــدازی لیگ فوتســال
کویت هم توضیح میدهد:
«خوشــبختانه فدراسیون
فوتبال کویت حمایت همه
جانبهای از فوتســال بانوان
دارد و در ایــن باره با فیفا
در ارتباط هستند و حتی از
فیفا پول هم میگیرند .من فکر میکنم تا دو ماه
آینده لیگ فوتســال بانوان کویت راهاندازی شود.
تا به ایــن جای کار نزدیک به  10تیم تشــکیل
شده و برای شرکت در لیگ اعالم آمادگی کردهاند
که مــن فکر میکنم تا شــروع بازیها چند تیم
دیگر به این جمع اضافه شوند .فدراسیون فوتبال
کویت در شــروع به تیمها کمــک میکند .آنها
قرار نیســت ریالی برای حضور در بازیها هزینه
کنند و هزینهها همانطور که اشــاره کردم توسط
فدراسیون فوتبال تامین میشود».

فوتسال

تست دوپینگ از
دو بازیکن فوتسال ایران

کمیتــه پزشــکی برگزارکننــده المپیک
جوانان  ۲۰۱۸آرژانتین از دو بازیکن تیم فوتسال
جوانان ایران آزمایش دوپینــگ گرفت .کمیته
پزشکی المپیک جوانان  ۲۰۱۸آرژانتین از بالل
اســماعیلی و رضا قنبری اعضای تیم فوتســال
ایران آزمایش دوپینگ گرفتند .ملیپوشــان از
ســاعت  ۱۶:۰۰به وقت محلــی پیش از بازی با
برزیل ،تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی برگزار
کردند .همچنین ملیپوشان به همراه کادر فنی
بازی تیمهای برزیل و روسیه را از نزدیک تماشا
کردند تا آنالیز بهتری نسبت به حریف دوم خود
یعنی برزیل داشته باشند.

تیم المپیک ایران بامداد پنجشنبه
مقابل برزیل

جنگ صعود با قدرت
فوتسال جهان

لیگ برتر فوتسال به نیم فصل رسید

سد اهوازی مقابل گیتی پسند

هفته سیزدهم و پایانی نیم فصل اول
لیگ برتر فوتســال پنجشنبه در شهرهای
مختلف پیگیری میشود و تیم صدرنشین
گیتیپســند در دیداری حساس در اهواز
به مصاف تیم ملی حفــاری خواهد رفت.
گیتیپســند با برد هفته گذشــته خود تا
حد زیادی بحــران را از خودش دور کرد
و امیدوار است با کسب سه امتیاز در این
بازی سخت و توقف مس ،عنوان قهرمانی
نیم فصل را از آن خــود کند .هرچند که
تیم حفاری در خانه خود به راحتی تسلیم
نمیشــود .در دیگر بــازی این هفته ،تیم
رده دومــی مس در خانــه خود به مصاف

آذرخش مــیرود .مــس دو هفته پیش
در خانه خــود مقابل ســنایچ با نتیجه
تساوی متوقف شد و ســرمربی این تیم
بــه بازیکنانش هشــدار داده اتفاقات آن
بازی دیگر تکرار نشود .تیم اهورا بهبهان
تنهــا تیم نیم فصل اول اســت که حتی
یک برد هم به دســت نیــاورده .این تیم
بــا  ۲تســاوی و  ۱۰باخــت ۲ ،امتیازی
اســت و در قعر جدول جــا خوش کرده.
هفته ســیزدهم در حالی پنجشنبه برگزار
میشــود که حفاری و مس سونگون یک
بازی معوقه دارند و جدول لیگ بعد از این
بازی معوقه قطعی خواهد شــد .مقاومت

تیم ملی بانوان استارت زد

ملیپوشان فوتبال بانوان ایران اعالم شدند

از ســوی مربیان تیم فوتبال بانوان
ایران ،نــام  28بازیکن بــرای حضور در
اردوی تیــم ملی اعالم شــد تــا برنامه
ملیپوشان برای حضور در المپیک 2020
آغاز شود.
مریــم آزمون ســرمربی تیم فوتبال
بانــوان ایران با دعوت از  28بازیکن ،خبر
از اردوی ملیپوشان برای حضور موفق در
مرحلــه مقدماتی المپیک  2020داد .نام
بازیکنان حاضر در تیم ملی بانوان به این
شرح اســت :الهام فرهمند ،هاجر دباغی،
زهرا ســربالی ،فاطمه عادلــی (اصفهان)
مونــا حمودی ،فاطمه شــجاعی ،ســارا
ظهرابینیا ،الهام عنافچه (خوزســتان)،
فاطمــه ســهرابی ،عارفه ســیدکاظمی

(کرمان) ،فاطمه امینهبرازجانی (بوشهر)،
آیناز فالح ،زهرا قنبری (تهران) ،ســمانه
چهکنــدی (خراســتان رضــوی) ،بهناز
طاهرخانــی (قزوین) ،شــبنم بهشــت
(کهگیلویه و بویراحمد) ،افســانه چترنور
(زنجان) ،شــقایق روزبهان ،ملیکا متولی،
فاطمه گرایلی ،فــروغ موری (مازندران)،
پروین فرهادیخواه (فارس) ،ســارا قمی
(گیالن) ،زهــرا خواجوی (همدان) ،مریم
نامی ،حدیث بساطشــیر ،فاطمه عزیزی
(ایــام) ،کوهســتان خســروی (البرز).
بازیکنان باید عصر جمعه  20مهرماه خود
را به کادر فنی معرفی کنند .اردوی پیش
روی ملیپوشان از  20الی  27مهرماه در
ورزشگاه الیاف تهران برگزار خواهد شد.

البرز هم میزبان شــهرداری ساوه خواهد
بود و لبنیات ارژن شیراز از فرشآرا مشهد
میزبانی میکند .ســنایچ ســاوه که این
هفتــه ظاهرا به خاطر قانــون جدید منع
سرمربی -بازیکن ،شــرایط خاصی دارد،

باید برابر شهروند ســاری به میدان برود.
آن هم مقابل هواداران پرشــور ســاروی.
به این ترتیب بازی آخر را پارســیان شهر
قدس مقابل سوهان محمدسیما قم برگزار
خواهد کرد.

با وجود لغو بازی دوستانه مقابل برزیل

ناظمالشریعه  ۱۵بازیکن را به اردوی تیم ملی فراخواند

اردوی تدارکاتی تیم فوتسال ایران در
حالی شــروع خواهد شد که بازی دوستانه
تیــم ایران مقابل برزیل لغو شــده .اردوی
تدارکاتی تیم فوتسال مردان از جمعه 20
مهرماه در مرکز ملی فوتبال آغاز میشــود
که محمد ناظمالشــریعه اسامی بازیکنان
دعوت شــده به اردو را به این شرح اعالم
کرد :ســعید مومنی ،ابوالقاســم عروجی،
ســعید لطفی (مــس ســونگون ورزقان)،
ســینا پرکاسی ،سعید بلباســی (شهروند
ســاری) ،ابوالفضــل شــهبازی ،ابوالفضل
حسینی (پارســیان تهران) ،بهزاد عظیمی
(ملی حفاری اهواز) ،محمد شجری ،مسلم
اوالدقباد ،سعید احمدعباسی (گیتیپسند
اصفهان) ،امین نصرا...زاده ،میالد قنبرزاده

(آذرخــش بندرعباس) ،امیــن مجیدپور
(پارســیان شــهر قدس) ،علی رســتمی
(فرشآرا مشهد) .بازیکنان باید راس ساعت
 14روز جمعــه  20مهرماه خود را به کادر
فنــی معرفی کننــد .اردوی تدارکاتی تیم
فوتســال ایران در حالی برگزار خواهد شد
که بازی تدارکاتی ایــن تیم مقابل برزیل
که قرار بود اوایل آبانماه برگزار شود ،لغو
شده است .این مســاله واکنشهای تندی
به همراه داشــت که ســیدمهدی ابطحی
پیشکسوت فوتسال نســبت به این مساله
اعتراض شدیدی داشت« :این مساله جای
تعجــب دارد و باید دالیــل آن به صورت
رسمی از سوی مسووالن فدراسیون فوتبال
اعالم شود».

تیم فوتسال المپیک ایران بامداد پنجشنبه
در دومیــن بــازی خــود در المپیــک جوانان
بوینسآیرس به مصاف برزیل میرود .تیم ایران
مقابــل تیمی قــرار میگیرد کــه از قدرتهای
همیشــگی فوتسال جهان اســت و البته شانس
اول قهرمانی این مســابقات به شمار میرود .با
این شــرایط شــاگردان علی صانعی بدون شک
کار سختی مقابل زردپوشــان آمریکای جنوبی
دارند چراکه این تیم در نخستین گام ،موفق شد
تیم قدرتمند روســیه را با نتیجه پرگل  ۶بر یک
شکســت دهد .هر چند که تیم ایران به واسطه
برد پرگل در بازی نخســت ،صدر جدول گروه را
از آن خــود کرد .به هر ترتیب تیم ایران در این
گروه رقیب اصلی برزیل برای صعود اســت و به
نظر میرســد در بازی بامداد پنجشنبه ،مصافی
دشــوار با این تیم دارد .صانعی که در بازی اول
با تیم ضعیف جزایر ســلیمان از عملکرد دفاعی
تیمش ناراضی بود ،امیدوار است در مقابل برزیل
بتوانند با شرایط دفاعی بهتری به میدان بروند.
با توجه به ناشــناخته بودن هــر دو تیم ،به نظر
میرسد ایران شــرایط بهتری برای آنالیز برزیل
داشــته چراکه این تیم با حریفی قدرتمندتر از
حریف ایران بــازی کرده و بــه خوبی میتوان
شــرایط برزیل را شناخت .با توجه به نتایج رقم
خورده ایران ،برزیل و روســیه سه شانس صعود
ایــن گروه هســتند که تقابل ایــران با برزیل و
جدال ایران با روســیه در سرنوشــت این گروه
تاثیرگذار است.

