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بازیهای زجرآور در انتظار قهرمان لیگ مربیان

آخرین تیر تنزاده به سنگ خورد

علی کریمی به دنبال اسپانسر

نگاه

سپاهان میتواند قهرمان شود

ذوبآهن به مسلمان
نیاز نداشت
رسول کربکندی

کارشناس فوتبال

تیمی که میخواهد ســری در میان
ســرها داشــته باشــد و به دنبال عناوین
باشــد ،باید یک تیم کامــل را جمع کند.
متاسفانه ذوبآهن در یارگیری خوب عمل
نمیکنــد .آنها بازیکنان خود را از دســت
میدهند و در یارگیری کمکاری میکنند
و به بازیکنانی کــه در اختیار دارند اکتفا
میکنند .البته ذوب آهن چشــمنواز بازی
میکند .شــاگردان نمازی ،تکضرب بازی
کــرده و از تمام فضاها اســتفاده میکنند
اما نمیتواننــد گل بزنند .آنهــا بازیکنان
مشابهی هم مثل حدادیفر و مسلمان در
ترکیب خود دارند .از دست دادن تبریزی
و بازیکنــان خارجی هــم در عملکرد این
تیم تاثیرگذار بوده .نمازی در لیگ رزومه
خاصی ندارد .او ممکن است با دانش باشد
امــا کار کــردن در لیــگ ،ویژگی خاصی
میخواهد .او معموال لب خط عصبی است
و این به بازیکنان ســرایت میکند .مربی
باید آرامش بیشــتری داشته باشد .مساله
مهم دیگر به محسن مسلمان ارتباط دارد.
او بازیکنی است که از نظر فنی خیلی خوب
اســت ولی یک مقدار در حاشیه قرار دارد.
به همین دلیل است که برانکو از بازیکنی با
این ویژگیهای فنی میگذرد .پرسپولیس
با اینکه از نقــل و انتقاالت محروم بود اما
بــاز هم تمایلی نداشــت او را در تیم خود
نگه دارد .مســلمان اگــر موقعیتهایی را
که در دوران حرفهایاش داشــت از دست
نمیداد ،میتوانســت بازیکن بهتری شود.
به طور کلی بازیکنانی که از پرســپولیس
و اســتقالل بــه تیمهای شــهرهای دیگر
میآیند ،نمیتوانند مثمرثمر باشند .به نظر
من آمدن مســلمان به ذوبآهن مناسب
نبود چراکه ذوبآهن بازیکنی مشابه او را
در ترکیب خود داشت.
ســپاهان به دلیــل دو فصــل بدی
که داشــت مجبور شــد به خاطر فشــار
هوادارانش برنامهریزی درســتتری انجام
دهد .بــه همین دلیــل قلعهنویی که یک
مربی باتجربه اســت را به تیم خود اضافه
کرد .بــرای قلعهنویــی هم بهتــر بود به
تیمی برود که فصــل را در رده چهاردهم
جدول به پایان رســانده بود و میتوانست
فشــار کمتری در این تیم داشته باشد اما
او باید ذوبآهن که تیــم دوم جدول بود
را به شــرایط بهتری میرســاند و این کار
فوقالعاده ســختتری بــود .قلعهنویی به
تیمی برگشــت که در آن سابقه قهرمانی
داشــت و مطابق میل خــودش بازیکنانی
نظیر استنلی و چند بازیکن خوب دیگر از
تیمهای لیگ برتری را جذب کرد و بهطور
کلی تیم را از اســاس بست .شانسی که او
آورد این بود که استقالل و پرسپولیس به
دالیل مختلف نتوانســتند یارگیری خوبی
انجام دهند و پرســپولیس کــه از نقل و
انتقــاالت هم محروم بــود .قلعهنویی ابزار
مناســبی دارد و میتواند از شــانسهای
قهرمانی باشد .سپاهان قطعا هزینه باالیی
هم بــرای جذب مربی و هــم برای جذب
بازیکنان انجــام داد .ایــن از ویژگیهای
قلعهنویی است که جایی میرود که بتواند
این هزینهها را انجام دهد و او به شکلی کار
میکند که بتوانــد نتیجه بگیرد .انتظارات
از این تیم باالســت و آنها از شــانسهای
قهرمانی هستند.

بالتکلیفی و شــفاف نبودن فعالیتهای مالی باشــگاه ،یکی از مهمترین
و آزاردهندهترین مشــکالت این روزهای باشگاه ســپیدرود رشت است .دلیل
اصلیاش هم شــاید این بود که هنوز جواد تنزاده در صدد شکایت برای پس
گرفتن مالکیت این باشــگاه از علی کریمی و رفقایش بود .طبیعی هم بود که
تــا پیش از اعالم حکم نهایی دادگاه دربــاره مالکیت ،فعالیتهای مالی خیلی
اصولی و برنامه ریزی شده نباشد.
باالخــره اما دادگاه تجدید نظر نیز به نفع جواد تنزاده رای نداد و مالک
سابق سپیدرود ،پس از ماهها تالش نتوانست این تیم را پس بگیرد.
تنزاده کــه امیدوار بود این بار و بعد از ارائه برخی مدارک بتواند رای را
به نفع خود برگردانده و بار دیگر مالکیت را پس بگیرد ،مجددا ً از سوی دادگاه
نفــی شــد و دادگاه تجدید نظر به رای داور -اداره کل ورزش اســتان -صحه
گذاشــت .به این ترتیب مالکیت سپیدرود در اختیار علی کریمی و همکارانش
باقی مانــد و با این حکم تنزاده از ســپیدرود
رفت.
در نهایــت ایــن دعوای مالکیــت نه تنها
فایدهای برای باشــگاه ســپیدرود نداشت ،بلکه
ضربات زیادی هم به آن وارد کرده و این باشگاه
متزلزلی که امروز شــاهد آن هســتیم ،نتیجه
دعوای مالکیتی بی نتیجهای است که در نهایت
راه به جایی نبرد.
حاال اما باالخره زمان آن رســیده که بعد
از مشخص شدن وضعیت مالکیت و ماندن علی
کریمی در این باشــگاه ،هرچه زودتر پروســه
جذب یــک حامی مالی ثابت برای تأمین هزینههــای جاری و پرداخت مبلغ
قرارداد بازیکنان انجام شود.
ایــن یکی از موضوعاتی اســت که این روزها بیــش از پیش مورد توجه
ســرمربی و مالک سپیدرود قرار دارد .مسالهای که تاکنون با برگزاری چندین
جلســه با افراد مختلف دنبال شــده و جزییاتی از آن به بیرون درز پیدا نکرده
است.
گویا از یک طرف هزینههای جاری باشگاه سپیدرود با توجه به وضعیت
اقتصادی کشور و پرداخت به موقع قرارداد بازیکنان و طلبکاران از طرف دیگر
باعث شــده که افراد حاضر در این باشگاه در تکاپوی جذب حامی مالی افتاده
و هر یک از کانالی به دنبال رفع مشکالت باشند.
البته در این میان میتوان گفت دلیل اصلی عدم توافق مالک ســپیدرود
با اسپانسرهای پیشــنهادی متفاوت در مبلغ پیشــنهادی هر دو طرف است.
سرخپوشان گیالنی در مسابقات اخیر خود مقابل پرسپولیس و پیکان با چهار
حامی مالی به میدان رفتهاند .حقیقتی که تنها برای کوتاه مدت جواب میدهد
و به همین دلیل اســت که علی کریمی و تیم پشتیبانیاش به دنبال توافق با
یک شرکت ثابت و دریافت پول معین از آن هستند.
مســاله طلبکاران یکی دیگر از موضوعاتی اســت که بــا ورود کریمی به
باشــگاه مورد توجه قرار گرفت و توسط این فرد پیگیری شد .باشگاه سپیدرود
از گذشــته تاکنون نزدیک به  5میلیارد بدهی بهجا گذاشته و جادوگر فوتبال
ایران توانسته است مبلغی نزدیک به  2میلیارد از این مبلغ را پرداخت کرده و
با بازیکنان ســابق سپیدرود تسویه کند .حقیقتی که در باشگاه بی سابقه بوده
و مورد توجه مالکان قبلی قرار نداشته است.
همه این مشکالت حاال با مشخص شدن تکلیف مالکیت باشگاه ،میتواند
با ســرعت و نظم بهتری پیگیری شود و مشکالت باشگاه راحتتر حل شود .به
شرط آنکه علی کریمی در نخستین قدم مسائل مالی باشگاه را برای هواداران
شفافسازی کند.

احضار مدیرعامل ذوب آهن به کمیته انضباطی

مدیرعامل باشــگاه ذوبآهن اصفهان به دلیل شــکایت فریدون
اصفهانیان به کمیته انضباطی احضار شد .سعید آذری  ۲۲مهر ماه باید
در کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال حاضر شود .مدیرعامل باشگاه
ذوبآهن اظهاراتی را علیه فریدون اصفهانیان داشــته که فدراســیون
فوتبال پیگیر اثبات صحبتهای مطرح شــده است و در همین راستا
شــکایتی تنظیم شــده تا آذری ماجرا را رها شده از سوی فدراسیون
فوتبال نداند .اصفهانیان به شدت از صحبتهای آذری شاکی است.

قلعهنویی بازیگر فیلم بازگشت

حمیدرضا عرب
Hamidreza Arab

بعد از آن جدایی نامیمون قلعهنویی
در زمــان اندکــی روی نیمکــت ملوان
نشست .شاید انزلی میتوانست میعادگاه
دوبارهاش باشــد اما تجربه کار در ملوان
کوتــاه بود .امیر حتی به هفته پنجم هم
نرســید .جدایی قلعهنویــی از انزلی بر
وجهه قهرمانش خدشــه وارد کرده بود
و شــاید همین باعث شد تا اندک زمانی
خانهنشــینی را به ادامه فعالیت ترجیح
دهد .قلعهنویی در روزهای سکوت در پی
اتخاذ تصمیم درســتتری بود تا تجربه
ملوان دوباره تکرار نشود.
خانهنشینی البته چندان هم رهاورد
تلخی برایش به همراه نداشــت .عقبه پر
رنــگ و آن قهرمانیهای پــی در پی با
اســتقالل و سپاهان باعث شد تا مدیران
باشگاه تراکتورســازی دوباره سراغش را
بگیرند و امیر هم بــا اندکی تأنی دوباره
راه تبریــز را در پیــش بگیــرد .انتخاب
تبریــز تلفیقی از احســاس و منطق بود
اما تراکتور نیز باعث نشــد تا او سکوی
قهرمانی لیگ برتــر و حتی جام حذفی
را دوباره زیر پا احساس کند .دستاوردی
کــه بارها تجربهاش کرده بــود .امیر در
تراکتورســازی ثبات نســبی ایجاد کرد

اما سرنوشــتش با این تیم هم به جدایی
کشــید و او از تیمــی ســر در آورد که
مدیرش از ســالها قبــل عمیقا در فکر
اســتخدامش بــود؛ همکاری با ســعید
آذری ،مدیری که قلعهنویی را همواره در
آمالش میدید البته برای آذری دستاورد
آنچنانی به همراه نداشت و تنها کسب
ســهمیه بود که ذوبآهن را بار دیگر به
آســیا رساند اما ســبک و سیاقی که در
آن دوران ذوبآهــن بــا مربیگری امیر
قلعهنویی به پا کرد ،موجب شد مدیران
ســپاهان در پس پرده با ســعید آذری
بر ســر انتقال امیر به این تیم به توافق
نهایی برسند .در واقع امیر بود که از این
انتخاب نفع برد نه آذری.
امیر قلعهنویی به جایی بازمیگشت
که دوران باشــکوهی را با آن تیم تجربه
کرده بــود .ســپاهان حدفاصــل لیگ
دهــم تا یازدهــم امیر یکــی از بهترین
ســپاهانهای تاریخ بود؛ بــا بازیکنانی
همچــون ترائوره ،ســیدجالل ،رحمتی،
جانواریو و خیلیهای دیگر .آن ســپاهان
به گفته امیر که بارها تکرارش کرد ،اگر
حفظ میشد شــاید میتوانست رویای
قهرمانیاش در آســیا را با حقیقت پیوند
بزند امــا سیاســتگذاریهای نه چندان
آیندهنگرانــه موجب از هم پاشــیدگی
ســپاهان در مهمترین دوران شد و امیر

این تیــم را در بد زمانی تــرک کرد تا
اصفهــان نیز از صعود دوبــاره به فینال
لیگ قهرمانان آســیا و حتــی قهرمانی
محروم بماند.
قلعهنویــی حاال دوباره به ســپاهان
بازگشته است .درست مانند تراکتورسازی
و درســت ماننــد بازگشــتهایش بــه
اســتقالل .این بازگشت اما با بازگشت او
به تراکتورسازی میتواند متفاوت باشد.
قلعهنویی لیگ را با سپاهان لیگ هجدهم
بســیار امیدوارکننده آغاز کرده اســت.
تیمی با خط آتشی رعبآور .با بازیکنانی
که میتوانند تیفوسیهای اصفهان را به
یاد دوران باشکوه قهرمانیهای پی در پی
در لیگ بیندازنــد .تیم قلعهنویی تنها با
یک امتیاز کمتر از پدیده هفده امتیازی
تا پایان هفته هشــتم در رتبه دوم قرار
دارد و یک لغزش از تیم شگفتیســاز و
قابــل احترام پدیده کافی اســت تا امیر
و ســربازانش صدر جدول را دودســتی
بچسبند.
قلعهنویی برای رسیدن به این جایگاه
روزهای اعصاب خردکنی در پیش خواهد
داشت .به این نامها توجه کنید :نساجی،
استقالل ،ســایپا ،پرســپولیس ،ماشین
سازی ،پدیده ،استقالل خوزستان .اینها
حریفان باقیمانده قلعهنویی در روزهای
آتــی لیگ محســوب میشــوند .به جز

نصیرزاده :استقالل چکی نداده که برگشت بخورد
هوشنگ نصیرزاده مدعی است استقاللیها هیچ چکی بابت انتقال شجاعیان ندادهاند« :استقالل اصال چکی
به این باشــگاه نداده است که برگشــت برخورد .شایعه شده است که قسط دوم رضایتنامه داریوش شجاعیان
توسط باشگاه استقالل پاس نشده است و باشگاه ماشینسازی قرار است از این باشگاه شکایت کند ».مدیرعامل
باشــگاه ماشینسازی ادامه داد« :باید تاکید کنم که چنین چیزی درســت نیست چون اصال باشگاه استقالل
چکی به ما نداده است که قرار باشد پاس شود یا نه .استقالل قرار بود روز بیست و پنجم اسفند سال  96پول
رضایتنامه شجاعیان را پرداخت کند که این اتفاق فعال رخ نداده است .با این حساب ما مدتی است به کمیته
تعیین وضعیت شکایت کردهایم و باید منتظر جواب آنها باشیم».

ســعید آذری علیه داوری اظهارات تازهای داشته و این بار با ضرب بیشتری علیه این ماجرا حرف میزند:
«این دفعه خیلی محکم به کمیته انضباطی میروم و تمام صحنههایی که علیه ما اجحاف شــده اســت را به
کمیته انضباطی ارائه میدهم .حتی اگر به قیمت حذف شــدنم از فوتبال تمام شــود ،از حق ذوب آهن کوتاه
نمیآیم .بنده در باشگاههای نساجی و استیلآذین هم همین رویه را داشتم و مسوولیتم را به نحو احسن انجام
میدهم تا اگر روزی از باشــگاه رفتم ،وجدانم راحت باشــد ۸۰ .درصد نتایجی که برای ذوب آهن رقم خورده
اســت ،حاصل اشتباهات وحشتناک داوران بوده است .خیلی از تیمها به صورت موقتی میآیند و میروند ولی
ذوب آهن  ۵۰سال در ورزش بوده است و نباید بگذارند حق این باشگاه ها راحت خورده شود».

بازيهاي تيمهاي همگروه ايران
در جام ملتهاي آسيا

سهشنبه 97/10/18
عراق .....................ويتنام ،ساعت 18:00
شنبه 97/10/22
يمن  ......................عراق ،ساعت 18:00
سهشنبه 97/10/25
يمن ......................ويتنام ،ساعت 20:30
مرحله نیمهنهایی لیگ
قهرمانان آسیا
دور برگشت
سهشنبه اول آبان 97

پرسپولیس ...السد قطر ،ساعت 19:00
چهارشنبه  2آبان 97

سوون سامسونگ  ..........کاشیما آنتلرز،
ساعت 15:00
جام حذفی
مرحله یک شانزدهم
پنجشنبه  26مهر 97

نود ارومیه -پرسپولیس ،ساعت ،18:00
ورزشگاه ارومیه
مرحله یک هشتم
پنجشنبه  10آبان 97

استقالل -سایپا ،ســاعت  ،16:45ورزشگاه
آزادی تهران
برنده پرســپولیس و نود ارومیه -سپیدرود
(روز بازی متعاقبا اعالم میشود)

هدایتیان:
میخواهم دوباره
به پدیده گل بزنم

مهــدی بــرادران ،رییس هیات
فوتبال خراسان از رفتار صدا و سیما
در مواجهــه با تیم پدیده به شــدت
ناراضی اســت .او در این راستا گفت:
«متاسفانه نگاه رسانه ملی به پدیده،
صدرنشــین لیگ برتر فوتبال هنوز
در حد یک تیم استانی است .پدیده
خراسان با نتیجهگیری و نوع فوتبال
چشــمنوازی که به اجرا در میآورد،
فوتبال کشور را تحت تاثیر خود قرار
داده است اما متاســفانه نگاه رسانه
ملی در برنامههــا و پخشزندهها به
این تیم یک نگاه اســتانی اســت در
صورتی که پدیده اکنون صدرنشین
لیگبرتر ایران است».
بــرادران در ادامــه حرفهایش
گفت« :با تاسف همه دیدیم که بازی
حساس پدیده و فوالد که 120دقیقه
فوتبــال جذابی را به نمایش درآورد،
توسط شبکه ورزش قطع شده و بازی
دیگری روی خط زنــده میرود ،در
صورتی که پدیده اکنون صدرنشین
لیگ بــوده و دنبالکنندگان زیادی
دارد اما نگاه رســانه ملی به این تیم
هنوز در حد یک تیم شهرستانی مثل
سایر تیمها است.
گرچــه ما از نظر فنی در داخل
زمین ،امروز ســرآمد همه تیمهای
جدول لیگ برتر شدهایم اما در سایر
مقوالت نیاز به حمایــت تیم داریم.
هواداران که الحق نشان دادند وقتی
تیم نتیجه میگیرد مــا را همراهی
میکننــد و ایــن را در بازیهــای
گذشــته ثابت کردند ضمــن اینکه
استمرار بازیها در ورزشگاه باکیفیت
امــام رضا(ع) با امکانــات رفاهی که
ایجاد شــده به این مهم کمک کرده
است».
برادران از مشکالت مالی پدیده
هم میگوید« :دستوری که استاندار
به شــهردار داد در حــد یک هفته
نکشید که باعث تزریق مبلغی به تیم
شــد اما مابقی حمایتهای استانی
هنــوز محقق نشــده و بــه صورت
مشخص هنوز متاسفانه صنایع استان
جلو نیامدهاند.
با حضور مدیرکل جدید ورزش
و جوانان اســتان ،احساس میکنیم
دستتنها نیســتیم و برای نخستین
بار احساس میکنیم که مدیرکل در
حال پیگیری اســت تا انشاءا ...این
مشــکل مالی یک بار برای همیشــه
برطرف شود».

عالمه یک روز در فوالد
یک روز در سوریه

خشتان خیلی زود
از کورس کنار رفت

ماشین سازی و استقالل خوزستان باقی
تیمهای مقابل او انگیزه خواهند داشت.
حتی نســاجی که روی نیمکتش جواد
نکونام را دارد .جنگــی تمام عیار پیش
روی امیــر قلعهنویی اســت .هفتههایی
زجرآور و پر فراز و نشیب که میتواند او
را به چالش بکشد .شاید به همین سبب
است که وقتی تابش ،مدیرعامل باشگاه
ســپاهان اعالم میکند که از قلعهنویی
قهرمانــی میخواهیم امیــر حرفهای
دیگری میزند .قلعهنویی دشــواریهای
روزهای آتی را به خوبی میداند.
قلعهنویــی اما یک چیز را هم خوب
میداند .این آخرین فرصت است .آخرین
فرصت برای اینکه او دوباره طعم شیرین
قهرمانی در لیگ را بچشد؛ مجالی برای
نشســتن روی صندلی پادشاهی لیگ و
اینکه او را از  5ســتاره بودن به  6ستاره
بودن بدل ســازد .حتما امیر میداند که
راه بازگشت به استقالل نیز از همین جا
میگذرد؛ از سپاهان ،از سکوی قهرمانی
لیگ ،از نصف جهان.
حال شــاید بازگشــت به استقالل
همیــن فصل آتی اتفاق نیفتد و شــاید
حتی به درازا بکشــد اما یــک قهرمانی
دیگر او را احیا خواهد کرد .چه بسا برای
ماندن دوباره در اصفهان همین قهرمانی
کافی باشد.

خبرکوتاه
برنامه

بیتسعید آقای پاس گلی
را میخواهد

جام ملتهاي آسيا

محمدرضا اخباری دروازهبان پیشــین
تیــم ملی ،خیلی وقت اســت که از ســایپا
جدا شــده امــا همچنان تیــم جدیدش را
انتخاب نکرده .اخباری خیلی دوست داشت
به تراکتــور برود تا از آنجا بــاز هم به تیم
ملی برسد اما تراکتوریها نظر مثبتی روی
محســن فروزان دارند و معتقدند با حضور
او ،نیازی به دروازهبان جدید ندارند .اخباری
بعد از آن از ســوی ماشینســازی تبریز با
پیشــنهاد خوبی مواجه شد اما فکر میکند
از آنجا نمیتواند به تیم ملی برسد .به خاطر
همین ســرگردان مانــده و نمیداند برای
آینــده فوتبالش چه تصمیمــی بگیرد .این
در حالی اســت که  8هفته از لیگ هجدهم
گذشته است.

نگاه درجه دو سیما
به صدرنشین لیگ

امیر قلعهنویی پس از سالها
بازگشتی شبیه به روزهای اوجش
به لیگ برتر داشته است .او بعد
از قهرمانی در لیگ دوازدهم با
استقالل دو فصل پی در پی با این
تیم ناکام بود و برخالف تمایالتش
ناچار به ترک اردوگاه آبی شد .امیر
در آن ایام و بعد از قهرمانی باشکوه
با استقالل شاید تصور میکرد 10
سال سکان هدایت تیم محبوبش را
برعهده خواهد گرفت اما حاشیهها و
تصمیمهای گاها غلط در حوزههای
فنی و غیر فنی موجب شد استقالل
را ترک کند .گرچه نباید اشتباههای
مدیریتی آن زمان را هم در وضعیتی
که برای موفقترین سرمربی لیگ
برتر به وجود آمده بود ،بیاثر
دانست.

برنامه بازيها

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

واکنش

قلع
به ه تایم
دی سبکی
گر

آذری :از حق ذوب آهن کوتاه نمیآیم

اخباری
همچنان سرگردان
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اگرچه خود ابراهیــم عالمه دروازهبان
فصل گذشته ســپاهان در ایران نیست اما
هر روز خبر جدیدی از او به گوش میرسد.
وقتی سیروس پورموسوی همچنان سرمربی
فوالد بود ،خبر رســید او قرار اســت به این
تیم برود امــا این اتفاق نیفتــاد که ظاهرا
یکی از دالیل اخراج پورموســوی هم همین
بوده .بعد از آن ،بار دیگر خبر رســید عالمه
ک قدمی
بــاز هم گزینه فوالد اســت و در ی 
امضای قرارداد با ایــن تیم قرار دارد اما باز
هم خبری نشد .این آمد و رفتنها در خبرها
ادامه داشت که به تازگی خبر رسید ابراهیم
عالمه با یک تیم ســوریهای قــرارداد امضا
کرده و قرار اســت در کشور خودش فوتبال
را ادامه دهد.

وحیــد خشــتان مهاجــم اســتقالل
خوزســتان که شــروع خوبی در لیگ برتر
داشــت و خیلی زود توانست با  4گل خود
را به صدر جدول گلزنان برساند ،این روزها
کمفروغ اســت .وحید خشــتان البته دیگر
مثل قبل هم فرصــت بازی پیدا نمیکند و
به همین دلیل نتوانست به تعداد گلهایش
اضافه کند .همین مســاله باعث شد وحید
خشتان از کورس مدعیان کسب آقای گلی
لیگ برتر کنار برود .با این شرایط باید دید
او در ادامــه میتواند انگیــزه قبلی را پیدا
کند یا نه .در حال حاضر آنتونی اســتوکس
مهاجم تراکتورسازی تبریز با  7گل در صدر
جدول قرار دارد .آن هم با  3گلی که مقابل
استقالل خوزستان به ثمر رساند.

در بازی پدیده مشــهد و فوالد خوزستان از جام حذفی ،یکی از بازیکنان جوان تیم
فــوالد فرصت حضور فیکــس در زمین را پیدا کرد و نمایش خوبی هم داشــت .مهرداد
هدایتیان هافبک  21ساله فوالد در دقایق ابتدایی این بازی مهم موفق شد دروازه پدیده
را باز کند و تیمش را در آســتانه صعود قرار دهد .هدایتیان درباره شــرایط خودش در
فوالد خوزســتان میگوید« :همه چیز خوب اســت .من هم به مرور در ترکیب تیم قرار
گرفتهام و بیشــتر از قبل بازی میکنم .انشاءا ...با هماهنگی بازیکنان ،رفتهرفته شرایط
بهتر میشــود ».هافبک جوان فوالد خوزستان درباره گلی که در جام حذفی زد ،توضیح
میدهد« :قســمت اینطور بود .من قبل از بازی مقابل پدیده خیلی دوســت داشتم گل
بزنم که خدا را شــکر توانســتم همین کار را در زمین انجام دهم .البته متاسفانه نتیجه
دلخواه را کســب نکردیم .تالش میکنم باز هم در ترکیب فیکس باشم که البته بستگی
به نظر ســرمربی دارد .همچنین واضح است که دوست دارم باز هم در بازی مقابل پدیده
گل بزنم ».مهرداد هدایتیان درباره نتایج نه چندان خوب فوالد خوزســتان در بازیهای

حسن بیتسعید هافبک فوالد خوزستان
که در اســتقالل نتوانست راه به جایی ببرد ،در
اهواز همچنان خوب میدرخشــد .بیتســعید
عالوه بر گلهایی که زده 4 ،پاس گل هم داده تا
حاال در صدر جدول پاسورهای لیگ برتر باشد.
این بازیکن سوسنگردی اگرچه رحیم زهیوی و
مهدی زبیدی را کنــار خود ندارد اما همچنان
انگیزه زیــادی دارد تا ثابت کند موفقیتهایش
در استقالل خوزستان بیدلیل نبوده و میتواند
یکی از بهترینهای لیگ برتر باشــد .حســن
بیتسعید امیدوار اســت با درخشش در فوالد
خوزســتان بار دیگر شانس حضور در تیم ملی
را پیــدا کند .هر چند با حضــور بازیکنانی که
این روزها در تیم ملی هســتند ،کار سختی در
پیش دارد.

گذشــته میگوید« :باالخره فوتبال همین اســت و نمیدانم چه بگویم .انشاءا ...به مرور
همه چیز بهتر شــود .تمرینات ما خیلی خوب اســت و سرمربی جدید هم افکار خودش
را پیاده میکند .امیدواریم به روزهای خوب برگردیم .برنامه ما روی زیاد شــدن کارهای
تیمی و پاسکاریهای کوتاه است .تیم ما تهاجمی بازی میکند و این نکته خیلی مهمی
است ».هدایتیان در مورد توجه ایلی استان به جوانهای تیم و بازی دادن به آنها توضیح
میدهــد« :او اعتقاد خاصی به بازیکنان جوان دارد و رفتــار خیلی خوبی هم با ما دارد.
اســتان همیشــه به بازیکنان جوان تیم انگیزه میدهد و با توجه به نحوه بازی تهاجمی
که در دســتور کار او اســت ،امیدوارم بیشتر بازی کنم و در پست هافبک تهاجمی مورد
اســتفاده قرار بگیــرم ».هافبک فوالدیها درباره امید به پوشــیدن پیراهن تیم ملی هم
میگوید« :تاکنون بازیکن ملیپوش نبودهام و این احتماال به خاطر دقایق اندک حضورم
در لیگ اســت .از نظر سنی بازیکن رده امید هستم و فعال در فهرست کرانچار قرار ندارم
اما امیدوارم یک روز سرانجام این اتفاق بیفتد».

بازی تدارکاتی تراکتور پشت درهای بسته

بازسازی رختکنهای خبرساز ورزشگاه ارومیه

تیم تراکتورسازی در دیداری تدارکاتی به مصاف عقاب تبریز میرود .سرخپوشان فوتبال آذربایجان که به
خاطر اردوی تیمملی در تعطیالت لیگ برتر به ســر میبرند ،برای حفظ شرایط آرمانی خود طبق تصمیم کادر
فنی روز شــنبه به مصاف تیم شــهرداری تبریز رفتند و مقابل این تیم به پیروزی دست یافتند .حاال با تصمیم
کادرفنی تراکتورســازی روز جمعه دیدار تدارکاتی دیگری را در ورزشــگاه بنیان دیــزل با عقاب تبریز برگزار
میکند .این مسابقه ساعت  12برگزار خواهد شد .طبق درخواست کادر فنی بازی تراکتورسازی و عقاب تبریز
بدون حضور هواداران و اصحاب رسانه برگزار میشود.

بعــد از دیــدار تیمهای نود ارومیه و اکســین البرز در هفته پنجم لیگ دســته اول بــود که تصاویری از
رختکنهای غیراســتاندارد ورزشگاه تختی ارومیه منتشر شد و جنجال بزرگی ایجاد کرد .بعد از آن مسابقه که
ورود تماشاگران به زمین مسابقه نیز خبرساز شده بود ،خیلیها به نحوه برگزاری مسابقات لیگ دسته اول ایراد
گرفتند و به همین خاطر مســووالن ورزش ارومیه اقدام به ترمیم ضعفهای ورزشــگاه این شهر کردند .به این
ترتیب رختکنهای ورزشــگاه ارومیه بازسازی و البته پارگیهای موجود در فنسهای ورزشگاه نیز برطرف شد
تا شرایط برای برگزاری مسابقات لیگ یک در ارومیه بهتر باشد.

هفته نهم
پنجشنبه 26 ،مهر  3971
پدیده مشهد  .................................................................................فوالد خوزستان
ساعت ،15:00 :ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد
جمعه 27 ،مهر 1397
سایپا تهران ......................................................................................استقالل تهران
ساعت ،15:30 :ورزشگاه تختی تهران
ماشین سازی تبریز  ..............................................................نفتمسجدسلیمان
ساعت،15:30 : ورزشگاه بنیاندیزل تبریز
سپیدرود رشت  ..........................................................................ذوبآهن اصفهان
ساعت ،17 :ورزشگاه سردار جنگل رشت
فوالد مبارکه سپاهان  ................................................................نساجیمازندران
ساعت،16:45 : ورزشگاه نقشجهان اصفهان
استقالل خوزستان  ....................................................................پارس جنوبی جم
ساعت،17 : ورزشگاه غدیر اهواز
شنبه 28 ،مهر 1397
صنعت نفت آبادان  .................................................................تراکتورسازی تبریز
ساعت:18 ،ورزشگاه تختی آبادان
پرسپولیس تهران  ...............................................................................پیکان تهران
ساعت:،18 ورزشگاه آزادی تهران (روز بازی متعاقبا اعالم میشود)
* ضمنــا تیمهایی کــه بازیکنانشــان در اردوی تیم ملی حاضر نیســتند
مسابقات آنها در روز پنجشنبه  26مهر  1397برگزار خواهدشد.
هفته دهم
پنجشنبه 3آبان 1397
ذوبآهن اصفهان  ................................................................................پیکان تهران
ساعت :16:15 ورزشگاه :فوالد شهر
نساجی مازندران .....................................................................ماشین سازیتبریز
ساعت :16:30 ورزشگاه :شهید وطنی قائمشهر
سایپا تهران ..................................................................................پرسپولیس تهران
ساعت :16:45 ورزشگاه :تختی تهران
نفت مسجدسلیمان ............................................................................پدیده مشهد
ساعت :17ورزشگاه :شهید بهناممحمدی مسجد سلیمان
جمعه  4آبان 1397
تراکتورسازی تبریز  .........................................................................سپیدرودرشت
ساعت :16 ورزشگاه :یادگار امام تبریز
استقالل تهران .....................................................................فوالد مبارکهسپاهان
ساعت :16:45 ورزشگاه :آزادی تهران
پارس جنوبی جم.......................................................................صنعت نفتآبادان
ساعت :16:45 ورزشگاه :تختیجم
فوالد خوزستان .........................................................................استقالل خوزستان
ساعت :17 ورزشگاه :غدیر اهواز
جدول ردهبندی لیگ برتر
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8
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8
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2

6

2
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2
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5
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