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فوالد خوزستان صفر  -سپیدرود رشت یک

اولین برد خارج از خانه سپیدرود

واکنش

استان :سپیدرود
وقت کشی کرد

ایلی اســتان در نشست خبری بعد
از شکســت یک بر صفــر تیمش مقابل
ســپیدرود رشــت گفت« :خیلی سخت
اســت بعد از این بازی تجزیه و تحلیلی
در مورد اتفاقات داشته باشیم.
ســعی کردیم به بازی برگردیم اما
متاسفانه گل نزدیم و گل خوردیم .وقتی
 10نفره شدیم ســعی کردیم نتیجه را
بازگردانیم.
شانسهای متعددی ایجاد کردیم.
وقتــی گل نزنیــم میبازیــم .تجزیه و
تحلیــل میکنیــم و در ادامه کارمان را
پیش میبریم».
ســرمربی فوالد در واکنش به اینکه
بازیکنــان این تیم حــس راه رفتن هم
در زمین نداشــتند ،این پاســخ را داد:
«نمیخواهــم حرفی بزنم که به کســی
توهین شــود امــا بهتریــن آنالیزورها
هواداران هستند.
خیلی در این بازی شــانس گلزنی
داشــتیم اما در محوطه جریمه حریف
ضربه نهایــی را نزدیم .به عقیده من در
 45دقیقه اول شــانسهای بیشماری
داشتیم 2 .توپ بلند ارسال شد که یکی
منجر به گل شد.
در نیمــه دوم  10نفره بودیم و کار
ســخت بود .با توجه بــه  10نفره بودن
ســعی کردیم کوتــاه بازی کنیــم و با
پاســکاری به محوطه جریمــه حریف
برســیم اما در زدن ضربــه نهایی موفق
نبودیم».
ســرمربی فوالد خوزستان در مورد
اینکه چرا نام صابر حردانی در فهرســت
 18نفره نبود ،گفت« :او از لحاظ فیزیکی
هنوز آمادگــی حضور در بین  18نفر را
نداشت.
به صابر حردانی خیلی عالقه دارم
و سعی کردم برای او فرصت بازی ایجاد
کنم امــا در حال حاضر آمادگی بازی را
نــدارد .او اخیرا از بنــد مصدومیت رها
شده است.
در بــازی قبل هم ما شــانسهای
زیادی داشــتیم امــا گل نزدیم .در این
مسابقه سینا مریدی و فرزاد جعفری هم
محروم بودنــد .در هر بازی که بخواهید
تغییرات داشــته باشــید کارتان سخت
میشود.
همیشــه گفتم مشــکل ما در یک
ســوم زمیــن حریــف اســت .کارهای
هجومی زیادی داشــتیم اما در گل زدن
مشکل داشتیم».
از اســتان پرســیدند که آیا قبول
داری برخــی بازیکنــان برایــت بازی
نمیکنند که این واکنش را نشــان داد:
«این مســاله را قبول ندارم .به بازیکنان
اعتقاد دارم.
ما ســه بازی تا نیم فصل داریم و
سپس  2ماه اســتراحت در پیش است.
امیدوارم مدیریت تصمیم درستی بگیرد
و از این تعطیالت بهترین استفاده شود.
خودتان مربی هستید و میدانید ما چند
بار وارد محوطه جریمه حریف شدیم .در
این شرایط کیفیت بازیکنی موثر خواهد
بود که تــوپ را گل کند .ما با بازیکنان
دایــم کار میکنیم .تیمی که قصد بازی
دفاعــی را دارد و فقــط روی توپ بلند
برنامه دارد کار شــما را برای باز کردن
بازی بسته حریف ســخت میکند .آنها
وقتکشــی زیادی هم در جریان بازی
داشتند».

شــنبه  ،97/8/19هفته دوازدهم هجدهمین دوره لیگ برتر
جــام خلیجفارس ،ورزشــگاه :غدیر اهواز ،ســاعت،15:30 :
تماشاگر 1000:نفر
فوالد صفر
سپیدرود یک
گل :حسین ابراهیمی ()17
داور :موعود بنیادیفر ،کمکها :تورج عیوض محمدی و یوسف
مغروری
اخطار :فرشاد ساالروند و حسن بیت سعید(فوالد خوزستان)
اخراج :میالد بدرقه(کارت قرمز )41 -و ابراهیم میرزاپور()67
(فوالد خوزستان)
بازیکن برتر :کوروش ملکی
فوالد خوزستان:
احسان مرادیان ،عبدا ...کرمی ،میالد
بدرقه ،رضــا میرزایی ،پیمان شــیرزادی،
مهرداد هدایتیان ( -46ایوب والی) ،فرشاد
ســاالروند ،امید صیدآلی (- 70سید هیثم
هاشــمیزاده) ،مهدی زبیدی ( -75سیلوا
تارتا) ،حسن بیتسعید و لوسیانو پریرا
سرمربی :ایلی استان
سپیدرود رشت:
کوروش ملکی ،میثم تهیدست ،میالد
شیخیســلیمانی ،میالد قربــانزاده ،امین
جوادیمقــدم ،علیرضا عزتکرامت ،محمدرضــا مهدوی ( -71مهدی
محمدیاری) ،حسین ابراهیمی ( -80امین منوچهری) ،مهرداد بایرامی
(-88علیرضا نورمحمدی) ،محمد نزهتی و محمد غالمی
سرمربی :علی کریمی
فوالد خوزســتان بعد از چند هفته ناکامی در کسب نتیجه مورد
نظــر با وجود تغییرات در روی نیمکت ،این هفته با انگیزه باال در بازی
خانگی در زمین حاضرشــد و قصد داشت ســه امتیاز بازی را کسب
کنــد .در عوض حریف با روحیه بهتری در زمین حاضرشــد و تالش
داشــت به روند خوبش ادامه دهد و به بردی شبیه هفته گذشته دست
پیدا کند .شاگردان علی کریمی به خوبی میدانستند که بازی سختی
بــا فوالد در اهــواز دارند با وجود این تالش کردنــد بازی را با قدرت
شــروع کنند .هر چند فوالدیها خیلی زود حمالتشان را شروع کردند
و دروازه ســپیدرود تهدید شد .بیشــتر حمالت فوالدیها خیلی زود
روی کار مشترک پریرا و بیتسعید ایجاد شد اما به طور مداوم به سد
ملکی دروازهبان ســپیدرود برخورد و ثمری برای شاگردان ایلی استان
نداشــت .در دقیقه  17بازی در حالی که همچنان حمالت فوالدیها
ادامه داشت ،اشــتباه کرمی و کار خوب ابراهیمی در محوطه جریمه
فوالدیها به گل ابراهیمی و باز شــدن دروازه فوالد خاتمه پیدا کرد تا
شاگردان کریمی با یک گل پیش بیفتند .بعد از گل حمالت فوالدیها
برای جبران گل خورده بیشــتر شد و دروازه سپیدرود تحت فشار بود
اما همچنان ثمری برای آنها نداشــت .در دقیقه  39بازی میالد بدرقه،
غالمی را در محوطه جریمه فوالد سرنگون کرد تا داور نقطه پنالتی را
نشان دهد ،قبل از زدن ضربه پنالتی با اعتراض بازیکنان فوالد ،بنیادی
فر بــا کارت قرمز بدرقه را اخراج کرد اما ضربــه غالمی از روی نقطه
پنالتی به گل تبدیل نشــد تا نیمه اول این دیدار با برتری سپیدرود به
پایان برسد.
با شــروع نیمه دوم بازی باز هم حمالت فوالدیها شــروع شد و
مثل نیمه اول بازی بارها و بارها دروازه ســپیدرود را تهدید کردند اما
بیدقتی مهاجمان فوالد خوزســتان به خصوص پریرا و البته روز خوب
دروازهبان سپیدرود از طرف دیگر باعث شد تالش شاگردان ایلی استان
بینتیجه بماند و ســپیدرود از سد فوالد گذشت و دومین برد فصل را
کسب کرد .این اولین برد خارج از خانه سپیدرود در لیگ برتر محسوب
میشود .با این نتیجه فعال سپیدرود از انتهای جدول جدا میشود تا در
روزهای آینده با روحیه بهتری در مسابقات حاضر شود.

استان شانسی برای سرمربیگری ندارد

استیماچ گزینه مربیگری فوالد

علیرضا امامیفر مربی ســپیدرود
بعد از پیروزی یک بر صفر مقابل فوالد
خوزستان میگوید« :بازی سختی را با
پیروزی پشت سر گذاشتیم.
مسابقات قبلی فوالد را که آنالیز
کردیم به این نتیجه رسیدیم که بازی
سختی در پیش داریم .این اتفاق امروز
رقم خورد .مهم این بود که نتیجه یک
بر صفر را حفظ کردیم و برنده شدیم».
او حرفهایــش را اینطــور ادامه
میدهــد« :تیمی کــه  14تفاضل گل
منفــی دارد بایــد برای کســب امتیاز
تالش کند.
تــاش بچهها قابــل تقدیر بود.
خوشحالم که شخصیت تیمی سپیدرود
در حال شکل گرفتن است .لیاقت این
تیم با این مهرهها خیلی بیشــتر است.
فوالد تیم بسیار سختی بود و بازیکنان
این تیــم فوقالعاده پــرس میکردند.
تیمــی کــه  10نفره میشــود تالش
بیشتری در زمین خودش میکند .هر
چــه کردیم که نبض بازی را در اختیار
بگیریم نشــد .برای ما مهم این بود که
بچههای تیم دفاع کردن را یاد گرفتند.
امیدوارم این اتفاق در مسابقات بعدی
هم رخ دهد».

سميرا شيرمردي
Samira Shirmardi

فوالد خوزستان روند نسبتا خوبی را
در شــروع لیگ هجدهم طی میکرد که
ناگهان اتفاق عجیبی افتاد .وقتی سیروس
پورموســوی در تمرین حضور داشــت و
کارش را دنبال میکرد ،به او گفتند باید
به جلســه برود .پورموسوی بعد از تمرین
به جلسه رفت و متوجه شد اعضای هیات
مدیره تصمیم به تغییر کادرفنی گرفتند.
به این ترتیب پورموسوی کنار رفت .با این
اتفاق ،خبر رسید عبدا ...ویسی و حسین
فرکی گزینههای اصلی فوالد خوزســتان
برای ســرمربیگری تیم هستند .از همان
ابتدا البته خبرهای عجیب و غریب زیادی
در مورد ویسی به گوش میرسید .اینکه
او از قبل برای رســیدن به نیمکت فوالد
خوزستان برنامهریزی کرده.
به هر حال با حواشــی زیادی که در
این مورد به وجود آمد ،مسووالن باشگاه
تصمیــم گرفتند بــه ســراغ گزینههای

ورق برای سعید آقایی
برگشت

دیگر بروند .در این زمینه گفته میشــد
با حســین فرکی هم مذاکره شد اما مبلغ
پیشنهادی فرکی باال بود و توافقی صورت
نگرفت .شــرایط داشت سخت و سختتر
میشــد .از ایگور اســتیماچ هم بهعنوان
گزینه دیگر فوالدیها نام برده میشــد
اما مدیرعامل باشــگاه فوالد خوزســتان
بــه صراحت اعالم کرد ،به دلیل نوســان
نرخ ارز ،قصــد ندارد مربــی خارجی به
خدمت بگیرد .با این شرایط ،همه منتظر
سرمربی جدید فوالد خوزستان بودند که
روزها و هفتهها میگذشت و خبری نبود.
در نهایت باشــگاه به این نتیجه میرسد
که هدایت تیم را به ایلی اســتان دستیار
پورموسوی بدهد.
اســتان ظاهرا از زمانی که به ایران
آمده بود ،به قصد ســرمربیگری کارش را
شروع کرده بود که باالخره این فرصت را
به دست آورد .ایلی استان خیلی امیدوار
بود با فوالدیها نتایج درخشانی بگیرد .او
در بازیهای دوســتانه و تدارکاتی شاهد
یــک بازی خوب و تهاجمی از تیمش بود
که با گلهای زیاد به پایان میرســید اما
در بازیهای رســمی خبری از این بازی
زیبا نبود .فوالد خوزســتان با ایلی استان

نتوانســت نتایج خوبی بگیرد و کمکم به
ردههای پایین جدول رســید .این مساله
نگرانیهای زیادی بــرای هواداران فوالد
خوزســتان به وجــود آورد امــا خبری
از تغییر دوبــاره نبود .مســووالن فوالد
خوزســتان فکر میکردند بایــد به این
سرمربی رومانیایی فرصت بیشتری بدهند
اما این فرصت بیشــتر باعث حذف تیم از
جام حذفی هم شد .فوالد خوزستان حاال
در لیگ برتــر هم اوضاع خوبــی ندارد.
به همین دلیل خبر میرســد مسووالن
باشــگاه فوالد خوزســتان با گزینههای
سرمربیگری وارد مذاکره شدند تا هر چه
زودتر و البته خیلی بی سر و صدا کارها را
پیش ببرند و تغییر دوبارهای در کادرفنی
ایجاد کنند.
بر این اساس گفته میشود مسووالن
باشگاه فوالد خوزستان با ایگور استیماچ
بار دیگر مذاکرات خود را شــروع کردند.
ظاهرا تا االن مذاکــرات هم خوب پیش
رفتــه اما هنوز به توافق نهایی نرســیده.
چراکه فوالد خوزســتان برای اســتیماچ
شرط گذاشته که با خود دستیار خارجی
نیاورد .این مســاله تا االن باعث یکسری
اختالفها شــده امــا به نظر میرســد

مرادیان جلوی فاجعه را
گرفت

استان دستیار سرمربی آینده فوالد

خبرکوتاه
برنامه

جمعه 97/9/2
سپاهان ....................................................................................................پرسپولیس
ورزشگاه :نقشجهان اصفهان ،ساعت 15:00
هفته سیزدهم
جمعه  ۲آذر
پیکان  ..............................................................................................................فوالد
ساعت 15
ماشین سازی ..............................................................................................سپاهان
ساعت 15
سپیدرود  .................................................................................نفت مسجدسلیمان
ساعت 15
صنعت نفت آبادان  ......................................................................................نساجی
ساعت 4:16
شنبه  ۳آذر
ذوبآهن  ....................................................................................پارس جنوبی جم
ساعت 15:15
یکشنبه  ۴آذر
پدیده  ...............................................................................................................سایپا
ساعت ۱۵:۴۵
پرسپولیس  .......................................................................................تراکتورسازی
ساعت ۱۵
استقالل خوزستان  ...................................................................................استقالل
ساعت ۱۷:۳۵

دوشنبه 97/10/17
ايران  ......................يمن ،ساعت 20:30
شنبه 97/10/22

ايران  ..................ويتنام ،ساعت 15:30
سهشنبه 97/10/25

ايران  .....................عراق ،ساعت 20:30
بازيهاي تيمهاي همگروه ايران
در جام ملتهاي آسيا
سهشنبه 97/10/18
عراق .....................ويتنام ،ساعت 18:00
شنبه 97/10/22

در فصــل جدید با امیــر قلعهنویی اما
شرایط برای آقایی بهتر از قبل شده است .او
در ترکیب سپاهان روزهای خوبی را تجربه
میکند اما در حســرت بازگشت به فهرست
کارلوس کیروش اســت .آقایی تاکنون سه
پاس گل در فصــل جدید ثبت کرده و یک
گل هم زده که برای یک مدافع آمار بســیار
خوبی به شمار میرود.
شــاید مهمترین پــاس گل او هم در
مقابل اســتقالل رقم خورد کــه با دریبلی
دوطرفه وریا غفوری را پشــت سر گذاشت
و اســتنلی را صاحب هفتمین گل فصلش
کــرد .آقایی حاال امیدوار اســت با تکیه بر
نمایشهــای خوبی که داشــته بار دیگر به
فهرست تیم ملی اضافه شود.

يمن ..........عراق ،ساعت 18:00
سهشنبه 97/10/25
يمن ......................ويتنام ،ساعت 20:30
جام حذفی
مرحله یک هشتم

پنجشنبه 97/8/10

پرسپولیس  ......................................سپیدرود
(روز بازی متعاقبا اعالم میشود)
مرحله یک چهارم پایانی
جمعه 97/8/11

صنعتنفت آبادان ..........................سایپا
(روز بازی متعاقبا اعالم میشود)
پدیده .....برنده پرسپولیس و سپیدرود
(روز بازی متعاقبا اعالم میشود)

شهباززاده :اعتماد
فردی چون قلعهنویی
را نیاز داشتم

سجاد شهباززاده ،مهاجم سپاهان در دو سال گذشته شرایط سختی را تجربه کرد
و چند مصدومیت باعث شــد از روزهای خوب خود دور شــود اما او امسال به سپاهان
رفت و روزهای خوبی را زیر نظر امیر قلعهنویی پشــت سر میگذارد .شهباززاده درباره
بازی در پســت جدید مهاجم و وینگر در این فصل ،توضیح میدهد« :آره در پســت
جدیدی بازی میکنم که با توجه به روش بازی خیلی راضی هستم و دارم خوب بازی
میکنم ».او از احتمال کاهش آمار گلزنیاش میگوید« :این درســت که مثل مهاجم
نوک در محوطه جریمه نیستم اما من وظیفه دارم خودم را به محوطه برسانم و باید در
گلزنی شــرکت کنم .البته بعضی از بازیها ایجاب میکند بیشتر در دفاع شرکت کنم
و شاید نشــود خیلی در حمالت باشم اما من در سبک بازی تیم مان باید در حمالت
باشم و اضافه شوم ».شهباززاده همچنین تأکید میکند« :تا حاال توانستهام  4گل بزنم
ولی مطمئنم بیشــتر از این هم میزنم و در هفتههای بعدی شــرایط بهتری را تجربه

جعفری از نیمکتنشینی تا کاپیتانی سپاهان
حضور محمد ایرانپوریان در ســپاهان ســبب شــد حســن جعفری که فصل گذشــته یکی از بازیکنان ثابت
طالییپوشــان بود ،تا هفته هشــتم و دیدار برابر نســاجی مازندران به ترکیب اصلی تیم نرسد و تنها چند دقیقه در
هفته ششم مقابل پارس جنوبی جم بهعنوان یار جانشین وارد زمین شود .مصدومیت ایرانپوریان اما سبب شد حسن
جعفری فرصت حضور در ترکیب اصلی را پیدا کند و روز جمعه برای چهارمین مرتبه در ترکیب اصلی سپاهان قرار
گیرد .روز جمعه و برتری مقابل سایپا برای جعفری با در اختیار داشتن بازوبند کاپیتانی در غیاب مهدی کیانی ویژهتر
هم بود و مدافع راست سپاهان اگر خوششانستر بود ،میتوانست پاس گل اول بازی را هم به نام خود ثبت کند.

میکنــم .ما بازی به بازی بهتر میشــویم و در بازیهای بعــدی تالش میکنم تعداد
گلهایم را بیشتر کنم ».این بازیکن از اعتماد به نفسش میگوید« :در چنین شرایطی
اعتماد مربی چیزی اســت که خیلی کمک میکند و من هم بعد از دو سال سخت به
حمایت مربی مثل امیرخان که به من اعتقاد دارد نیاز داشتم .من از لحاظ فنی شرایط
بدی نداشــتم اما فقط اعتماد به نفس نداشــتم و اعتماد مربی را نیاز داشتم .ممنون
از امیرخان بابت اعتمادی که به من داشــتند و تالش میکنم لطف ایشــان را جبران
کنم» شــهباززاده به تجربهای اشــاره میکند که در این سالها به دست آورده« :یکی
از تجربههایی که در این  2ســال به دســت آوردم همین است .هر اظهارنظر من نه به
استقالل کمک میکند و نه حقیقت دارد .با یک نفر چیزی در فوتبال جابهجا نمیشود
و نمیشــود گفــت با یک بازیکن یا یک اتفاق شــرایط کلی یک تیــم فرقی میکرد.
امیدوارم شرایط طوری باشد که هواداران استقالل هم از روند تیمشان راضی باشند».

پریرا قاتل موقعیتهای فوالد
دیدار فوالد خوزســتان و سپیدرود در ورزشــگاه غدیر اهواز و در برابر چشم هواداران فوالد با نتیجه یک
بر صفر به نفع میهمان بازی به پایان رســید .بازی که تقریباً میتوان گفت یکطرفه بود و فوالد خوزســتان در
هــر دو نیمه بــازی تیم برتر میدان بود و موقعیتهای زیادی روی دروازه ســپیدرود ایجاد کرد .هر چند همه
اینها دلیلی برای باخت این تیم در خانه نیســت اما باید به این نکته اشــاره کرد که لوسیانو پریرا برعکس همه
سالهای گذشته در این دیدار و حتی بازیهای گذشته فوالد بسیار ضعیف عمل کرده و مخصوصا در رویارویی
با سپیدرود بدترین عملکرد را داشت و همه موقعیتهای به وجود آمده را یکی پس از دیگری از دست داد.

هفته دوازدهم

چهارشنبه 97/8/23
سایپا  ..........................................................................................ماشینسازی تبریز
ورزشگاه :دستگردی تهران ،ساعت 15:00

جام ملتهاي آسيا
فوالد کــه در اواخر نیمه اول ،یک گل
از ســپیدرود عقب افتاده بود ،میتوانســت
روی ضربه پنالتــی گل دوم را هم دریافت
کند اما واکنش به موقع و دیدنی احســان
مرادیان مانع از دریافت این گل شــد .بعد
از اینکه میالد بدرقه مهاجم مســتقیم خود
را بــا خطا متوقف کرد و بــا دریافت کارت
زرد دوم اخراج شد،بنیادیفر نقطه پنالتی را
نشان داد و محمد غالمی پشت ضربه پنالتی
ایستاد.
احسان مرادیان اما به شکلی تماشایی،
ضربه او را مهار کرد و مانع از باز شدن دروازه
فوالد برای بار دوم شــد .ســیو نجاتبخش
مرادیــان از بروز یک اتفاق تلخ در نیمه اول
این بازی جلوگیری کرد.

هفته یازدهم
پرسپولیس ..................................................................................ذوبآهن اصفهان
ورزشگاه :آزادی تهران( ،بازی به تعویق افتاد)
یکشنبه 97/8/20
نفت مسجدسلیمان ...................................................................صنعتنفت آبادان
ورزشگاه :شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان ،ساعت 16:45

احمدی :تاکتیک سرجیو در
تیم جا افتاده است

مصطفی احمدی ،بازیکن صنعت نفت
آبادان در مورد آخرین وضعیت صنعت نفت
آبادان برای بازی با نفت مسجدســلیمان
میگویــد« :تیم ما از لحاظ فنی شــرایط
بهتری نسبت به هفتههای گذشته دارد و
تاکتیکهای مورد نظر ســرجیو در تیم جا
افتاده است».
هافبک تیم فوتبال صنعت نفت آبادان
در ادامــه همچنین تأکیــد میکند« :ما
نسبت به شــروع فصل پیشرفت خوبی از
لحاظ فنی داشــتیم و ســرجیو هم تالش
میکند تا وضعیت صنعت نفت خیلی بهتر
شــود .فقط باید در زمین مســابقه تمرکز
داشــته باشــیم و فرصتها را به راحتی از
دست ندهیم».

نتایــج ضعیــف فــوالد در فصل
هجدهم لیگ برتــر به رغم هزینههای
سرســامآور این باشــگاه باعث شد تا
مسووالن باشــگاه در اقدامی بازدارنده
 20درصــد از مبلغ قــرارداد بازیکنان
و اعضای کادر فنی این باشــگاه کســر
کنند .بعد از باختی که فوالدیها مقابل
سپیدرود داشتند و نتوانستند از امتیاز
میزبانــی مقابل قعرنشــین لیگ برتر
اســتفاده کنند ،سران این باشگاه کسر
قــرارداد بازیکنان و اعضــای کادرفنی
باشــگاه را در دســتور کار قرار دادند
تا شــاید فوالد از هفتههای آتی نتایج
بهتری به دســت آورد .البته سپیدرود
رشت بعد از پیروزی بیرون خانه مقابل
فوالد یــک پله صعود کرد .شکســت
فوالدیها مقابل سپیدرود از یک منظر
هــم مهم بود .اینکه باخــت آنها باعث
شــد نفت مسجد ســلیمان دیگر تیم
خوزستانی به قعر جدول سقوط کند.

فوالد خوزستان به دنبال تغییر دوباره
در کادرفنی است .این اتفاق احتماال خیلی
زود رخ میدهد و شــاهد حضور سرمربی
جدیــد در تیم قرمز خوزســتانی خواهیم
بود .با این شرایط ،ایلی استان که بهعنوان
مربی کارش را در فوالد خوزســتان شروع
کرد و پس از اخراج ســیروس پورموسوی،
سرمربی شــد ،با تغییر دوباره در کادرفنی
فوالد خوزستان ،بار دیگر مربی خواهد شد.
در واقــع با انتخاب ســرمربی جدید برای
فوالد خوزســتان ،این بار هم ایلی استان
مربی و دستیار سرمربی جدید خواهد شد.

عقیل کعبی :از استقالل خوزستان شکایت کردم
عقیل کعبی ،مدافع تیم فوتبال صنعت نفت آبادان درباره شــرایط تیمش برای بازی با نفت مسجدســلیمان
میگوید« :تیم ما وضعیت خوبی دارد و در یک هفته گذشته هم خوب تمرین کردیم .ما این هفته یک بازی سخت
در پیش داریم ،چرا که نفت مسجدسلیمان حریف سرسختی است ».او در رابطه با این موضوع که برخی معتقدند
صنعت نفت با مشکل گلزنی روبهرو است ،تأکید میکند« :ما اول فصل چنین مشکلی داشتیم اما در ادامه شرایط
تا حدودی بهتر شــد .ما در بیشــتر بازیهای اخیر به جز بازی با فوالد گل زدیم و تالش میکنیم این روند را در
بازی با نفت مسجدســلیمان هم ادامه دهیم .ما قطعاً برای برد به مسجدســلیمان خواهیم رفت ».مدافع پیشــین
استقالل خوزستان با اشاره به طلبی که از این باشگاه دارد ،میگوید« :بعد از اینکه مذاکراتم با مسووالن استقالل
خوزستان به نتیجه نرسید از این باشگاه به کمیته انضباطی شکایت کردم و حاال هم منتظرم تا حکم صادر شود».

جریمه مالی سنگین
فوالد بعد از باخت
به قعرنشین

بــهزودی توافق نهایی صــورت بگیرد .با
این شرایط احتماال بار دیگر شاهد تغییر
در کادرفنــی فوالد خوزســتان خواهیم
بود .این بار قرار اســت یک مربی کروات
هدایت فوالد را به عهده بگیرد .مربی که
سابقه حضور در سپاهان را دارد و البته در
این تیم نتوانســت به موفقیت برسد و در
آخر اخراج شد .حاال این مربی قرار است
ناجی فوالد خوزستان باشد .ناجی تیمی
که هواداران زیادی دارد و همه به دنبال
موفقیت آن هستند.

برنامه بازيها

مســابقه تیمهای فوالد خوزســتان و
سپیدرود رشت با نتیجه یک بر صفر به سود
ســپیدرود به پایان رسید .تک گل بازی به
شــکلی به ثمر رسید که فوالد بارها از روی
آن ضربه خورده اســت .بازیکنان سپیدرود
یک توپ عمقی به فضای پشــت خط دفاع
فوالد انداختند و مدافعان میانی سرخپوش
خیلی راحت جا ماندند و حســین ابراهیمی
به سمت دروازه حرکت کرد.
او در ادامه بــه توپ مکث داد و دوباره
صبر کرد تــا دو مدافع فوالد را دریبل بزند
و تــوپ را وارد دروازه کند .این اشــتباهات
و تعلــل فوالدیهــا در عمق دفــاع ،برای
چندمین بار اســت که تکرار میشــود و بار
دیگر باعث شد دروازه این تیم فرو بریزد.

امامیفر :امیدوارم برد
مقابل فوالد در مسابقات
بعدی هم رخ دهد

فوالد خوزستان که این روزها
شرایط خوبی ندارد ،این بار
هم به دنبال تغییر دوباره در
کادرفنیاش است .فوالدیها
ظاهرا مذاکرات خود را با ایگور
استیماچ شروع کردند اما هنوز
به توافق نهایی نرسیدند .گفته
میشود بحث دستیار خارجی
در فوالد خوزستان مانعی برای
توافق نهایی است که آن هم
احتماال بهزودی حل خواهد
شد .پس احتماال بهزودی بار
دیگر شاهد تغییر و تحول در
فوالد خوزستان خواهیم بود .با
این شرایط ایلی استان بار دیگر
مربی و دستیار خواهد شد.
چراکه فوالدیها از سرمربیگری
او راضی نیستند و معتقدند
بهعنوان دستیار میتواند کمک
بیشتری به تیم داشته باشد.

میالد فراهانی ،دروازهبان تیم فوتبال نفت مسجدســلیمان از فســخ قراردادش با این تیم گفته اســت و
اینکه دیگر برای نفتیها بازی نخواهد کرد .او درباره دلیل فســخ قراردادش میگوید« :قبل از بازی با استقالل
خوزستان قرار بود به بازیکنان پول بدهند و من هم تصور کردم نامم در بین بازیکنانی است که قرار است پول
بگیرند .باشگاه به تمامی بازیکنان پول داد اما به حساب من پولی ریخته نشد».
او تأکیــد میکنــد« :در این خصوص با آقای مرزبان صحبت کردم که ایشــان گفت توافقاتی را که من با
باشگاه داشتهام ،قبول ندارد .او حتی گفت که چرا شما باید پول بگیری! هدف من این نبود که باشگاه را تحت
فشــار بگذارم و بگویم همین االن پول من را بدهید .من معتقدم که مرزبان میتوانست در این زمینه با باشگاه
صحبت کند اما او با صراحت گفت که توافقات من با باشگاه را قبول ندارد».

عمق دفاع فوالد
ضعیفتر از حد تصور

خبر و مصاحبه

تغ
ییر و ت
دوبار حول
تیم ه در
خ قرمز
وز
ستان
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جدول لیگ برتر 97-98
تيم

بازي

برد مساوي باخت

ردیف
1

پدیده

11

8

2

1

16

5

11

26

2

سپاهان

11

7

4

-

24

9

15

25

3

تراکتورسازی

12

6

4

2

21

12

9

22

4

پرسپولیس

9

4

5

-

9

3

6

17

5

پارسجنوبیجم

12

4

4

4

15

11

4

16

6

پیکان

11

4

4

3

12

9

3

16

7

استقالل

11

3

6

2

9

6

3

15

8

سایپا

11

4

3

4

11

13

-2

15

9

ماشینسازیتبریز

11

1

8

2

9

10

-1

11

10

صنعتنفتآبادان

11

1

8

2

10

13

-3

11

11

ذوبآهن

11

2

5

4

11

15

-4

11

12

نساجیمازندران

12

2

5

5

10

14

-4

11

13

فوالد

12

2

5

5

7

14

-7

11

14

استقاللخوزستان

12

2

4

6

8

18

- 10

10

15

سپیدرود رشت

12

2

3

7

5

18

-13

9

16

نفتم.سلیمان

11

1

4

6

5

12

-7

7

گلزنان برتر

زده

خورده تفاضل امتياز

 9گل .............................................................................................................کیروش استنلی سوارز (سپاهان)
 8گل ..................................................................................................................آنتونی استوکس (تراکتورسازی)
 5گل ...........وحید خشتان (استقالل خوزستان) ،امین قاسمینژاد (پدیده) ،یونس شاکری (پدیده)
 4گل ..........لی هری اروین (تراکتورسازی) ،علی دشتی (سایپا) ،رضا خالقیفر (ماشینسازیتبریز)

