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حدادیفر :بعد از حضور منصوریان شادابی به ذوبآهن برگشت

از شایعه حامی مالی تا تغییر دستیار

جاللی -نساجی ،امروز نهایی میشود
آق
ر امعلم
قبا را
کن
ار زد

جدایی حامد لک
از نساجی مازندران

حامــد لــک دروازهبــان باتجربه
نســاجی مازندران قــراردادش با این
باشــگاه را فســخ کرد .لک که در این
فصل دروازهبان نســاجی مازندران بود
و در  13مســابقه لیگ برتر به میدان
رفت ،با وجود اینکه در دوران حضورش
در جمع شــاگردان جواد نکونام موفق
به ثبت پنج کلینشــیت شــد اما بعد
از عدم انجام تعهدات از ســوی باشگاه
نســاجی قراردادش با این تیم را فسخ
کــرد .این دروازهبان ســابقه حضور در
تیم ملــی را دارد و بعد از دوران موفق
در تیمهای ســایپا و فوالد خوزســتان
راهی نســاجی شــده بود ،در این تیم
هم روزهای خوبی پشــت سر گذاشت
ولی در نهایت به دلیل بندهایی که در
قراردادش وجود داشــت و عدم انجام
تعهدات مسووالن نساجی ،قراردادش با
این باشگاه را با حضور در سازمان لیگ
و بــه طور یکطرفه فســخ کرد .پیش
از خداحافظی جواد نکونام از نســاجی،
شایعاتی درباره رفتن حامد لک از این
تیم شنیده میشــد که در نهایت این
دروازهبان با تجربه قراردادش با نساجها
را فسخ کرد تا نخســتین بازیکن جدا
شده از این باشــگاه در نیمفصل لقب
بگیرد .حامد لک هنوز تیم آینده خود
را مشــخص نکرده ولی به نظر میرسد
طی روزهای آینده باشگاه جدیدش را
معرفی کند.

سميرا شيرمردي
Samira Shirmardi

مازندران بار دیگر مذاکرات خود را با گزینههای
سرمربیگری شروع کردند .آنها میدانستند با
اتفاقی که در مورد حضور نکونام در پیکان به
وجود آمده بود ،دیگر نمیتوانســتند به سراغ
مربیانــی بروند که با تیمهــای دیگر قرارداد
دارند .با این شرایط ،نام مربیانی مثل محمود
فکری ،فراز کمالوند و ...از فهرســت نســاجی
خارج شــد و البته مذاکــره با مجید جاللی و
فیروز کریمی جدیتر از همیشــه .مذاکرات
به خوبی داشت پیش میرفت که خبر رسید

صنیعیفر :جاللی انسان بزرگی است

فرهاد صنیعیفر مالک باشگاه نساجی مازندران اعالم کرد فقط با مربیانی برای
هدایت این تیم مذاکره میکند که تحت قرارداد با هیچ باشگاهی نباشند .صنیعیفر
در رابطه با اینکه گفته میشود مجید جاللی گزینه نهایی هدایت تیم نساجی است،
میگوید« :جاللی اکنون با تیمی قرارداد ندارد و انســان بزرگی هم هست .من هم
جاللی و هم فیروز کریمی را خیلی دوســت دارم و همانطور که از روز اول گفتم با
مربیانی مذاکره میکنیم که با جایی قرارداد نداشته باشند .االن هم چندین گزینه
مختلف برای ســرمربیگری داریم اما گاهی اوقات نامهایی مطرح میشوند که برای
خود من هم جالب اســت .همانطور که گفتم ما چند گزینه داریم و به امید خدا تا
پنجشنبه سرمربی جدید را معرفی خواهیم کرد».

آغاز نیم فصل دوم لیگ یک

فینال زودرس با تقابل مربیان قرمز و آبی!

ردیف

تيم

برد مساوي باخت

زده

شــاید تاکید جاللی برای اعالم اینکه بشاگرد
بود ،به خاطــر بحثهای پیش آمده در مورد
جلسه شــبانه با مسووالن باشگاه نساجی بود
اما او مذاکره با این باشــگاه را تکذیب نکرد:
«مذاکرات خوبی با مسووالن باشگاه نساجی
داشــتم اما هنوز چیزی مشــخص نیست و
احتماال در یکــی ،دو روز آینــده همه چیز
مشخص خواهد شد».
جاللی در حالی از مشخص شدن نتیجه
مذاکره با نســاجی در یکی ،دو روز آینده خبر
میدهد کــه فرهاد صنیعیفر مالک باشــگاه
نســاجی هم در مصاحبه خود اعالم کرده بود
پنجشنبه تکلیف سرمربی را مشخص خواهد
کــرد .با این اتفاقات ،به نظر میرســد حضور
مجید جاللی در نساجی مازندران نهایی شده
و پنجشــنبه ( 20دی  )97نــام او بهعنــوان
ســرمربی جدید قرمزپوشــان قائمشــهری
معرفی خواهد شــد .نکته جالب این است که
خبر میرســد جاللی قرار نیســت دستیاران
همیشگی خود را به نساجی ببرد و این شرط
مســووالن این باشگاه شمالی است .البته این
مســاله در حد شایعه اســت که باید دید در
نهایت چه اتفاقی در این مورد میافتد.

گئورگــی گولســیانی بازیکــن
گرجستانی نساجی مازندران این روزها
غایــب بزرگ تمرینات این تیم اســت.
به نظر میرســد طوالنی شــدن پروسه
انتخاب سرمربی جدید تیم نساجی روی
بازیکــن خارجی این تیم هــم اثرگذار
بوده .گولســیانی مدافع گرجستانی تیم
نســاجی که برای تعطیالت کریسمس
راهی کشورش شده بود ،با وجود پایان
تعطیــات هنوز به ایران برنگشــته که
عجیب به نظر میرســد .این بازیکن در
نیمفصل اول یکی از نفــرات تاثیرگذار
نســاجی بود کــه بیتردیــد در ادامه
رقابتهــا هم میتواند به این تیم کمک
شــایانی کند .از این رو نســاجی هنوز
سرمربی جدیدش را نشناخته و باید دید
با پایان یافتن پروســه انتخاب سرمربی
در قائمشــهر تصمیم مسووالن نساجی
درباره مدافع گرجستانیشان چیست.

لیگ یک

برنامه

حســین فرکی مربی
تیم ملــی که ســالهای
زیــادی کنــار برانکو در
تیم ایران حضور داشــت،
در مــورد بحثهای پیش
آمــده بیــن کــیروش و
برانکــو میگویــد« :در
بحث فنی صحبتی درباره
ایــن دو مربــی وجــود
ندارد چون کیفیتشــان
مشخص اســت اما درباره
بحثهای رفتــاری باید صحبت کنیم .برانکو در
فوتبال ایران کار کــرده و همه میدانند او یک
مربی بیحاشــیه و قابل احترام است که تعهد و
رفتار خوبی هــم دارد و کامال با فرهنگ ایرانی
آشناســت .او همیشه رعایت شــرایط فرهنگی
را کــرده و هیچگاه با مربیــان ایرانی و خارجی
در این ســالها دچار مشکل نشده اما کیروش
ســابقه این رفتارها را دارد ،بــه هر حال هر دو
مربی خارجی هســتند و این اتفاقات ،قشــنگ
نیســت ،چراکه مربیان ایرانی و مربیان جوان از

هفته ششم لیگ برتر فوتبال بانوان

جدال ذوبآهن و
سپاهان در دربی اصفهان

خورده تفاضل امتياز

1

سرخپوشان پاکدشت

15

9

5

1

32

12

20

32

2

گلگهرسیرجان

15

8

6

1

31

16

15

30

3

مس کرمان

15

8

4

3

22

13

9

28

4

شاهین بوشهر

15

7

6

2

21

9

12

27

5

اکسین البرز

15

6

5

4

12

10

2

23

6

آلومینیوم اراک

15

6

5

4

16

17

-1

23

7

قشقایی شیراز

15

6

4

5

16

16

-

22

8

بادران تهران

15

5

6

4

19

16

3

21

9

شهرداری تبریز

15

4

5

6

15

20

-5

17

10

فجر سپاسی

15

2

8

5

6

10

-4

14

11

شهرداری ماهشهر

15

3

5

7

10

17

-7

14

12

نود ارومیه

15

3

5

7

8

25

-17

14

13

خونهبهخونه

15

3

4

8

10

19

-9

13

14

کارون خرمشهر

15

3

4

8

10

21

-11

13

15

مس رفسنجان

15

2

5

8

20

27

-7

11

16

ملوان

15

3

7

5

15

15

-

* 10

هفتــه ششــم لیگ برتــر فوتبال
بانــوان جمعه با برگــزاری  6بازی در
شــهرهای مختلف پیگیری میشود که
در مهمتریــن بازی ،دربــی اصفهان به
میزبانی ذوبآهن برگزار خواهد شد.
تیمهــای ذوبآهن و ســپاهان
در حالی در هفته ششــم مقابل هم به
میــدان میروند که هــر دو تیم هفته
گذشــته بازی را مقابل حریفانشــان
واگذار کردند .ذوبآهن در حال حاضر
بــا  12امتیــاز در رده دوم قرار دارد و
بــرای حفظ جایگاه به برد در این بازی
نیاز دارد.
ســپاهان هم با  9امتیــاز در رده
پنجم جــدول قــرار دارد .شــاگردان
ایراندوســت در تیم فوتبال ملوان هم
برای صعود به رده دوم در صورت باخت
ذوبآهن بــه پیروزی برابــر همیاری
آذربایجان غربی نیاز دارند.
همیاری از  5بازی برگزار شــده
 2بــرد و  3باخت در کارنامه دارد .تیم
صدرنشــین شهرداری بم هم این هفته
در دیــداری راحت مقابل آذرخش قرار
میگیرد که تنها یک برد را در کارنامه
ثبت کرده .برنامه کامل هفته ششم به
این شرح است:
جمعه 97/10/21
راهیاب ملل مریوان -سپیدار مازندران
همیاری آذربایجان غربی -ملوان بندرانزلی
پارس جنوبی بوشهر -شهرداری سیرجان
شهرداری بم -آذرخش تهران
پاالیش گاز ایالم -خلیج فارس شیراز
ذوبآهن اصفهان -سپاهان

آنهــا الگوبرداری میکنند.
در این بین کسی هم قانع
نمیشود و شرایط به جایی
رســیده که منتظر پایان
جام جهانی و جام ملتها
هســتیم تــا صحبتهای
جدید بشــنویم امــا باید
نتیجهگیــری کــرد و به
مســیری برویم که این دو
نفر کنار هم بنشــینند و با
هم حرف بزنند .فدراسیون
فوتبــال متولی این موضوع اســت و نباید اجازه
سرکشــی بدهد ».فرکی درباره پیــروزی ایران
مقابــل یمن توضیح میدهــد« :زدن  5گل در
یک بازی تمرینی هم سخت است ،البته پیش از
ایــن حدس میزدیم که در بازی با یمن و حتی
ویتنام مشکلی نداشته باشیم و شاید بحث عراق
باشــد که حتی احتمال میرود آنها هم نتوانند
مقابل ما حرفی داشــته باشند .ما یک تیم ملی
روی نیمکت داریم و فکر میکنم تا نیمه نهایی و
حتی فینال شرایط خوبی داشته باشیم».

ســعید آذری مدیرعامل باشــگاه
ذوبآهــن و یکــی از اعضــای مجمع
فدراسیون فوتبال اعتقاد دارد برگزاری
مجمع این فدراســیون منافاتی با بازی
تیم ملی نداشته است.
آذری در مورد لغو مجمع عمومی
فدراســیون فوتبال یک شــب پیش از
موعد برگــزاری آن میگوید« :شــب
قبل و ســاعت  21:20بــا بنده تماس
گرفتند و اعالم کردنــد که مجمع لغو
شــده .علت آن را پرسیدیم که گفتند
در اطــاع ثانوی تاریــخ جدید مجمع
را اعالم میکنیم ».مدیرعامل باشــگاه

ذوبآهن در رابطه با اینکه در اطالعیه
فدراسیون اشاره شــده مجمع عمومی
فدراســیون به علت حضور تیم ملی در
جام ملتها لغو شده تا تمرکز تیم ملی
از بین نرود ،توضیح میدهد« :من فکر
میکنم از ابتدا برگزاری مجمع در این
تاریخ اشــتباه بود اما منافاتی نداشت.
تنها موضوعــی که در این زمینه وجود
دارد ،این اســت که اکنون تمام هم و
غم ما نتیجهگیری تیم ملی است و در
این بین مهدی تاج و سایر دوستان هم
بــرای حمایت از تیم ملــی در امارات
بودند .از این نظــر فکر میکنم تمرکز

رضا مهاجری ســرمربی ماشینســازی
تبریز با فوقالعاده خوانــدن نمایش تیم ملی
برابر یمن در جام ملتهای آسیا میگوید« :به
نظر من فوقالعاده بود .من تا االن این روحیه
را در تیــم ملی ندیده بــودم .قبال تیم ملی به
تیمهای حریف فضا میداد و با شــیوه دیگری
بازی میکرد ولی در مقابل یمن که تیم بسیار
خوبی بود و تیمی دست و پا بسته نبود ،بسیار
خوب عمل کرد و به نوعی یمن را با نمایشــی
که داشــت له کرد و من واقعــا بهعنوان یک
ایرانــی از دیدن بازی تیم ملــی لذت بردم».
مهاجری در رابطه با اینکه آیا کیروش با این
نمایش توانسته جوابی برای منتقدانش داشته

باشد که او را به بازی تدافعی متهم میکردند،
ادامــه میدهد« :خب این نمایش نشــان داد
تیم ما ظرفیت بازی با شیوههای دیگر را دارد
ولی باید منتظر بازیهای دیگر هم باشــیم و
ببینیم تیم چطور بازی خواهد کرد ».سرمربی
ماشینســازی در مورد اینکــه نمایش کدام
تیمهــا را در جام در حد و اندازههای قهرمانی
دیــده ،میگویــد« :به نظرم همــان تیمهای
ســنتی مدعی هســتند .اگر ژاپن ،کرهجنوبی
و اســترالیا قبل از مرحلــه نیمه نهایی حذف
نشــوند به نظرم همراه با ایران در نیمه نهایی
خواهند بود و البته بــه این جمع باید قدرت
سنتی قاره یعنی عربستان را هم اضافه کرد».

مشکل کسر امتیاز پدیده حل شد
مالک باشگاه پدیده شهر خودرو به
وعده خود عمل کرد و بدهی ســوبا را
پرداخت کرد.
فرهــاد حمیــداوی کــه در بدو
حضــورش قــول داده بود تــا یحیی
گلمحمــدی را به تیــم بازگرداند که
البته این کار را هم انجام داد و حاال به
دومین وعدهاش نیز جامه عمل پوشاند.
در نهایــت پــس از کش و قوس
فراوانــی که در پرونده ســوبا به وجود

آمد ه بود ،ظهــر دیروز حمیــداوی با
رایزنیهــای خــود و همــکاری دکتر
فارســیان در لندن موفق شــد بدهی
باشگاه پدیده شــهر خودرو به سوبا را
از طریــق یکی از بانکهای این شــهر
پرداخت کند.
این در شــرایطی بود که تنها یک
روز تا پایان مهلت فیفا به باشگاه پدیده
شــهر خودرو بــرای پرداخت بدهی به
دیارا سوبا باقیمانده بود.

در نهایــت نیز با رایزنی حمیداوی
و پرداخــت  ۱۳۵هزار دالر به عالوه ۵
درصد سود آن به صورت پوند انگلیس،
به حساب اعالم شــده از سوی فیفا به
نام وکیل دیارا ســوبا ،این ماجرا ختم
به خیر شــد و دیگر خطری باشــگاه
پدیده شــهرخودرو را تهدید نمیکند
و خیال هواداران خراســانی تیم پدیده
شهرخودرو از بابت کسر  ۶امتیاز راحت
شد.

قلعهنویی :شاید تیمهای دیگر هم بتوانند  ۵گل به یمن بزنند
امیر قلعهنویی سرمربی
پیشــین تیــم ملــی معتقد
است شاید تیمهای دیگر هم
توانایــی زدن  ۵گل به یمن
را داشــته باشــند .قلعهنویی
درباره حضور تیــم ایران در
جام ملتهای آسیا میگوید:
«بحــث بیرونی تیم ملی مهم
اســت و خواهــش میکنــم
مســائل بیرونی یک جا تمام
شود .همه جای دنیا از فوتبال
لذت میبرند اما در کشور ما چند سال است که شاهد
این مساله نیستیم .شاید این موضوع به خاطر مدیریت
غلط یا رفتار اشــتباه افرادی چون من باشــد .از همه
خواهش میکنم این بحثها را تمام کنیم .هر کســی
که یک روز در فوتبال زحمت کشــیده ،گردن ما حق
دارد .مسائل بیرونی را کنار بگذاریم و به دنبال زیبایی
فوتبال در زمین باشــیم ».سرمربی سپاهان در رابطه
با جام ملتهای آســیا و کیفیت این رقابتها ،توضیح
میدهــد« :افزایش تعــداد تیمها و حضــور تیمهای
بیکیفیت ،باعث کاهش کیفیت رقابتها شده .شاهد

میدهد« :امیدوارم به تیم ما بیشتر توجه
شود و باشــگاه در پرداخت مبالغ قرارداد
بازیکنان و پشتیبانی تیم ،عملکرد بهتری
داشته باشــد ».محمود فکری با اشاره به
اشــتباهات داوری در نیمفصل اول علیه
شــاهین بوشــهر میگویــد« :امیدواریم
ســازمان لیــگ روی بازیهــا و قضاوت
داوران ،بخصــوص در دیدارهای تیمهای
باالی جدولی بیشتر نظارت کند تا حقی،
ناحق نشود .در نیمفصل اول ،برخی تیمها
از اشتباهات داوری سود بردند و امتیازات
ُمفتی کســب کردند .برخی تیمها مانند
شــاهین هم واقعاً از بابــت داوری اذیت
شدند ».فکری با بیان اینکه نوشدارو پس
از مرگ سهراب فایدهای ندارد و امیدوارم

وینکو بگوویچ:

برانکو و کیروش نباید وارد این جنگ میشدند

وینکو بگوویچ سرمربی گلگهر سیرجان
که امید زیادی به لیگ برتری کردن تیمش
دارد ،در مورد پیروزی  5بر صفر ایران مقابل
یمن در جام ملتهای آســیا میگوید« :تیم
ملــی عملکــرد فوقالعــادهای در این بازی
داشــت به این تیم تبریک میگویم .یکی از
بهتریــن عملکردهای تیم ملــی با کیروش
را در این بازی شــاهد بــودم .بازیکنان تیم
ملی بســیار جدی و محکم بــازی میکردند
و عملکــرد بســیار خوبی داشــتند .با توجه
به مســابقاتی کــه در جام ملتهــا تا امروز
دیدم باید بگویم بــدون تعارف ایران یکی از
شانسهای قهرمانی در این مسابقات است».
بگوویچ در مورد شکست استرالیا مقابل اردن
که از شــگفتیهای جام محســوب میشد،

الزم برای برگــزاری مجمع نبود چون
مدیریــت مجمع تمرکز و انرژی زیادی
میخواســت ».ســعید آذری یکــی از
اعضــای مجمع فدراســیون فوتبال در
واکنش به اینکه آیا ممکن بود به دلیل
حضور تیم ملــی در جام ملتها برخی
موارد در مجمع لحاظ نشود ،میگوید:
«بــه نظــرم وقتی تمرکــز الزم وجود
نداشته باشــد ،نمیتوان همزمان روی
دو موضــوع تمرکز کــرد .از این جهت
فکر میکنم اولویــت همه ما االن باید
موفقیــت تیم ملی باشــد و مجمع در
زمان بهتری برگزار شود».

مهاجری :نمایش تیم ملی فوقالعاده بود

بودیم که پزشــکان تیم یمن
در بــازی مقابل ایــران کیف
نداشــتند! بایــد از دور دوم
جام ملتهای آســیا که عیار
مسابقات مشــخص میشود،
درباره ایــن رقابتها صحبت
کنیم .تیم ملی ایران شــروع
خوبی داشت اما شاید تیمهای
دیگر هم همین تعداد به یمن
گل بزننــد ».قلعهنویی درباره
اینکه چــه تیمهایی به فینال
جام ملتهای آسیا میرســند ،میگوید« :صحبت در
این باره االن زود است اما تجربه  40ساله من میگوید
در بازیهای حذفی مسائل زیادی دخیل است .ممکن
است برخالف محاسبات کادرفنی ،یک بازیکن اخراج
شود یا آن روز ،روز تیم شما نباشد .در جلسهای که در
هلسینکی بودیم ،پس از موضوع تیمسازی و موفقیت
مربــی و تیم ،نوشــته بود که یک مربی باید شــانس
داشته باشد .شانس در قهرمانی یک تیم دخیل است.
تیم ملی ایران دارای بازیکنان و قدرت خوبی اســت و
لیاقت قهرمانی دارد».

فکری :برخی تیمها امتیازات ُمفتی از اشتباهات داوری گرفتند

محمــود فکری ســرمربی شــاهین
شــهرداری بوشــهر معتقــد اســت در
نیمفصل نخســت لیگ یک ،برخی تیمها
از اشتباهات داوری ســود بردند و امتیاز
گرفتند .فکــری درباره اردوی شــاهین
شهرداری بوشهر در تهران میگوید« :در
مجموع اردوی خوبی بود .تمرینات خوبی
داشتیم و به آمادگی نسبی دست یافتیم.
یک بــازی تدارکاتــی با پــارس جنوبی
داشــتیم که به دلیل بارندگی نتوانستیم
کامــل بازی کنیم و این مســابقه پس از
حدود  50دقیقه به پایان رسید ».سرمربی
شاهین بوشهر در رابطه با اینکه آیا تیمش
میتوانــد در نیمفصــل دوم لیــگ جزو
مدعیان صعود به لیگ برتر باشد ،توضیح

تعطیالت لیگ برتر ادامــه میدهد« :وقفه به
وجود آمده در لیگ برتر یک فرصت مناســب
برای ذوبآهن اســت تا بتوانــد خودش را به
شــرایط ایدهآل برگرداند .متاســفانه ما یک
نیمفصل ناموفق را پشــت ســر گذاشتیم که
امیدواریم ایــن اتفاقــات را در نیمفصل دوم
جبران کنیم ».قاســم حدادیفر با تمجید از
علیرضا منصوریان ســرمربی جدید ذوبآهن،
دربــاره نیمفصل دوم میگوید« :بعد از حضور
علیرضــا منصوریان ،شــادابی بــه ذوبآهن
برگشــت و او انگیزه را به بازیکنان برگرداند.
امیدوارم بــا همین انگیــزه در نیمفصل دوم
نتایج خوبی بگیریم».

آذری :برگزاری مجمع منافاتی با بازی تیم ملی نداشت

غیبت مدافع گرجستانی
در تمرینات نساجی

فرکی :مسائل رفتاری بین برانکو و کیروش را بررسی کرد

نیمفصل دوم لیگ یک پنجشــنبه (امروز) آغاز میشود .در هیاهوی جام ملتها
و در حالیکه مســابقات لیگ برتر تعطیل اســت ،بازیهای لیگ یک به روزهای آخر
هفته منتقل شــده تا بر تعداد تماشاگران این مسابقات افزوده شود .رقابتهای لیگ
یک هم جذابیتهای خاص خود را دارد و تیمهای پرهواداری چون شاهین شهرداری
بوشهر ،ملوان ،مس کرمان ،قشقایی شیراز ،فجرسپاسی و ...میتوانند بازیهای جذابی
را رقم بزنند .در یکی از حساسترین بازیهای پنجشنبه تیم صدرنشین سرخپوشان
پاکدشت میزبان تیم کارون اروند خرمشهر است .شاگردان فرهاد کاظمی در ورزشگاه
تختــی میزبان تیم هومن افاضلی خواهند بود .کارون برای بقا در لیگ تالش میکند
و شــاگردان کاظمی هم بــه دنبال قهرمانی و صعود به لیگ برتر هســتند .گلگهر
سیرجان تیم دوم جدول هم میزبان تیم شاهین شهرداری بوشهر خواهد بود .این یک
فینال زودرس در نیمفصل دوم محســوب میشود .شاهین تیم رده چهارم جدول با
محمود فکری خود را در قواره یک مدعی میداند هرچند فکری در نیمفصل یکی ،دو
بار بهخاطر مشکالت مالی از باشگاه جدا شد .گلگهر سیرجان هم میخواهد به لیگ
برتر صعود کند .بگوویچ سرمربی اسبق پرسپولیس مقابل فکری مربی و کاپیتان سابق
اســتقالل قرار میگیرد .مس کرمان تیم سوم جدول به مصاف شهرداری ماهشهری
خواهد رفت که سرمربی جدید خود را انتخاب کرده.
پنجشنبه  ،97/10/20ساعت 14:00
بادران تهران ......................................................................نود ارومیه
ورزشگاه :نفت (تهرانسر) تهران
داور :عبدالنبی پورخلف ،کمکها :رحیم حاجیپور ،مرتضی شهریاری
فجرسپاسی شیراز ..........................................................اکسین البرز
ورزشگاه :پارس شیراز
داور :احمد محمدی ،کمکها :امرا ...طراح ،عباس سعادت
گلگهر سیرجان  .........................................شاهین شهرداری بوشهر
ورزشگاه :امام علی (ع) سیرجان
داور :حسین زیاری ،کمکها :محمدعلی رضایی ،رضا درویشی
سرخپوشان پاکدشت  ......................................کارون اروند خرمشهر
ورزشگاه :پاس قوامین تهران
داور :محمدباقر پورباقر ،کمکها :احمد کاظملو ،رامین بابایی
شهرداری ماهشهر ............................................................مس کرمان
ورزشگاه :شهدای ماهشهر
داور :کیوان علیمحمدی ،کمکها :میالد قاسمی ،یدا ...کلوندی
مس رفسنجان ............................................................قشقایی شیراز
ورزشگاه :شهدای رفسنجان
داور :حسین زمانی ،کمکها :علی الفتی ،موسی مهآبادی
شهرداری تبریز  .........................................................آلومینیوم اراک
ورزشگاه :اختصاصی (شهرداری) تبریز
داور :رضوان سرشار ،کمکها :محمد شاکر ،بابک قلیزاده
ملوان بندر انزلی ............................................خونه به خونه مازندران
ورزشگاه :تختی انزلی
داور :محمدحسین ترابیان ،کمکها :حافظ عظیمی ،بابک خسروی
بازي

جاللی در جلسه شــبانهای که سهشنبه شب
با مسووالن باشگاه نساجی داشت ،اعالم کرد
حاضر اســت با خودش به نساجی حامی مالی
ببرد تا مشکالت مالی باشگاه مرتفع شود.
این مســاله این روزها در فوتبال ایران
چندان عجیب نیســت و خیلیهــا معتقدند
همین پیشــنهاد ،شــانس او را برای حضور
در نســاجی باال برد اما جاللــی در مصاحبه
با ایران ورزشــی اعالم کرد ،سهشنبه گذشته
در بشاگرد بود و به تازگی به تهران برگشته.

قاســم حدادیفــر هافبــک ذوبآهن
اصفهان معتقد اســت بعــد از حضور علیرضا
منصوریــان ،شــادابی به این تیم برگشــت و
بازیکنــان با انگیزه باالیــی کار خود را دنبال
میکننــد .حدادیفــر دربــاره وضعیت تیم
ذوبآهن ،میگوید« :خدا را شکر شرایط تیم
بد نیست .دو هفتهای میشود که تمریناتمان
را آغاز کردیم و خیلی پُرفشار کار میکنیم .به
همیــن خاطر از لحاظ بدنی کمی افت کردیم
که طبیعی اســت چون تمرینات بدنسازی در
دســتور کار تیم بود .یک اردوی تدارکاتی هم
داریم که امیدواریم در این اردو به اهدافمان
برسیم ».کاپیتان ذوبآهن اصفهان با اشاره به

خبرکوتاه

نســاجی مازندران تنها تیم بالتکلیف نیمفصل لیگ برتر اســت که هنوز سرمربی خود را معرفی نکرده .تیمی که جواد نکونام را به دلیل یکسری
مشــکالت از دست داده و حاال به دنبال ســرمربی جدید است .در مورد سرمربی جدید قرمزپوشان قائمشــهری خبر میرسد مذاکرات خوبی با
مجید جاللی انجام شــده و قرار است پنجشنبه نام او بهعنوان جانشین نکونام معرفی شــود .البته در مورد حضور جاللی در نساجی ،شایعههای
زیادی وجود دارد که مهمترین آن بحث حامی مالی اســت؛ اینکه جاللی قرار اســت با خود به نســاجی حامی مالی ببرد تا مشکالت مالی مرتفع
شــود .شایعه دیگر هم در مورد تغییر اجباری دستیارانش است که باید دید این شــایعهها به حقیقت تبدیل خواهد شد یا در حد شایعه میماند.

بعــد از اینکــه جواد نکونام جدا شــد و
به پیکان رفت ،مســووالن نســاجی مازندران
گزینههای زیادی را مورد بررسی قرار دادند تا
سرمربی جدید خود را مشخص کنند .در این
میان ،نامهای زیادی از جمله محمود فکری،
فرهاد مجیدی ،مجیــد جاللی ،فیروز کریمی
و ...به گوش میرســید که ظاهــرا مذاکرات
خوبی با جاللی انجام شــد تا او نهایی شــود
اما قبل از اینکه نام جاللی بهعنوان ســرمربی
جدید نساجی اعالم شود ،هاشم یکهزارع مدیر
گروه صنعتی ایرانخودرو در نامهای به باشگاه
پیــکان تاکید کرد جواد نکونــام نباید به این
تیم بیاید .یکهزارع دلیل این مساله را قرارداد
نکونام با نساجی اعالم کرد و اینکه اگر باشگاه
پیکان قرار اســت به ســراغ مربی جدید برود
باید با مربیان آزاد مذاکره کند.
با اینکه یکسری اختالف به وجود آمد و
حسین فرکی ســرمربی پیکان شد اما فرصت
خوبی به نســاجی داد تا در مورد ســرمربی
خود تجدید نظر کند .بر این اساس ،بار دیگر
مذاکره با جواد نکونام انجام شــد که در عین
ناباوری خبر رسید نکونام به نساجی برگشت و
قرار است در نیمفصل دوم کارش را با این تیم
دنبال کند .اکثر بازیکنان نساجی از این اتفاق
خوشحال بودند و میگفتند دوست دارند کار
را با نکونام ادامــه دهند .ضمن اینکه با توجه
بــه زمان از دســت رفته ،فقط جــواد نکونام
میتوانســت به تیم کمک کند چون شناخت
خوبی از نساجی دارد .این خبر اگرچه عجیب
بود اما همه داشتند باور میکردند که روز بعد
اعالم شد نکونام برای همیشه نساجی را ترک
کرد.
دلیل این مســاله مشــخص نشــد اما
شــاید نکونام هم متوجه واکنشهای عجیب
به بازگشــتش شــده بود و بــه همین خاطر
تصمیم گرفت نســاجی را ترک کند .این بار
نه مصاحبهای از جواد نکونام منتشــر شــد و
نه دلخوری از مســووالن باشــگاه نساجی به
گوش رسید .همین سکوت نشان داد که دیگر
پیوندی بین نکونام و نساجی به وجود نخواهد
آمد .به این ترتیب مســووالن باشگاه نساجی
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توضیح میدهد« :اســترالیا بــه هیچ عنوان
آن کیفیتی که در جام جهانی داشت را ارائه
نکرد .واقعاً به آن تیم هم نزدیک نشــد دلیل
ایــن همه تغییر را نمیدانم شــاید بازیکنان
این تیم تغییر کردهانــد .کرهجنوبی نمایش
مطلوبــی مثل جام جهانی در بازی با فلیپین
نداشــت ».هموطن برانکو در مورد درگیری
رســانهای کیروش و برانکو بعــد از بازی با
یمن میگوید« :برانکو نه تنها هموطن است
که یکی از دوستان صمیمی من هم محسوب
میشــود .او آدمی بســیار مؤدب و با حیایی
است اما نمیدانم چه اتفاقی افتاده که چنین
شرایطی رقم خورده .کیروش هم آدم بزرگی
اســت .به نظر من بهتر بود این دو مربی وارد
چنین جنگ و دعوایی نمیشدند».

مســووالن ،بخصوص شــهردار بوشــهر
توجه ویژهای به شــاهین داشــته باشند،
درباره شــرایط باشگاه شاهین و مشکالت
مالیاش توضیح میدهد« :متأسفانه هنوز
اتفاق خاصی نیفتاده و تغییری در باشگاه
به وجود نیامده .امیدوارم بازیکنان حقوق
خود را در موعد مقرر دریافت کنند چون
زمانــی میتوانیــم از آنهــا انتظار تالش
و بازی خوب داشــته باشــیم که حقوق
خود را در زمــان مقرر دریافت کنند .اگر
این اتفاق نیفتــد ،نباید انتظار چندانی از
بازیکنان داشــته باشیم .یکی از مشکالت
ما این است که شــهردار بوشهر ،ورزشی
و فوتبالــی نیســت و درک متقابلی میان
دو طرف وجود ندارد .این اتفاق ما را آزار

میدهد .امیدوارم در نیمفصل دوم اتفاقات
خوبی رخ دهد و همه ما ســربلند شویم».
سرمربی شــاهین شــهرداری بوشهر که
در چند هفته اخیــر از او بهعنوان گزینه
احتمالی سرمربیگری نساجی مازندران نام
برده شــد ،در این مورد میگوید« :هفته
گذشــته از طرف باشگاه نســاجی با من
تماس گرفتند و با هم صحبت کردیم اما
پس از آن مذاکره دیگری نداشــتیم .این
پیشــنهاد تا االن جدی نبوده .شاید مردم
قائمشــهر و عاشــقان واقعی نساجی ،من
را بیشــتر بهعنوان گزینه نساجی معرفی
کردند .آنها پیگیر حضور من در نســاجی
هستند اما مسووالن باشگاه دیگر تماسی
با من نداشتند».

مجتبی حسینی:

نباید روی برد برابر یمن مانور بدهیم

مجتبی حسینی سرمربی اکسین البرز
که تیمش را برای بازی با فجرسپاسی شیراز
آمــاده میکند ،مثل دیگر مربیان لیگ یک
عالوه بر آمادهسازی تیمش ،مسابقات جام
ملتهای آســیا را با دقــت دنبال میکند.
حســینی در مورد پیروزی تیم ایران برابر
یمــن میگویــد« :تیم ما در این مســابقه
سرحال بود و خوشبختانه برد روحیهبخشی
بهدست آوردیم .البته ضعف دروازهبان یمن
هــم در این برد خیلی بــه تیم ملی کمک
کــرد .آنها رو به دفاع فشــرده آورده بودند
و همین موضوع باعث شــد تیــم ما برای
رســیدن به گل ،شــوت زدن را در دستور
کار قرار دهد .همیــن موضوع گره بازی را
باز کرد و دو گل ابتدایی ما روی شوتهای

از راه دور بود .مــا نباید روی این برد مانور
بدهیم و باید به فکر بازیهای بعدی باشیم.
تیم ملــی معموالً در جام ملتهای آســیا
شــروع خوبی داشــته و حتی زمان جنگ
هم بازیها را خوب شروع کردیم .مهم این
است که این تورنمنت را با عملکردی خوب
به پایان برسانیم ».سرمربی اکسین البرز در
رابطه با اینکه آیا ایران شــانس قهرمانی در
جــام ملتها را دارد ،توضیح میدهد« :باید
دیــد بازیها چگونه جلو مــیرود ولی من
امیدوارم که بچهها شرایط جسمانی خوبی
داشته باشند و با همین اتحاد بهترین نتایج
را بگیریم .شانس قهرمانی تیم ما از مدعیان
دیگر کمتر نیست و میتوانیم به این عنوان
دست پیدا کنیم».

فوتسال

هفته بیست و دوم لیگ برتر
فوتسال بانوان

تالش مس رفسنجان
و نفت آبادان برای صعود

در هفته پایانی لیگ برتر فوتســال بانوان
تیمهای مس رفســنجان و پاالیش نفت آبادان
بــرای صعود به پلــیآف تــاش خواهند کرد.
هفته بیســت و دوم لیگ برتر فوتســال بانوان
جمعه با برگزاری  5بازی پیگیری میشــود .تیم
حفاری اهواز ،صدرنشــین جدول ردهبندی که
صعــودش به پلیآف قطعی شــده در این هفته
میزبان شــهرداری رشت خواهد بود .نامینو تیم
دوم جدول ردهبندی هــم جمعه میزبان هیات
خراسان رضوی اســت .با توجه به اینکه جمعه
هفته پایانی لیگ برتر اســت و  4تیم به پلیآف
صعود میکنند تاکنون تکلیف تیمهای حفاری،
نامینو و دختران کویر کرمان مشــخص شــده
است .تیمهای مس رفسنجان و نفت آبادان هم
بــرای صعود در این هفته تــاش خواهند کرد.
برنامه کامل به شرح زیر است:
دریژنو فرخشهر -دختران کویر کرمان
استقالل ساری -مس رفسنجان
نامینو اصفهان -هیات فوتبال خراسان رضوی
حفاری اهواز -شهرداری رشت
پارس آرا شیراز -پاالیش نفت آبادان

اسامی بازیکنان دعوت
شده به اردوی تیم فوتسال

اســامی بازیکنــان دعــوت شــده به
یازدهمین اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال
ایــران اعالم شــد .اردوی آمادهســازی تیم
فوتســال کشــورمان از  22دیماه در مرکز
ملی فوتبال آغاز میشود.
محمد ناظمالشــریعه سرمربی تیم ملی
فوتســال اســامی بازیکنان دعوتشــده به
اردوی تیمــش را به این شــرح اعالم کرد:
مســلم اوالدقباد ،سعید افشار ،علیرضا جوان
از باشــگاه گیتیپســند اصفهان (اصفهان)،
ســعید مومنی ،مرتضی عزتی از باشگاه مس
ســونگون (آذربایجان شرقی) ،بهزاد عظیمی
از باشــگاه حفاری اهواز ،ســجاد مســیحی
از اهــورای بهبهــان (خوزســتان) ،مهرداد
قنبــرزاده از باشــگاه آذرخــش بندرعباس
(هرمزگان) ،میثم خیام ،محســن محمدزاده
از باشگاه مقاومت البرز (البرز) ،سینا پرکاس
و مراد ناظری از باشــگاه شــهروند ســاری
(مازندران) ،علی رستمی ،مسعود محمدی از
باشــگاه فرشآرای مشهد (خراسان رضوی)،
ســیدابوالفضل حسینی از باشــگاه پارسیان
شهر قدس ،طاها نعمتیان از باشگاه مقاومت
قرچک (تهران) و مهدی کریمی از باشــگاه
ســنایچ ســاوه (مرکزی) .این بازیکنان باید
ســاعت  14شــنبه  22دی ماه ،خود را به
کادرفنی تیم ملــی در هتل المپیک معرفی
کنند .اردوی فوق به منظور کســب آمادگی
بازیکنان جهت حضور در دیدارهای دوستانه
برابر صربســتان برگزار میشود و تا روز 24
دی ماه ادامه خواهد داشت.

