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خبر و مصاحبه

اینفانتینو ،تماشاگر صعود ایران به جامجهانی؟

حمیدرضــا ســجادی ،وزیــر ورزش و
جوانــان گرچــه در صحبتهایش به اشــتباه
گفــت کــه بــازی مقابــل امــارات ،نخســتین
میزبانــی ایــران اســت امــا در ادامــه بــه نکته
مهمــی دربــاره ایــن بــازی اشــاره کــرد .او در
صحبتهای خود از حضور جیانی اینفانتینو
در ورزشــگاه آزادی بــرای تماشــای جشــن
صعود تیم ملی ایران به جام جهانی گفت.
ســجادی در این باره تأکید کرد« :حدود
یک مــاه دیگر نخســتین بازی که مــا میزبان
هســتیم مقابل امارات اســت .اگر ســه امتیاز
آن بــازی را کســب کنیــم ،خبر صعــود ما به
جام جهانی مردم را خوشحال خواهد کرد.
آقای عزیزی خــادم به من گفتنــد که جیانی
اینفانتینو ،رئیس فدراسیون جهانی فوتبال

(فیفــا) قرار اســت بــرای این بــازی بــه ایران
بیاینــد و از ایــن بازی دیــدن کنند .با شــنیدن
آن خبــر یک مــوج امیدی در جامعــه ایجاد
میشود».
ایــران روز  7بهمــن در مقابــل عــراق و
 12بهمــن در برابر امارات به میــدان خواهد
رفت و بــا توجه به نزدیکی این تاریخ به پایان
مهلــت ایــران در اصــاح اساســنامه ،بعید
نیست که حضور اینفانتینو در ایران به نوعی
یک تیر و دو نشان باشــد و او در حین سفرش
درباره آخرین وضعیت اساســنامه و شرایط
فدراســیون فوتبــال هم با مســئوالن فوتبال
ایران جلســاتی برگزار کند که بدون شک این
جلســات از اهمیت باالیی برخوردار خواهد
بود.

تمرکز سردار
فقط روی زسکا

هدیه ویژه عابدزاده برای زهره کودایی

زه ــره کودای ــی ،دروازهب ــان تی ــم مل ــی
زنـــان اســـت کـــه بـــا مهـــار پنالتیهـــای
بازیکنـــان اردن باعـــث حـــذف آنهـــا و
صعـــود زنـــان ایـــران بـــرای نخســـتین بـــار
بـــه جـــام ملتهـــای آســـیا شـــد .چنـــدی
پیـــش خبرهایـــی دســـت بـــه دســـت شـــد
کـــه اردنیهـــا بـــا ادعایـــی واهـــی علیـــه
زه ــره کودای ــی ،دروازهب ــان ای ــران ش ــکایت
کردهانـــد کـــه ایـــن اتفـــاق واکنشهـــای
زیـــادی را برانگیخـــت و جامعـــه فوتبالـــی
ای ــران از کودای ــی حمای ــت وی ــژهای داش ــتند.
بعـــد از روزهـــای ســـختی کـــه بـــر
کودایـــی گذشـــته ،حـــاال اعضـــای تیـــم
ملـــی فوتبـــال زنـــان بـــه مناســـبت تولـــد او
بـــرای ایـــن گلـــر ســـنگ تمـــام گذاشـــتند و

در اردوگاه تیمهـــای ملـــی برایـــش جشـــن
تولـــدی ترتیـــب دادنـــد .او پـــس از فـــوت
کـــردن شـــمع تولـــدش گفـــت« :مرســـی از
آقـــا امیرعابـــدزاده ،مرســـی از فدراســـیون
فوتبـــال و همـــه ،مرســـی از مـــردم عزیـــزی
کـــه حمایتـــم کردنـــد و امیـــدوارم بتوانـــم
نماینـــده شایســـتهای بـــرای کشـــور عزیـــزم
ایـــران باشـــم».
امی ــر عاب ــدزاده ،دروازهب ــان تی ــم مل ــی
در روز تول ــد کودای ــی ب ــرای گل ــر زن ــان ،ی ــک
جف ــت دس ــتکش دروازهبان ــی فرس ــتاد ک ــه
او را بس ــیار خوش ــحال ک ــرد .جال ــب اینک ــه
کودایـــی همـــان لحظـــه دســـتکشها
را پوشـــید و بـــا اســـتایل گلـــری در جشـــن
تولـــدش حاضـــر بـــود.

ورود مجلس به موضوع جادوگری:

عزیزیخادم باید توضیح دهد

مجلـــس شـــورای اســـامی نســـبت
بـــه مســـائلی کـــه دربـــاره جادوگـــری در
فوتبـــال مطـــرح میشـــود ،واکنـــش
نشـــان داده اســـت.
احمـــد راســـتینه ،رئیـــس کمیتـــه
ت بدنـــی کمیســـیون فرهنگـــی
تربیـــ 
مجلـــس در ایـــن رابطـــه گفـــت:
«مســـئوالن ورزش کشـــور کـــه فضـــای
گفتوگـــوی آنهـــا مبتنـــی بـــر جـــادو و
جنبـــل اســـت بهتـــر اســـت بـــه فضـــای
منطـــق و اســـتدالل گرایـــش پیـــدا کننـــد
و از طـــرح موضوعاتـــی کـــه آســـیب بـــه
جامع ــه ورزش ــی کش ــور میزن ــد ،پرهی ــز
کننـــد .اگـــر کســـی حرفهـــای حاشـــیهای
در ورزش بی ــان کن ــد اظه ــارات او پذیرفت ــه
نیســـت».
رئیـــس کمیتـــه تربیتبدنـــی
کمیســـیون فرهنگـــی مجلـــس شـــورای
اســـامی دربـــاره برنامهریـــزی ایـــن

کمیس ــیون ب ــه منظ ــور اخ ــذ توضیح ــات
عزیـــزی خـــادم ،رئیـــس فدراســـیون
فوتبـــال دربـــاره جادوگـــری تأکیـــد کـــرد:
«متأســـفانه هـــر از گاهـــی حاشـــیههایی
در حـــوزه ورزش کشـــور شـــکل میگیـــرد
ک ــه آس ــیبهای ج ــدی ب ــه حرک ــت رو ب ــه
رشـــد ورزش کشـــور میزنـــد».
احم ــد راس ــتینه گف ــت« :در روزه ــای
اخیـــر حواشـــی مختلفـــی در حـــوزه
فوتبـــال بـــه وجـــود آمـــد و متأســـفانه
س ــبب ش ــد ک ــه ح ــوزه ورزش کش ــور دچ ــار
نگرانیهایـــی شـــود .ضمـــن اینکـــه
تمرکـــز برخـــی مســـئوالن ورزش بـــر
حاشـــیهها نشـــان میدهـــد کـــه برخـــی
آقایـــان بـــرای پوشـــاندن ضعفهـــا و
نقاطـــی کـــه بایســـتی پاســـخگو باشـــند
تـــاش میکننـــد بـــا طـــرح موضوعـــات
حاشـــیهای فضـــای رســـانهها را بـــه آن
ســـمت و ســـو ببرنـــد».

گزارش

امیر اسدی

دربـــاره آینـــده ســـردار آزمـــون شـــایعههای فراوانـــی وجـــود دارد.
بخشـــی از رســـانهها او را بـــه لیـــون میفرســـتند و گروهـــی دیگـــر نیـــز از
آتاالنت ــا در ایتالی ــا بهعن ــوان مقص ــد بع ــدی ای ــن مهاج ــم فرصتطل ــب
ی ــاد میکنن ــد .رس ــانههای روس ــی و ایتالیای ــی در روزه ــای اخی ــر از عالق ــه
باش ــگاه آتاالنت ــا ایتالی ــا ب ــه ج ــذب س ــردار آزم ــون مهاج ــم ایران ــی تی ــم
زنی ــت خب ــر دادهان ــد .حت ــی گفت ــه میش ــود نماین ــدگان باش ــگاه آتاالنت ــا
ب ــا س ــفر ب ــه س ــنتپترزبورگ روس ــیه و تماش ــای ب ــازی زنی ــت ب ــا یوونت ــوس
در لی ــگ قهرمان ــان اروپ ــا ،عملک ــرد س ــردار آزم ــون را زی ــر نظ ــر گرفتهان ــد.
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه حتـــی اخبـــاری از تمایـــل باشـــگاه زنیـــت بـــرای
معاوضـــه آزمـــون بـــا «میرانچـــوک» مهاجـــم آتاالنتـــا مطـــرح شـــده
اس ــت.
ای ــن موض ــوع واکن ــش باش ــگاه آتاالنت ــا را در پ ــی داش ــت« .اومبرت ــو
مارین ــو» مدی ــر ورزش ــی باش ــگاه آتاالنت ــا پی ــش از ب ــازی ای ــن تی ــم مقاب ــل
یان ــگ بوی ــز ب ــه ص ــورت رس ــمی ب ــه س ــؤالی درب ــاره آزم ــون پاس ــخ داد؛
هرچنـــد جـــواب او بـــه صـــورت کلـــی بـــود و پاســـخ شـــفافی بـــه انتقـــال
احتمال ــی مهاج ــم تی ــم مل ــی ای ــران ن ــداد .مارین ــو درب ــاره احتم ــال ج ــذب
آزم ــون و معاوض ــه ای ــن مهاج ــم ایران ــی ب ــا میرانچ ــوک ب ــا زنی ــت ،گف ــت:
«ش ــما هرگ ــز نمیتوانی ــد اخب ــار نق ــل و انتق ــاالت را از زب ــان م ــن بش ــنوید.
االن زود اس ــت درب ــاره نق ــل و انتق ــاالت ح ــرف بزنی ــم .در ح ــال حاض ــر در
م ــاه نوامب ــر هس ــتیم و ی ــک م ــاه و نی ــم دیگ ــر ت ــا ش ــروع نق ــل و انتق ــاالت
باق ــی مان ــده اس ــت».
از طرف ــی دیگ ــر مهاج ــم س ــابق تی ــم آرس ــنال ف ــاش ک ــرد ک ــه باش ــگاه

افتـــاد بـــرای بازیهـــای آینـــده درس
بگیریـــم .بـــه هـــواداران میگویـــم از
نتیجـــه ناراحتیـــم امـــا بچههـــا تـــاش
خـــود را کردنـــد .شـــاید بیشـــتر از ایـــن
زورشـــان بـــه تیـــم پرقـــدرت ســـپاهان
نرس ــید ».کالنت ــری درب ــاره اعتراضات ــی
ک ــه در ب ــازی داش ــت ،اینط ــور میگوی ــد:
«روی صحن ـهای کــه گل اول را خوردیــم،
اعت ــراض داش ــتم و هن ــوز اعت ــراض دارم.
روی صحنـــه دوم هـــم همینطـــور .بـــاز
هـــم فیلـــم را میبینـــم ،مـــن کارت زرد
را گرفتـــم امـــا اگـــر دیـــدم مـــن اشـــتباه
کـــردهام عذرخواهـــی میکنـــم .بـــه
داور گفت ــم م ــن فیل ــم را میبین ــم ش ــما
ه ــم ببی ــن .اگ ــر ق ــرار باش ــد روی زمی ــن
اینچنینـــی خطایـــی نباشـــد امـــا خطـــا
گرفت ــه ش ــود اغم ــاض اس ــت .خ ــدا کن ــد
مـــا اشـــتباه کـــرده باشـــیم».

حسینی :به خاطر نحوه خوشحالیام
عذرخواهی میکنم

ناهموار اسـت و بازی فیزیکی میشـود،
بازیکنان روی تصمیمـات داور اعتراض
میکننـد .در یـک صحنـه بازیکـن
حریـف در محوطه جریمـه روی بازیکن
مـا خـراب شـد کـه فکـر میکنـم پنالتـی
بـود ».او بعـد از گل بـه سـمت نیمکـت
نسـاجی شـادی کـرد ،کـه دربـارهاش
میگویـد« :بـه خاطـر ایـن خوشـحالی
که هیجانـی بـود ،عذرخواهـی میکنم.
نیمکـت نشـینان نسـاجی دوسـتان
مـن هسـتند و خـودم عاشـق مازنـدران
هسـتم .اگـر یـک مقـدار تنـد رفتیـم،
عذرخواهـی میکنـم».

خطیبی :دو تیم تا صبح هم نمیتوانستند گل بزنند
رسـول خطیبـی ،سـرمربی تیـم
فوتبـال آلومینیـوم اراک دربـاره تسـاوی
تیمـش مقابـل تیـم هـوادار میگویـد:
«فوتبـال زیبایـی ندیدیـم و ایـن هـم
برمیگـردد بـه شـکل بـازی تیمهـا کـه
جلـوی مـا قـرار میگیرنـد .کیفیـت زمیـن
ورزشـگاه انقلاب کـرج بسـیار بـد بـود و
حتـی نمیشـد یـک پـاس بغـل پـا داد.
دقایقـی تیـم حریـف بهتـر از مـا بـود و
دقایقـی از بـازی هم تیم مـا بهتر بـود ،ولی
از لحـاظ مالکیـت تیـم مـا بهتـر کار کـرد.
باالخـره تیـم هـوادار پاییـن جـدول اسـت.
درسـت اسـت ایـن تیـم نتایـج خوبـی
نگرفتـه امـا از لحـاظ تیمـی ،تیـم خیلـی
خوبـی بودنـد و مـا ایـن را میدانسـتیم .مـا
در زمیـن حریـف بـازی کردیـم ،هـدف مـا
ایـن بود که بیـرون از زمین خودمـان امتیاز
بگیریـم و بـا دسـت پـر برگردیـم کـه ایـن
اتفـاق افتـاد .بـرای بـرد آمـده بودیـم ولـی

سردار که بازی با مالمو را در لیگ
قهرمانان اروپا از دست داد ،یکی دو
روز قبل در الیوی اینستاگرامی همراه
با مربی بدنساز زنیت دیده شد .او
تالش میکرد تا مصدومیت خود را
درمان کند و در بازگشت زنیت از
سوئد بتواند همراه سایر بازیکنان پا
به توپ شود

صدرنشینیاصفهانیهادرشیــــراز

کالنتری :زورمان به تیم پرقدرت سپاهان نرسید

مجتبـی حسـینی ،سـرمربی تیـم
فوتبـال پیـکان دربـاره تسـاوی تیمـش
مقابـل نسـاجی میگویـد« :تیمـی کـه با
انرژیتـر کار میکـرد ،مـا بودیـم .دو گل
روی اشـتباهات فردی خوردیـم و در این
زمینـی کـه نمیشـود فوتبـال بـازی کرد،
دو گل زدیـم و بـازی را برگرداندیـم ،بـه
خاطـر ایـن موضـوع از بازیکنانـم تشـکر
میکنـم .امیـدوارم مسـئوالن فکـری
بـه حـال اسـتان قهرمانپـرور مازنـدران
بکننـد و امکانـات بیشـتری را فراهـم
کننـد ».او دربـاره برخوردهـای زیـاد در
بـازی اینطـور میگویـد« :وقتـی زمیـن

زنی ــت ب ــرای تمدی ــد ق ــرارداد س ــردار آزم ــون وارد عم ــل ش ــده ام ــا مهاج ــم
تی ــم مل ــی فوتب ــال ای ــران تمایل ــی ب ــرای تمدی ــد ق ــرارداد از خ ــود نش ــان
ن ــداده اس ــت .آن ــدره آرش ــاوین ک ــه در تی ــم زنی ــت مدی ــر توس ــعه فوتب ــال
جوانــان باشــگاه بــه شــمار م ـیرود در خصــوص جدایــی احتمالــی ســردار
آزم ــون ب ــه س ــایت اس ــپورت  24روس ــیه گف ــت« :س ــردار آزم ــون تمای ــل
خ ــود را ب ــرای تغیی ــر تیم ــش ب ــه مدی ــران زنی ــت اب ــراز ک ــرده و کادر فن ــی
ای ــن تی ــم در ت ــاش ب ــرای ح ــل ای ــن موض ــوع هس ــتند .ب ــه نظ ــرم بازیکن ــی
ک ــه جایگزی ــن آزم ــون میش ــود بای ــد ی ــک خارج ــی باش ــد .خیل ــی مه ــم
اســـت کـــه گزینـــه جایگزیـــن خارجـــی بـــرای ســـردار آزمـــون پیـــدا شـــود.
م ــن مش ــابهی همانن ــد او در فوتب ــال روس ــیه نمیبین ــم .زنی ــت و س ــردار
آزمـــون در موضـــوع پایـــان همکاریشـــان صادقانـــه رفتـــار میکننـــد.
آزم ــون بازیکن ــی حرف ـهای اس ــت ک ــه چهارمی ــن فص ــل حض ــور خ ــود را در
تیـــم زنیـــت ســـپری میکنـــد».
ب ــه نظ ــر میرس ــد س ــردار آزم ــون آخری ــن فص ــل حض ــور خ ــود را در
لیـــگ برتـــر روســـیه ســـپری میکنـــد .موضـــوع محتمـــل ایـــن اســـت کـــه
زنیـــت در تعطیـــات زمســـتانی تصمیـــم بـــه جابهجایـــی مهاجـــم تیـــم
ملـــی فوتبـــال ایـــران بگیـــرد ،چـــون ایـــن آخریـــن فرصـــت زنیـــت بـــرای
فــروش ســردار آزمــون اســت .در غیــر ایــن صــورت ســردار آزمــون در پایــان
فصـــل جـــاری بازیکـــن آزاد میشـــود و میتوانـــد تیـــم آینـــده خـــود را
ب ــدون دخال ــت باش ــگاه انتخ ــاب کن ــد .گفت ــه میش ــود مبل ــغ پیش ــنهادی
زنی ــت ب ــرای ف ــروش س ــردار آزم ــون  8میلی ــون ی ــورو اس ــت .فع ـ ً
ـا س ــردار
و مدیـــر برنامههایـــش در خصـــوص تیـــم بعـــدی صحبتـــی نداشـــتهاند.
س ــردار آزم ــون ،ف ــارغ از هیاهوه ــای رس ــانهای ،مش ــغول درم ــان ماهیچ ــه
آس ــیبدیدهاش اس ــت ت ــا بتوان ــد ب ــرای ب ــازی یکش ــنبه براب ــر زسکامس ــکو
آمـــاده شـــود .دیـــداری حســـاس کـــه حکـــم دربـــی را بـــرای زنیـــت دارد و
میتوان ــد موقعی ــت ای ــن تی ــم در ص ــدر ج ــدول ردهبن ــدی لی ــگ روس ــیه

را مس ــتحکم کن ــد.
آزمـــون کـــه طـــی ســـالهای اخیـــر هرگـــز عالقـــهای بـــه صحبـــت
دربـــاره شـــایعههای نقـــل و انتقاالتـــی نداشـــته ،همیشـــه ذهـــن خـــود را
متمرک ــز ب ــه حض ــور در زمی ــن ک ــرده و هرگ ــز واکنش ــی در ای ــن رابط ــه نش ــان
ن ــداده اس ــت.
ً
فعـــا فقـــط بـــه موفقیـــت در بازیهـــای پیـــش روی زنیـــت
او
فکـــر میکنـــد و بیتفـــاوت بـــه شـــایعهها میکوشـــد تـــا بـــا درمـــان
آس ــیبدیدگی بتوان ــد براب ــر زس ــکا ب ــازی کن ــد .س ــردار ک ــه ب ــازی ب ــا مالم ــو
را در لیـــگ قهرمانـــان اروپـــا از دســـت داد ،یکـــی دو روز قبـــل در الیـــوی
اینســـتاگرامی همـــراه بـــا مربـــی بدنســـاز زنیـــت دیـــده شـــد .او تـــاش
میکـــرد تـــا مصدومیـــت خـــود را درمـــان کنـــد و در بازگشـــت زنیـــت از
ســـوئد بتوانـــد همـــراه ســـایر بازیکنـــان پـــا بـــه تـــوپ شـــود .اتفاقـــی کـــه
میتوانـــد خبـــر خوبـــی بـــرای ســـرگئی ســـماک ،ســـرمربی زنیـــت و کادر
فنـــیاش باشـــد.
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سالن کنفرانس

علـــیاصغـــر کالنتـــری ،ســـرمربی
تیـــم فوتبـــال فجرسپاســـی دربـــاره
باخـــت تیمـــش مقابـــل ســـپاهان
میگویـــد« :بچههـــای مـــا تمـــام
تـــاش خـــود را کردنـــد و تـــا جایـــی کـــه
میتوانســـتند زحمـــت کشـــیدند .حـــق
ســـپاهان در بـــازی امـــروز بـــرد بـــود.
بـــازی چـــون در زمیـــن مـــا بـــود ،شـــکل
بـــازی آنهـــا بـــه گونـــهای بـــود کـــه بایـــد
میبردنـــد .بـــه ســـرمربی و کادر ایـــن
تیـــم هـــم تبریـــک میگویـــم .االن
هـــم خـــدا را شـــاکرم کـــه ایـــن باخـــت
را بـــه مـــا داد چـــون گاهـــی اوقـــات در
باختهـــا چیزهایـــی میتـــوان یافـــت
ک ــه در ب ــرد نیس ــت .تی ــم م ــا تی ــم جوان ــی
اس ــت و در کن ــار چن ــد باتجرب ــه .ت ــاش
میکنیـــم تجربیـــات را انتقـــال دهیـــم،
صحبـــت کنیـــم و از باختـــی کـــه اتفـــاق
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نتوانسـتیم از موقعیتهایمـان اسـتفاده
کنیـم .اگـر تـا صبـح هـم ایـن فوتبـال ادامه
پیـدا میکـرد ،فکـر نمیکنـم هیـچ تیمـی
میتوانسـت گل بزنـد ».او بـا اشـاره بـه
زمیـن چمـن بـازی ورزشـگاه انقلاب کرج
اینطـور میگویـد« :مـن داخـل زمیـن
نرفتـم و کسـانی کـه از تلویزیـون فوتبـال را
نـگاه کردنـد و کسـانی کـه از بیـرون بـازی را
میدیدنـد فکـر میکردنـد زمیـن چمـن
سـبز ،خـوب و باکیفیتـی اسـت ولـی در
واقـع اینطـور نیسـت .مـن وقتـی از بچههـا
پرسـیدم ،گفتنـد حتـی در ایـن زمیـن
نمیشـود یـک پـاس بغـل پـا داد .کیفیـت
زمیـن خیلـی بـد بـود ،ولـی در کل همیـن
که مـا بـا امتیـاز از این زمیـن خارج شـدیم،
جـای شـکر دارد .بـه بچههایمـان خسـته
نباشـید میگویم کـه تالششـان را کردند.
ایـن بـازی بـرای مـا تمـام شـد ،میرویـم
بـرای بـازی بعـدی».

گزارش بازی

بـا شـروع هفتـه ششـم لیـگ برتـر ،فجرسپاسـی بـا
کسـب هفـت امتیـاز از پنـج بـازی گذشـته ،بیـش از نیمـی
از امتیازهـا را از دسـت داده بـود و تلاش داشـت در بـازی
خانگـی بـه امتیـاز بعـدی تیمـش برسـد امـا ایـن بـرای
شـیرازیها سـخت بـود چـرا کـه بایـد در برابـر تیـم قدرتمند
سـپاهان قـرار میگرفتنـد .شـیرازیها بـا پیـروزی بـر حریـف
خـود در هفتـه گذشـته بـا انگیـزه در ایـن بـازی حاضـر
میشـدند و از طـرف دیگـر سـپاهان هـم امتیازهایـی را در
هفتههـای اخیـر از دسـت داده بود و با فکر کسـب سـه امتیاز
در ایـن میـدان حاضـر میشـد .بـا شـروع بـازی و در همـان
دقایـق نخسـت مشـخص بـود کـه سـپاهان بـازی بهتـری را
ارائـه میدهـد و خیلی زود زردپوشـان اصفهانـی ،خود را به
دروازه فجـر رسـاندند .در دقیقه  35بازی فشـار سـپاهانیها
جـواب داد و مدافعـان فجر پشـت محوطه جریمـه مجبور
بـه خطـا شـدند و ضربـه ایسـتگاهی فرشـاد احمـدزاده را
باالتـر از مدافعـان فجـر ،مدافـع سـپاهان؛ عـزت ا ...پورقـاز
بـا ضربـه سـر دروازه فجـر را بـاز کـرد .تلاش فجریهـا بـرای
جبـران گل خـورده ثمـری نداشـت و نیمـه اول بـازی بـا

همـان تـک گل پورقـاز بـه پایـان رسـید.
بـا شـروع نیمـه دوم بـاز هـم ایـن سـپاهان بـود کـه
میزبـان خـود را تحـت فشـار قـرار داد و فجریهـا زور
رسـیدن به دروازه سـپاهان را نداشـتند .در حالی کـه یکی دو
موقعیـت خـوب سـپاهانیها بـه هـدر رفتـه بـود و فجریها
توانسـته بودنـد نتیجـه بـازی را بـا همـان تـک گل خـورده

حفـظ کننـد ،در دقیقـه  59بـازی پاسـکاری خـوب بازیکنـان
سـپاهان یعنی مغانلو ،شـهباززاده و حسـینی ،ایـن بازیکن
را در موقعیـت خوبـی قـرار داد و توانسـت گل دوم سـپاهان
را بـه ثمـر برسـاند و خیـال شـاگردان نویدکیـا بـرای بـرد در
ایـن بـازی را راحتتـر کنـد .تلاش فجریهـا بـرای جبـران
گلهـای خـورده ثمـری نداشـت و البته سـپاهانیها بـاز هم

تراکتور یک – پدیده مشهد صفر

تحول تراکتور با سولدو

دو تی ــم در ش ــرایط کام ـ ً
ـا متف ــاوت ب ــه مص ــاف ه ــم رفتن ــد.
میزبـــان بـــا ســـرمربی جدیـــدش یـــک امتیـــاز از ســـپاهان در
نق ــش جه ــان کس ــب ک ــرده ام ــا پدی ــده ب ــا میثاقی ــان ه ــر دو ب ــازی
قبلـ ـیاش را واگ ــذار ک ــرده اس ــت.
بـــا اینکـــه نیمـــه اول گلـــی بـــه همـــراه نداشـــت امـــا دو
تیـــم و بخصـــوص میزبـــان فرصتهـــای زیـــادی را بـــه دســـت
آوردن ــد .دقیق ــه هش ــتم ب ــازی ،پیم ــان بابای ــی ب ــا اش ــتباه بازیک ــن
حری ــف در موقعی ــت ت ــک ب ــه ت ــک ق ــرار گرف ــت ام ــا دروازهب ــان
ش ــهرخودرو ب ــه خوب ــی ت ــوپ را ب ــا پ ــا زد و در ادام ــه ه ــم ضرب ــه
چیـــپ بابایـــی از بـــاالی دروازه بـــه بیـــرون رفـــت .دقیقـــه36
ارســـال رزاقپـــور بـــا ضربـــه ســـر عبـــداهلل حســـینی همـــراه شـــد
کـــه ایـــن تـــوپ بـــه تیـــرک دروازه خـــورد و در ادامـــه وقتـــی اکبـــر
ایمان ــی میخواس ــت ضرب ــه نهای ــی را بزن ــد ،متوج ــه ش ــد ک ــه

پی ــش از ای ــن داور آفس ــاید گرفت ــه اس ــت .دقیق ــه  39ابوالفض ــل
عکاشـــه در موقعیـــت تکبـــ ه تـــک قـــرار گرفـــت و در حالـــی
کـــه تصـــور میشـــد دروازه تراکتـــور بـــاز خواهـــد شـــد امـــا ایـــن
بازیک ــن ب ــا ک ــم دقت ــی بهتری ــن موقعی ــت ب ــازی را از دس ــت داد.
ش ــکل ب ــازی تراکت ــور در نیم ــه دوم بهت ــر ش ــد دقیق ــه  74ارس ــال
کرن ــر روی دروازه ش ــهرخودرو ب ــا ضرب ــه س ــر آرش ق ــادری هم ــراه
ش ــد ک ــه ب ــا اخت ــاف بس ــیار ک ــم ب ــه بی ــرون رف ــت .در دقیق ــه 83
تراکتـــور بـــه خواســـتهاش رســـید.
ارســـال ایمانـــی بـــه ســـمت راســـت و پـــاس ناصـــری در
ع ــرض ب ــه عب ــاسزاده رس ــید ک ــه ضرب ــه او دروازه پدی ــده را ب ــاز
کـــرد .ایـــن نخســـتین پیـــروزی تراکتـــور بـــا مربـــی خارجـــیاش
بـــود .بـــه نظـــر میرســـد تغییـــر مربـــی شـــوک مثبتـــی بـــه ایـــن
تیـــم داده اســـت.

صاحـب موقعیتهایـی شـدند ،کـه بـا بیدقتـی از دسـت
رفـت و بـازی بـا دو گل سـپاهان بـه پایـان رسـید تـا سـپاهان
بـرای دقایقـی صدرنشـینی را تجربه کند .این بـازی در حالی
برگـزار شـد و بـا باخت شـیرازیها در خانـه به پایان رسـید که
بازیکنـان و کادر فنـی سـپاهان بـه شـدت بـه کیفیـت زمیـن
حافظیـه شـیراز معتـرض بودند ،چرا کـه کیفیت ایـن زمین
بـه شـدت روی کیفیـت ایـن بـازی تأثیـر گذاشـته بـود.
فجرسپاسـی :ایمـان صادقـی ،عرفـان معصومـی،
محمـد قنبـری ،علـی موالیـی ،امیـد منصـوری (-۸۴
محمـد زینالـی) ،سـعید زارع ،حمیـد نعمتـی ،احمدرضـا
زنـدهروح ( -۶۴اتابـک زارعـی) ،میلاد احمـدی ،رضـا
آقابابایـی ( -۶۴شـهرام گـودرزی) و حسـین مهربـان (-۸۴
سـجاد عبدویـی)
سرمربی :علی اصغر کالنتری
سـپاهان :کریسـتوفر کنـت ،گئورگـی ولسـیانی،
عـزتاهلل پورقـاز ،دانیـال اسـماعیلیفر ( -۸۷محمدرضـا
مهـدی زاده) ،امیـد نورافکـن ،مسـعود ریگـی ،محمـد
کریمـی ،فرشـاد احمـدزاده ،محمدرضـا حسـینی (-۷۵
یاسـین سـلمانی) ،سـجاد شـهباززاده ( -۸۷رضا میرزایی)
و شـهریار مغانلـو ( -۹۴حسـن شوشـتری)
سرمربی :محرم نویدکیا

هوادار صفر – آلومینیوم صفر

آلومینیوم صدر را پس داد

دیــدار صدرنشــین لیــگ برتــر بــا تیــم رده پانزدهــم جــدول در حالــی برگــزار شــد
ک ــه انتظ ــار میرس ــید اراکیه ــا از ای ــن فرص ــت و در رویاروی ــی ب ــا تی ــم ت ــازه وارد لی ــگ
برت ــر ،ب ــه فک ــر حف ــظ صدرنش ــینی ب ــا پی ــروزی در ای ــن ب ــازی باش ــند .ام ــا اراکیه ــا
در ک ــرج ،ب ــازی ضعیف ــی را ارائ ــه دادن ــد .آنه ــا ک ــه در هفت ــه گذش ــته توانس ــته بودن ــد
نفـــت مســـجد ســـلیمان را در اراک شکســـت دهنـــد ،در ایـــن دیـــدار در حـــد و انـــدازه
بازیهـــای گذشـــته خـــود ظاهـــر نشـــدند .حمـــات ایـــن تیـــم در نیمـــه اول بـــازی بـــا
درخش ــش دروازهب ــان ه ــوادار ثم ــری نداش ــت و ب ــازی در نیم ــه اول ب ــدون رد و ب ــدل
شـــدن گلـــی بـــه پایـــان رســـید .بـــا شـــروع نیمـــه دوم بـــاز هـــم اراکیهـــا بودنـــد کـــه
تــاش کردنــد بــه گل برســند .دقیقــه  49شــوت ســنگین ســلیمانزاده را بشــاگردی بــه
خوب ــی اختی ــار گرف ــت و اراکیه ــا را ن ــاکام گذاش ــت .در دقای ــق باقیمان ــده از ب ــازی
هـــم اراکیهـــا موقعیتهـــای خوبـــی داشـــتند امـــا مثـــل نیمـــه اول بـــا درخشـــش
دروازهب ــان ه ــوادار ،آنه ــا ن ــاکام ماندن ــد ت ــا ب ــازی ب ــدون گل و ب ــا نتیج ــه تس ــاوی ب ــه
پای ــان برس ــد و اراکیه ــا ب ــه راحت ــی ص ــدر ج ــدول را از دس ــت بدهن ــد.

نساجی مازندران  –2پیکان 2

با توجه به جایگاه پیکان در باالی جدول و باخت هفته گذشتهشان و
تساوی نساجی با استقالل در تهران انتظار یک بازی خوب را از دو تیم داشتیم
که تا حدودی همینطور هم بود .ساکت الهامی دومین جلسه از سه جلسه
محرومیت انضباطی خود را سپری میکرد و از روی سکوها هدایت تیمش را
برعهده داشت .بازی با برتری میزبان همراه بود که در دقیقه یازده شوت زیبا و
فنی مسعود شجاعی از پشت محوطه جریمه پیکان به شکلی خطرناک و با
فاصلهای کم از باالی دروازه مجد کرمانشاهی به بیرون رفت .تا قبل از دقیقه
 36و تک گل بازی در نیمه اول فرصتهایی را روی دروازهها شاهد بودیم که
البته میزبان موقعیتهای بیشتری داشت اما در دقیقه  36در برگشت ضربه
ایستگاهی ارسالی توسط مسعود شجاعی ،اکبر صادقی از میانههای زمین

جذاب و تماشایــــی

توپ را روی دروازه پیکان ارسال کرد که بعد از اشتباه مدافع پیکانیها توپ به
عبدالکریم اسالمی رسید و مهاجم نساجی با تیزهوشی و ضربهای فنی روی
اشتباه دروازه پیکان توانست گل اول تیمش را به ثمر برساند .در آخرین دقیقه
نیمه اول ارسال علیرضا کوشکی ،ابراهیم صالحی را در یکقدمی زدن گل
تساوی قرار داد اما مهاجم پیکان در دهانه دروازه نساجی به توپ نرسید تا یک
فرصت عالی گلزنی برای پیکان از دست برود .پیکان نیمه دوم را بهتر آغاز کرد.
دقیقه  54روی یک کار تیمی ،محمدجواد آزاده درون محوطه جریمه نساجی
فرصت شوتزنی پیدا کرد که شوت سنگین او با فاصله کم از کنار دروازه علیرضا
حقیقی به بیرون رفت .سه دقیقه بعد آنها تیر دروازه نساجی را به لرزه در آوردند.
روی ارسال کرنر از سمت چپ دروازه نساجی ،با حرکتی زیبا حسین پورامینی

روی توپ تأثیرگذار شد که تأثیرگذاری او باعث شد تا توپ به تیرک دروازه
نساجی برخورد کند و در ادامه خط دفاعی نساجی با هوشیاری توپ را دور کرد
تا بازی همچنان با برتری نساجی ادامه داشته باشد .در دقیقه  66پیکانیها مزد
بازی بهترشان را به دست آوردند .روی ارسال ضربه ایستگاهی توسط اسماعیل
بابایی ،ابراهیم صالحی مهاجم بلندقامت پیکان باالتر از مدافعان نساجی
بلند شد و توانست با ضربه سر دروازه نساجی را فرو بریزد تا حساب  1-1مساوی
شود .پیکان  11دقیقه بعد به گل برتری رسید .ارسال بابایی از راست و تعلل
مدافعان نساجی توپ را به صالحی رساند و این بازیکن گل دوم را زد .اما شادی
آنها خیلی دوام نداشت و روی پاس عمقی اکبر صادقی و اشتباه مسلم گلر
پیکان حسن نجفی گل تساوی را زد.

لژیونرها

عصبانیت تماشاگران االهلی از سرمربی

تمکینقایدی
از تصمیمات مهدی علی

در تقابــل تیمهای ســوم و چهــارم لیگ
برتــر امارات مهــدی قایدی در دقیقــه  59وارد
زمیــن شــد و  4دقیقــه بعــد از ورود بــه میدان
زننده گل زیبایی بود و میرفت شــباب االهلی
را صاحب  3امتیاز ارزشــمند کند که در فاصله
 3دقیقــه مانده بــه پایان بــازی ،النصــر از روی
نقطــه پنالتی بازی را به تســاوی کشــاند .اغلب
تماشاگران تیم شباب االهلی بر این عقیدهاند
تصمیمــی کــه مهــدی علــی در مــورد مهدی
قایدی میگیرد درست نیست ،چرا که بازیکن
ایرانــی هــر گاه وارد ترکیــب شــباب االهلــی
میشــود خــط دفاعــی حریــف را بــه چالش
میکشــد .در حالی که در دقایق حضور او روی
نیمکت ،شــباب االهلی کمتر موقعیت ایجاد
میکنــد و کمتر به گل میرســد .ایــن انتقادها
پیشتر هــم از مهــدی علــی مطرح شــده اما
تغییری در تصمیم سرمربی تیم ایجاد نکرده
اســت .باید منتظر ماند در آینده شرایط به چه
گونهای رقم خواهد خورد.
مهدی قایــدی اما هیــچ واکنشــی به این
حــرف و حدیثهــا نشــان نــداده اســت .او که
قــرارداد بلنــد مدتــی در ابتــدای فصل بــا تیم
شــباب االهلــی امضــا کــرده اســت بــه خوبی
میداند برای تداوم حضور در ترکیب تیم باید
تابع تصمیمات سرمربی باشد .شباب االهلی
در حــال حاضر بــا  17امتیــاز از  10بــازی در رده
ســوم جدول ردهبندی لیگ برتر امــارات قرار
دارد .این مقام البته برای ســران باشگاه راضی
کننده نیســت و آنهــا دوســت دارند تیــم را در
ردههای اول و دوم جدول ببینند.
بازیکن آرژانتینی به جای هافبک برزیلی

نوراللهی در االهلی
میماند

ســایت «منبر االمارات» خبر داد باشگاه
شــباباالهلی تصمیــم گرفــت کــه کارلــوس
ادواردو ،هافبــک برزیلــیاش را در فهرســت
خــروج قــرار بدهــد و بــه جــای ایــن بازیکــن،
کارتابیا ،بازیکن آرژانتینی را به این تیم در نقل
و انتقــاالت زمســتانی برگرداند .ایــن در حالی
اســت که پیشتر برخی از رسانههای امارات از
جانشــینی هافبک آرژانتینی در ترکیب شباب
االهلــی بــه جــای احمــد نوراللهــی ،هافبک
ملیپوش کشورمان خبر داده بودند.
بدین ترتیب هافبک ســابق سرخپوشان
در ترکیب شباب االهلی تا پایان فصل ماندگار
شــد و بــه جــای او هافبــک برزیلــی ایــن تیــم
اماراتــی را تــرک میکند .مهدی قایــدی دیگر
بازیکن ایرانی شــباب االهلی است که قرارداد
 5ســاله با این باشــگاه شــهر دبــی دارد .هر دو
بازیکن ملیپــوش ایرانــی این روزها شــرایط
خوبی در ترکیب شباب االهلی دارند.

سالن کنفرانس

نویدکیا :هر کسی این
زمین را تأیید کرده
مدارکش را دور بریزد

محرم نویدکیا ،سرمربی تیم فوتبال
سپاهان از شرایط زمین ورزشگاه به شدت
گالیه داشت« :هر کسی این زمین را تأیید
کرده باید مدارکش را دور بریزد چون این
زمین به درد فوتبال نمیخورد .نمیدانم
چرا این زمین را تأیید میکنند؟ برای تیمی
مثل فجر که بعد از این همه سال به لیگ
برتر آمده باعث تأسف است شیراز چنین
زمین افتضاحی داشته باشد .شاید به
من ارتباطی نداشته باشد اما به سرمربی
فجر میگویم بازیهای بیرون را خوب
بازی میکنید .از  15بازی تا پایان فصل به
نظرم  5برد هم نمیآورند .به شهر دیگری
بروند و با این بازیکنان خوب در این زمین
نمیتوان کاری کرد .برای سازمان لیگ
باعث تأسف است ».او درباره حضور
هواداران و مکاتبه با سازمان لیگ اینطور
میگوید« :به سازمان لیگ نامه زدیم
و گفتیم شرایط برای هواداران چگونه
است که متأسفانه جواب ما را سازمان
لیگ نداد .استقالل و پرسپولیس با
هوادار بازی کردند .شرایط ما بهتر است و
استادیوم ما بهترین است حتی ای افسی
هم از امکانات تعریف کرد .امکانات
بهتری نسبت به تیمهای دیگر داریم
اما نمیدانم چرا جواب ما را نمیدهند
چون یک بازی با هوادار برای استقالل
دادند و حاال برای اینکه صدا بخوابد به
پرسپولیس میدهند باعث تأسف است.
اگر بازی با هوادار کار اشتباهی است چرا
دوباره اجازه بازی با هوادار را میدهند؟»
اما نویدکیا درباره پیروزی مقابل فجر
میگوید « :نیمه اول بازی معمولی بدون
بازیسازی خوب در زمین بد بود .نیم
ساعت اول نمیتوانستیم کاری کنیم،
بچهها تحت تأثیر زمین افتضاح بودند.
در ضربه ایستگاهی به گل رسیدیم .نیمه
دوم بهتر بودیم ،فجر احساسی بازی
میکرد چون میخواست جبران کند.
از روزنه دفاع مرکزی و توپهای پشت
محوطه استفاده کردیم ،موفق بودیم اما
اواخر بازی خیلی از موقعیتها استفاده
نکردیم .باز هم میگویم فجر تیم خوبی
است و بچههایشان با انگیزه کار میکردند
اما برادرانه میگویم این زمین به درد
فجر نمیخورد ».او از مهاجمان گل نزن
تیمش رضایت دارد« :بهترین مهاجمان
ایران را دارم .بچههای ما موقعیتهای
زیادی ایجاد کردند ،چه بازی با
ذوب آهن که باختیم چه بازی با تراکتور.
برای من مهم نیست مهاجم حتماً گل
بزند .دیدگاهی که به غلط جا افتاده است.
از مهاجمان راضی هستم و کارشان
را خوب انجام میدهند اما اینکه گل
میزنند یا نه برای من مهم نیست برای
خودشان مهم است».

