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امروز نودو یکمین شماره از ویژهنامه آخر هفته ایرانورزشی
به چاپ رسید .ضمیمهای رایگان برای مخاطبان فهیمی که در
این روزهای سخت با ما ماندند و تنهایمان نگذاشتند .استقبال
از ویژهنامه تحلیلی-گزارشی ایرانورزشی نشان داد شما
عزیزان بهدنبال مطالب تازه ،گفتهنشده و روایتنشده هستید.
هر پنجشنبه همراه با روزنامه 16 ،صفحه ویژهنامه آخرهفته
توزیع میشود تا درباره پشتپرده اتفاقات ورزش بیشتر از قبل
بدانید ،عمیقتر تحلیل کنید و دور از روزمرگیهای ورزش ایران،
اطالعات بیشتری به دست آورید .ممنون میشویم به رسم
همیشه ،ما را به دوستانتان و عالقهمندان ورزش معرفی کنید.

سرانجام پرسپولیس

خلع سالح استقالل در سیرجان
سازمان لیگ ساعاتی مانده به شروع بازی مانع حضور دو مهاجم
خارجی استقالل شد .شاگردان مجیدی ،شوکه از این اتفاق نمایش
ضعیفی داشتند و مقابل گلگهر به تساوی بدون گل رضایت دادند.

ر ضم
ی
ایگا مه
ن

سرخپوشان پس از سه بازی پرانتقاد ،نمایش خوبی داشتند و
با شکست نفت آبادان به دو امتیازی صدرنشین رسیدند

صحنه شوت عبدی که از خط دروازه عبور کرد
ولی داور این گل را تشخیص نداد

هر کسی باشد اعتراض میکند
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مانوئل فرناندز ،سرمربی تیم ملی هندبال:
خوششانس هستید و روی خندان مرا دیدهاید

اگر به تیم ملی ایران باور
نداشتم ،اینجا نبودم
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حفاظت از اقتصاد استقالل یا زیان برای استقالل؟

اثر وارونه آییننامه
سازمان لیگ
سرمقاله

فرشاد کاسنژاد

@Farshadcasnejad

ســازمان لیــگ حتــی اگــر حســاب و کتــاب نــدارد ،احتمــاالً در
ســاختمانش یک ماشــین حســاب پیدا میشــود .آییننامه سازمان
لیگ درباره اســتخدام بازیکن یا مربی خارجی نه تنها کارکردی برای
حفاظت از اقتصاد باشــگاهها نداشــته ،بلکــه زیان مالــی پدید آورده
است .رئیس این سازمان باید بنشــیند و محاسبه کند که عصر دیروز با
یک تصمیم ،استقالل را با چقدر زیان مالی مواجه کرده است.
استقالل دیروز شــاید حدود  ۵۰۰میلیون تومان زیان دید ،چون
دســتمزد روی ژســتد و کوین یامگا را باید پرداخت کند اما نتوانســت
از آنهــا در بــازی بهره ببــرد .اگــر در بازیهای آینــده  -تا ایجــاد توافق
با ســازمان لیــگ دربــاره ضمانتنامهها  -اســتقالل اجازه اســتفاده
از بازیکنانش را نداشــته باشــد ،این زیان بیشــتر و بیشــتر خواهد شــد.
ســازمان لیگ اگر ضمانتنامه اســتقالل برای قرارداد ژســتد و یامگا
را ســرانجام نپذیــرد ،اســتقالل امــا بایــد تمــام دســتمزد دو بازیکــن
خارجیاش را پرداخت کند.
آییننامه ســازمان لیــگ بایــد بازدارنده باشــد که باشــگاههای
بدهکار یا باشــگاههایی که نمیتوانند پرداخت دســتمزد بازیکنان و
مربیان خارجــی را تضمین کنند ،اجازه عقد قرارداد نداشــته باشــند.
ممانعت از بــازی بازیکن خارجی بعد از عقد قــرارداد دیگر حفاظت
از اقتصاد باشــگاه نیســت ،بلکه زیان مالی برای باشــگاه است .با این
نوع تصمیمات ســازمان لیــگ ،آییننامه اســتخدام بازیکن و مربی
خارجــی نتیجــه وارونــهای دارد .این یعنی ســازمان لیگ بــا مفاهیم
و کارآیــی آییننامه خودش آشــنا نیســت و نمیداند چــرا آییننامه
مینویسد.
اســتقالل طــی ســالهای اخیــر حتــی دســتمزد یــک بازیکن یا
مربی خارجی خــود را به موقــع و دقیق پرداخت نکرده اســت ،مثل
بســیاری دیگــر از باشــگاهها  -معروفترینــش پرســپولیس -که آنها
نیز بــه قراردادهای خود متعهد نبودند .ســازمان لیگ وقتی با چنین
باشــگاههایی مواجه اســت ،پیش از عقــد قرارداد بایــد ضمانتنامه
را طلــب کند .اینکه ســازمان لیــگ به یک باشــگاه فرصــت بدهد که
هفتهها بعد از قرارداد ضمانتنامه را ارائه کند ،بیمعناســت و دیگر
قــرارداد امضــا شــده و ممانعــت از انجام بازی هــم دیگــر بیفایده و
زیانبار است.
از ســایر نــکات بیمنطــق در آییننامــه ســازمان لیــگ و طلب
ضمانتنامه پرداخت دســتمزد بازیکن و مربی خارجی ،این اســت
که چــرا بــرای پرداخــت دســتمزد بازیکــن و مربــی ایرانــی تضمین
نمیخواهند؟ خود قرارداد به اندازه کافی باید معتبر باشــد و باشگاه
را به پرداخت دستمزد متعهد کند و نهادهای انضباطی باید برخورد
قاطــع در مقابل بدعهدی داشــته باشــند .این تبعیضآمیز اســت که
فقــط بــرای قــرارداد بازیکن و مربــی خارجــی تضمیــن بخواهند اما
بازیکــن و مربی ایرانــی باید قراردادهایش را به دســت بگیــرد و آواره
باشد تا سرانجام بخشی از دستمزدش را از باشگاهها دریافت کند.
ایــن توضیح بدیهی الزم اســت که بازیکن و مربــی تنها آن چند
یا چندین ســلبریتی ورزشی نیســتند که با زور شــبکههای اجتماعی و
هواداران همیشــه به دستمزد خود میرســند ،بلکه منظور از بازیکن
و مربی آن چند صد بازیکن و مربی هســتند که همیشه با باشگاههای
بیتعهد مواجهاند و قوانین از آنها حمایت کافی نمیکند که به تمام
حقوق خود دسترسی داشته باشند.
آنچه دیروز پیــش از بازی گلگهر  -اســتقالل رخ داد ،نه توجه به
آییننامه و اجرای ســختگیرانه آن ،بلکه نمایشــی برای اثبات این بود
که نهــاد برگزارکننده لیگ ماهیت و مفهــوم آییننامهای که خودش
تنظیــم کرده را نمیشناســد و اثــر منفی از اجــرای آن بجــا میگذارد.
عجیب است اما چنین است.
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صدرنشینیسپاهان
در شیراز
تیتر یک

ایــران ورزشــی -پرســپولیس بعــد از  ۳بــازی
دوری از بــرد و البتــه موقعیتهای گلی کــه در بازی
مس رفســنجان به حریف داد دوباره درصدد تغییر
سیســتم برآمــد و بــه سیســتم  ۴دفاعه برگشــت .با
اینحال از آنجایی که ســرخها که در فــاز حمله هم
طی  ۳بازی گذشته توفیقی نداشته و موقعیتهای
گل چندانی بهدســت نیاورده بودنــد در خط میانی
نیز با تغییرات عمدهای مواجه شــدند .غیر از بیرون
رفتن رضا اسدی که در تمام بازیهای قبلی فیکس
بود و بازگشــت احســان پهلــوان به ترکیــب اصلی،
بهنظر میرســید امید عالیشــاه و مهــدی ترابی هم
مهره های کام ً
ال آزادی هســتند کــه گاهی میتوانند
هافبک دفاعی و گاهی هافبک تهاجمی باشند.
بــا حضــور فیکــس وحیــد امیــری و بازگشــت
حامــد لــک ،ترکیــب پرســپولیس ترکیــب تــازه و
متفاوتــی بهنظــر میرســید ضمــن اینکــه حضور
تماشــاگران بعد از  ۲۱مــاه میتوانســت تیم یحیی
را به ســوی پیروزی هل دهد که حداقــل در نیمه اول
چنیــن اتفاقی رخ نــداد .در ابتدای مســابقه شــروع
پرســپولیس هیجانانگیز و دلچســب بود و سرخها
با ضرباهنگی حاصل از تشــویق یکدست هواداران
خــود ریتمــی نســبتاً دلچســب و جالــب داشــتند
امــا این ریتــم و حرکت ســریع بــرای رســیدن به گل
زودهنــگام تنهــا  ۵دقیقــه دوام داشــت و منجــر به
موقعیت خاصی نشد .در نقطه مقابل تیم علیرضا
منصوریان که جسور و کام ً
ال حساب شده و هدفمند
بــازی میکــرد  ۵دقیقــه دوم را در دســت گرفت اما
آنها نیز موقعیتــی خلق نکردند تــا اینکه میهمان
عقب نشست و مشــغول تماشای حرکات بازیکنان
یحیی با توپ شــد که البته بینظم و لجامگســیخته
بهنظــر میرســید .پرســپولیس بــا وجــود شــرایط

سرعت شوت عبدی زیاد بود
و داور نتوانست تشخیص بدهد

منصوریان:بدونهنرنمایی
لک ،بازی مساوی میشد
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نویدکیا :هر کسی این زمین را تأیید کرده
مدارکش را دور بریزد
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بهتری که در خط دفاعی داشــت در فــاز حمله برای
خلق موقعیت بهوضوح مشــکل داشت و حرکات
ترکیبی بازیکنان این تیم از جناحین و مرکز همواره
ناقص میماند.
بــا مصدومیت احســان پهلــوان در دقیقه ۲۵
و بیرون رفتــن او از میدان کمــال کامیابینیا که بعد
از  ۶مــاه به زمیــن آمده ترکیب وســط زمیــن باز هم
تغییر کرد و این میتوانســت نقشههای اولیه یحیی
و کادر فنــی پرســپولیس را بیشــتر بههــم بریــزد .در
ادامه شرایط پرســپولیس در فاز حمله تغییر نکرد و
با اینکه این تیــم در حفظ توپ و بــازی مالکانه بهتر
از حریف کار میکرد اما موقعیتی به دست نیاورد.
مهمتریــن اتفاقــات نیمــه نخســت غیــر از
آسیبدیدگی پهلوان و تعویض او صحنه مشکوک
در محوطــه جریمــه صنعــت نفــت بــود کــه داور
بهخاطر تمــارض به مهــدی ترابی اخطــار داد ولی
در تصویــر تلویزیونــی اینطور بهنظر میرســید که
مدافع میانی نفت پای ترابی را زده است .همچنین
احمد گوهــری دروازهبان نفت هــم در دقیقه  ۳۸از
داور بهخاطر تلف کردن وقت کارت زرد گرفت.
پرســپولیس در  ۵دقیقــه پایانی مســابقه ریتم
نسبتاً بهتری پیدا کرد و تا خلق موقعیتهای نصفه
و نیمه پیش رفت اما بــاز هم دفاع هماهنگ نفت و
ناکارآمدی ســرخها در ارســال پاس نهایی منجر به
این شــد تا این تیم بدون موقعیــت گل جدی و تنها
با یکی دو ضربه بســیار آرام به سمت دروازه حریف
نیمه نخســت را تمام کند و به فکــر تغییرات در فرم
بازی برای نیمه دوم باشد.
با وجــود نیاز پرســپولیس برای رســیدن به گل
برتــری اما ایــن علیرضــا منصوریان بود کــه بین دو
نیمه نخســتین تعویض خود را در کناره خط میانی
تیمــش انجــام داد .با اینحال شــروع پرســپولیس
در نیمــه دوم مثــل شــروع بــازی هیجانانگیزتــر و

تهاجمیتر بود ولی باز هم منجر به خلق موقعیت
نشد .پرســپولیس در  ۱۰دقیقه ابتدایی میتوانست
دو موقعیت گل بســازد امــا یکبار عیســی آلکثیر
ضربــه خطرنــاک ترابــی را بــاک کــرد و بــار دوم
خــودش نتوانســت در موقعیــت مناســب ضربــه
نهایی را بهخوبی شلیک کند.
اولین ضربه به چارچوب سرخها در نیمه دوم
با وجود بازی مالکانه در دقیقه  ۵۵رخ داد که ســانتر
شــیری با ضربــه روی پای آل کثیــر گلر نفــت آبادان
را چنــدان بهزحمــت نینداخــت .ســرانجام بعد از
حدود  ۲۰دقیقــه بازی نه چنــدان فوقالعاده در فاز
حمله یحیــی از مهدی عبــدی در خط حمله ســود
برد تا بــا  ۲مهاجم نوک بــه بازی ادامه دهد و فشــار
بیشتری روی دروازه حریف گذاشت.
فقــط ۳دقیقه بعــد از ورود عبدی او بــا مانوری
تماشــایی و شــوت فوقالعاده تــوپ را به تیــر افقی
کوباند و در شــرایطی کــه بهنظر می رســید توپ گل
شــده باشــد اما کمــکداور ایــن گل واضــح را ندید.
لحظهای بعد نیمکت پرســپولیس با درک این نکته
که توپ از خط عبور کرده بوده بهشدت به تیم داوری
معترض شــد و بازی برای دقایقی به جنجال کشــید
اما اعتــراض نیمکت ســرخها فایده نداشــت و تنها
یک کارت زرد برای افشین پیروانی بهدنبال آورد.
پرســپولیس بعد از این گل نادیده گرفته شــده
از ســوی تیم داوری عقب ننشســت و بــرای  ۶دقیقه
دیگــر فوتبــال فوقالعــادهای را به اجرا گذاشــت تا
اینکــه دقیقه  ۷۲بــا ضربه پای چپ میالد ســرلک و
برخورد توپ به پای میثم تهیدســت باالخره به گل
و مزد برتریاش رسید.
باوجود برتــری ،بــازی مالکانــه و نمایش برتر
ســرخها حداقــل بــرای پنج شــش دقیقه دیگــر نیز
ادامه یافت تا اینکــه علیرضا منصوریان  ۲تعویض
دیگر در خــط میانی تیمش انجام داد و شــرایط را تا

حدودی برای تیمش تغییر داد.
دقیقــه  ۷۹بــا ضربــه کرنــر ارســالی نفتیهــا و
خــروج اشــتباه حامد لــک نزدیــک بود ضربه ســر
بختیاری تمام داشــتههای پرسپولیس را به باد دهد
اما با خوششانسی سرخها توپ گل نشد.
 ۴دقیقــه بعد طالــب ریکانــی از داور مســابقه
اخطار گرفت و لحظاتی بعد تعویض شد اما دقیقه
 ۸۵اتفــاق عجیبــی مقابــل دروازه پرســپولیس رخ
داد .در ایــن لحظــه پاس به عقــب فرشــاد فرجی با
کنترل ناقــص حامد لک مواجه شــد و وقتی توپ از
میــان پاهــای او عبور کــرد نزدیک بود با یــک گل به
خودی عجیب بازی مساوی شود اما لک دواندوان
خــودش را به توپ رســاند و بعد از برخــورد توپ به
تیر دروازه موفق شــد خودش و پرسپولیس را از یک
فاجعه نجات دهد.
در دقایق پایانی بهنظر می رســید پرســپولیس
بعد از  ۳بازی دوری از پیروزی دنبال کنترل مســابقه
و رســیدن به  ۳امتیاز روحیهبخش است .بااینحال
دقیقه  ۸۹پاس عالیشــاه و ضربــه آلکثیر موقعیت
نصف و نیمه دیگری آفرید .در وقتهای تلفشــده
پرســپولیس تا حدودی کنتــرل بازی را از دســت داد
و نزدیــک بود در دقیقــه  ۹۲همهچیز را بــه باد دهد.
در ایــن صحنــه بعد از لــو دادن تــوپ توســط ترابی
صنعت نفت بــه بهترین موقعیتش برای رســیدن
به نتیجه مســاوی رســید امــا حامد لــک در مصاف
تکبهتک با پــا ضربه مهاجم میهمــان را دفع کرد
و اینچنین بــود که تیمش را در بازی نگهداشــت .با
ورود ابراهیمــی به خط دفــاع پرســپولیس و بعد از
 ۴دقیقه وقت تلفشــده داور مســابقه ســوت پایان
را کشــید و پرسپولیس سرانجام بهســختی و در یک
بازی پر اتفاق در اولین حضور هوادارانش سه امتیاز
شــیرین را به جیب زد تا به رده چهــارم و دو امتیازی
سپاهان در صدر جدول برسد.

وقتی داور گل سالم را تأیید نمیکند هر کسی باشد اعتراض میکند

گلمحمدی :لیگ تازه برای ما شروع شده است

یحیــی گلمحمــدی پــس از پیــروزی یک بــر صفر پرســپولیس
مقابل صنعت نفت آبادان در نشســت خبــری گفت« :بازی خوبی
انجام دادیم و مســابقه دو تیم بسیار نزدیک بود .یک گل هم زدیم که
ســالم بود اما داور آن را نگرفت ».ســرمربی پرســپولیس اضافه کرد:
«بهترین اتفاق بازی حضور هواداران بود و از تمام آنها تشکر میکنم
که حمایت خوبی از ما داشــتند .این روز خوبی برای پرسپولیس بود
که بعد از  2ســال شــاهد حضور هواداران بودیم .خدا را شکر که بازی
حساســی را بردیــم .این  3امتیــاز برای ما بســیار حیاتــی و مهم بود.
بازی رو به جلویی انجام دادیم و در هــر دو نیمه کنترل خوبی بر بازی
داشــتیم .هر زمانی که خواستیم به بازی ســرعت دادیم و به فرصت
رســیدیم .در مجموع بازی زیبایی بود و موقعیتهای خوبی داشتیم
که گل هم زدیم اما داور تأیید نکرد».
گل محمدی ادامه داد« :این برد را به هواداران تبریک میگویم
و از بازیکنان تشــکر میکنم که تمرکز باالیی داشــتند .آنها مشــکالت
زیادی داشــتند و دلــم نمیخواهد در مورد ایــن موضوعات صحبت
کنم .خواســتههای بازیکنان و تعهداتی که نسبت به آنها وجود دارد
نیازمنــد تفکــر و تالش بیشــتری اســت .بایــد خودمان را بــرای بازی

بعدی آماده کنیم .لیگ تازه برای ما شــروع شــده است .اتفاقاتی که
در بازیهای گذشــته افتاد تمام شــد و ایــن  3امتیاز کمــک خوبی به
ما کرد که جهش خوبی در جدول داشــته باشــیم و از نظر روحی برای
بازیهای بعدی آماده شویم».
او در مــورد صحنههایــی که بــه داوری معترض بــود و کارت زرد
دریافت کــرد ،گفت« :من کارت زرد نگرفتــم! گرفتم؟ واقعاً؟ خودم
نمیدانم و یادم نیســت .وقتی استرس و فشــار زیادی روی تیم باشد
و خیلــی ســالم به گل میرســیم و داور تأیید نمیکند هرکســی باشــد
اعتــراض میکنــد .ما هــم معقوالنه اعتــراض کردیــم و در حد کارت
زرد نبود .داوران ما احتیاج بــه حمایت دارند ،چون در فوتبال ایران
کارشــان ســخت اســت ،چون امکانات کافی وجــود نــدارد و از نظر
مالی هم حــق و حقــوق پایینی دریافت میکنند .همیشــه دوســت
داشتم فضای داوری آرام باشد تا بتوانند روی کار خود تمرکز کنند اما
کارشان در ایران واقعاً سخت است».
پرســپولیس در ایــن بازی دوباره بــا چهار دفاع بــازی کرد و برای
اولیــن بــار در ایــن فصــل توانســت دروازهاش را بســته نگــه دارد.
گلمحمــدی در ایــن بــاره گفــت« :از نظر دفاعــی روز بســیار خوبی

علیرضــا منصوریــان ،ســرمربی صنعت نفــت آبادان
سرعت شوت عبدی زیاد بود و
داور نتوانست تشخیص بدهد پس از شکســت یک بــر صفر تیمــش مقابل پرســپولیس در
منصوریان :نشســت خبری گفت« :بازیکنان ما خیلی خوب بازی کردند
و بعد از یک بر صفر چند تعویض انجام دادیم که باعث شد
بدونهنرنمایی بازی را در دســت بگیرند .وقتی مقابل پرسپولیس و استقالل
لک ،بازی بــازی میکنید زیــاد فرصت گل نصیب تیم شــما نمیشــود
ولی بازیکنی که به زمین فرســتادیم تمــام تالش خود را کرد
مساوی میشد کــه گل بزند اما حامد لک بــا هنرنمایی اجــازه گلزنی نداد».

عکس  :نعیم احمدی  /ایران ورزشی

گلمحمدی:
لیگ تازه برای ما
شروع شده است

داشــتیم .کمتریــن موقعیــت را به حریــف دادیــم .فرصتهایی که
داشــتند هم به دلیل توپی بود که هافبکها از دست دادند و حامد به
خوبی توپ را دفع کرد .دروازهبانهای تیم آماده هســتند و روز خوب
گلرمان بود .اشــتباه ممکن اســت برای هــر دروازهبانــی پیش بیاید.
امروز از نوع دفاع تیم راضی بودیم».
گلمحمــدی پیــش از بازی درخواســت کرده بــود که وضعیت
مدیریــت پرســپولیس هرچــه زودتــر مشــخص شــود .بــه همیــن
دلیــل حمید ســجادی دیروز مصاحبهای داشــت و پاســخ ســرمربی
پرســپولیس را اینگونــه داد« :خواهــش میکنم مســائل فنــی تیم را
بعضیها بیخودی به مســائل مدیریتی ربط ندهند .کجای دنیا نتایج
فنی یک تیم به مدیریت مربوط میشــود که اینجا مربوط شود؟ اینها
بهانه اســت و خواهــش میکنم جامعــه ورزش وارد این حاشــیهها
نشوند».
در نشست خبری خبرنگاران از گلمحمدی خواستند که درباره
اظهــارات وزیر صحبــت کند و او پاســخ داد« :من قبل از بــازی کامالً
محترمانه صحبت کردم اما نمیدانم چرا وی به آن شــکل صحبت
کرد ،شاید او تحت فشار بود».

منصوریــان ادامــه داد« :در دقیقــه  93حــق ما ایــن بود گل
بزنیم و حداقل یک مســاوی از این بازی بگیریم .بعد از بازی
از هــواداران نفت تشــکر کردیــم چون آنهــا با برد تیمشــان
خوشحال میشــوند و با باختشان اشک میریزند .گلی که
خوردیم تاکتیکی نبود و به دفاع تیم ما خورد .ســعی ما این
بود توپ و میدان را به پرســپولیس بدهیم و از ورود بازیکنان
این تیم بــه  18قدم جلوگیری کنیــم .از دور نگاه کردم ،وقتی
گل خوردیم توپ به ســاق پای بازیکن ما خــورد .نمیتوانم

بگویــم که این اشــتباه فــردی بود ولــی روی خوش شانســی
پرسپولیس بود».
او درباره صحنهای که داور نتوانســت عبور ضربه عبدی
از خط دروازه صنعت نفت را تشــخیص بدهد هم گفت« :در
یک صحنه هم توپ به تیر دروازه مــا خورد که پیروانی به آن
اعتراض داشــت اما ســرعت ضربــه آنقدر زیاد بــود که حتی
اگر داور پشت دروازه هم داشــتیم نمیتوانست آن صحنه را
ببیند».

نکونام :پیروز شدیم اما نباید ایرادات را فراموش کنیم

جــواد نکونام در دومیــن بازی روی نیمکت فــوالد هم به پیروزی رســید و تیمش در
اصفهان توانســت ذوبآهن را شکســت دهد .او در نشســت خبری درباره این بازی گفت:
«میدانســتیم ذوبآهن تیم خــوب ،جاندار و بابرنامهای اســت ،ولــی روی نقاط ضعف
و قــوت کار کرده بودیــم .موقعیتهای زیــادی داشــتیم و نیمه دوم اگر دقــت میکردیم
میتوانســتیم باز هم گل بزنیم .برد شــیرینی در خانه حریف بود آن هم مقابل ذوبآهن
که امسال متحول شده است .تیم ما هنوز کار دارد و توانایی بچهها نیز باالتر است .درست
اســت بردیم اما نباید ایرادات را فرامــوش کرد و باید نقاط ضعف را برطــرف و تیم را بهتر
کرد .از شــکل تیم راضی هستم اما هنوز به دلخواه من نرســیده است ».سرمربی فوالد در
مورد ضعف بدنــی تیمش هم گفت« :ما زمانی برای بدنســازی نداریم و هر  5-4روز یک
بــار بازی داریم .تنها راهی که داریم این اســت تــا جایی که میتوانیم شــرایط بدنیمان را
کنترل کنیم تا به نیم فصل برســیم .مشــکلی از این بابت ندارم و من تیم را با آگاهی از این
شرایط انتخاب کردم».

شرایط سختی دارم

غفوری :تساوی عادالنه بود

وریا غفوری ،کاپیتان اســتقالل معتقد اســت که بازی تیمش مقابــل گلگهر برای هر
دو تیم بازی خوبی نبود و شــکل خوبی نداشــت .غفوری درباره بــازی نکردن دو مهاجم
خارجی استقالل گفت« :متأسفانه نمیدانم دلیلش چه بود .نتوانستیم از این دو بازیکن
اســتفاده کنیــم .در کل برای هــر دو تیم بــازی خوبی نبود و شــکل خوبی نداشــت .نتیجه
مساوی عادالنه بود».
او درباره سه تساوی متوالی استقالل که این تیم را تا حدودی از صدر جدول دور کرده
هم گفت« :باید بهتر باشــیم و بهتــر بازی کنیم تا هــواداران راضی باشــند و خودمان هم
لــذت ببریم .باید در بازیهای آینده عملکرد بهتری داشــته باشــیم ».وریــا ادامه داد« :در
مورد خودم فشــارهای عجیب و غریبی چه از داخل تیم و چه از بیرون وجود دارد .شرایط
ســختی دارم .امیدوارم هرچه زودتر از این شــرایط خارج شــوم و بهتر بازی کنم .اگر الزم
باشد در هفتههای آینده بیشتر توضیح میدهم اما در کل شرایط سختی دارم».

ادووکات سرانجام استعفا داد

پتروویچ ،سرمربی جدید عراق

دیک ادووکات ،مربی هلندی که از شــش بــازی مرحله مقدماتی جــام جهانی تنها
چهار امتیاز گرفته بود و بردی نداشــت از هدایت تیم ملی عراق استعفا کرد .این در حالی
اســت که عدنان درجال ،رئیس فدراســیون فوتبــال و وزیر ورزش عــراق حامی این مربی
بودند.
وب ســایت عراقی وین وین بــه نقل از منابع ویــژه خود فاش کرد کــه ژلیکو پتروویچ
مونتهنگرویــی ،کمــک مربی تیم ملی عراق قرار اســت جانشــین ادووکات شــود .ظاهراً
ادووکات بــه دلیــل بیمــاری همســرش و ناتوانــی در همراهــی عــراق در جــام ملتهای
عرب و مقدماتی جام جهانی ،ضمن عذرخواهی رســمی اســتعفای خــود را به مقامات
فدراســیون فوتبــال عــراق تحویل داده اســت .به دلیــل فاصله انــدک تا زمــان آغاز جام
ملتهای عرب ،وظیفه هدایت عراق به پتروویچ ،دســتیار ادووکات محول شــده اســت.
بــازی بعدی عراق در مقدماتی جام جهانی هفتم بهمــن مقابل تیم ملی ایران در تهران
خواهد بود.
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مس رفسنجان
تراکتور
فجر سپاسی
نساجی مازندران
نفت مسجدسلیمان
هوادار
صنعت نفت آبادان
پدیده مشهد

جدول لیگ برتر

بازي

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

برد مساوی باخت

4
3
3
3
3
2
3
3
2
2
2
1
1
1
1
0

1
3
3
2
2
4
1
0
2
1
1
3
2
1
1
1

1
0
0
1
1
0
2
3
2
3
3
2
3
4
4
5

زده

8
6
5
8
7
7
5
4
6
6
4
5
2
2
2
1

خورده تفاضل امتياز

1
1
1
5
4
3
7
5
5
7
5
7
6
5
7
9

7
5
4
3
3
4
-2
-1
1
-1
-1
-2
-4
-3
-5
-8

13
12
12
11
11
10
10
9
8
7
7
6
5
4
4
1

