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بازتاب

ریکاردو آلوز :به خاطر
بردیف به تراکتور
آمدم

مهدی پاشازاده

بهروز نوروزیفرد

علیکیانیفر

خوشهطالیی حریف تدارکاتی سپاهان

مثل پارسال تیم جوانی هستیم

ک رقمی است
هدف ما رتبه ت 

شــاگردان ژوزه مورایــس روز جمعــه به مصاف تیم خوشــهطالیی ســاوه
بــا هدایــت مهــدی پاشــازاده خواهنــد رفــت .پیــش از ایــن قــرار بــود دو
تیــم آلومینیــوم اراک و ســپاهان در روز جمعــه بــه مصــاف هــم بروند که
ایــن بــازی دوســتانه لغو شــد .شــاگردان مهــدی رحمتــی نیز بــه احتمال
زیــاد روز جمعــه یک بازی دوســتانه با تیمی از لیگ دســته اول مســابقه
میدهنــد.

بهــروز نوروزیفــرد مدافــع پیــکان دربــاره شــرایط تیمش میگوید« :ســال
گذشــته هــم تیــم جوانی داشــتیم و در ایــن فصل هم جوانــان زیادی داریم
کــه بــا کیفیت هســتند و امیــدوارم بتوانند به تیم ملی برســند؛ ضمن اینکه
آقا مجتبی هم عالقهمند به کار کردن با آنهاست و امیدوارم بتوانند جواب
زحمــات ایشــان را بدهنــد .ســامان فــاح هــم در خــط دفاعــی مــا کاپیتــان
تیــم امیــد ایران اســت که امیــدوارم در تیم ملی بزرگســاالن بــازی کند».

علــی کیانیفــر بازیکــن تیــم نفــت مسجدســلیمان دربــاره شــرایط تیمش
میگوید« :نزدیک به  8یا  9نفر از بازیکنان خوب فصل قبل قراردادشــان
را تمدید کردند و چند بازیکن خوب نیز جذب کردیم .قطعا ًنفت میتواند
ک رقمی را کسب کند .با توجه به اینکه امسال تمرینات
امسال رتبهای ت 
را زود آغــاز کردیــم و شــرایط خیلــی خــوب بوده اســت ،به نظــرم بتوانیم در
چنــد هفتــه ابتدایی نتایج ایدهآلی کســب کنیم تا تک رقمی شــویم».

نیم فصل با تیمهای کرمانی

کویر در تب و تاب لیگ 22

هشــت روز به شــروع بیســت و دومین دوره لیگ برتر باقی مانده و  16تیم حاضر در این بازیها آخرین تالشهایشــان را برای هر چه بهتر آماده شــدن به کار میگیرند .حاال همه تیمها تمام بازیهایشــان
را تــا پایــان نیــم فصــل مــرور کردهانــد و خــوب میداننــد که با چه تیمهایی و در کدام هفته بازی دارند .در این مطلب بازیهای ســه تیم کرمانی را تا پایان نیمفصل مورد بررســی قرار میدهیم.

ZOOM
دربی در کویر
شاید اوج حساسیت
در فوتبال ،همین
دربیها باشد .دیدار
بین دو همشهری یا
هماستانی .کرمان از
این حیث ،بسیار غنی
شده؛آنها در کویر باید
دربیهای متعددی
را پشت سر بگذارند.
این موضوع میتواند
هواداران فوتبال در
کویر را به باالترین حد
از هیجان برساند .این
فصل برای کرمانیها،
فراموشنشدنی است.
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گزارش

دو دربی در  4هفته برای
گلگهر

امیــر قلعهنویــی بــا نتایجی کــه در دو
فصــل گذشــته بــا گل گهر به دســت
آورد و همیــن طــور بازیکنانــی کــه
جذب کرده انتظــار هواداران تیمش
را آنقــدر افزایش داده که حاال آنها به
چیزی جز کســب یک جام یا حداقل
کســب ســهمیه رضایــت نمیدهند.
طبــق برنامــه مســابقات ،آنهــا در 4
هفتــه ابتدایــی دو دربــی اســتانی را
برگــزار میکننــد .البتــه ابتــدا بایــد به
مصــاف تراکتــور برونــد کــه حــاال بــا
بردیــف و خارجیهایــی کــه جــذب
کــرده نســبت بــه فصــل قبــل بســیار
متفاوتتــر هســتند .در هفته دوم با
مــس رفســنجان رو بــه رو میشــوند؛
تیمــی کــه بهترین خــط حمله لیگ را
در اختیــار دارد.
بــرای امیــر قلعهنویــی بــازی هفتــه
سوم فوقالعاده اهمیت دارد .جایی
که باید مقابل تیم ســپاهان بایستد.
تیمــی کــه دو بــار بــا آن بــه قهرمانــی
لیگ رسیده اســت .حضور سرمربی
پرتغالــی ســپاهان هــم میتوانــد
انگیزههــای ژنــرال را بــرای شکســت

دادن او بیشــتر کنــد .در هفتــه
چهــارم گلگهــر دومیــن دربــیاش
را برگــزار خواهــد کــرد .ایــن بــازی از
همیــن االن حساســیت زیــادی دارد
چــرا کــه همیــن هفتــه گذشــته بــود
کــه در قالــب بــازی تدارکاتــی میــان
نیمکــت آنهــا و مس کرمــان درگیری
ایجــاد شــد و در نهایــت بــازی نیمــه
کاره مانــد .جــدال امیــر بــا تیمهــای
ا ســتقال ل  ،فــو ال د و پرســپو لیس
بــه ترتیــب در هفتههــای هفتــم،
یازدهــم و چهاردهــم خواهــد بود که
البتــه تقابلــش بــا اســتقالل هم مثل
همیشــه حســاس میشــود.

مس کرمان و  5+5بازی
سخت

تیــم مــس کرمــان در بازگشــتش بــه
لیــگ برتــر و در اولین بازی به مصاف
نفــت مسجد ســلیما ن مــیر و د .
شــاگردان فــرزاد حســینخانی دو تــا
پنج هفته ســخت و حســاس را پیش
رو دارند که اولین آن از هفته ســوم و
تقابل با اســتقالل آغاز میشــود .بعد
از این بازی ســخت آنهــا دربی کرمان
را بــا تیــم قلعهنویی برگــزار میکنند و
در ســومین هفتــه متوالی با نســاجی
بــازی خواهنــد کــرد .ایــن رویارویــی
یــادآور بــازی آنها در نیمــه نهایی جام

حذفــی فصــل قبــل خواهد بــود که با
برتــری نســاجی بــه پایان رســید .بعد
از ایــن بازی و قبل از مصاف با فوالد،
مــس بــا ذوب آهــن بــازی میکند.
اما مســیها در پنــج هفته پایانی هم
بر اســاس قرعه مســابقات بازیهای
حســاس را پیــش رو دارنــد .بــازی
بــا پرســپولیس در هفتــه یازدهــم و
قبــل از دربــی اســتانی مقابــل مــس
رفســنجا ن فو قا لعــا د ه حســا س
خواهــد بــود .فــرزاد حســینخانی
اگرچــه بایــد بــازی بــه بــازی پیــش
بــرود امــا باید برای هر  5بــازی پایانی
برنامــه داشــته باشــد.
در هفتــه ســیزدهم بــه خانــه تراکتور
میرونــد و در هفتــه چهاردهــم هــم
تازهواردهــا دوئلــی تماشــایی دارنــد.
البتــه بایــد دیــد تــا آن روز هــم مــس
و هــم ملــوان انزلــی چــه شــرایطی
خواهند داشت.
بــازی پایانــی نیــم فصــل هــم یکــی از
مهمترین بازیهای مســیها اســت.
ســپاهان کــه از همیــن حــاال بــرای
کســب جــام خیــز برداشــته در خانــه
خیلــی ســخت امتیــاز بــه حریفانــش
میدهــد .بــه همیــن دلیــل شــاید
بــرای حســینخانی هــم تســاوی در
نقــش جهــان نتیجــه قابــل قبولــی
باشد.

مس رفسنجان و هشت
هفته پایانی

محمــد ربیعــی ضمــن حفــظ نفــرات
اصلی فصل گذشــته (غیر از علیاری)
تقریبــا ًتمام بازیکنانــش را در اختیار
دارد و در کنــار هــم بازیکنــان بــا
کیفیتــی را مثــل پریــرا جــذب کــرده
کــه قــدرت خــط حملــه ایــن تیــم را
در کنــار منشــا چندیــن برابــر خواهد
کرد.
آنهــا لیــگ را بــا بــازی مقابل نســاجی
آغــاز میکننــد و پــس از آن در روز
دوم بازیهــا دربــی کرمــان را مقابــل
گلگهــر برگزار میکنند کــه در باال به
آن اشــاره شــد.
امــا بــر اســاس قرعــه مســابقات،
هشــت هفته پایانی این تیم نســبت
بــه بازیهای دیگر ســختتر اســت.
از هفتــه هشــتم تــا پانزدهــم آنهــا
بایــد بــه ترتیــب بــا تیمهــای تراکتور،
پرســپولیس ،نفت مسجدســلیمان،
ســپاهان ،مــس کرمــان ،ملــوان،
اســتقالل و پیــکان رو در رو شــوند.
در واقــع محمــد ربیعــی هر چــه در 7
بــازی ابتدایــی نیم فصــل امتیازهای
بیشــتری جمــع کنــد حاشــیه امنیت
بیشــتری بــا توجــه بــه هشــت بــازی
پایانــی بــرای خــودش ایجــاد خواهــد
کــرد.

برای امیر
قلعهنویی بازی
هفته سوم
فوقالعاده اهمیت
دارد .جایی که
باید مقابل تیم
سپاهان بایستد.
تیمی که دو بار
با آن به قهرمانی
لیگ رسیده است.
حضور سرمربی
پرتغالی سپاهان
هم میتواند
انگیزههای ژنرال را
برای شکست دادن
او بیشتر کند.
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اصفهان

سپاهان
با همین
مهاجمانش
ادامه
میدهد

از ابتــدای حضــور ژوزه مورایــس در
ســپاهان اخبــار زیــادی مبنــی بــر تمایل
با شــگا ه ســپا ها ن بــه خر یــد یــک
مهاجــم باکیفیــت خارجــی در فضــای
مجــازی مطــرح میشــد کــه مــوج آن
بــه رســانههای خارجــی هــم رســید امــا
در نهایــت مشــخص شــد ســپاهان
هیچگونــه تالشــی بــرای جــذب آنهــا
نکــرده بــود چــرا کــه اساســا ًنیــازی بــه
خریــد بازیکــن در آن ســطح بــرای ایــن
پست نداشتند .بافتمی گومیس و عمر
الســوما دو ســتارهای بودند کــه بارها در
شــبکههای اجتماعی به طالییپوشــان

اصفهان لینک شــدند امــا حضور هر دو
بازیکن در سپاهان از سوی مدیران این
باشــگاه تکذیــب شــد.
البتــه کــه بهصــورت کلــی هــم ســپاهان
کــه قرار اســت تحــت هدایــت مورایس
و دســتیارانش بــا سیســتم وینگرمحــور ِ
 4-3-3بــازی کنــد ،تنهــا به یــک مهاجم
هــدف در ترکیبــش نیــاز دارد و بــا توجــه
بــه حضــور شــهریار مغانلــو در ایــن
باشــگاه ،از طــرف کادر فنــی نیــازی بــه
خریــد بــزرگ دیگــری بــرای ایــن پســت
احســاس نمیشــود .بــا توجــه بــه ایــن
که ســه ســهمیه بازیکن خارجی توســط

ســپاهانیها بــا خریــد در پســتهای
وینگــر ،هافبک هجومی و مدافع میانی
پــر شــده ،منطقــی بــه نظر نمیرســد که
ســهمیه چهــارم خریــد بازیکــن خارجی
بــه جــذب یک بازیکن بــرای حضور روی
نیمکــت اختصــاص پیــدا کنــد.
کما اینکه شــهریار مغانلــو بهعنوان تک
مهاجــم چــه در پرســپولیس و چــه در
ســپاهان فصــل گذشــته عملکــرد قابل
ِ
قبولی داشته و برای این پست بازیکنی
همســطح ســایر ســتارههای ســپاهان
خواهــد بــود .از طــرف دیگــر قابلیــت
کامســوبا در بــازی در پســت مهاجــم

و حضــور آریــا یوســفی
بهعنــوان مهاجــم تیم
ملی امیــد در ترکیب
طالییپوشــان باعث
میشــود کــه اولویــت
کادرفنی و مدیران باشــگاه برای تقویت
اســکواد ســپاهان روی پســتهای
دیگــری متمرکــز شــود .بــه هــر حــال
ســپاهان بــدون جــذب بازیکنــان یــاد
شــده ،تیــم قدرتمنــدی بــه حســاب
میآیــد و از نــگاه هــواداران فوتبــال،
همچنــان یکــی از مدعیــان اصلــی بــه
شــمار مــیرود.

ریــکاردو آلــوز هافبــک تیــم تراکتــور
دربــاره پیوســتنش بــه ایــن تیــم
میگویــد« :بــا قربــان بردیــف بــرای
پیوســتن به تراکتــور صحبت کردم،
چــرا کــه قبــا ًدر غیــرت قزاقســتان
بــا هــم کار کــرده بودیــم .وقتــی
فهمیــدم او بــه تراکتور آمده اســت،
بــه پیشــنهاد تراکتــور جــواب مثبت
دادم .همچنیــن بــا تیاگــو فریــرا هم
در ایــن رابطــه صحبــت کــردم .از او
حرفهــای خــوب و مثبتــی دربــاره
تراکتور و هوادارانش شنیدم .خیلی
خوشــحالم کــه اینجــا هســتم ،از
اولیــن لحظات پیوســتن بــه تراکتور
هــواداران بــه خوبــی مــرا پذیرفتــه
و حمایتشــان را در شــبکههای
اجتماعــی نشــان دادهانــد .مــن از
قبل هــم میدانســتم که هــواداران
تراکتــور از بهترینهــا هســتند.
منتظر شــروع فصل جدید هستم و
امیــدوارم بتوانیم به کمک یکدیگر
تمامــی بازیهــا را بــرده و در پایــان
فصــل هوادارانمــان را خوشــحال
کنیــم».
او بــا اشــاره بــه شــناختش از
بازیکنــان ایرانــی اینطــور میگویــد:
«ســردار آزمــون و طارمــی را در بیــن
فوتبالیستهای ایرانی میشناسم،
بازیهــای طارمی را در پورتو دیدهام
و فکــر میکنــم ایــن دو نفــر جــزو
بهترینهــای ایــران هســتند».

اضافه شدن 3
بازیکن به تمرین
هوادار

با بــک مــر ا د ی  ،ا میر حســین
خدامــرادی و فــرزاد جعفــری در
نخســتین تمریــن هــوادار در تهران
بــه جمع شــاگردان ســاکت الهامی
اضافه شدند .آنها پس از پشت سر
گذاشــتن اردوی ده روزه در ترکیــه
کــه بــا انجــام ســه بــازی دوســتانه
بــا تیــم ملــی امیــد عمــان و دو تیــم
قطــری همراه بــود ادامــه تمرینات
را در تهــران شــروع کردند .در حالی
کــه هواداریهــا در ترکیــه در حــال
آمادهســازی بودنــد در تهــران نیــز
کارهــای قرارداد چند بازیکن نهایی
شــد و آنهــا در اولین تمریــن هوادار
در تهران به جمع شاگردان ساکت
الهامی اضافه شــدند .بابک مرادی
و فــرزاد جعفری در زمســتان فصل
گذشته به جمع هواداریها اضافه
شــدند و طی روزهای گذشــته برای
ادامــه همکاری با این تیم به توافق
رســیدند .امیرحســین خدامــرادی
نیــز کــه بــه طــور قرضــی در هــوادار
حضــور داشــت پــس از جدایــی از
استقالل ،قرارداد جدیدی با هوادار
امضا کرد و روز گذشته به تمرینات
اضافــه شــد .هــوادار پنــج دیــدار
تدارکاتــی اخیــر خــود را بــا پیــروزی
پشــت ســر گذاشــت و روز جمعــه
در ورزشــگاه دســتگردی به مصاف
اســتقالل تهــران خواهــد رفــت.

ثبت قرارداد
بازیکنان جدید
قراردادهــای بازیکنــان جدیــد
و تمدیــدی پرســپولیس دیــروز بــا
حضــور نماینــده ایــن باشــگاه ،در
هیــأت فوتبــال اســتان تهــران ثبت
شــد .محمد امــاموردی مدیــر امور
ورزشی پرسپولیس دیروز در محل
ســازمان لیــگ فوتبــال حاضــر و
مــدارک این بازیکنــان برای ثبت در
دفاتر و انجام اقدامات برای صدور
کارت بــازی ،تحویــل داده شــد.
گئو رگــی گو لســیا نی  ،ســعید
صادقی ،علیرضا بیرانوند ،مرتضی
پورعلیگنجــی ،ســینا اســدبیگی،
محمدمهــدی احمــدی ،مهرشــاد
اســدی ،دانیــال اســماعیلیفر و
ســروش رفیعــی بازیکنانــی بودنــد
کــه امور ثبت قــرارداد آنها در هیأت
فوتبال تهران و سازمان لیگ جهت
اخــذ کارت مســابقات انجــام شــد.

