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فوتبال ایران

پنجشنبه  31شهریور  1401سال بیست و ششم شماره 7135

در آینه لیگ

z

مصاحبه

سیروس سنگچولی:

با کارشکنیها
میخواهند امید
وحدت منحل شود

ســیروس ســنگچولی ،ســرمربی
امیــد وحــدت خراســان دربــاره
شکستهای ســنگین تیم فوتبال
امیــد وحــدت در لیــگ دســته
اول فوتبــال میگویــد« :از ابتــدا
ل و انتقاالتی
میدانســتم پنجره نق 
باشــگاه بســته اســت .بــا ایــن حال
قــرار شــد کارت بــازی چهــار بازیکن
رده امیــد خودمــان صــادر شــود.
مالــک جدیــد باشــگاه نمیتوانــد
قراردادهــا را ثبــت کنــد و حیدرپــور
و حمیــداوی (مدیرعامــل و مالکان
پیشــین شــهر خودرو) در این راستا
بــا مــا همــکاری نکردنــد».
او در پاســخ بــه ایــن پرســش که آیا
نکته مشــکوکی در میــان بازیکنان
امید وحدت مشــاهده کرده اســت
یــا خیــر ،میگویــد« :بازیکنــان مــا
 15تــا  18ســاله هســتند و در انــدازه
شــرطبندی نیســتند .بازیکنــان مــا
تــوان فنــی بســیار پایینــی دارنــد،
امــا گــروه خونــی آنها به شــرطبندی
نمیخــورد .شــهر خــودرو روزی
شــخصیت داشــت ،امــا از زمــان
حضــور حمیــداوی بــه سراشــیبی
افتــاد .او تیــم را رهــا نمیکنــد و بــا
کارشــکنیهایش میخواهــد امید
وحــدت منحــل شــود».

سعید دقیقی

سپاهان

رضا دهقانی

استعفای ناگهانی از شمس آذر

به مصاف النجف عراق میرود

باید با قدرت جلو برویم

سعید دقیقی سرمربی تیم فوتبال شمسآذر قزوین پس از پیروزی روز سهشنبه
تیمش برابر شــهرداری همدان از ســمتش اســتعفا کرد و دیروز هیــأت مدیره این
باشــگاه در تصمیمــی عجیــب بــا ایــن اســتعفا موافقــت کــرد .ایــن در حالی اســت
کــه بــا گذشــت پنــج هفتــه از شــروع لیــگ یــک ،شــمسآذر قزویــن بــدون باخت و
بــا  ۱۳امتیــاز صدرنشــین این مســابقات اســت و شــانس زیــادی برای لیــگ برتری
شــدن دارد.

تمرینات س ــپاهان بعد از تعطیلی مس ــابقات لیگ برتر ادامه دارد و این تیم قرار
اس ــت عصر پنجش ــنبه اولین بازی تدارکاتیاش را برگزار کند .این بازی تدارکاتی
برابر النجف عراق خواهد بود که در ورزشگاه نقشجهان برگزار میشود .اعضای
این تیم عراقی چند روزی اس ــت که در اصفهان هس ــتند و روز پنجشنبه در اولین
بازی دوستانهش ــان برابر س ــپاهان ق ــرار خواهند گرفت .تی ــم النجف عراق پیش
از این هم مقابل س ــپاهان نوی ــن به میدان رفت.

نفــت مسجدســلیمان خیلــی امیــدوار بود کــه مقابل  2تیم بــزرگ پایتخــت امتیاز
بگیرنــد امــا اینطــور نشــد .رضــا دهقانــی هافبــک نفتیهــا در ایــن مــورد میگوید:
«سعی کردیم امسال با تمام وجود بازی کنیم .با درایت آقای مهاجری و کادرفنی
توانســتیم فوتبــال خوبــی بــه نمایــش بگذاریــم امــا ایــن موضــوع مســئولیت ما را
ســنگینتر میکنــد کــه در ادامــه راه هــم بتوانیــم همینقــدر با قــدرت جلــو برویم؛
قطعــا ًایــن کار مــا را ســختتر کرده اســت .بایــد تالشمــان را  2برابــر کنیم».

نیما انتظاری:

قرار نیست هوادار
تا پایان لیگ
شکست نخورد

نیما انتظاری هافبک هوادار تهران
درباره دو شکست پیاپی تیمش در
لیگ برتر اینطور توضیح میدهد:
«متأســفانه در دو بازی آخر شــرایط
خوبی برای ما رقم نخورد ،خصوصا ً
در بازی با پرسپولیس که روز خوبی
نداشــتیم و نتیجه را واگذار کردیم.
البتــه در بــازی بــا مــس رفســنجان
حقمــان باخــت نبــود و حداقــل
میتو ا نســتیم یــک مســا و ی
بگیریــم .بــا این حال ایــن دو باخت
را فرامــوش کردهایــم و مطمئنــا ًدر
شــروع مجــدد لیــگ نتایــج اخیــر را
جبــران خواهیــم کرد».
او ادامه میدهد« :قرار نیســت ما تا
آخر لیگ نبازیم و در فوتبال همیشه
برد و باخت وجود دارد ،ولی مهم این
است که بتوانیم از شکستها درس
بگیریم .ما قطعا ًتالش خواهیم کرد
در ایــن فصــل اتفاقــات خوبــی را رقم
بزنیم و امیدوارم در بازی با ســپاهان
نمایــش خوبــی داشــته باشــیم و از
ایــن بازی امتیاز بگیریم ،هر چند که
میدانیم کار بســیار سختی برابر آنها
در پیــش داریــم .البتــه مــن معتقدم
کــه انتظــارات از هــوادار هــم نبایــد
بیش از حد باشــد».

علی فیروزی:

کاریزمای شفر به
تیم ما کمک میکند

علــی فیــر و ز ی مد یــر تیــم
صنعتنفــت آ بــا د ا ن د ربــا ره
مذاکــرات ایــن باشــگاه بــا وینفرد
شــفر برای جانشینی رضا پرکاس،
میگویــد« :مذاکــرات خوبــی بــا
او انجــام شــده امــا وضعیــت
حضورش در صنعتنفت تا پایان
هفته مشــخص میشــود .حتی تا
جایــی که من اطــاع دارم علیرضا
منصوریــان نیــز بــا وجــود اینکــه
پیشــنهاد باشگاه را رد کرده ،هنوز
گزینــه اســت ».فیــروزی در مــورد
اینکــه آیــا شــفر گزینــه مناســبی
بــرای ســرمربیگری صنعتنفــت
اســت ،توضیــح میدهــد « :او
کاریزمــای خوبــی دارد .هــر چنــد
بــه ایــن دلیــل کــه تیــم را خــودش
نبســته و بازیکنان را نمیشناســد
کار ســختی خواهــد داشــت ولــی
میتوانــد از راههــای مختلــف بــه
تیــم کمــک کنــد».

با فوالد فســخ کردم اما با نکونام هیچ مشکلی نداشتم

خلعتبری :به فکر خداحافظی نیستم
بازیکن آزادم و امروز یا فردا با تیم جدیدم قرارداد میبندم

محمدرضــا خلعتبــری هافبــک تهاجمــی کــه در خیلــی از تیمهــای لیــگ برتــری ســابقه بــازی دارد از علــت جدا شــدنش از تیــم فوتبال فوالد صحبــت میکند و در ایــن رابطه حرف میزند که در ســن  38ســالگی هم به فکر
خداحافظــی از فوتبــال نیســت و هنــوز شــرایط خــودش را برای بازی کردن در مســتطیل ســبز مهیا میبیند.
ناصر قراگزلو
روزنامهنگار

عجیب است که شما بعد از انجام
شش هفته از مسابقات لیگ برتر
هنوز بدون تیم ماندهاید؟

بــدون تیم کــه نماندهام چون ســه چهار
پیشــنهاد دارم و امــروز یا فردا هم با تیم
جدیــدم قــراردادم را منعقد میکنم.

قصدم رکورد شکنی
نیست و باور کنید
من به این نکته
فکر میکنم هر جا
که باشم بهترین
عملکردم را ارائه
دهم .فعًال هم به
فکر خداحافظی
نیستم

اما جداییات از فوالد به یکباره
اتفاق افتاد .با وجود این باید زودتر
تیمت را انتخاب میکردی.

شــرایط خاصــی برایــم بــه وجود آمــد .از
ایــن بابــت که من یک یا دو روز مانده به
پایــان فرصت نقل و انتقــاالت قراردادم
را بــا فــوالد فســخ کــردم به همیــن دلیل
فرصــت زیــادی پیــش نیامــد کــه در آن
مقطــع بــا تیــم جدیــدی قــرارداد منعقد
کنم.
اما عکسهایی از تو منتشر شده
که نشان میدهد در اردوی فوالد
حاضر شدهای؟!

مشــخص اســت کــه فــوالد تیــم فصــل
قبلــم بــوده و مــن در ایــن تیم دوســتانی
دارم امــا مــن در اردوی شــمال فــوالد
حاضر نبودم و در شهر رامسر که نزدیک
اردوی فــوالد بــود بــا دوســتانم وریــا و
شــهاب گــردان دیــدار داشــتم.
گفته میشود که با جواد نکونام
مشکلداری ،به همین دلیل در
تیم فوالد ماندنی نشدی؟

بازیهایــی کــه بــه میــدان رفتــم انجــام
دادم .در ایــن فصــل هــم قبــل از اینکــه
فــوالد بــه اردوی خــارج از کشــور بــرود با
یکی از مربیان تیم حرف زدم و ایشان به
مــن گفــت که فوالد روی ماندن من نظر
مثبت دارد اما بعد از آن شــرایطی پیش
آمــد که فوالد چند بازیکن جدید گرفت
و اوضــاع به گونهای شــد کــه تصمیم به
جدایــی از فــوالد گرفتم.

نــه مــن هیــچ مشــکلی بــا جــواد نکونــام
نــدارم و اتفاقــا ًرابطــه خوبــی هــم بــا آقــا
جــواد دارم .ایشــان کاپیتان مــن در تیم
ملــی بــوده و همیشــه هــم رابطــه خیلی
خوبی با ایشــان داشــته و دارم .اتفاقا ًآقا
جــواد بــرای فــوالد و مــن در آن مقطعــی
کــه در ایــن تیــم حضور داشــتم زحمات
زیــادی کشــیدند.

بازیکنی چند ساله هستی؟ از این
بابت که مدتهاست در فوتبال ما
حضور داشتی؟

مــن یــک نیم فصــل در تیم فــوالد بودم
و نهایــت تالشــم را هــم در ایــن تیم و در

اما در فوتبال ایران این سن ،سن
باالیی محسوب میشود .به فکر
خداحافظی از فوتبال نیستی؟

با وجود این چرا در آخرین لحظه
تصمیم گرفتی که با فوالد
قراردادت را فسخ کنی؟!

تیمی که از آن صحبت میکنی چه
تیمی است؟

اجازه بدهید که با آن تیم امروز یا نهایتا ً

فــردا قــرارداد منعقــد کنم بعــد نامش را
هم متوجه خواهید شــد!

من  38ســاله هســتم و خدا را شــکر در
شــرایط خوبــی هم قــرار دارم.

نــه بــه فکــر خداحافظــی نیســتم چــون
احســاس میکنــم هنــوز میتوانــم بازی
کنــم و بــرای بازی کردن مشــکلی ندارم.
قاعدتا ًبه نظر میرسد که به فکر
رکوردشکنی هستی؟

نــه قصــدم رکــورد شــکنی نیســت و باور
کنیــد من بــه این نکته فکــر میکنم هر
جــا کــه باشــم بهترین عملکــردم را ارائه
دهــم .فعــا ًهــم بــه فکــر خداحافظــی
نیســتم و حتمــا ً اگــر بــه میــدان بــروم
تمام تالشم را انجام میدهم تا بهترین
نمایشهــا را ارائه دهم و خواســتههای
مربــیام را انجــام دهــم.
فیزیک بدنی و شرایطت هم به
گونهای است که به نظر میرسد
پیرشدنی نیستی.

(میخنــدد) ،نــه ایــن کــه نظــر لطــف
شماســت امــا حتمــا ًتــا روزی کــه ببینــم
توانایــی باالیــی دارم بــه بــازی ادامــه
خواهــم داد.
لیگ فعلی و سطح کیفی آن را
چگونه پیشبینی میکنی؟

امســال تیمهــا خیلــی خــوب تجهیــز
شــد هاند و شــرایط خوبــی بــه لحــاظ
بازیکنان اصلی و نیمکت نشــین دارند.
لیــگ ســختی داریــم کــه تیمهــا در آن با
تمــام وجــود تــاش میکننــد و ســطح
لیگ را هم به لحاظ فنی در سطح خوب
و مطلوبــی پیشبینــی میکنــم.
شانس قهرمانی لیگ را چه تیم یا
تیمهایی میدانی؟

از بیــن اســتقالل ،فــوالد ،ســپاهان و
پرســپولیس یــک تیــم قهرمــان خواهــد
شــد.
در رابطه با تیم ملی چه صحبتی
داری؟

اســکوچیچ تــا زمانــی که بــود نتایج قابل
قبولــی بــا تیــم ملــی کســب کــرد امــا بــه
هــر حــال امیــدوارم تیم ملی مــا بهترین
نتایــج را در جــام جهانی بگیــرد و مردم را
خوشــحال ســازد.
البتــه در گــروه خیلــی ســختی قــرار
گرفتهایــم امــا من به توانایــی تیم ملی و
بازیکنانمــان خیلــی امیــدوارم.

z
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شمس آذر صدرنشین ماند
روز دوشنبه نامهای از سوی سازمان لیگ
به نســاجی ارســال شــد که در آن  19مورد
ایــراد بــه ورزشــگاه وطنــی گرفتــه بودنــد.
ایــزد ســیفاللهپور مدیرعامــل نســاجی
درباره این نامه میگوید« :این اشــکاالت
موارد جدیدی نیست و قبل از این هم ما
از طریــق مکاتبات به مســئوالن مربوطه
ایــن مــوارد را گوشــزد کــرده بودیــم .حتی
قبل از اولین بازدید جناب ســهیل مهدی
از ورزشگاه وطنی ،بنده همین موارد را در
نامــهای به مســئوالن ،مطرح کــرده بودم
و عالوه بر اینها مشــکل آسانسور جایگاه

ویــژه را هــم در همــان نامــه گنجاندم ولی
متأســفانه این اشکاالت برطرف نشدند.
در بازدیدهای متعدد مســئوالن سازمان
لیــگ و بویــژه در دو بــازی انجــام شــده در
ورزشــگاه وطنــی ،بازهــم ایــن اشــکاالت
یــادآوری شــد ولــی بــرای رفــع آن تالشــی
صــورت نگرفت».
مدیــر عامــل نســاجی دربــاره رســیدگی
نکــردن بــه ایــرادات ورزشــگاه وطنــی
اینطــور حــرف میزنــد« :بودجــه مــورد
نیاز برای تعویض چمن و احداث سکوی
جدیــد تأمین شــده و اســتاندار محترم با

پیگیریهــا و مســاعدت خــود توانســتند
مشــکالت بودجــه اصلی را رفــع کنند اما
اضافــه شــدن مــوارد دیگر نیاز بــه اضافه
شــدن بودجــه داشــت کــه دســتورات
مربوطه صادر شــده و به نظر این بودجه
در حال تأمین اســت .نکته حائز اهمیت
اما اینجاست که با توجه به فوریت ماجرا
و تذکــرات جــدی ســازمان لیــگ مبنــی بر
عــدم صدور مجــوز برگزاری بــازی ،نیاز به
یک عزم جدی و حرکت جهادی اســت تا
ما بتوانیم دوباره از یار دوازدهم خودمان
استفاده کنیم .نساجی بدون هواداران با

ترکیــب کامــل به زمین مســابقه نمیرود
و مــا نیــاز داریم تا قبل از شــروع لیگ این
مشــکالت را برطــرف کنیــم تــا بتوانیــم از
حمایــت طرفداران پرشــور خود برخوردار
باشیم».
او دربــاره وعد ههــای حســن رنگــرز
دربــاره تحویــل یک ورزشــگاه به نســاجی
توضیحاتــی دارد« :صحبتهایــی شــده
اما باشــگاه نســاجی یک ورزشــگاه کامل
را تحویــل خواهــد گرفــت یعنــی بایــد این
نواقــص برطرف شــود و بعــد در اختیار ما
قــرار بگیــرد».

