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تیم ملی جوانان باید کمتر از یک ماه دیگر در ش��هر مشهد
میزبان مقدماتی قهرمانی جوانان آس��یا باشد اما اتفاقی که
روزسه شنبه گذشته رخ داد شوک منفی به این تیم داد .به
گ��زارش فارس ،چند روز قبل نقل قولی از محمود گودرزی
وزیر ورزش منتش��ر شد که اگر کمی فراست به خرج دهیم
میتوان به عم��ق برخی از اختالف نظره��ای مدیریتی در
حوزه فوتبال در س��طوح مختلف باب��ت درک این نقل قول
پ��ی ببریم.وزی��ر ورزش اعالم کرده مخالف فوتبال نیس��ت
اما از مدیریت فوتبال ناراضی اس��ت .وقت��ی متولی ورزش
و مس��ئول بزرگ خانواده بزرگ ورزش ب��ه این صراحت از
مجموع��ه مدیریتی فوتبال ک��ه مهمترین و پردغدغه ترین
ورزش هر کشوری محسوب میشود اختالف خودش با علی
کفاش��یان و مجموعه مدیریتی او را ب��روز میدهد آیا نباید
منتظر فاجعه مش��هد باشیم؟بر کس��ی پوشیده نیست که
بسته نگه داشتن درهای ورزشگاه ثامن چیزی جز لجبازی
و منیتهاي مدیریتی در سطح استان بین دو ارگان وزارت
ورزش و هئیت فوتبالی که زیر نظر فدراس��یون است نبوده
و چه بس��ا امروزهم که قرار اس��ت دومین ب��ازی تدارکاتی
بین دو تیم برگزار ش��ود این آبروریزی تکرار شود.آیا آقای
گ��ودرزی اکنون از اینکه زیر مجموع��ه او به همین راحتی
باعث ش��ده تا یک بازی تدارکاتی خوب از دس��ت تیم ملی
جوانان بپرد و س��پس از همه مهمتر آبروی یک ملت مقابل
ملت دوس��ت و همس��ایه س��وریه برود از مدیریت خودش
راضی اس��ت؟ آیا اخت�لاف بین هیئتهاي فوتب��ال با اداره
کلهاي وزارت ورزش و جوانان در شهرس��تانهاي مختلف
فقط و فقط حاصل مدیرتی علی کفاشیان است و همه این
اختالفها به دلیل نارضایتی از یک ش��خص است؟ آیا این
نامش دعوای ش��خصی نیس��ت؟آیا گودرزی که نشان داده
میخواهد در کوچکترین موارد ورزش این مرز و بوم دستی
بر آتش داشته باش��د و از یک کارشناسی داوری یک بازی
لیگ برت��ر نمی گذرد و تاکید دارد اش��تباهات داوری حل
ش��ود تا به حال مجموعههاي نظارتی اش به او گزارش داده
اند که تیم ملی فوتبال جوانان کش��ورش برای آماده سازی
رقابتهاي پیش رویش تا به حال چند بازی تدارکاتی برگزار
کرده اس��ت؟ تیمی که میزبانی مسابقات مقدماتی را گرفته
اص�لا تا به حال توانس��ته با همین کش��ورهای عربی بازی
کند؟ در ش��رایطی که فدراس��یون فوتبال خودش هم باید
پاسخگوی نحوه آماده سازی تیم ملی جوانان باشد توانسته
 4ب��ازی تدارکات��ی را در نظر بگیرد آیا این حق بود که این
چنین جوانان قربانی کنشها و واکنشهاي شخصی شوند؟
حتی اگر دعوا ش��خصی نباش��د آیا چیزی به اسم مدیریت
بحران و حفظ آبروی ملی در مدیریت کالن ورزش��ی معنی
ن��دارد؟وزارت ورزش که هم��واره از منتقدی��ن درجه یک
مدیریت فوتبال به ش��مار رفته و به نظر میرس��د دوستی
پایداری بین گودرزی و کفاش��یان نیست آیا نباید در عرصه
مدیریتی فراتر از این عمل کنن��د؟ مصاحبه مدیرکل اداره
وزارت ورزش و جوانان اس��تان خراس��ان رضوی خود گواه
این اس��ت که چه بین دو ارگان میگذرد.با این شرایط باید
پیش از برگزاری مسابقات مربوطه این پیش گویی را کنیم
که قبل از سوت آغاز مسابقات جوانان بازنده شده اند .بازنده
ای که در واقع به نام آنها تمام میشود اما مسئوالن در سایه
قرار میگیرند و این سرمربی است که در نهایت سیبل همه
نقدها قرار میگیرد و خوش به حال مسئوالنی که با صراحت
لهجه خود را پشت میکروفنها پنهان میکنند.
فوتسال

تاسیسات درپی تثبیت صدرنشینی
لیگ برتر فوتسال

هفته شش��م لیگ برتر فوتس��ال با برگ��زاری  7دیدار آغاز
میش��ود .به گزارش ایسنا ،هفته شش��م لیگ برتر فوتسال
عصر جمعه با برگزاری  7دیدار از ساعت  17به طور همزمان
ش��روع میش��ود .در مهمترین دیدارها تاسیس��ات دریایی
صدرنش��ین ،میهمان فرش آرای مش��هد است .گیتیپسند
اصفه��ان به مصاف تیم دوم جدول ،مس س��ونگون ورزقان
میرود و دبیری تبریز میزبان میثاق تهران اس��ت .در دیگر
بازیها حفاری اهواز به دیدار یاس��ین پیش��رو قم میرود و
ش��هروند س��اری با کاش��ی نیلو اصفهان رو به رو میشود.
آذرخ��ش بندعباس نیز که تنها تیم بدون برد لیگ اس��ت
میزبان فردوس��ی مش��هد اس��ت و مقاومت البرز به مصاف
منصوری قرچک میرود.
دو و میدانی

کنارهگیری رقیب سرشناس حدادی
از مسابقات جهانی دوومیدانی

پرتابگر مطرح دیس��ک آلمان از حضور در مسابقات جهانی
این رش��ته انص��راف داد .به گزارش ایس��نا و به نقل از یورو
اسپرت ،روبرت هارتینگ قهرمان المپیک و جهان از حضور
در مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان که از  27مرداد برگزار
میش��ود کناره گیری کرد .هارتینگ به دلیل مصدومیت از
ناحیه رباط صلیبی در این رقابتها غایب است .این پرتابگر
مط��رح آلمانی اعالم کرده اس��ت به دلی��ل اینکه در فاصله
یک سال قبل از المپیک ریو قرار دارد نمیخواهد با حضور
در مس��ابقات قهرمانی جهان مصدومیتش تش��دید شود .او
دراین باره گفت :حضور در این مسابقات ممکن نیست .من
نمیخواهم خطر کنم .این امکان وجود دارد که در رقابتها
ش��رکت کنم و مصدومیتم بیشتر شود .من نمیتوانم ریو را
فراموش کنم .هارتینگ در سالهاي  2011 ،2009و 2013
مدال طال و س��ال  2007مدال نقره جهان را به دست آورد.
م��دال طالی المپیک  2012لندن دیگر افتخار این پرتابگر
نامدار آلمانی است.

هفته چهارم رقابتهاي لیگبرتر فوتبال:

برانکو در «مسلخذوب»؛ پرویز در آتش اهواز
هفتهچه��ارم رقابتهاي لیگ برترفدتبال برای پرس��پولیس هفتهای متفاوت
اس��ت؛ نقطهعطفی ک��ه میتواند پایان ی��ا تداومبخش ناکامیه��ای این تیم
باش��د .رویارویی پرس��پولیس با یک پرسپولیس��ی هم جذابیت دیگری دارد.
بهگزارش ایلنا ،هفتهچهارم لیگپانزدهم برای هیچ تیمی به اندازه پرسپولیس
حساس و سرنوشت ساز نیست .کسب یک امتیاز از  9امتیاز  3دیدار ابتدایی
لیگ پانزدهم پرس��پولیس ،کادر فنی و بازیکنان در ش��رایط ویژه ای قرار
داده و اهمی��ت پی��روزی در دیدار چهارم را برای ای��ن تیم مضاعف کرده
است.شاید اگر این هفته هم ش��رایط بر وفق مراد سرخپوشان پیش نرود،
آنوقت دیگر نش��ود مقابل اتفاقات و احتماال تغییرات زودهنگام این
تیم را گرفت .این حساس��یتها باعثش��ده کادر فنی و بازیکنان
پرسپولیس با درک شرایط موجود ،تیم دیگری باشند و برای
برد در ایس��تگاه چهارم لیگ به آب و آتش بزند .در کنار
رقابت پرسپولیس و برانکو با ذوبآهن و شاگردان
یحییگلمحمدی که ب��ه نوعی رویارویی
استاد و ش��اگرد س��الهاي گذشته تیم
ملی محسوب میشود ،نبرد قهرمانان در
اصفهان ،رویارویی باالنشینان در اهواز و بازگشت
خطیب��ی به تبری��ز از دیگر اتفاقات مهم هفت��ه چهارم لیگ برتر
اس��ت.دیدار سپاهان با فوالد در اصفهان ،بازگشت رسول خطیبی
به تبریز در روزی که باید برابر گسترش فوالد تبریز قرار بگیرد و
نبرد تیمهای دوم و س��وم جدول ردهبندی در اهواز ،رقابتهای
جذاب دیگر این هفته است.
پنجشنبه 1394/5/29
گسترش -سیاهجامگان ساعت ،۱۸:۳۰
ورزشگاه بنیاندیزل
گس��ترشفوالد ک��ه تاکنون
بردی را در فصل جدید تجربه
نک��رده ای��ن هفت��ه از تیمی
میزبان��ی میکند ک��ه هفته
گذش��ته با برد غیر قابل پیش
بینی مقابل نفت تهران از شرایط
بحرانی خارج ش��د و حاال به دنبال صعود در جدول است .گسترش فوالدیها
که با کسب  ۲تساوی و یک باخت در بین دو تیم پائین جدول قرار دارند برای
اینکه از ابتدای لیگ پانزدهم در بحران عدم نتیجه گیری قرار نگیرند ،نیاز به
کس��ب امتیاز کامل این بازی دارند؛ س��ه امتیازی که میتواند آنها را از جمع
قعرنش��ینان نجات دهد اما میهمان این تیم تبریزی سیاه جامگانی است که
پس از شروع لیگ با دو شکست در هفته پیش نفت تهران را در خانه مغلوب
کرد و تا حدودی به آرامش رس��ید .این تیم مش��هدی حاال با ش��رایط بهتر و
روحیه باالتر به تبریز آمده تا بدون امتیاز این شهر را ترک نکند.
سپاهان -فوالدخوزستان ساعت  ،۱۹:۱۵ورزشگاه فوالدشهر اصفهان
این بازی نبرد قهرمان لیگچهاردهم و س��یزدهم است؛ مسابقهای که باز هم
زردپوشان اصفهانی باید در خانه برگزار کنند و میتوانند از امتیاز میزبانی برای
رس��یدن به چهارمین برد متوالی در لیگ پانزدهمین و حفظ صدرنشینی در
پایان هفته چهارم استفاده کنند .برد این دیدار میتواند فرار بزرگ زردپوشان
اصفهانی در صدر جدول باش��د و فاصله شاگردان فرکی را با تیمهاي تعقیب
کننده افزایش دهد تا این تیم که قهرمانی لیگ چهاردهم را یدک میکش��د
با پش��توانه امتیازی مناسبی در لیگ پیش برود.سپاهانیها که به لطف قرعه
بسیار خوب در  ۳بازی نخست خود در لیگ پانزدهم را در ورزشگاه فوالدشهر
انجام دادند که به نوعی برایش��ان بازی خانگی بود؛ یعنی عالوه بر میزبانی از
استقالل خوزستان و پرسپولیس دربی اصفهان را هم در این ورزشگاه برگزار
کردند تا در رقابتهای فصل جاری برای برگزاری هیچکدام از دیدارهای خود،
ش��هر اصفهان را ترک نکنند.ش��رایط فوالد اما بسیار متفاوت است ،تیمی که
پس از دو تس��اوی در لیگ ،هفته پیش در دربی اهواز شکس��ت خورد و حاال
برای اعاده حیثیت باید در اصفهان پیروز شود زیرا تساوی یا شکست ،این تیم
را همچنان در مربع قعرنش��ینان نگه م��یدارد ،اتفاقی که برای قهرمان لیگ
سیزدهم و هوادارانش تلخ و ناراحت کننده است.
استقاللخوزستان – سایپا ساعت  ،۱۹:۱۵ورزشگاه غدیر اهواز
ش��اید نتوان با گذش��ت  3هفته از لیگ از لفظ «پدیده» برای تیمی استفاده
کرد اما کمتر کسی فکر میکرد با گذشت سه هفته از لیگبرتر تیمهای سایپا
و استقاللخوزستان در ردههای دوم و سوم جدول ردهبندی جا خوش کنند.
س��ایپایجاللی با اتکا بر تجربه بازیکنانی مانند نکونام ،رضایی ،نوروزی و  ...تا
اینجای لیگ خوب امتیاز جمع کرده و با عملکردش تیمی در حد مدعی ظاهر
شده اس��ت .در مقابل استقاللخوزستان با ویسی و البته ستار ه گلزنی به نام
بیتس��عید حاال  6امتیازی است و نشان داده پس از  2فصل ناکامی با ویسی
حاال به دنبال اتفاقات تازهای در لیگ پانزدهم است.
پرسپولیس-ذوبآهن ساعت  ،۱۹:۱۵ورزشگاه آزادی تهران
نبرد پرس��پولیس و ذوب آه��ن را باید گل دیدارهای هفته چه��ارم لقب داد.
دی��داری که میتواند آبس��تن اتفاقات خوب یا بد برای سرخپوش��ان پایتخت
باشد و سرنوشت دیگری را برای این تیم پرطرفدار تهرانی رقم بزند.قعرنشینی
سرخپوشان اتفاقی تاریخی و البته تلخ برای پرسپولیس و هوادارانش محسوب
میشود .تیمی که سالها یکی از مدعیان قهرمانی لیگ بوده در  ۴-۳فصل اخیر
مانند مدعی ظاهر نش��د و روزهای سخت و ناامید کنندهای را برای هوادارانش
رقم زده و حتی در خطر سقوط هم قرار گرفته است .پرسپولیس لیگپانزدهم
را هم بسیار تلخ آغاز کرد ،یک تساوی و  2شکست خارج از خانه باعث سقوط
این تیم به قعر جدول شد ،اتفاقی که در تاریخ این باشگاه بیسابقه است .در این
وضعیت ،پرسپولیس و برانکو روزهای سختی را سپری میکنند و در این هفته
اگر مقابل ذوبآهن نتیجهای غیر از پیروزی به دس��ت آورند ،محکوم به ماندن
در قعر یا مثلث فانوس به دس��تان خواهند بود .حریف پرسپولیس ،ذوبآهنی
اس��ت که هفته پیش اس��تقالل تهران مدعی را در همین ورزشگاه آزادی با 2
گل شکست داد؛ آن هم پس از دو شکست متوالی در لیگ .آن برد ،تا حدودی
ذوبآهن را از بحران نتیجهگیری در آغاز لیگ دور کرد اما یحیی گلمحمدی
و ش��اگردانش میدانند اگر مقابل پرسپولیس امتیازی از دست بدهند ،باز هم
شرایطشان سخت خواهد شد؛ هر چند گرفتن یک امتیاز در تهران هم نتیجه
خوبی در ش��رایط معمولی محسوب میشود.برانکو اگر میخواهد در این دیدار
خانگی نتیجه بگیرد و مورد انتقاد هواداران پرسپولیس قرار نگیرد باید در ترکیب
تیمش دس��ت به تغییرات اساس��ی بزند و به مردان باتجرب��ه اش اعتماد کند.
بازگشت محسن بنگر به خط دفاع ،هادی نوروزی به خط حمله و احتماال سوشا
مکانی به درون دروازه ،ش��رایط پرسپولیس را در خط دفاعی و بخش هجومی
بهتر کرده و شانس این تیم را برای رسیدن به موفقیت بیشتر میکند.باید دید
یحیی که هفته گذش��ته با شکست استقالل ،ذوب آهن را از بحران خارج کرد
حاال مقابل تیم س��ابقش که اتفاقا شرایط بحرانی دارد چه نتیجهای میگیرد و
آیا میتواند ناجی تیم سابقش شود یا نظیر هفته گذشته که سرخپوشان را به
قعرجدول فرستاد باز هم این تیم را در مسیر ناکامی هدایت خواهد کرد.
جمعه 1394/5/30
استقاللاهواز  -استقاللتهران ساعت  ،۱۹:۱۵ورزشگاه غدیراهواز
اگر برای پرسپولیس بازی با ذوب آهن حساسیتی مضاعفی دارد و میتواند برای
سرخپوشان پایتخت سرنوشت ساز باشد ،رویارویی همنامان خوزستانی و تهرانی
هم از اهمیت خاصی برخوردار اس��ت .در فصل جدید استقالل با پرویز مظلومی
در  2بازی اول شروعی خوب و طوفانی داشت و همان  6امتیاز خیال آبیها را از

داشتن تیمی مدعی راحت کرد اما یحیی گلمحمدی و تیم جوانش خیلی زود
استقالل مدعی را کشیدند تا مظلومی هم کمی احساس خطر
در هفته سوم ترمز
ِ
کند.استقالل تهران با تکیه بر آمادگی باالی رحمتی ،ارسالهای بینقص حیدری،
هوش ابراهیمی و البته جوانی خط حمله اش تیم خطرناکی است که میتواند هر
تیمی را از پیش بردارد اما اس��تقالل اهواز هم تیمی اس��ت که خیلی سخت باج
میدهد ،مخصوصاً اگر قرار باشد شاگردان سیاوش بختیاریزاده در خانه به میدان
بروند.تیم محبوب اهوازی در شهر خود به واسطه شرایط آب و هوایی این روزهای
اهواز بس��یار خطرناک اس��ت و میتواند برای آبیهای پایتخت دردسرساز شود.
مظلومی که برای اولین بار در این فصل در جنوب به میدان میرود ،بهتر میداند
که باید روی از اهواز با امتیاز برگردد تا کمی از تبعات شکست تلخ مقابل ذوب آهن
بکاهد .هرچند گرفتن امتیاز مقابل شاگردان سختکوش سیاوش بختیاری زاده و
در گرمای کشنده و هوای دم کرده اهواز کار ساده ای نیست.
پدیدهمشهد-تراکتورسازیتبریز،ساعت،۱۷:۳۰ورزشگاهثامنمشهد
پدیده تاکنون بردی در این فصل نداش��ته و تراکتورس��ازی در لیگ پانزدهم
نباخته اس��ت .مس��ئوالن پدیده برای اینک��ه بتوانند از امتی��از میزبانی خود
نهایت اس��تفاده را ببرند تماشای مسابقه را رایگان اعالم کردهاند تا با حمایت
هوادارانش��ان بتوانند از قرمزپوشان تبریزی سه امتیاز بگیرند .تراکتورسازی
هفته گذش��ته در خانه غافلگیر شد و نتوانست راه آهن را شکست بدهد و به
مساوی رضایت داد .پدیده هم  2بر یک مقابل سایپا شکست خورد.
راهآهن تهران  -صبای قم ،ساعت  ،۱۸:۱۵ورزشگاه شهر قدس
هر دوتیم بردی نداش��ته اند و صبا با علی دایی سه مساوی کسب کرده است
و در رده نهم قرار دارد و راه آهن هم با فرهاد کاظمی سیزدهم است .ویژگی
مشترک دو تیم نداشتن هوادار است .هرچند صبا به دلیل حضور دایی ممکن
اس��ت تماش��اگرانش حتی از راه آهن میزبان در این مسابقه بیشتر باشد .راه
آهن هم ظاهرا پیشنهادی  5ساله به علی دایی داده بود که به قول خودش به
خاطر یک یاعلی به مدیران صبا قید این پیشنهاد را زد .هفته گذشته هر دو
تیم مس��اوی کردهاند .راه آهن یک امتیاز از تراکتورسازی گرفته و صبای قم
هم در خانه مقابل گسترش فوالد تبریز متوقف شد.
یحیی گلمحمدی:کار دشواری مقابل پرسپولیس داریم
سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان با بیان اینکه تیمش کار دشواری مقابل
پرسپولیس دارد ،گفت :امیدوارم هر تیمی که بهتر بازی کند و شایسته است ،در
بازی فردا به پیروزی برسد .به گزارش مهر ،یحیی گل محمدی در نشست خبری
پیش از دیدار تیمش برابر پرسپولیس در هفته چهارم لیگ که در محل سازمان
لیگ برگزار ش��د ،ضمن بیان مطلب فوق گفت :متاسفانه هم پرسپولیس و هم
ذوبآهن شرایط خوبی در جدول نداشته و در این مسابقه نیاز مبرم به سه امتیاز

دارند.وی افزود :ما در سه بازی گذشته سه امتیاز کسب کردیم و پرسپولیس هم
ش��رایط خوبی ندارد ،همین مساله باعث میشود تا هر دو تیم انگیزه مضاعفی
برای کس��ب سه امتیاز داشته باش��ند .این موضوع باعث میشود تا شاهد بازی
خوب ،تهاجمی و تماشاگرپسندی در بازی امروز باشیم و امیدوارم هر تیمی که
بهتر بازی کرد و شایستهتر نشان داد ،بتواند
در ای��ن بازی به پیروزی برسد.س��رمربی
تیم فوتبال ذوبآه��ن اصفهان در رابطه
با ش��رایط تیمش اظهارکرد :ش��رایطمان
خوب اس��ت و هفته گذشته پیروزی روحیه بخشی را
برابر اس��تقالل کس��ب کردیم .در هفته اخیر هم تمرینات خوبی را
پشت سرگذاشتیم و از نظر جسمی و روحی و روانی آماده ارائه یک بازی خوب
هس��تیم.گلمحمدی در ادامه در خصوص اعتراض به داوری در هفتههای اخیر
لیگ پانزدهم تصریح کرد :نمیتوانیم اش��تباهات داوری به وجود آمده را کتمان
کنیم و بگوییم وجود نداشته است اما امیدوارم در هفتههای آتی داوری بهتری
را ش��اهد باشیم .ما باید س��عی کنیم تا داوران با آرامش بهتری قضاوت کنند و
به آنها اعتماد داش��ته باش��یم.وی در ادامه افزود :کمیته و دپارتمان داوری غیر
ممکن است بخواهند به تنهایی این مشکل را حل کنند .همه اجزای فوتبال مانند
هوادار ،فدراس��یون ،سازمان لیگ ،مدیر و بازیکن باید این آرامش و اعتماد را به
داوران داده و داش��ته باشند و امیدوارم هفته به هفته شاهد قضاوتهای بهتری
باشیم.سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان در پاسخ به این پرسش که چقدر
روی اش��تباهات فردی بازیکنان پرسپولیس حساب کردهاید؟ ،اظهار کرد :اینکه
در بازیهای قبلی بازیکنان پرسپولیس اشتباهات فردی داشتند ،دلیل نمیشود
دوباره این اتفاق رخ دهد .برانکو مربی بزرگی است و مطمئناً در جهت رفع این
مشکل در هفته اخیر با بازیکنان صحبت کرده و در تمرین جهت رفع این مشکل
تدابیری اندیشیده است.وی همچنین تاکید کرد :کار ما مقابل پرسپولیس
دشوار است و امروز با تیم با انگیزه ای بازی داریم ،ما کار بسیار سختی
پیش رو داریم و امیدوارم بتوانیم فشار حمالت پرسپولیس را خنثی
کنیم و در حمالتمان بتوانیم موثر عمل کنیم.وی در رابطه با شرایط
پرس��پولیس در این فصل هم اینگونه اظهارنظر کرد :در چند بازی
قبلی که از پرس��پولیس دیدم ،بس��یار به این تیم امیدوارم شدم .از
هواداران پرسپولیس هم میخواهم با تمام وجود از این تیم حمایت کنند.
سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان در پایان گفت :پرسپولیس جوانان خوبی
دارد و شک ندارم در آینده حرفهای زیادی برای گفتن دارد .بنده هم از صمیم
قلب برای پرسپولیس آرزوی موفقیت میکنم.
برانکو ایوانکوویچ :خط دفاعی با تغییر به میدان میرود
س��رمربی تیم فوتبال پرس��پولیس گفت :تیم ما در دیدار برابر ذوبآهن چهار
بازیکن خود را در اختیار نخواهد داشت با این حال برای پیروزی تالش میکنیم.
برانکو ایوانکوویچ ضمن بی��ان این مطلب گفت :باوجود باخت در آن بازی تیم
جوانی را دیدیم که بسیار عالی بازی کردند و برتر از تیم قهرمان کشور بودند.
چیزی که باعث خوشحالی ماست این است که سوشا هم به دروازه برمیگردد.
با این حال چهار بازیکن مصدوم داریم .حیدریه به خاطر خطای شدید در بازی
با سپاهان مصدوم شد ،لوکا ماریچ و رضا حالقیفر هم مصدوم هستند و نوراللهی
که باید جزو نفرات اصلی قرار میگرفت اما به خاطر مصدومیت جزیی او را هم
در اختی��ار نداریم.وی در مورد تغییر در خط دفاعی سرخپوش��ان گفت :ماریچ
مصدوم اس��ت و به همین خاطر ما باید یک نف��ر جدید را در ترکیب بگذاریم.
بابک حاتمی هم مش��کل داشته اما فکر میکنم خوب شده باشد و برای بازی
به شرایط مطلوب برسد.سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به اتفاقات که
در دیدارهای گذشته این تیم رخ داده است گفت :ما در بازیهای قبل هم خوب
بودیم اما به خاطر ناهماهنگی و اشتباهات فردی که داشتیم گل خوردیم .اکثر
بازیکنان ما جدید هستند .از شش بازیکن دفاعی ما در دیدار برابر سپاهان چهار
نفر جدید بودند .خیلیها از آنها مدت کوتاهی اس��ت که به تیم ما پیوسته اند.
زمان نیاز اس��ت تا این بازیکنان با یکدیگر هماهنگ شوند .این بضاعت ماست
و باید با همین ش��رایط پیش برویم.وی در ادامه خاطرنش��ان کرد :اگر دفاع ما
خوب کار میکرد نه پدیده ،نه استقالل خوزستان و نه سپاهان نمیتوانستند به
ما گل بزنند .اعتماد من به دفاع تیمم زیاد است .با این حال آنها باید مدام کار
کنند .ایوانکوویچ در پاسخ به این پرسش که چرا از بنگر و نورمحمدی استفاده
نمیکنید گفت :به نظرم شما توضیحات من را خوب متوجه نشدید .وقتی من
سال گذشته آمدم بنگر مصدوم بود و اصال بازی نکرد .فقط  ۱۰دقیقه با استقالل
تهران بازی کرد .کی گفته ما اس��تفاده نمی کنیم .بازی اول بنگر بازی کرد و
نورمحم��دی بازی دوم را بازی کرد .اومانیا هم یک روز قبل از ش��روع لیگ به
تهران رس��ید .طبیعتا زمان الزم است تا این بازیکنان آماده شوند .نورمحمدی
فقط  ۲۰روز تمرین داش��ته اس��ت.وی در واکنش به پرسش خبرنگاری مبنی
بر خالی ماندن پش��ت رامین رضاییان موقع حمالت و استفاده حریفان از این
فضای خالی،؟ تصریح کرد :تشکر میکنم از سوال خوب شما .اما اجازه بدهید
این موضوع بین کادر فنی بماند .رضاییان در دیدار برابر سپاهان روی گل اول
مقصر نبود .با این حال اجازه بدهید بیشتر در این مورد صحبت نکنم.سرمربی
تیم فوتبال پرسپولیس در مورد تیم فوتبال ذوبآهن گفت :آنها تیم بسیار خوب
و سازماندهی شده هستند که شاید متفاوت از سایر تیمهای بزرگ دیگر بازی
میکنند و در کنار بازیکنانی که خوب بازی میکنند ،باشگاه خوبی هم دارند و
طبیعتا بازی بسیار سختی را پیش رو خواهیم داشت.

ليگ برتر جام خليج فارس
رتبه

تیم

بازی

برد

تساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

1

سپاهان

3

3

0

0

6

2

4

9

2

سایپا

3

2

1

0

4

1

3

7

3

استقالل خوزستان

3

2

0

1

4

2

2

6

4

استقالل

3

2

0

1

4

3

1

6

5

ملوان

3

2

0

1

3

2

1

6

6

تراکتورسازی

3

1

2

0

4

2

2

5

7

استقالل اهواز

3

1

1

1

1

2

-1

4

8

ذوب آهن

3

1

0

2

2

2

0

3

9

صبای قم

3

0

3

0

2

2

0

3

10

سیاه جامگان

3

1

0

2

2

3

-1

3

11

پدیده

3

0

2

1

4

5

-1

2

12

نفت تهران

3

0

2

1

1

2

-1

2

13

راهآهن

3

0

2

1

3

5

-2

2

14

فوالد

3

0

2

1

3

5

-2

2

15

گسترش فوالد

3

0

2

1

2

4

-2

2

16

پرسپولیس

3

0

1

2

5

8

-3

1

