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ورزشی
نگاه

باشگاه نفت آبروی فوتبال ایران را برده است
کاپیتان تیم پرسپولیس
گفت :در تیم پرســپولیس
امــکان نــدارد کســی به
بازیکنی پاس ندهد و بهتر
اســت منتقدان بدانند که
بازیکــن در زمین بهترین
تصمیم را میگیرد.
بــه گــزارش فــارس
ســیدجالل حســینی ،در
خصــوص مصاحبهای که از او امروز در فضای مجازی پخش شــده ،گفت :برای
آن دسته از افرادی که چنین مصاحبههای خیالی را مینویسند متأسفم .درباره
وضعیتم باید بگویم که بهتر است در این خصوص پزشکان تیم توضیح دهند که
شرایطم چگونه اســت،اما خودم میگویم که درد خیلی شدیدی در پایم دارم و
متأسفانه مشکلم هنوز حل نشده است .درد پایم مرا اذیت میکند و اینکه از قول
من عنوان شده وضعیت خوبی دارم ،صحت ندارد.
حســینی در خصوص وضعیت تیم پرسپولیس که از سه بازی اخیر  9امتیاز
کســب کرده و صدرنشین قاطع لیگ برتر اســت ،اظهار داشت :ما در سه بازی
سخت  9امتیاز گرفتیم و این به این دلیل است که بازیکنان خیلی سخت تالش
میکنند اما متأســفانه برخی مســائل به گوشم رسیده اســت که اص ً
ال درست
نیست .عنوان شده که ما از حاال قهرمان لیگ برتر هستیم و این موضوع خیلی
حرف نادرستی اســت .ما فشار تمرینات و بدنسازی زیادی را تحمل میکنیم و
بعد از بازیها فشار تمرینات بیشتر هم میشود .از طرف دیگر  ۱۰روز بعد بازی
سختی مقابل االهلی عربستان خواهیم داشت که آنها سرمایهگذاری بسیار زیادی
را برای این بازی انجام دادنــد و بازیکنان فوقالعادهای جذب کردند به نظر من
این حرفها اص ً
ال درســت نیست که از حاال بخواهند القاء کنند که پرسپولیس
قهرمان است به بچههای تیم هم گفتهام که به این مسائل فکر نکنند چرا که ما
 ۳۰بازی در لیگ و بازیهای متعددی در جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا داریم
و این طور نیست که خیلی راحت بتوانیم همه را شکست دهیم .این حرفها را
مطرح میکنند تا ذهن بچههای ما را منحرف کنند ما با حریفان قدرتمندی بازی
داریم ،اما این صحبتها میخواهد پرســپولیس را از مسیر اصلی خارج کند هر
چند که خوشبختانه با بچههای تیم به درک باالیی رسیدهاند و میدانند که بازی
به بازی جلو برویم.
کاپیتان تیم پرســپولیس در مورد عکســی که از شهید حججی در صفحه
شــخصی خود منتشر کرده و با اســتقبال زیادی هم روبهرو شده است ،تصریح
کرد :ببینید بحث شهدا با همه چیز فرق دارد مطمئناً برای مردم و خود من مهم
نیست که این شهید متعلق به کدام شهر باشد ،همه ما در برابر شهدا هیچ چیزی
برای ارائه نداریم .واقعاً ما مقابل شــهدا و خانوادههایشان چه حرفی داریم بزنیم؟
من خودم واقعاً مســائل زیادی از کرامات شهدا و خانوادههایشان دیدم و حضور
آنها نشــانه بزرگی و قدرت خدا روی زمین است که چنین انسانهای خالص و
مخلصی وجود دارند که جان خودشــان را برای مردم کشــور بدون هیچ منتی
میدهند اما اجازه نمیدهند که آسیبی به این کشور برسد .وقتی یک جوان مثل
شهید حججی اینگونه شهید میشود ،ما چه میتوانیم بگوییم .امیدوارم خداوند
به خانواده شهدا صبر بدهد و ما هم بتوانیم رهروان خوبی برای آنها باشیم.
حسینی درباره شایعاتی که شنیده میشود مبنی بر اینکه بازیکنان پرسپولیس
به منشــا پاس نمیدهند،تصریح کرد :اص ً
ال این حرفها درست نیست که برخی
چشــم خود را میبندند و اینگونه صحبت میکننــد ،مطمئناً بازیکن در زمین
تصمیم میگیرد کــه چه کاری انجام بدهد و چه پاســی بدهد ،اما برخی پای
تلویزیون مینشــینند و میگویند پاس بده! این طور نیست که بازیکنی عمدا ً به
کســی پاس ندهد مطمئناً در تیم ما همه زحمت میکشند اما در زمین شرایط
ســخت است .متأســفانه حرفهای بیخود در این باره زیاد شنیده میشود اما
بازیکن تالش میکند تا بهترین عملکرد را داشــته باشــد و هیچ بازیکنی عمدا ً
به کســی پاس نمیدهد .شاید بازیکن در آن شرایط نمیتوانسته پاس بدهد اما
این خوب نیست که بخواهیم این صحبتها را انجام بدهیم چون در پرسپولیس
چنین موضوعی امکان ندارد.
مدافع ســابق تیم نفت درباره اینکه شــنیده میشود شاید در بحث مالکیت
این باشــگاه تغییراتی صورت بگیرد ،افزود :هر کسی درباره باشگاه نفت صحبت
میکند ،دروغ میگوید ،دروغ گفتن راحت اســت و هیچ کســی هم نیست که
جلوی آنها را بگیرد ،شما ببینید که تیم نفت در این یکی دور روز اعتصاب کرده
همانطور که سال گذشته بازیکنان اعتصاب کردند ،همانگونه که دو سال قبل هم
بازیکنان اعتصاب کردند ،اما چه اتفاقی افتاد؟ هیچی! باشگاه نفت آبروی فوتبال
ایران را برده و متأســفم که میگویم اما کسی جرأت ندارد با این باشگاه برخورد
کند .آنها خیلی راحت با این همه مشــکل باز هم بازیهایشان را انجام میدهند
و در این بین کســی هم جلودار آنها نیست ،متأسفم که این شرایط وجود دارد
اما چیزی که ما میبینیم این است که کسی توان مقابله با این باشگاه را ندارد.
اخبار کوتاه

امضای توافقنامه دیدار ایران ـ روسیه
توافقنامه برگــزاری دیدار
تیمهای ملی فوتبــال ایران و
روسیه از سوی فدراسیونهای
فوتبال  ۲کشور امضا شد.
به گزارش فارس ،تیم ملی
فوتبال ایران موفق شد با برتری
مقابل ازبکستان صعود خود را
به عنــوان دومین تیم ملی در
جهان به جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه قطعی کند.
از همــان زمان برنامههای کادرفنی تیم ملی فوتبال ایران برای آمادهســازی
این تیم به منظور حضور پرقدرت در رقابتهای روســیه آغاز شده و مربیان تیم
ملی اقدامات الزم را آغاز کردند .در این میان کارلوس کیروش ،سرمربی پرتغالی
کشــورمان بالفاصله بعد از قطعی شدن صعود ،در نشست خبری پس از دیدار با
ازبکســتان اعالم کرد تیمهای ملی فوتبال ایران و روســیه (میزبان جام جهانی
 )۲۰۱۸در دیداری تدارکاتی در تاریخ  ۱۸مهرماه به مصاف هم خواهند رفت.
در این خصوص تمام برنامهها به صورت کلی پیش رفته و خبری از جزئیات
برگزاری این دیدار نبود چراکه توافقنامه برگزاری این دیدار هنوز بسته نشده بود
و حتی مشخص نبود این دیدار در کدام کشور برگزار میشود.
در همین راستا گویا فدراسیونهای دو کشور به تازگی و طی روزهای گذشته
توافقنامه برگزاری این دیدار را امضا کرده و به طور حتم این دیدار در تاریخ ۱۸
مهرماه در کشور روسیه برگزار خواهد شد.

محرومیت هواداران نساجی تعلیق شد
کمیته اســتیناف رای خود
را درباره درخواســت باشــگاه
نساجی مازندران مبنی بر رفع
تعلیق تماشاگران این تیم صادر
کرد.
با توجه به درخواست باشگاه
نساجی مازندران مبنی بر رفع
تعلیق یک جلسه از دو جلسه
محرومیت تیم نساجی مازندران بخاطر ارتکاب تخلف تماشاگران منتسب به آن
تیم در دیدار ســال گذشته از مسابقات لیگ دسته یک کشور مقابل تیم فوتبال
خونــه به خونه بابل و با دقت در محتویات پرونده نظر به اجرای یک جلســه از
محرومیت تماشــاگران آن تیم در مسابقه خانگی و تجمیع شرایط قانونی ،وفق
بند  ۲و  ۳ماده  ۵9آیین نامه انضباطی ،کمیته اســتیناف به استناده ماده فوق،
یک جلسه محرومیت باقی مانده را تا پایان فصل جاری مسابقات لیگ دسته اول
معلق اعالم کرد.
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سایپا ،بوناچیچ و جباروف؛ بهترینهای هفته سوم لیگ برتر فوتبال

بــا برگــزاری دیدارهای هفته ســوم لیگ برتــر فوتبال
برترینهای این هفته مشخص شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس ،هفته ســوم رقابتهای لیگ
برتر با برگزاری  ۵دیدار و رسیدن پرسپولیس به صدر جدول و
البته تحقق اولین پیروزی فصل برای استقالل به پایان رسید.
نتایج هفته سوم در یک نگاه:
نفت صفر  -پرسپولیس ۳
گسترش فوالد یک  -سپیدرود صفر
استقالل خوزستان یک  -سایپا ۲
سیاه جامگان یک  -فوالد ۲
پیکان صفر  -ذوبآهن صفر
سپاهان یک  -پارس جنوبی یک
استقالل یک  -تراکتورسازی صفر
نفت آبادان  - ۲پدیده
تیم هفته :سایپا
در هفته سوم رقابتهای لیگ برتر سایپا موفق شد در خانه
استقالل خوزســتان روند خوب خود را در فصل جاری ادامه
داده و حریف را شکســت دهد تا عنوان بهترین تیم هفته به
این تیم برسد .البته تیمهای نفت آبادان ،استقالل ،پرسپولیس
و فوالد نیز از تیمهای قابل تقدیر هفته بودند.
بازیکن هفته :جباروف
سرور جباروف از زمانی که به استقالل اضافه شده به خط

میانی این تیم نظم بخشــیده و به خوبی کنترل میانه زمین
آبیپوشــان را در اختیار دارد .بازیکن ازبکستانی شب گذشته
نیز عالوه بر نمایشی بی نقص ،موفق شد با یک شوت دیدنی
دروازه تراکتورســازی را باز کرده تا بــه این ترتیب مقدمات
نخستین پیروزی فصل برای استقالل فراهم شود.

به این ترتیب با تقدیر از طارمی (پرسپولیس) ،شیمبا (نفت
آبادان) و قلیزاده (ســایپا) جباروف بــه عنوان بازیکن هفته
انتخاب میشود.
مربی هفته :لوکا بوناچیچ
در هفته سوم رقابت ها سرانجام طلسم گسترش فوالد نسز

حساسیت فیفا به محرومیت شجاعی و حاجصفی

شکسته شد تا سرمربی کروات تیم تبریزی به عنوان بهترین
مربی هفته انتخاب شــود .پیروزی گسترش در دقایق پایانی
و به لطف تغییرات پیاپی سرمربی این تیم به وقوع پیوست.
در این هفته باید از علی دایی ،منصوریان و پورموســوی
نیز تقدیر کرد.
دیدار هفته :استقالل  -تراکتورسازی
دیدار پرشورها مقابل اســتقالل و پرسپولیس همواره از
جذابیتهای باالیی برخوردار اســت .شــب گذشته نیز این
دیدار در نهایت هیجان و جذابیت برگزار شد تا این دیدار به
عنوان دیدار هفته انتخاب شود.
بهترین گلزنان لیگ
تا پایان هفته سوم
 ۲گل:
آلویس نانگ (پارس جنوبی جم)
علی دشتی (پارس جنوبی جم)
امین قاسمینژاد (پدیده)
مهدی طارمی (پرسپولیس)
علی قلیزاده (سایپا)
کیوان امرایی (سیاه جامگان)
لوسیانو پریرا (صنعت نفت آبادان)
رضا خالقی فر (گسترش فوالد)
عیسی آل کثیر (نفت تهران)

سعید عبدولی طلسم را شکست

وزارت ورزش خبر محرومیت دو بازیکن تیم ملی را اعالم
کرد.
به گزارش خبرآنالین؛ســخنگوی فیفا بــه خبرگزاری
رویترز گفت« :مشــغول نظارت بر موضوع (حذف شجاعی
و حاجصفــی از تیم ملی)هســتیم و خواســتار اطالعات
بیشتری از فدراســیون فوتبال ایران خواهیم شد ».رویترز
نوشت« :تعلیق یک فدراسیون به معنای محرومیت تیمهای
ملی و باشگاهی آن کشور از رویدادهای بینالمللی است» .در
حالیکه واکنشها به محرومیت دو ملی پوش ایرانی به دلیل بازی برابر نماینده رژیم اشغالگر قدس ادامه دارد،
روز جمعه از زوریخ خبر رسید که فیفا خواستار توضیح مسئوالن فدراسیون فوتبال ایران در مورد کنار گذاشته
شدن مسعود شجاعی و احسان حاج صفی از تیم ملی است .طبق مقررات فیفا تصمیمات سیاسی در فوتبال از
سوی فدراسیونهای کشورهای عضو مجاز نیست و فدراسیونهایی که به این موضوع بی توجهی نشان دهند
با مجازات تعلیق روبرو خواهند شد .رویترز در ادامه این گزارش تاکید می کند :تعلیق یک فدراسیون به معنای
محرومیت تیمهای ملی و باشگاهی آن کشور از رویدادهای بینالمللی است.
در همین ارتباط یکی از مسئوالن فیفا نیز در ایمیلی به خبرگزاری رویترز با تاکید بر لزوم مستقل بودن
فدراسیون فوتبال کشورهای عضو از دولتها ،مدعی شده که «فیفا در حال رصد این موضوع  -حذف احسان
حاج صفی و مسعود شجاعی از تیم ملی  -است و از مسئوالن فدراسیون فوتبال ایران خواهان ارائه توضیحات
بیشتری است .او اضافه کرده در حال حاضر نمیتوانیم پیرامون این موضوع اظهارنظر کنیم».
روزنامه فرانکفورتر آلگماینه چاپ آلمان اما پا را فراتر گذاشته و ضمن پرداختن به این گزارش در یادداشتی
از فیفا خواسته به بهانه دخالت سیاست در فوتبال ،تیم ایران را از حضور در جام جهانی روسیه محروم کند!

در جدیدترین ردهبندی برترین فرنگیکاران جهان ،سعید عبدولی دارنده مدالهای طالی جهان
و برنز المپیک در جایگاه دوم وزن  ۷۵کیلوگرم قرار گرفت .به گزارش ایسنا ،در جدیدترین ردهبندی
ماهیانه برترین فرنگی کاران جهان که از سوی اتحادیه جهانی کشتی و بر اساس رقابتهای قاره ای
و تورنمنتهای بین المللی اعالم شده است ،سعید عبدولی دارنده مدال برنز المپیک و نماینده ایران
در مسابقات جهانی پاریس ،در رده دوم برترین فرنگی کاران وزن  ۷۵کیلوگرم جهان جای گرفت
تا پس از مدتها طلســم حضور یکی از نمایندگان ایران در میان  ۳کشتی گیر برتر اوزان مختلف
رنکینگ جهانی شکسته شود .رومن والسوف قهرمان وزن  ۷۵کیلوگرم جهان و المپیک از روسیه
که پیش از این همواره در رده نخست رنکینگ این وزن قرار داشت اخیرا به یک وزن باالتر رفته و
در رقابتهای قهرمانی کشور روسیه نیز موفق به کسب عنوان اولی وزن  ۸۰کیلوگرم شد.وی در ردهبندی اعالم شده از سوی اتحادیه جهانی
کشتی در رده نخست وزن  ۸۰کیلوگرم جای گرفت .این ردهبندی در آستانه رقابتهای جهانی کشتی  ۲۰۱۷که از  ۳۰مرداد در پاریس برگزار
می شود اعالم شده است .جدیدترین ردهبندی برترین فرنگی کاران جهان به ترتیب زیر است:
وزن  ۶۶کیلوگرم:
 -۱آرتم سورکوف ،قهرمان جام پیت السینسکی(روسیه)
 -۲داور استفانک ،نایب قهرمان اروپا(صربستان)
 -۳سوسالن داوروف ،نایب قهرمان جام پیت السینسکی(بالروس)
 -۴علی ارسالن ،نفر سوم آسیا(ایران)
وزن  ۷۱کیلوگرم:
 -۱رسول چونایف،قهرمان جام نیکالپتروف(آذربایجان)
 -۲بالینت کورپاسی ،قهرمان اروپا(مجارستان)

 -۳الکساندر ماکسیموویچ ،نفر سوم اروپا(صربستان)
 -۴افشین بیابانگرد،نایب قهرمان آسیا (ایران)
 -۵محمــد علــی گرایــی ،قهرمــان بازیهای همبســتگی
اسالمی(ایران)
وزن  ۷۵کیلوگرم:
 -۱کیم هیون وو ،نفر سوم المپیک (کرهجنوبی)
 -۲سعید عبدولی ،نفر سوم المپیک ریو (ایران)
 -۳تارک عبدالسالم ،قهرمان اروپا (بلغارستان)

از گلزنی با پیراهن استقالل هیجان زدهام
هافبک ازبک اســتقالل میگوید که حضــور هواداران و
تشویقهای آنها او را شگفتزده کرده است.
ســرور جپاروفهافبک گلزن آبی پوشان بعد از پیروزی
برابر تراکتورســازی ،گفت :برد بسیار با ارزشی در هفته سوم
به دســت آوردیم .هفته گذشــته نیز این شانس را داشتیم
که برنده زمین مســابقه را ترک کنیــم اما این اتفاق نیفتاد
تا اولین برد ما روز گذشــته ثبت شود .در هفتههای گذشته
بــا تمریناتی که کادرفنی برای ما در نظر گرفت ،پیشــرفت
داشتیم اما هفته به هفته بهتر میشویم.
هافبک ازبکستانی استقالل در ادامه درباره گلزنی در این
دیدار ،تصریح کرد :پاس بسیار خوبی دریافت کردم و با توجه

به فضایی که داشــتم ،تصمیم به شوت زنی گرفتم .از گلی
که به ثمر رســاندم ،بســیار هیجان زده هستم و میخواهم
باز هم برای اســتقالل گلزنی کنم .فرصتهای زیادی برای
گلزنی داشتیم و بســیار خوشحالم که این برد با گل من به
دســت آمد .جپاروف در ادامه درباره جشــن گلزنی در کنار
هواداران ،افزود :ورزشــگاه آزادی با حضور هواداران بســیار
جذاب و هیجان انگیز اســت .روز جمعه طرفداران استقبال
بسیار خوبی داشتند و همه ما از این موضوع خوشحال بودیم.
آنها پیش از شــروع مسابقه نیز بارها من را تشویق کردند و
خوشحالم که گلزنی من باعث شادی آنها شد .بعد از گل نیز
تصمیم گرفتم که به ســمت هواداران بروم تا احساســات و

شادی خودم را با آنها شریک شوم.
اینهافبک ازبک با بیان این نکته که اســتقالل در مسیر
پیشــرفت است ،اظهار داشت :شرایط ما هفته به هفته و بعد
از هر جلسه تمرینی بهتر میشــود .در جریان بازی فوتبال
خوبی ارائه میدهیم و مطمئنا از هفتههای آینده با هماهنگ
تر شــدن بازیکنان ،نمایشها ما به مراتب بهتر میشود .تیم
بســیار خوب و کادرفنی قدرتمندی در اختیار داریم و همه
تالش خــود را میکنیم تا در ادامه فصل نیز این موفقیتها
ادامه داشته باشد.
جپــاروف در پایــان گفت :حضور هــواداران بیش از هر
چیــزی من را هیجان زده کرد و امیــدوارم باز هم در ادامه

فصل آنها در ورزشــگاه حضور داشته باشند .من پیش از این
در ورزشگاه آزادی حاضر شــده بودم اما برای اولین بار بود
که این ورزشگاه با این تعداد تماشاگر حامی من و تیمی که
در آن بازی میکردم ،بودند که این موضوع برای من اتفاقی
فوقالعاده بود.

صعود به دور دوم جام جهانی سخت ،اما شدنی است
بازیکن ایرانی شــاغل در لیگ هلند درباره حضور
موفــق در جام جهانی و دو بــازی باقی مانده ایران
بــه صحبت پرداخت .بــه گزارش ایســنا ،علیرضا
جهانبخــش ،لژیونر موفق ایــران در فوتبال هلند
قرار اســت این فصل هم در تیم آلکمار بازی کند.
این بازیکــن که فصل گذشــته یکــی از موثرترین
بازیکنان لیگ هلند لقب گرفت ،درباره شرایط
خود و تیمش با یــک خبرنگار آزاد
انگلیسیزبان در توییتر به صحبت
پرداخت که مصاحبه او را در زیر
میخوانید.
علیرضا تو در سن کمی
به فوتبال هلند رفتی .از
شــرایط حضور در لیگ
هلند و تفاوت آن با ایران
بگو.
مــن از وقتی بــه فوتبال
هلند آمدم چیزهای زیادی از
مهمترین
ترین
فوتبــال یاد گرفتم که مهم
آن نظم بــود .هلندیهــا فوتبال را
در ســنین پایه به بازیکنــان نوجوان یاد

هــواداران ســپاهان اصفهــان بــه دلیــل
بدشانســیهایی که در ابتدای فصل گریبانگیر
تیمشــان شده ،نگران هســتند که ناکامیهای
فصل پیش تکرار شود.
به گزارش ایســنا ،ســپاهان اصفهان بعد از
ناکامی در لیگ شــانزدهم عزم خــود را برای
جبران آن نتایج در فصــل جدید جزم کرده و
بــا بازگرداندن زالتکو کرانچــار ،به دنبال تکرار
قهرمانی اســت .بــا این وجود طالییپوشــان
اصفهــان بعد از گذشــت ســه هفتــه از لیگ
نتوانســتهاند انتظارات هواداران خود را برآورده
کنند و از طرفی هم با بدشانســیهایی رو به رو
شدهاند .سپاهان در شروع فصل جدید ،همچون
فصل پیش موفق عمل نکرده و هوادارانش را از
تکرار ناکامیها نگران کرده است.
ســپاهان در لیگ هفدهم ابتدا مقابل سایپا
مســاوی کــرد ،ســپس در هفتــه دوم مقابل

میدهند.
دهند .خوشبختانه من در  ۱۸سالگی به هلند
می
آمدم که ســال خوبی محسوب میشود .قبل از
آن در لیگ ایران بازی کردم و باید بگویم از نظر
امکانات ،فرق بســیار زیادی بین ایران و هلند
تمرینها
اینجا
ها منظم اســت و شرایط
جا تمرین
اســت .این
خیلی خوبی برای بازیکنان برای پیشرفت وجود
دارد .عالوه بر آن از نظر تاکتیکی هم طبیعتا
تفاوتهایی
هایی وجود دارد .ما در ایران
تفاوت
برای چیزهای ســاده مثل توپ،
مشــکل داریــم و اینجا چنین
چیزهایی نیست.
صحبتهایــی درباره
پیشنهادهای چند تیم لیگ
برتری به تو وجود داشت .آیا
این پیشنهادها واقعی بود؟
من کاری به پیشنهادها ندارم و
تمام تمرکز من روی فوتبال است.
با آلکمار قرارداد دارم و خوشــحالم
اینجا
جا هســتم .رفتار خیلی خوبی
که این
با من در آلکمار میشــود .با این حال
در فوتبال شــما نمیدانید چند هفته

دیگر چه اتفاقاتی رخ خواهد داد .چیزی که هست من اینجا
خوشحال هستم .پیشنهاد رسمی هم تا االن نداشتم و واقعا
نمیدانم چند سال دیگر چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
درباره صعــود به جام جهانی همراه تیم ملی ایران
بگو.
مردم فکر میکنند ما صعود خیلی آسانی به جام جهانی
داشــتیم ولی واقعا این طور نبود .ما بــا کار گروهی و البته
رابطه خوب بین بازیکن و مربی توانســتیم به این موفقیت
دســت یابیم تا صعــود ما به جام جهانی آســان جلوه کند.
میخواســتیم هر روز و هر بازی بهتر و بهتر شویم و سطح
فوتبال ایران را باال ببریم.
مــا در دو بازی آینــده هم  ۶امتیــاز را میخواهیم تا با
بهترین نتیجه ممکن به جام جهانی برسیم .انشاءاهلل بتوانیم
بازی دوستانه بزرگ داشــته باشیم تا حضور موفقی هم در
جام جهانی داشته باشیم.
آیــا فکر میکنید اکنون صعود بــه دور دوم جام
جهانی برای شما امکانپذیر باشد؟
انتظارات از تیم ملی خیلی باال رفته اســت .این کار اصال
آســان نیســت .صعود به دور دوم کار دشواری است .با این
حال فکر میکنم بازیهای دوستانه بزرگ و آمادگی مناسب
عوامــل مهمی برای باال بردن کیفیت تیم باشــند .تیمهای

جــام جهانی با انتخابی فرق میکنــد .ما در دوره قبل (جام
جهانی  )۲۰۱۴عملکرد خوبی داشتیم ولی برای صعود کافی
نبود .حاال انشاءاهلل بازیهای دوستانه خوبی داشته باشیم تا
بتوانیم به دور دوم جام جهانی هم برسیم.
به نظر شما دلیل لژیونرهای زیاد فوتبال ایران در
این سالها چه بوده است؟
بــه نظر من اولین دلیل به خاطر کارلوس کیروش بوده.
ببینیــد امکانات اروپا با ایران فــرق میکند و بازیکن وقتی
بخواهد پیشــرفت کنــد باید محدودیتهــا را کنار بگذارد.
دلیل دوم از نظر من جام جهانی اســت که بیشتر بازیکنان
میدانند کادر فنی بازیکنان لژیونر را مد نظر قرار میدهد و
به نظرم همین عوامل باعث شــدند که ما لژیونرهای زیادی
در این سالها داشته باشیم.
نظرت دربــاره دو بازی با کره جنوبی و ســوریه
چیست؟
ما با  ۱۰۰درصد توان برای این دو بازی به میدان خواهیم
رفت تا  ۶امتیاز را کســب کنیم .بازی با کره در سئول اصال
آسان نیست و برای آنها بازی خاصی است چون میخواهند
بعد از مدتها ایران را شکســت دهند .در بازی برابر سوریه
هــم انگیزههای زیادی داریم چون آنها در کواالالمپور اصال
برخورد خوبی با ما نداشتند و ما میخواهیم تالفی کنیم.

سپاهان و ترس از تکرار یک خاطره

پدیده مشــهد با چهار گل شکست سنگینی را
متحمل شــد و در آخرین بازی خود نیز مقابل
پارس جنوبی جم به تســاوی یک بر یک دست
یافت تا به این ترتیب همچنــان بدون برد ،در
ردههای پایینی جدول باقی بماند .این تیم سال
گذشته نیز در هفتههای ابتدایی با باخت رو به
رو میشد .شکست مقابل پدیده مشهد همچون
امســال ،اولین باخت سپاهان در لیگ شانزدهم
بود .آنها سپس به صنعت نفت آبادان باختند تا
قطار سپاهان با عبداهلل ویسی در مسیر درستی
قرار نگیرد.
البته ســپاهان پیش از آمــدن کرانچار تنها
از بیتجربگــی بازیکنــان خود رنــج میبرد و
دلیــل ناکامیهایش را هم تــاوان جوانگرایی
میدانست .اما این تیم امسال با جذب بازیکنان
باتجربه داخلی و خارجی چندان هم دســتش
بسته نیست.

با این حال مصدومیت لیاولیویرا دروازهبان
برزیلی ســپاهان در همان ابتدای لیگ ،حسابی
برای این تیم دردسرساز شــد و یکی از دالیل
باخت سنگین مقابل پدیده نیز ،ضعف دروازهبانی
تیم عنوان شده است .مهدی صدقیان دروازهبان
 ۲۱ســاله تیم در غیاب اولیویرا وظیفه حفاظت
از قفس توری ســپاهان را به عهده داشت اما او
نیز در بازی دیــروز مقابل پارس جنوبی اخراج
شــد تا به این ترتیب ،کرانچار از دروازهبان سوم
خود اســتفاده کند .علی کیخسروی دروازهبان
سوم ســپاهانیها هر چند در اولین حضور خود
توانست پنالتی حریف را مهار کند اما نگرانیها
در صورت نرسیدن اولیویرا به بازی بعدی مقابل
ذوب آهن اصفهان ،به قــوت خود باقی خواهد
ماند.
سپاهان در آســتانه داربی اصفهان ،امیدوار
اســت تا مروان حسین مهاجم جدید عراقیاش

آماده بازی شــود تا بتوانــد در بخش گلزنی به
کمک تیم بیاید .با این حال دردسرهای این تیم
در شروع فصل تمامی نداشته و رسول نویدکیا
هم وضعیت مبهمی برای حضور در داربی دارد.

ایــن بازیکن در دیدار مقابل پــارس جنوبی به
دلیل برخورد توپ با ســرش به شدت مصدوم
شد و به گفته پزشکان حتی حافظهاش را هم از
دست داده است.

