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شماره 2110

جام حذفی فوتبال؛

تراکتورسازی با شکست ذوبآهن فینالیست شد

ت یم فوتبال تراکتورسازی تبریز با پیروزی
مقابل ذوب آهن به دیدار فینال جام حذفی فوتبال
ایران راه یافت و حریف نفت تهران شد.
تیم های فوتبال ذوب آهن و تراکتورسازی از
س اعت  ۱۴:۳۰امروز شنبه در مرحله نیمه نهایی
جام حذفی فوتبال در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان
به مصاف هم رفتند که این بازی در  ۹۰دقیقه با
ن تیجه تساوی یک به یک به اتمام رسید تا کار
ب ه وقتهای اضافه کشیده شود .در وقتهای اضافه
ت راکتورسازی تیم برتر بود و در نهایت بازی با
نتیجه  ۳بر  ۲به نفع شاگردان امیر قلعه نویی به
پایان رسید.
احسان پهلوان در دقیقه  ۴۴برای ذوب آهن
گلزنی کرد و فرزاد حاتمی در دقیقه  ۹۰گل تساوی
را برای تراکتورسازی به ثمر رساند .محمد ابراهیمی
هم در دقیقه  ۹۲توانست گل دوم را برای تراکتور
ب ه ثمر برساند .بنگستون در دقیقه  ۱۲۰از روی
ن قطه پنالتی برای ذوب آهن و محمد نوری در
دقیقه  ۱۲۱مجددا برای تراکتور گلزنی کرد.
ا ین مسابقه در حالی به اتمام رسید که

م رتضی تبریزی مهاجم ذوب آهن در دقیقه ۷۰
از زمین مسابقه اخراج شد و همین مسئله باعث
ش د تا تراکتورسازی در دقایق پایانی بازی فشار
ز یادی روی دروازه حریف بیاورد .فشار حمالت

ت راکتورسازی در دقیقه  ۹۰جواب داد و فرزاد
حاتمی با یک ضربه سر گل تساوی را به ثمر رساند.
در دقایق ابتدایی وقتهای اضافه بود که محمد
ابراهیمی بازیکن تراکتورسازی با یک ضربه زیبا گل

دوم را برای تیمش به ثمر رساند تا امیر قلعه نویی
به خواسته اش در این مسابقه برسد .در ادامه این
تیم ذوب آهن بود که با وجود یک بازیکن کمتر
حمالت زیادی را برای برگرداندن نتیجه انجام داد.
ا ز جمله حواشی این مسابقه می توان به
ا خراج کرار جاسم بازیکن جنجالی تراکتورسازی
اشاره کرد .کرار که هنگام تعویض با بازیکنان ذوب
آهن درگیری پیدا کرده بود ،از سوی داور مسابقه
د ر دقیقه  ۱۱۱اخراج شد .دقایق پایانی وقتهای
ا ضافه از جذابترین دقایق فوتبال ایران بود .در
حالی که تراکتورسازی می توانست در دقیقه ۱۱۸
گل سوم را به ثمر برساند ،موقعیت  ۲به تک این
تیم هدر رفت و در برگشت ،تیم ذوب آهن صاحب
یک پنالتی شد .جری بنگستون در دقیقه  ۱۲۰این
پ نالتی را به گل تبدیل کرد ولی یک دقیقه بعد
شوت سنگین محمد نوری از پشت محوطه جریمه،
گل سوم تراکتورسازی را در پی داشت تا به این
ترتیب تراکتورسازی فینالیست شود.
دیدار فینال بین دو تیم تراکتورسازی و نفت
تهران برگزار خواهد شد.

قلعه نویی بعد از پیروزی تراکتورسازی :قطعا با کرار برخورد میکنیم

این بازی سالها در ذهن مردم میماند

سرمربی تراکتورسازی با بیان اینکه باید بابت دیدار برابر ذوب
آهن به فوتبال ایران تبریک گفت ،به انتقاد از رفتار هافبک تیمش
پرداخت و افزود :قطعا با «کرار» برخورد میکنیم.
امیر قلعه نویی بعد از پیروزی تیم فوتبال تراکتورسازی با ذوب
آهن در مرحله نیمه نهایی جام حذفی گفت :باید به فوتبال ایران
تبریک بگویم .جدای از نتیجه این بازی سالها در ذهن همه می ماند.
هیچ چیز از ارزش تیم ذوب آهن هم با این باخت کم نمی شود.
و ی افزود :خدا وکیلی نباید کار ما اینجا می کشید .روی دو
اشتباه بچگانه گل خوردیم و باید زودتر از این کار را تمام می کردیم.
سرمربی تراکتورسازی در ادامه با انتقاد از حرکت کرار جاسم
هافبک عراقی این تیم و اخراجش گفت :ما حتما با کرار برخورد می

وی ادامه داد :خلق موقعیت های
خوبی کردیم و اگر زمانی که یک بر صفر
از حریف جلو بودیم موقعیت مان را به
گل تبدیل می کردیم قطعا شرایط فرق
م ی کرد و بازی را برده بودیم .با این
حال بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم
و بازیکنانم زحمت زیادی کشیدند اما
در نهایت نتوانستیم به پیروزی برسیم.
س رمربی تیم فوتبال ذوب آهن ادامه
داد :اگر اتفاقات عجیب و غریب در این

عربستان ،به دنبال تغییر تابعیت مهاجم گلزن سوریهای

د یدار رخ نمی داد و بازیکن ما اخراج
نمی شد قطعا به فینال می رسیدیم .ما
بازیکنان جوانی داریم که می توانند در
آینده به تیم ما کمک کنند.حسینی در
مورد داوری نیز گفت :آقای زرگر را می
شناسم و می دانم که داور زحمتکش و
ب ی غرضی است اما در دادن کارت ها
عجله کرد .فکر می کنم انصاف نبود که
تیم ما  ۴۰دقیقه برابر تراکتورسازی با
یک بازیکن کمتر بازی کند.

نمیدانیم برنامه تیم ملی چگونه است

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص حضور آدام همتی
در تمرینات این تیم و ارزیابی اش از این بازیکن تستی ،گفت :این
بازیکن قرار است که چند جلسه برای تست بیاید .او  ۲۰ساله است و
از کیفیت و دانش و پتانسیل باالیی برخوردار است .این بازیکن ایرانی
است در تورنتو کانادا بازی می کند .البته با توجه به اینکه دو بازیکن
زیر  ۲۳سال از تیم ما جدا شده اند اگر بخواهیم او را جذب کنیم
مشکلی نخواهیم داشت.
برانکو در مورد حضور امید عالیشاه در تمرین و خداحافظی او با
سایر بازیکنان ،تصریح کرد :امید بازیکن ما است و برایش بهترین ها
را آرزو کردم .امیدوارم او در تیم جدیدش موفق عمل کند و وظیفه
اش را به نحو احسن نسبت به وطنش در خدمت سربازی انجام دهد.
وی در خصوص بازی با یکی از تیم های مطرح در تعطیالت نیم
فصل ،گفت :نمیدانیم که برنامه ریزی لیگ و همچینین اردوی تیم
ملی چگونه است تا در این ارتباط تصمیم گیری کنیم.

یک گزینه برانکو پرید؛

پیکانی ها خیال پرسپولیس را راحت کردند «گادوین منشا» را نمیدهیم
مدیرعامل باشگاه پیکان تاکید کرد
که «گادوین منشا» مهاجم نیجریه ای تیم
فوتبال این باشگاه را به پرسپولیس نخواهد
داد و این بازیکن در پیکان میماند.
محمود شیعی در گفتگو با سایت
باشگاه پیکان درباره موضوعات مختلفی
از جمله عملکرد تیم و نقل و انتقاالت
لیگ برتر صحبت هایی را مطرح و تاکید
کرد که «گادوین منشا» به پرسپولیس
ن خواهد رفت .وی همچنین تاکید کرد
که جدایی آرش برهانی از پیکان منوط
به نظر مجید جاللی است.
مشروح گفتگوی شیعی در زیر می آید:
* تیم فوتبال پیکان در پایان نیم
ف صل نخست با تفاضل گل در سکوی
چ هارم ایستاد .آیا از نتیجه گیری تیم
راضی بودید؟
 مسلما از نتایج با این شرایط کهدوباره از لیگ یک به لیگ برتر برگشتیم
و در اولین سال برگشت در نیمه باالی
ج دول قرار داریم ،راضی هستم .ما در
س الهای قبل هرگاه به لیگ برتر برمی
گ شتیم نتایج خوبی نمی گرفتیم ولی
ا مسال از ثبات ویژه ای برخورداریم و
یک روند رو به رشد داشتیم.
* آیا از ابتدا هم حضور در این
مکان برنامه ریزی شده و هدفمند بود؟
 قاعدتا هر باشگاهی کارشر ا هدفمند شروع می کند و برنامه
ه ای خاصی برای موفقیت دارد .ماهم
مستثنی از این قضیه نبودیم .هدف ما

کادرفنی و سرمربی قرار است بعد از این
اردو و بررسی هایی که دارند لیست نهایی
ورود و خروج خود را به باشگاه بدهند
تا در خصوص جذب بازیکنان جدید اقدام
کنیم .در خصوص لسیت خروجی ها هم
باید بگویم همین گونه عمل می کنیم و
منتظر لیست کادرفنی خواهیم ماند .البته
باید بگویم مدافع برزیلی از تیم ما جدا شد
و در مقابل یک مدافع از لیگ یک به نام
مهران موسوی را جذب کردیم که جای
اور را پر خواهد کرد .اما در خصوص نفرات
بعدی باید منتظر لیست کادر فنی باشیم.
* این روزها صحبت از جدایی آرش
برهانی است ،گویا او در لیست مازاد است؟
 آرش بازیکن بزرگی بوده کهامسال با مصدومیت های بسیاری مواجه
شده و انطور که باید و شاید نتوانست به
تیم کمک کند .خود او هم از این موضوع
ن اراحت است اما در خصوص وضعیت

فدراسیون فوتبال درحال بررسی های نهایی است تا تکلیف دیدار ایران برابر مراکش را روشن کند.
در حالی که اخبار ضد و نقیضی در مورد دیدار ایران با مراکش در امارات شنیده می شود و سایت
های مراکشی بعضا این دیدار را کنسل شده اعالم کرده اند و برخی از آنها هم حتی ساعت بازی با ایران را
اعالم کرده اند ،هنوز وضعیت نهایی این دیدار مشخص نیست.براساس اطالعات خبرنگار مهر به احتمال
زیاد فردا تصمیم نهایی در مورد این دیدار گرفته خواهد شد .بی خبری ها و خبرهای متناقض آنقدر طی
این روزها زیاد بود که برانکو و برخی دیگر از مربیان داخلی هم نسبت به این بالتکلیفی معترض شده
اند.یک مقام مسئول در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که تا این لحظه احتمال برگزاری بازی بیشتر
از عدم برگزاری آن است .تیم ملی مراکش با ترکیب اصلی خود مقابل تیم ملی ایران قرار می گیرد و
بالفاصله برای برگزاری دیدارهای جام ملت های آفریقا اعزام می شود .این دیدار طی اعالم قبلی قرار
بود روز هفدهم دی ماه انجام شود.

لک از صبا رفتنی شد؛ مرفاوی به دنبال دروازه بان جدید

برانکو ایوانکویچ:

ابتدا ماندن در لیگ برتر و حضور در
میانه جدول بود تا در این فصل به یک
ثبات رسیده باشیم تا سپس در سالهای
ب عد به دنبال حضور در جایگاه باالتر
ب اشیم که خوشبختانه امروز جلوتر از
برنامه های خود هستیم.
* با این اوصاف برنامه های باشگاه
برای موفقیت در نیم فصل دوم چیست و
آیا به رتبه های باالتر فکر هم می کنید؟
 حضور در جمع چهار تیم بسیارراضی کننده است ولی مسلما به ماندن
در این جایگاه بسنده نمی کنیم .توقع
م ن و هیات مدیره باالتر رفته چرا که
وقتی عملکرد و ظرفیت تیم را می بینم
م توجه می شوم می توانیم از این هم
بهتر باشیم .پس باید تالش مضاعفی به
خرج دهیم تا بتوانیم جایگاه پیکان در
لیگ فوتبال ایران را اثبات کنیم.
* برنامه باشگاه برای موفقیت در نیم
فصل دوم چیست؟
 کادرفنی نقاط ضعف و قوت تیمرا شناسایی و بررسی کرده و قرار است بر
اساس برنامه ریزی آنها ،تیم را با توجه به
بنیه مالی باشگاه و در حد معقول مثل
ابتدای فصل در یک چارچوب مشخص که
همگن با وضع فعلی باشد ،تیم را تقویت
ک نیم .چرا که همدلی و آرامش هدف
اصلی باشگاه و تیم است.
* چه بازیکنانی جذب می شوند و
چه کسانی از تیم می روند؟
 -تیم در اردوی کیش حضور دارد.

تردیدها در مورد اردوی ایران ادامه دارد؛

تکلیف بازی ایران با مراکش روز یکشنبه روشن می شود؟

دروازه بان اصلی صبای قم در نیم فصل اول لیگ شانزدهم از جمع شاگردان صمد مرفاوی جدا
خواهد شد.تیم فوتبال صبای قم که با مشکالت مالی زیادی روبرو شده بود با چالشی جدید مواجه شده
است.حامد لک دروازه بان اول تیم قمی که از ابتدای فصل از این شرایط ناراضی بود ،چندی پیش ساز
جدایی سر داد اما مسئوالن صبا این امیدواری را دادند که تا نیم فصل اوضاع درست خواهد شد اما
شرایط هیچ تغییری نکرد تا لک تصمیم بر جدایی از این باشگاه را بگیرد.این دروازه بان امروز و در شروع
دور جدید تمرینات صبا برای نیم فصل دوم ،در تمرین غایب بود تا جدایی اش از این باشگاه تقریبا قطعی
شود .همین موضوع باعث شده است که سرمربی صبا به دنبال دروازه بان جدید برای تیمش باشد.از تیم
خونه به خونه بابل به عنوان مقصد بعدی لک یاد میشود.

بازیکن مااخراج نمی شد فینالیست می شدیم

سایت باشگاه جویا شوید .همانطور که دیدید تا االن بازیکن جدید در
تمرین نبود .هر کس قرار باشد که بیاید از طریق سایت باشگاه اطالع
رسانی خواهد شد.

کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران اسامی بازیکنان مد نظرش برای حضور در اردوی آماده سازی را
اعالم کرد .طبق اعالم قبلی قرار است اردوی تیم ملی در امارات برگزار شود.
کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران  ۱۹بازیکن را برای حضور در اردوی آماده سازی این تیم دعوت
کرد .اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی به این شرح است:
دروازهبانها :علیرضا بیرانوند ،محمدرضا اخباری ،رشید مظاهری
م دافعان:رامین رضاییان ،سید جالل حسینی ،محمد انصاری ،میالد محمدی ،عزت اهلل پورقاز،
وحید محمدزاده
بازیکنان میانی:امید ابراهیمی ،کمال کامیابی نیا ،احسان حاج صفی ،داریوش شجاعیان
مهاجمان :مرتضی تبریزی ،سروش رفیعی ،وحید امیری ،احسان پهلوان ،مهدی طارمی ،ساسان
انصاری
بازیکنان دعوت شده به اردو باید روز یکشنبه ساعت  ۱۹:۳۰با در دست داشتن گذرنامه ،خود را به
کادر فنی تیم ملی در هتل المپیک معرفی کنند.

سازمان لیگ فوتبال ایران تاریخ فینال جام حذفی در فصل  ۹۵-۹۶را اعالم کرد.
با صعود تیم تراکتورسازی به دیدار نهایی جام حذفی فوتبال و طبق مسئوالن سازمان لیگ ،فینال
این رقابتها بین تراکتور و نفت تهران روز  ۲۱اردیبهشت در خرمشهر برگزار خواهد شد.

مجتبی حسینی:

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت :نمی دانیم برنامه ریزی
ل یگ و اردوی تیم ملی فوتبال ایران چگونه است که بتوانیم برای
بازیهای تدارکاتی خود برنامه ریزی کنیم.
ب رانکو ایوانکویچ در پایان تمرین روز شنبه تیم فوتبال
پرسپولیس ،ضمن تبریک سال نو میالدی در جمع خبرنگاران ،گفت:
بهترین آرزوها را در سال جدید دارم .من این شانس را دارم که می
توانم دو سال نو را جشن بگیرم؛ هم سال میالدی و هم نوروز .برای
سال جدید میالدی امیدوارم که همکاری خوب و مثبتی داشته باشیم
و صدر جدول را حفظ کنیم.
وی در رابطه با نقل و انتقاالت پرسپولیس و اینکه گفته می شود
این باشگاه به دنبال جذب محمدرضا خلعتبری افزود :در خصوص
نفرات و اسامی صحبت نمی کنم .من فقط در رابطه با بازیکنان جدا
شده حرف میزنم .عالیشاه ،نوراللهی ،آرامطبع ،زاهدی و رحمتی از
جمع ما جدا شده اند و اخبار موثق در رابطه با جذب بازیکن را از

از سوی کارلوس کی روش؛

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال اعالم شد /دعوت از چهرههای جدید

زمان فینال جام حذفی فوتبال مشخص شد

کنیم .نمی شود که بازیکن هر کاری که می خواهد انجام بدهد.
قلعه نویی یادآور شد :در فوتبال ایران نیروی انسانی زیادی داریم
ولی متاسفانه برنامه ریزی و مدیریت آن خوب نیست.
وی سپس از گزارشگر تلویزیون خواست که به صحبتهایش ادامه
ندهد .قلعه نویی گفت :من زیاد حالم خوب نیست.
سرمربی تراکتورسازی در پاسخ به این سئوال که آیا این تیم می
تواند قهرمان شود؟ تصریح کرد :ما مامور به تکلیفیم .نتیجه دست آن
باالیی است! ولی یقینا با تقویتی که در تعطیالت لیگ داریم (خرید
ب ازیکن در فصل نقل و انتقاالت) ،در نیم فصل دوم نتایج بهتری
خ واهیم گرفت .ما دو روز استراحت می کنیم وسپس به یک اردو
می رویم.

سرمر بی تیم فوتبال ذوب آهن پس
ا ز شکست تیمش برابر تراکتورسازی
گفت :اگر داور بازیکن ما را اخراج نمی
کرد قطعا فینالیست می شدیم.
مجتبی حسینی پس از شکست ۳
بر  ۲تیمش در مرحله نیمه نهایی جام
حذفی برابر تراکتورسازی گفت :شناخت
خ وبی از تراکتورسازی داشتیم و سعی
کردیم از نقطه قوت خودما برای رسیدن
به دروازه حریف استفاده کنیم.

اخبار

ن هایی او کادر فنی و آقای جاللی نظر
نهایی را خواهند داد ،که با او ادامه دهیم یا
از جمع ما جدا شود .در هر حال باید شان
بازیکنی مثل او حفظ شود.
* پرسپولیسی ها سخت خواهان
گ ادوین منشا هستند .آیا او در پیکان
م ی ماند یا اینکه رضایت نامه اش را
برای پرسپولیس صادر می کنید ؟
 منشا بازیکن پیکان است،م طمئن باشید هرگز او را از دست
نمی دهیم چون ما خودمان با توجه به
فشردگی و سخت شدن رقابتها در نیم
ف صل دوم به او احتیاج مبرم داریم .با
منشا صحبت کردیم و قرار است قرارداد
او را در نیم فصل دوم تمدید کنیم .او
از حضور در پیکان راضی است و نمی
خواهد جدا شود .به لحاظ مالی هم با
او مشکلی نداریم و شرایط خوبی بین
ب اشگاه و او حاکم است .خالصه برای

شما بگویم او گادوین پیکان است.
* مجید جاللی چقدر در موفقیتها
تاثیر گذار بوده و رضایت باشگاه را جلب
کرده است؟
 مجید جاللی مربی بزرگی استو استخوان خرد کرده فوتبال است .من
و اعضای هیات مدیره باشگاه از او راضی
هستیم البته نه تنها ازاو بلکه از کل کادر
فنی راضی هستیم چرا که آنها یک کار
گروهی انجام می دهند و باید بگویم یک
م جموعه موفق هستند .باشگاه به اندازه
توانش بهترین امکانات را برای او فراهم
کرده و متعاقبا اوهم با استفاده بهینه از
امکانات و محیط آرامی که باشگاه برای او
فراهم کرده توانسته تاثیر گذار باشد.
* از حضور در هیات رییسه
فدراسیون فوتبال هم بگویید.
خوشبختانه حضور در فدراسیون به
کارهای اجرایی در باشگاه لطمه نمی زند
چون جلسات هیات ریسه هر چند وقت
ی کبار برگزار می شود و از سوی دیگر
برنامه های کاری ما در فدراسیون اجرایی
نیست چون کارها در آنجا در حد کالن
و تصمیم گیریهای بزرگ برای فوتبال
است .من هم با توجه به تجاربی که دارم
ت جربیاتم را در حوزه مدیریت فوتبالی،
باشگاهداری و بحثها و تصمیم گیری های
کالن در اختیار فدراسیون می گذارم .حاال
در این خصوص اینکه آیا تاکنون موثر بودم
یا نه باید دیگر دوستان در هیات رییسه و
رییس فدراسیون اظهار نظر کنند.

مسئوالن فدراسیون فوتبال عربستان به دنبال تغییر تابعیت مهاجم گلزن سوریهای هستند.
«عمر السومه» بازیکن سوریه ای است که در تیم االهلی عربستان بازی می کند و یکی از مهاجمان
گلزن لیگ این کشور محسوب می شود .السومه با بازی های درخشانش در لیگ عربستان ،سرمربی تیم
ملی این کشور را ترغیب کرده که تابعیتش را تغییر بدهد و در تیم عربستان بازی کند .فدراسیون فوتبال
عربستان هم به دنبال اجرایی کردن این درخواست سرمربی تیم ملی این کشور است .این در حالی است
که السومه در یکسال اخیر به دعوت سرمربی تیم ملی سوریه برای بازی در تیم ملی این کشور پاسخی
نداده است و به نظر می رسد با پیشنهاد عربستانی ها برای تغییر تابعیت موافقت کند.

دو بازیکن امید استقالل از دوشنبه در تمرین بزرگساالن

در حالی که قرار شد سه بازیکن از تیم امید استقالل به جمع بزرگساالن این تیم اضافه شوند،
تا امروز تنها دروازه بان این تیم به تمرینات تیم بزرگساالن اضافه شده است .سیدرضا افتخاری رسما
از اضافه شدن سه بازیکن تیم امید استقالل به تمرینات تیم بزرگساالن خبر داد .یک دروازه بان ،یک
مدافع میانی و یک هافبک دفاعی ،بازیکنانی بودند که با نظر منصوریان از تیم امید به تمرین بزرگان
این باشگاه اضافه می شوند.در تمرینات دیروز و امروز تنها مهرداد لشنی دروازه بان تیم امید استقالل در
تمرینات این تیم حضور یافته و حسین ابرقویی هافبک دفاعی و طاها شریعتی مدافع میانی مورد نظر از
روز دوشنبه در تمرینات بزرگساالن استقالل حضور می یابند .در این رابطه باید گفت از آنجایی که تیم
امید استقالل فردا یک دیدار حساس و سخت مقابل سایپا پیش رو دارد ،با صالحدید سرمربی تیم امید
استقالل ابرقویی و شریعتی امروز و فردا را نیز در اختیار تیم امید هستند و از روز دوشنبه به تمرینات
تیم بزرگساالن این باشگاه ملحق خواهند شد.

فوتبال از حضور در بازیهای کشورهای اسالمی انصراف داد

فدراسیون فوتبال از اعزام تیم به بازیهای کشورهای اسالمی انصراف داد.
فوتبال از جمله رشته هایی است که رقابت های آن در بازی های کشورهای اسالمی برگزار می
شود اما کاروان ایران بدون داشتن نماینده ای در این رشته عازم باکو خواهد شد.حضور تیم ملی فوتبال
در مسابقات انتخابی جام جهانی دلیل این تصمیم مسئوالن فدراسیون فوتبال عنوان شده است .آنها
همچنین از اعزام تیم جوانان هم به دلیل حضور همزمان در رقابت های وردکاپ عذرخواهی کرده اند.
 ٢٢اردیبهشت تا اول خرداد  ٩٦زمان برگزاری چهارمین دوره بازی های اسالمی است.

رحمتی ظرفیت نیمکتنشینی را داشت؛ جوانهای استقالل خیلی خوب بودند

پیشکسوت باشگاه استقالل با بیان اینکه رحمتی ظرفیت نیمکت نشینی را داشت گفت :از نمایش
استقالل برابر سپاهان لذت بردم و بارها به خاطر صحنههای جذاب این بازی به وجد آمدم.
علی جباری در خصوص دیدار استقالل مقابل سپاهان در اصفهان اظهار داشت :این تیم کجا و
آن تیمی که در بازیهای قبلی میدیدیم کجا؟ در استقالل یک انقالب صورت گرفته و این تیم به
ایده آل نزدیک شده است.کاپیتان سابق استقالل ادامه داد :البته این تیم باید خیلی بهتر از این شود.
اما در مقایسه با بازی های اخیر استقالل ،این بازی خیلی متفاوت بود و کاری کرد که من بعنوان یک
پیشکسوت استقالل بارها در این بازی احساساتم را بروز دهم .من که به این تیم خیلی امیدوار شدم.
وی افزود :منصوریان باید در تعطیالت نیم فصل هم هوشمندانه دو سه مهره به تیمش اضافه کند و هم
بکوشد تا نقاط ضعف تیم را ترمیم کند .حتما با ادامه این روند استقالل به روزهای اوج و باالی جدول
باز خواهد گشت .پیشکسوت آبیها اضافه کرد :جوانگرایی در استقالل بزرگترین ویژگی این تیم در بازی
دیروز بود .جوانهای استقالل فوق العاده بودند و یکی از یکی بهتر .آنها انگیزه زیادی داشتند و باعث
شدند روند حرکت تاکتیکی استقالل بهتر از بازی های گذشته شود .جباری در خصوص نیمکت نشینی
رحمتی در این بازی گفت :رحمتی دروازهبان بزرگی هست و بزرگ هم خواهد ماند .یک بازی نیمکت
نشینی نمی تواند توانایی های او را زیر سئوال ببرد .اما هر دروازه بان بزرگی هم ممکن است زمانی به
نیمکت نشینی و استراحت نیاز داشته باشد .وی اضافه کرد :رحمتی با ظرفیت باالیی که داشت خیلی
راحت این موضوع را پذیرفت و همه دیدند که خودش حسینی را گرم کرد و به او روحیه داد .جباری در
خاتمه گفت :آبیها همچنان در ساختار دفاعیشان ضعفهایی دارند که باید برای نیم فصل دوم مرتفع
شود .در بازی با نفت هم دیدیم که گلهایی یک شکل خوردند و در بازی مقابل سپاهان هم دیدیم که
بارها مهاجمان سپاهان در موقعیت گل قرار گرفتند که درخشش حسینی باعث شد دروازه تیم باز نشود.
گزارش تمرین امروز استقالل؛

از غیبت ادامه دار رضایی تا برخورد سرد رحمتی و خرمگاه

کاوه که رضایی روز گذشته هم که در تمرین استقالل غایب بود ،به شایعه جدایی اش از استقالل
قوت بخشید.تمرین ظهر دیروز آبی پوشان در کمپ زنده یاد حجازی و در یک هوای کامال آلوده برگزار
شد .محمد خرمگاه که روز گذشته در تمرین حضور نداشت و شایعاتی پیرامون غیبت او شکل گرفته
بود ،در تمرین امروز حاضر شد.
* مربی استقالل به هنگام دیدن مهدی رحمتی برخورد سردی با او داشت.
* کاوه رضایی که روز گذشته هم در تمرین غایب بود ،امروز هم غیبت خود را ادامه داد و همین
مسئله باعث شد تا شایعه جدایی او از استقالل قوت بیشتری بگیرد.
* امین حاج محمدی هم که صبح امروز به همراه پدرش به باشگاه استقالل رفته بود تا وضعیتش
را برای گرفتن رضایتنامه مشخص کند ،یکی دیگر از غایبین تمرین بود.
* روزبه چشمی در تمرینات گروهی شرکت کرد و مورد تشویق منصوریان قرار گرفت.
* بهتاش فریبا ،نصراهلل عبداللهی و دکتر نوروزی در تمرین حضور داشتند.
* دکتر نوروزی دقایقی با منصوریان درخصوص وضعیت محسن کریمی و روزبه چشمی صحبت کرد.
* استیو جونز که از نرفتن به برای تعطیالت کریسمس ناراحت بود ،همانند روز گذشته تنها نظاره
گر گرم کردن بازیکنان زیرنظر علی چینی بود.
* قبل از شروع تمرین ،سرمربی استقالل لحظاتی کوتاه با بازیکنان صحبت کرد و سپس بازیکنان به
انجام کارهای هوازی ،مرور کارهای ترکیبی و تاکتیکی و در آیتم پایانی یک فوتبال درون تیمی را برگزار کردند.
تیم فوتبال استقالل تهران روز  ۲۳دی ماه و از هفته شانزدهم لیگ در ورزشگاه تختی میهمان
نفت تهران خواهد بود.

