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گروه ورزشــی- هفته ششــم 
رقابت های لیگ برتر جام خلیج فارس 
امروز چهارشــنبه ۳ آذر با برگزاری ۸ 
مسابقه پیگیری می شود. مسابقاتی که 
می تواننــد بار دیگر بــا نتایج خود باال 
نشــین های جدول لیگ برتر را نیز با 

تغییرات دوباره رو به رو کنند.
تراکتور تبریز - پدیده مشهد 
/ ورزشگاه ســردار سلیمانی / 

ساعت ۱۵ 
تیم هــای فوتبــال تراکتور تبریز 
و پدیده مشــهد عصر چهارشــنبه در 
شــرایطی اولین بازی هفته ششم لیگ 
برتــر را برگزار می کننــد که خالف 
ســال های گذشــته خود در لیگ برتر 
شــرایط خوبی ندارند و عالوه بر این 
که دیگر از تیم های مدعی لیگ به شمار 
نمی روند، در رتبه های انتهایی جدول 

رده بندی قرار دارند.
تراکتور تبریز که به تازگی هدایت 
خود را به ســولدوی کروات ســپرده 
اســت، پس از بازی خود در اصفهان 
مقابل ســپاهان و کسب یک امتیاز در 
خانــه این تیم، این بار در تبریز به دنبال 
کسب پیروزی و ۳ امتیاز مسابقه است.

طرف دیگر این مســابقه، شرایط 
به مراتب بدتری نسبت به تیم تبریزی 
دارد. شــاگردان اکبر میثاقیان که در ۵ 
مسابقه لیگ برتری خود ۴ شکست را 
تجربه کــرده اند و تنها با یک امتیاز در 
رتبه شانزدهم جدول قرار دارند، مقابل 
تراکتور برای کســب پیروزی حاضر 
می شــوند. پیروزی که برای شاگردان 

میثاقیان کمی سخت به نظر می رسد.
نســاجی مازندران - پیکان 
تهران /  ورزشگاه شهدای ساری 

/ ساعت ۱۵
نســاجی و پیکان یکــی دیگر از 
بازی های هفته ششــم را در مازندران 
برگزار می کنند. شاگردان ساکت الهامی 
که در هفته پنجم تیم فرهاد مجیدی را 
در تهران متوقف کردند و توانســتند 
با تســاوی یک امتیاز را کســب کنند، 
حــاال امیدوارند بتوانند با برگشــت 
مسعود شجاعی، کاپیتان محروم خود 

در مازندران ۳ امتیاز خانگی را کســب 
کنند. تیم الهامی با ۵ امتیاز از ۵ مسابقه در 
رتبه یازدهم جدول قرار دارد و پیروزی 
می تواند تیم نساجی را در جدول لیگ 

به رتبه های باال تر برساند.
در طرف دیگر این بازی شاگردان 
مجتبی حسینی در پیکان حضور دارند. 
پیکانی ها تــا پایان هفته چهارم پس از 
کسب ۱۰ امتیاز، با شکست مقابل فجر 
سپاسی شیراز فرصت صدرنشینی در 

لیگ را به راحتی از دست دادند.
پیکانی ها در شرایطی اکنون با ۱۰ 
امتیاز در جایگاه چهارم جدول حضور 
دارند کــه در بهترین حالت با پیروزی 
مقابل نساجی می توانند در پایان هفته 
ششــم در صدر جدول رده بندی قرار 

گیرند.
فجر سپاســی - سپاهان / 

ورزشگاه حافظیه / ساعت ۱۵
تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز در 
هفته ششم رقابت های لیگ برتر میزبان 
یکی دیگــر از مدعیان اصلی قهرمانی 
لیگ برتر است. تیم فوتبال فجر شهید 
سپاسی ۲ مسابقه قبلی خود در لیگ برتر 
را با پیروزی پشت سر گذاشته و امیدوار 
است ســپاهان را در لیگ برتر و مانند 
دیگر مدعی این فصل، یعنی استقالل 

تهران متوقف کند. 
شــاگردان کالنتری با ۷ امتیاز در 
جایگاه هشــتم جدول رده بندی قرار 
دارند.سپاهانی ها در شرایطی پا به این 
مسابقه می گذارند که برای باقی ماندن 
میان مدعیان محکوم به پیروزی خارج 
از خانه مقابل فجر سپاســی هســتند. 
شاگردان نویدکیا که در ۲ مسابقه قبلی 
خود نتوانســته اند مقابل حریفانشان 
پیروز شــوند، در شــیراز محکوم به 
پیروزی هستند.شاگردان نویدکیا اکنون 
با ۱۰ امتیاز در رتبه ســوم جدول قرار 
دارنــد و پیروزی در این بازی می تواند 
تیم اصفهانــی را به صدر جدول لیگ 

برتر برساند.
هــوادار - آلومینیوم اراک / 

ساعت ۱۵
۲ مهاجم نیمکت نشین تیم ملی 

ایران در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان اکنون 
در قالب سرمربی ۲ تیم هوادار تهران و 
آلومینیوم اراک به مصاف هم می روند. 
رضا عنایتی و رسول خطیبی در شرایط 
متفاوتــی با یکدیگــر تقابل خواهند 

داشت.
تیم عنایتی با ۴ شکســت و یک 
پیــروزی، در رتبــه پانزدهم جدول 

حضور دارد. پیروزی مقابل صدرنشین 
کنونی لیگ می تواند شرایط شاگردان 

عنایتی را در لیگ برتر بهبود بخشد.
در طرف مقابل، تیم رسول خطیبی 
در آرمانی ترین شرایط خود قرار دارد. 
تیــم آلومینیوم اراک که هم اکنون با ۱۱ 
امتیاز باالتر از اســتقالل و سپاهان در 
صدر جدول لیگ برتر قــرار دارد، به 

دنبال حفظ روند شکست ناپذیری خود 
در لیگ برتر است. خطیبی می داند برای 
باقی ماندن در جمع تیم های باالنشین 
چاره ای جز بردن تیم عنایتی آن هم در 

تهران نخواهد داشت.
گل گهر سیرجان - استقالل 
تهران / ورزشــگاه شهید سردار 

سلیمانی سیرجان / ساعت ۱۶

هر ۲ تیم نشان داده اند که در لیگ 
بیســت و یکم مدعی قهرمانی هستند 
و بــه راحتی مقابل هیچ حریفی تن به 

شکست نمی دهند.
امیر قلعه نویی که هفته گذشته در 
آبادان مقابل صنعت نفت و منصوریان به 
نتیجه ای بهتر از تساوی نرسید، امیدوار 
است این بار بتواند دیگر شاگرد سابق 

خود در استقالل یعنی فرهاد مجیدی را 
شکست دهد. تیم گل گهر با ۹ امتیاز در 
رتبه پنجم لیگ حضور دارد و پیروزی 
مقابل استقالل برای سیرجانی ها بسیار 

مهم است.
در طــرف دیگــر این مســابقه 
اســتقاللی قرار دارد کــه مانند رقیب 
سیرجانی خود در لیگ برتر، باختی را 
تجربه نکرده و خالف سال های گذشته 

از ابتدای لیگ مقتدر ظاهر شده است.
تیم مجیدی در ۲ مســابقه قبلی 
خود ۲ تســاوی کسب کرده و مجیدی 
امیدوار است بتواند عالوه بر بازگشت 
به مســیر پیروزی، بار دیگر با پیروزی 
بر قلعه نویی عملکرد درخشان خود را 

مقابل استاد پیشین ادامه دهد.
ذوب آهن - فوالد خوزستان 
/ ورزشگاه فوالد شهر اصفهان / 

ساعت ۱۷
ذوب آهن و فــوالد که از لحاظ 
تاکتیکی شــباهت بسیاری به یکدیگر 
دارند، برگزار کننده دیگر مسابقه هفته 
ششم لیگ برتر هستند. تیم مهدی تارتار 
که با پیروزی پدیده گام به این مسابقه 
می گذارد، تنها به پیروزی در این بازی 
خانگی فکر می کند. ذوب آهن که با ۹ 
امتیــاز در رتبه پنجم لیگ برتر حضور 
دارد، برای رســیدن به باالی جدول به 
شدت نیازمند برد خانگی مقابل فوالد 

است.
فوالد خوزســتان با بازگشــت 
نکونام اکنون با شرایط به مراتب بهتری 
در مسابقات لیگ حاضر می شود. تیم 
نکونام که مصدومان زیادی نیز دارد با 
۷ امتیــاز در رتبه نهم جدول قرار دارد 
و نکونام می دانــد که برای حضور در 
میان مدعیان بایــد امتیازات هفته های 
اول لیگ را حتــی در تقابل با تیم های 

پر قدرتی مانند ذوب آهن کسب کند.
نفت مســجد سلیمان - مس 
رفســنجان / ورزشــگاه شهید 
بهنام محمدی مسجدســلیمان / 

ساعت ۱۷
تیم های ۵ امتیازی نفت مســجد 
سلیمان و مس رفسنجان برگزار کننده 

یکی دیگر از مســابقات این هفته لیگ 
برتر هستند.

نفتی ها که حاشــیه های فراوانی 
را پشــت سر می گذارند، پس از مدتی 
اعتصاب با تنها ۲ جلســه تمرین پا به 
این مسابقه می گذارند و تنها در اندیشه 
کسب یک پیروزی خانگی بی دردسر 

هستند.
شــاگردان کمالوند کــه در رتبه 
دوازدهم جدول قرار دارند، نمی خواهند 
از همین اوایــل لیگ به عنوان یکی از 
مدعیان سقوط از آن ها یاد شود. تیم مس 
رفسنجان هم که هفته گذشته توانست 
مقابل قهرمان فصل گذشته لیگ برتر، 
یعنی پرسپولیس به تساوی دست یابد، 
حــاال به دنبال دومین برد خود در لیگ 
برتر است. شــاگردان ربیعی اکنون در 

رتبه دهم جدول حضور دارند.
پرسپولیس تهران - صنعت 
نفت آبادان  / ورزشــگاه آزادی / 

ساعت ۱۸
آزادی تهــران میزبــان آخرین 
مسابقه هفته ششــم لیگ برتر است. 
پرسپولیس تهران در شرایطی به مصاف 
تیم صنعت نفت آبادان می رود که در ۳ 
هفته گذشته در کسب پیروزی ناموفق 
بوده اســت و حاال گل محمدی برای 
حضور در جمع مدعیان و راضی کردن 
هواداران ناراحت پرسپولیس چاره ای 
جز پیروزی در این بازی خانگی ندارد. 
پرســپولیس که اکنون بــا ۸ امتیاز در 
جایگاه هفتم جدول قرار دارد، اگر چه 
در این سال ها مقابل آبادانی ها نتایج قابل 
قبولی را کســب کرده است، اما به نظر 
می رسد مقابل منصوریان کمی شرایط 

متفاوت باشد.
علیرضا منصوریان که بار ها نشان 
داده نتیجه گرفتن مقابل پرسپولیس را 
به خوبی یاد گرفته، امیدوار اســت که 
با پیروزی در تهران عالوه بر کســب 
دومین ۳ امتیاز خود در لیگ بیســت و 
یکم، کمی در جدول لیگ برتر شرایط 

تیم خود را نیز بهتر کند.
آبادانی ها با ۴ امتیــاز در جایگاه 
چهاردهم جدول لیگ برتر قرار دارند.

هفته ششم رقابت های لیگ برتر، امروز چهارشنبه ۳ آذر با برگزاری ۸ دیدار پیگیری خواهد شد.

گروه ورزشــی- پس از دیدار 
تیم های استقالل و نساجی، علیرضا 
فغانی در میکســدزون ورزشــگاه 
آزادی و در جمع خبرنگاران جواب 
اظهارات فرهــاد مجیدی را داد و از 
عملکــرد خود دفاع کرد در حالی که 
طبق قانون، هیــچ داوری نمی تواند 
در خصوص عملکرد خود صحبت 

کند.
هفته گذشته تیم فوتبال استقالل 
در ورزشگاه آزادی در حالی با تساوی 
بدون گل مقابل نساجی متوقف شد 
که استقاللی ها و به خصوص فرهاد 
به یک صحنه مشــکوک که توپ به 
دست مدافع نســاجی برخورد کرد 
اعتراض داشــتند و معتقد بودند که 

علیرضــا فغانی باید یــک پنالتی به 
سود آبی های پایتخت اعالم می کرد. 
همین امر موجب اعتراض کادر فنی 
بعد از پایان بازی شد و فغانی نیز در 
۲ مصاحبه پاســخ کادر فنی استقالل 
را داد. علیرضــا فغانــی که به عنوان 
داور مهمان، این بازی را ســوت زد 
و دوباره به اســترالیا برگشــت تا در 

A لیگ این کشــور سوت بزند، طبق 
قوانین رسمی فیفا نمی تواند درباره 
عملکردش مصاحبه کند و اگر نکته 
خاصی باشــد، باید آن را به صورت 
گــزارش، تحویل کمیتــه داوران یا 

دپارتمان داوری دهد.
 نکته این اســت کــه فغانی با 
وجــود تجربه زیاد، این کار را انجام 

داد امــا مقصر اصلی کمیته داوران یا 
حتی دپارتمان داوری اســت که به 
خاطــر نام این داور، حتــی از دادن 

تذکر به او هم امتناع کردند.
گویا خــون فغانــی رنگین تر 
از ســایر داوران اســت کــه از دید 
فدراســیون فوتبال و کمیته داوران، 
سایر داوران حتی کوچکترین حقی 

ندارند که پس از یک بازی و اعتراض 
زیاد، از حق خود دفاع کنند اما فغانی 
چــون داور مهمــان اســت، چون 
"علیرضا فغانی" است، چون در جام 
جهانی ســوت زده است و چون اگر 
چیزی به او گفته شود دیگر در ایران 
داوری نمــی کند، نباید او را جریمه 

کرد و حتی تذکر داد.

کارشناس  ورزشی-یک  گروه 
فوتبال معتقد اســت با توجه به نتایج و 
عملکرد موفقیت آمیز دراگان اسکوچیچ 
با تیم ملی ایران، برکناری وی، بازتابی 

مثبتی در دنیا نخواهد داشت.
بهتاش فریبا درباره بازی تیم ملی 
ایران مقابل سوریه و بهبود عملکرد این 
تیم نسبت به بازی با لبنان گفت: به نظرم 
بازی با ســوریه خیلی سخت تر بود. 
بازیکنان این تیم دونده و چغر هستند 
و یکی، دو بازیکن سرعتی هم در خط 
حمله دارند. البته خربین در این دیدار 
نبود اما سوریه نسبت به قبل، تیم فنی تر 
و فیزیکی تری بود. ما مقابل ســوریه 
خــوب بازی کردیم و در دیدار با لبنان 
هم کار گره خورده بود و توپ هایمان 

به گل تبدیل نشد.
بازیکن ســابق تیم ملــی با بیان 
اینکــه در حال حاضر ایــران فراتر از 
فوتبــال غرب آسیاســت گفت: ما در 
حدی هستیم که نباید به سوریه، لبنان، 
بحریــن و عراق فکر هم کنیم. فوتبال 
مــا حدی رو به جلو شــده که نباید به 
این بازی ها فکر کنیم. باید نگران کره، 
ژاپن، عربستان و استرالیا باشیم اما لبنان 
و سوریه باید زنگ تفریح باشند و واقعا 

هم اینطور شده است.
وی بــا بیان اینکــه "انتقادات از 
دراگان اسکوچیچ بی انصافی است،" 
گفــت: ما با همین بازیکنان و با مربیان 
دیگر مانند ویلموتس و کی روش ۱۰ 
سال نتوانسته بودیم بحرین را در زمین 
خودش ببریم. تیم اسکوچیچ به راحتی 
بحرین را با ســه گل برد. ما عراق را به 
ایــن راحتی نبرده بودیم. ما به تیم های 
بحرین، عراق و سوریه سه گل زدیم اما 
منتقدان گفتند این تیم ها ضعیف شده 
اند. امروز برای تعیین عملکرد هر کسی 
در فوتبال می توان به آمار و ارقام آن فرد 

مراجعه کرد.
این کارشناس فوتبال با بیان اینکه 
کسب ۱۲ پیروزی از ۱۳ بازی نشان از 
موفقیت اسکوچیچ است، خاطرنشان 
کرد: کدام مربی بزرگی توانســته این 
موفقیت را در تیم ملی داشته باشد؟ به 
کی روش ایراد می گرفتند که بازی های 

باشــگاهی را نمی بیند و ما را کوچک 
می کند اما اسکوچیچ این کار را انجام 
می دهد و باز هم می گویند چرا اینطور 
اســت. باالخره وظیفه مربی تیم ملی 
دیدن مســابقات باشگاهی و انتخاب 
بازیکنان مدنظرش است. به نظرم یک 
مقدار بی انصافی می شود. این بازیکنان 
دست مربیان دیگر هم بودند و ما نتایج 

را به یاد داریم.
فریبا در پاســخ به این سوال که 
جــدای از انتقادات غیــر منصفانه، به 
نظر می رسد تیم ملی هنوز مشکالت 
فنــی دارد و برای جام جهانی باید این 
مســائل رفع شود و به طور مثال باید به 
گردش توپ نه چندان ســریع این تیم 
اشاره کرد گفت: این موضوع به عوامل 
درون زمین بســتگی دارد. ما بازیکن 
بازی ســاز نداریم. االن این وظیفه بر 
عهده نوراللهی و عزت اللهی اســت. 
عزت اللهی خیلی خوب کار می کند. 
هــم در بحث دفاعی، یارگیری و قطع 
توپ و همچنین در ارســال پاس های 
بلند هم موفق است. به قول قدیمی ها 
وقتی نمی توانیم تیکی تاکا بازی کنیم، 
باید بازیکنانی داشته باشیم که قدرت 
ارســال پاس های ۶۰ متری را داشــته 
باشــند. عزت اللهی به خوبی این کار 

را می کند.
او درباره کم بودن تنوع بازیکنان 
حاضر در مســابقات و تعویض های 
دیــر هنگام این تیم گفت:  ما بازیکنان 
متنوعــی داریم. از طرفی در اســتفاده 
کــردن از بازیکنان و تعویض ها انتقاد 
دارم. بعضــی از مربیان اصطالحا دیر 
تعویض هســتند. اسکوچیچ هم جزو 
مربیانی اســت که دیر تعویض است. 
در روز بازی بــا لبنان وقتی بازی گره 
خــورد و هفت بازیکن این تیم داخل 
محوطــه جریمه بودند، یکی از اصول 
این است که بازیکنانی در زمین داشته 
باشیم که از فضای کوچک استفاده کنیم. 
مثل قایدی قایدی می تواند در فضای 
کوچک حرکت کند و پنالتی بگیرد. این 
ها نظراتی است که منتقدان دارند اما هر 
صورت هیچ کســی به اندازه سرمربی 
تیــم ملی روی این موضوع اشــراف 

نــدارد. ما نمی دانیــم در تمرین کدام 
بازیکن به جهت روحی و بدنی آماده 
اســت. البته ما هم می توانیم نقد کنیم 
اما باید به سرمربی احترام بگذاریم. از 
نظر من اسکوچیچ در شرایطی خوبی 
است. این کارشناس فوتبال در واکنش 
به این که برخی از منتقدان اعتقاد دارند 
تیم ملی با مربــی بزرگتر می تواند به 
پنج دوره ناکامی در مرحله گروهی جام 
جهانی خاتمه دهد و از گروهش صعود 
کند گفت: از االن نمی توان راجع به این 
موضوع صحبت کرد که آیا الزم است 
که مربی عوض شود یا خیر. اجازه دهید 

جــواز صعود را بگیریم. بعد راحت تر 
می شود صحبت کرد. باید عملکرد تیم 
ملی را در این چهار بازی ببینیم. باید دید 
عملکرد او چطور است. اگر اسکوچیچ 
همه بازی ها را ببرد و به سراغ یک مربی 
دیگر برویم، از نظر بین المللی و در دنیا 
به ما چه می گویند؟ این مســاله باعث 
بازتاب خوبی ندارد و ما را با کشورهای 
عربی که با ثبات در حوزه مربیان همراه 

نیستند، مقایسه می کنند!
وی خاطرنشــان کرد: ما که قطعا 
صعــود می کنیم اما وقــت صعود از 
مرحله گروهی در جام جهانی است و 
باید به مرحله دوم برویم. البته گروه ما 
در جام جهانی هم مهم است. هر چند 
در جام جهانی گذشته در سخت ترین 
گروه بودیم و اگر توپ طارمی گل می 
شد به عنوان تیم اول می رفتیم. همین 

جریانات فوتبال قشنگ است.

انگار خون فغانی رنگین تر است!

اگر اسکوچیچ برکنار شود، دنیا چه می گوید؟

سیرجان میزبان جنگ فرهاد با ژنرال ؛

پرسپولیس چاره ای جز  برد ندارد
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