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گزارش
تشریح دالیل جدایی ستاره بسکتبال
ایران از شانفیل

حدادی :آقای شاهینطبع! من
عرق ملی ندارم یا شما؟

حامــد حدادی ،ســتاره بســکتبال ایران با
بخشــیدن یک ماه از رقم قراردادش از تیم
شانفیل لبنان جدا شد و به ایران برگشت .او
درباره علت این تصمیم و حاشــیههای اخیر
تیم ملــی صحبتهای جذابی کرده .حدادی
با تاکید بر اینکه رفتار لبنانیها بیاحترامی
و غیرحرفــهای بــود ،دربــاره جداییاش از
شــانفیل به فارس میگوید« :فقط به خاطر
فادیالخطیــب ،بازیکــن لبنانــی که رابطه
خوبی با هم داریم قبول کردم در شــانفیل
بازی کنم اما واقعا شــرایط خیلی ســخت
بــود .آنجا هم پول خاصی نگرفتم اما هر روز
میگفتند بیشترین پول را به تو دادیم و باید
چنین و چنان کنی .در نیمهنهایی یک بازی
را باختیم اما من اکثر دقایق را روی نیمکت
بودم و بدنم سرد شده بود ،در  30ثانیه آخر
مرا به زمین فرستادند و آن بازی را باختیم.
اینکه مقصر بودم یا نه بحث دیگری اســت
اما صحبتهایی که سرمربی تیم در رختکن
انجام داد و گفت کــه حامد تو مقصر باخت
بودی واقعــا غیرحرفهای بود .پــس از این
صحبتها بالفاصله با مدیربرنامههایم تماس
گرفتــم و گفتم من دیگر بــازی نمیکنم و
قراردادم را میبخشــم و به ایران برمیگردم.
همــه چیز پــول نیســت و دوســت ندارم
بیاحترامی شود ».او که اخیرا مشکالتی هم
با تیم ملی بســکتبال ایران داشت و ابتدا از
حضور در تیم ملی ســر بــاز زد اما درنهایت
وقتی تصمیم گرفت برای تیم ملی بازی کند
با مخالفت کادر فنی تیم ملی مواجه شــد،
میگوید« :مسائل فنی به ما بازیکنان ربطی
ندارد ما با شــاهینطبع هم مشکلی نداریم.
در اردوی آخر بارها مصاحبه کردند که حامد
را میخواهیــم و به او احتیاج داریم اما فقط
میخواســتند مرا مقابل مردم قرار دهند».
او خطاب به شــاهینطبع سرمربی تیم ملی
میگوید« :شــما در اردو بارها دیدید که من
با فیزیوتراپــی و درد به تمرینات میآمدم و
بازی میکردم آیا من وطنفروش هســتم؟
من عرق ملی ندارم یا شما که  2سال پیش
پیشنهاد مشحون را برای تیم ملی رد کردید
آن هــم به خاطر منافع باشــگاهتان .به من
انگ بازیکنساالری زدید».

پیراهن متفاوت
احسان در قطر

حدادی :نمیدانم
آیا با این تستها
میخواهنداعصابم
را خرد کنند؟!

احســان حدادی از زمان حضورش
در رقابتهای قهرمانی آســیا -قطر
 2بار تســت دوپینگ داده 2 .نمونهگیری اخیر از
حدادی در حالی گرفته شده که این ورزشکار هفته
گذشته و در زمان پایان اردویش در آمریکا ،تست
دوپینگ داده بود .این مســئله گلهمندی حدادی
را به دنبال داشــت به طوری که او با انتشــار یک
استوری در صفحه اینســتاگرامش نسبت به این
ماجرا واکنش داد و گفت« :نمیدونم چیکار کردم

که همش دارن تست میگیرن .االن باز مارو آوردن
برای تست! میخوان اعصابمون رو خرد کنن برای
مسابقه؟ واقعا نمیدونم قضیه چیه!» گفتنی است؛
احســان حدادی به عنوان شانس اول کسب مدال
طال برای کاروان ایران دیشب با پیراهنی متفاوت
وارد مسابقات شد .برای این رقابت حدادی پیراهنی
را طراحــی کــرده که منقش به تصویر مســجد
نصیرالملک شیراز اســت .روی این پیراهن شعر
«چو ایران نباشد ،تن من مباد» حک شده است.

واکنش رئیس فدراسیون دوومیدانی به بیثمر ماندن تالشهایش در انتخابات کنفدراسیون آسیا و نرسیدن به ریاست آسیای میانه

کیهانی :شاید یکی از اشتباهاتم مذاکره نکردن با دهالن بود!

بیستوســومین کنگــره
انتخاباتــی کنفدراســیون
دوومیدانی آســیا در حالی شنبه در فاصله
یک روز مانده به شروع رقابتهای قهرمانی
آسیا به میزبانی دوحه قطر برگزار شد که
در پایــان این کنگره کادر مدیریتی جدید
برای اداره دوومیدانی آسیا به مدت  4سال
انتخاب شدند .همانطور که انتظار میرفت
در این انتخابــات دهالن الحمد باز هم در
پست ریاست کنفدراسیون دوومیدانی آسیا
برای  4سال دیگر ابقا شد؛ آن هم با کسب
 30رای موافق .از ایران اما مجید کیهانی،
رئیس فدراسیون دوومیدانی کشورمان در
حالی برای پست نایبرئیسی ،عضویت در
هیئت اجرایی کنفدراسیون آسیا ،ریاست
و نایب رئیســی فدراســیون آسیای میانه
کاندیدا شــده بود که از ماهها قبل در حال
رایزنی و البی با روســای فدراســیونهای
عضو کنفدراســیون آسیا بود و با توجه به
چراغ سبزی که برخی روسا به او نشان داده
بودند ،امید زیادی برای کسب کرسیهای
مدنظرش در آسیا داشت .اما روند برگزاری
انتخابات مطابق میل او پیش نرفت .کیهانی
در جریان برگزاری انتخابات کنفدراسیون
آســیا تصمیم گرفت از کاندیداتوری برای
پست نایبرئیســی کنار بکشد تا شانس
خــود را برای عضویــت در هیئت اجرایی
کنفدراسیون آسیا امتحان کند ولی با کمی
بدشانسی با کســب  22رای نفر نهم شد
و جزو  8نفر برتر قرار نگرفت تا دســتش
به این کرسی مهم نرســد .با این حال اما
او بسیار امیدوار بود با البیهای انجامشده،
برای پســت ریاست فدراســیون آسیای
میانه رای بیاورد؛ فدراسیونی که پیشنهاد

ورزشگاههای ایران و دیدارهایی که تلخ به پایان رسید

نبردهای جنجالی

نتیجه پیــکان در بازی ایــن هفته مقابل
تراکتورسازی غافلگیرکننده بود اما اتفاقات
غافلگیرکنندهتر در پایان مسابقه افتاد .یک
تماشاگر به شــجاعی سیلی زد ،دژاگه با او
درگیر شد ،تماشاگران صندلیهای ورزشگاه
را شکستند و بیرون یادگار امام هم جنجال
بزرگی بــه راه افتاد کــه نیروهای امنیتی
مجبور به دخالت شدند .این سطح از جنجال
در فوتبال ایران بیسابقه است .با این حال
مرور جنجالهای قبلی نشان میدهد برای
اولین بار نیست که بخشی از تماشاگران یک
مسابقه به جای تیم حریف برای تیم خودی
دردسر درست میکنند.
شهر خونین
اهواز سالهاســت نقش پررنگی در جنجالهای

زاویه نگاه شما

فوتبال ایران دارد .پر ســر و صداترین بازی اهواز
شاید لیگ پانزدهم و سفر پرسپولیس به این شهر
باشد .به گزارش سایت نود ،باخت به پرسپولیس
سقوط اســتقالل اهواز را قطعی میکرد .بازی در
ورزشــگاه تختی که شرایط الزم را نداشت برگزار
میشــد و با توجه به برد پرگل پرســپولیس در
دربی  2-4هفتــه قبل ،اســتقاللیهای اهوازی
هم دل خوشــی از این تیم نداشتند .پرسپولیس
آن مســابقه را -2صفر برد ولی رامین رضاییان و
بسیاری از تماشاگران سنگ خوردند .شروع بازی
دقایق زیادی به تعویق افتاد و با مصدومان پرتعداد
به پایان رســید .این ماجرا در سالهای اخیر هم
ادامه داشــته و در آخرین نمونه در سفر استقالل
برای بازی با فوالد اتفاق افتاد .تماشــاگران زیادی
آســیب دیدند و درگیری بین منشا و یک هوادار

تشــکیل آن را هم خود کیهانی به دهالن
الحمد داده بود و اتفاقا مورد موافقت رئیس
هم قرار گرفته بود .همین موضوع هم باعث
میشد تا گمانهزنیها به این سمت برود که
او برای رســیدن به ریاست این فدراسیون
تازهتاســیس رای خواهد آورد اما چرخش
ناگهانــی برخی دوســتان و خالی کردن
پشــت کیهانی باعث شد تا کرسی ریاست
به دست یک تاجیک بیفتد .دلشاد نظراف
از تاجیکســتان در حالی با کســب  7رای
رئیس فدراســیون آســیای میانه شد که
پست نایبرئیسی اول این فدراسیون هم
به کیهانی رســید؛ آن هم با کسب  7رای.
درنهایت کانات آمانکولــوف ،وزیر ورزش
قرقیزستان نیز با  7رای به عنوان نایبرئیس
دوم فدراســیون آسیای میانه انتخاب شد.
مجید کیهانی اما در تشریح اتفاقات رخداده
در جریان انتخابات کنفدراســیون آسیا به
خراسان میگوید« :متاسفانه شرایط طوری
پیش رفت که من با  22رای نفر نهم شدم
و برای قرار گرفتن در جمع  8عضو هیئت
اجرایی کنفدراسیون آسیا تنها  3رای کم
آوردم چراکه نفر قبل از من با  25رای عضو
هیئت اجرایی شــد .این در حالی است که
من  4ماه تمام صادقانه تالش کردم ولی این
وسط شرق آسیاییها با هم بودند ،عربها
با هم ،کشــورهای روسزبان هم با هم .در
این بین ما بودیم و افغانستان ».او با اشاره
به کسب کرسی نایبرئیسی اول فدراسیون
آسیای میانه توسط ایران ادامه میدهد« :با
این حال انتخابات بعدی برای فدراســیون
آسیای میانه ادامه پیدا کرد و خوشبختانه
باوجود اتحــاد روسها مذاکرات ما نتیجه
داد .هرچند که ریاست فدراسیون آسیای

هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999 :
***
اگر گلمحمدی  6امتیاز رو تقدیم پرسپولیس نمیکرد االن پدیده هم
تو کورس قهرمانی بود.
فقط کافی اســت یکبار فوتبالی که ســایپا جلوی استقالل با چنگ
و دنــدان بازی کرد رو مقایســه کنید با بازی که مقابل پرســپولیس و
مخصوصا سپاهان انجام داد .پس کی باید کمیته اخالق به این زشتیها و
ناپاکیهای فوتبال ورود کنه؟

اخبار
داوری :آمریکا قطعا شرایط حضور ما را فراهم
میکند

افشین داوری ،سرپرست فدراسیون والیبال درخصوص احتمال حضور
نیافتن تیم ملی در مرحله نهایی لیگ ملتهای والیبال که به میزبانی
آمریکا برگزار خواهد شــد ،به فارس گفت« :برخالف صحبتهایی که
مطرح شــده بحث نرفتن به مرحله نهایی مطرح نیست .ضمن اینکه
حضور ایــران در مرحله نهایی هنوز قطعی نیســت .زمانی که حضور
ایران در مرحله نهایی قطعی شــود آمریکاییها برای تکمیل تیمهای
شــرکتکننده قطعا شــرایط ما را فراهم خواهند کرد .ما رایزنیهایی
داشــتیم .دبیر فدراســیون والیبال آمریکا در لوزان قول مساعد داد تا
شرایط را فراهم کند».

بیانیه باشگاه شیمیدر در اعتراض به داوری!

میانه را به یک کشــور روسزبــان دادند
اما من هم پافشــاری کردم و خوشبختانه
کرسی نایبرئیسی اول را گرفتم ».کیهانی
در پاسخ به اینکه آیا اشتباهاتی در جریان
مذاکراتش برای کسب کرسیهای مدنظر
داشته یا خیر میگوید« :قطعا اشتباهاتی
داشتهام .اگر تجربه بیشتری داشتم کمک
بیشــتری به من میشــد و اگر مذاکرات
بیشــتری انجام میدادم و به چند کشور
دیگر برای البی و مذاکره ســفر میکردم،
شــک نکنید که در این صورت کرســی
کنفدراسیون آسیا را داشتیم .اما به شکل
دیگری به ســفرهای من نــگاه کردند .به
هر حال در آینده اگر درســت و هدفمند
کار کنیم میتوانیم بــه آنچه میخواهیم
برســیم .در انتخاب آینده باید درســت و
با مطالعه کار کنیــم ».کیهانی قبول دارد
که برخی اشــتباهاتش او را از رسیدن به
کرســیهای مدنظرش در آسیا دور کرده.
شــاید یکی از این اشتباهات به شیوه البی

کردن او برمیگردد چراکه کیهانی برای
کسب کرســی نایبرئیسی و عضویت در
هیئت اجرایی کنفدراســیون آسیا و نیز
تصاحب ریاست فدراسیون آسیای میانه
به جای البی مســتقیم با شخص دهالن
الحمــد ،رئیس کنفدراســیون آســیا با
روسای فدراسیونهای کشورهای عضو،
البی کرد .همین هم شــد که در جریان
برگــزاری انتخابات شــاهد تغییر موضع
آنها بــود .او در واکنش به این موضوع
میگوید« :شــاید یکی از اشتباهاتم البی
کردن با روسای فدراسیونها به جای البی
با دهالن بود چون شکل انتخابات اینجا
کامال گروهی اســت و گروه تعیینکننده
اســت اما من با روســای فدراسیونهای
عضو به صورت تکتک وارد مذاکره شدم.
شاید اگر با خود دهالن مذاکره میکردم
شــرایط فرق میکــردم .البته کمی هم
صداقتم زیاد بود! بــا این حال ما تالش
خودمان را کردیم».

باشگاه شیمیدر در بیانیهای ضمن ارائه یک ویدیو نسبت به اشتباه داوران
در بازی اول مرحله نیمهنهایی لیگ برتر بســکتبال مقابل شــهرداری
گــرگان اعتراض کرد .به گزارش فارس ،در این بیانیه آمده اســت« :در
مســابقه اول مرحله نیمهنهایی بین  2تیم شیمیدر و شهرداری گرگان
در حالی که نتیجه برابر  ۷۳و تنها حدود  ۴۰ثانیه به پایان مسابقه باقی
مانده بود و شیمیدر مالکیت توپ را در اختیار داشت خطای طرفین از
محمد جمشیدی و عدنان دورقی اعالم شد و محدودیت خطای تیمی
هر  2تیم نیز به پایان رســیده بود .طبق قانون در این شــرایط باید 2
پرتاب آزاد به تیم مهاجم (شیمیدر ،بدون ریباند) و مالکیت توپ به تیم
مدافع (شهرداری گرگان) تعلق میگرفت که در کمال تعجب  2پرتاب
محمد جمشیدی نادیده گرفته شد؛  2پرتابی که قطعا در دقیقه پایانی
و در امتیاز  ۷۳-۷۳نتیجه بازی را تغییر میداد و شاید االن باید جدال
شــیمیدر و گرگان  ۲-۲برابر بوده و بازی پنجم در تهران و به میزبانی
شیمیدر برگزار میشد!»

معروف و میرزاجانپور در اردوی تیم ملی

ســعید معروف و مجتبی میرزاجانپور 2 ،لژیونر والیبال ایران که در
لیگ ایتالیا شاغل هســتند با توجه به اتمام رقابتهای این کشور،
عصر شــنبه خود را به کادر فنی تیم ملــی ایران معرفی کرده و در
اردوی تیم ملی حضور یافتند .معروف و میرزاجانپور در اولین جلسه
تمرینی خود با تصمیم و برنامهریزی کادر فنی به کارهای هوازی و
کار با وزنه مشغول شدند.

ســوژهــ

هم به وجود آمد .استقالل اهواز پس از سقوط و در
بازی تشریفاتی آخرش در لیگ پانزدهم از حضور
تماشــاگران محروم شد اما در بقیه موارد معموال
برخورد جدی به وجود نیامده و داســتان خونین
اهواز همچنان ادامه دارد.
جنجال یادگار
جنجال در یادگار امام تبریز چیز تازهای نیست .در بازی
تراکتور-استقالل لیگ یازدهم اشتباه محسن ترکی و
پنالتی-اخراج او جنجالهای زیادی را به وجود آورد.
در دیگر ســالهایی که تراکتور در کورس بوده هم
یادگار امام شاهد صحنههای پرحاشیه بوده است .با
این حال بازی هفته آخر لیگ چهاردهم جنجالیترین
مسابقه تاریخ یادگار محسوب میشود .تساوی 3-3
تراکتور-پرســپولیس قهرمانی را از تراکتورســازی
گرفت .تماشــاگران تراکتورسازی به خیال قهرمانی
به میدان آمدند و بــه گفته بیرانوند ،یکی از آنها از
دســت او عصبانی بود که چرا تالش کرده قهرمانی
را از تراکتورســازی بگیرد! تیمهــا بالفاصله از زمین
خارج شدند و وقتی تماشاگران فهمیدند قهرمانی در
کار نیست ،داســتان بزرگی به راه افتاد .صندلیهای
زیادی شکستند ،چند تماشاگر به خاطر برخوردها به
بیمارستان منتقل شدند و نیروهای امنیتی ورزشگاه
هم ساعتهای سختی را گذراندند.
دربی سیاه لیگ یک
بازی خونهبهخونه و نساجی در لیگ یک هر بار به
مسابقهای جنجالی تبدیل شده است 2 .سال پیش
ماجرا بدتر از همیشه بود 2 .تیم در بابل روبهروی
هم قرار گرفتند .بین  2نیمه و زمانی که بازی یک-
یک مساوی بود ،پرتاب سنگ به طرف تماشاگران
نســاجی باعث شــد آنها فنس را بشکنند و به
زمین بیایند .نیروهای امنیتی وارد ماجرا شدند و
درگیری گسترش پیدا کرد .درنهایت بازی متوقف
و تعطیل شــد .حکم اولیه پیروزی خونهبهخونه
بود .این حکم بعدا به برگزاری بازی در یک زمین
بیطرف تغییر کــرد .خونهبهخونه در بازی حاضر
نشــد و درنهایت نساجی به خاطر انصراف حریف

به پیروزی رسید.
عجیبترین نمونه
شــاید یکــی از عجیبتریــن نمونــه بازیهای
نیمهتمام در لیگ برتر بازی پرســپولیس-داماش
باشد .ورزشگاه آزادی شــاهد بازیهای جنجالی
زیادی بوده و بازی پرســپولیس-داماش در لیگ
یازدهم جزو آنها محســوب نمیشد .بازی فقط
به خاطــر درگیریهای مازیــار زارع انزلیچی با
بازیکنان داماش به ســمت حاشــیه رفت .اخراج
زارع و قضــاوت پر ســر و صــدای رفیعی باعث
شد تماشاگران شــعارهای تندی علیه او بدهند.
رفیعی هم در اقدامی کمســابقه توپ را برداشت
و با تعطیل کردن مســابقه از زمین بیرون رفت.
کمیته انضباطی حکم به -3صفر شدن مسابقه داد
به سود پرســپولیس داد؛ رفتاری قاطع که چون
فقط یک بار اتفاق افتاد ،تاثیری در نوع شعارهای
تماشاگران در ورزشگاه و خطاب به داور نداشت.
چشمهای کامال بسته
هفتــه آخر نیمفصل اول لیگ هفتم چشــمهای
یک نفر برای همیشــه بسته شد .اتفاقی که شاید
تلختریــن خاطره فوتبال ایــران از نبرد قهرمانی
باشد .سپاهان و پرسپولیس در این بازی روبهروی
هم قــرار گرفتند و میزبان برای ماندن در کورس
نیــاز زیادی به همه امتیازات مســابقه داشــت.
درگیری تماشــاگران  2تیم در جریان مســابقه
به جاهای باریکی کشــیده شد و آنها به سمت
هم مواد آتشزا پرتاب کردند .ســرباز احمدی که
دوران خدمت را پشت سر میگذاشت قربانی این
درگیری شد .نارنجک یکی از تماشاگران سپاهان
به چشم او برخورد کرد و برای همیشه بیناییاش
را از دســت داد .بخــش کمــی از بینایی یکی از
چشمهای احمدی در سالهای آینده برگشت .با
این حال او هیچوقت نتوانست دنیا را عادی ببیند.
سپاهان هم برای مدتی مجبور شد بازیهایش را
خــارج از اصفهان برگزار کند و درنهایت جام را از
دست داد.

دغدغه برانکو برای بازی با سپاهان در غیاب شجاع
پرسپولیس در بازی با ذوبآهن نه تنها  2امتیاز حساس را از دست داد
تا فاصلهاش با تیم دوم جدول کم شــود ،بلکه شجاع خلیلزاده مدافع
میانی این تیم هم با دریافت کارت زرد بازی با ســپاهان را از دست داد
تا برانکو ناچار به تغییر در خط دفاعیاش شود .سرخپوشان پایتخت که
با  12گل خورده پس از استقالل دومین خط دفاعی برتر لیگ هجدهم
را تا پایان هفته بیستو ششم در اختیار دارند ،با اتکا به دیوار مستحکم
ی و حضور مدافعان باتجربهای چون ســیدجالل ،ماهینی و شجاع
دفاع 
امتیازات زیادی را به دســت آوردهانــد و حاال در هفتههای پایانی لزوم
اســتحکام دیوار دفاعی بیش از از هر زمان دیگری احساس میشود .با
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اینحال در بازی حساس هفته بیستو هفتم بین پرسپولیس و سپاهان
یکی از ارکان دفاعی سرخپوشان به دلیل محرومیت غایب است و برانکو
برای پر کردن خال شجاع ناچار است آرایش خط دفاعش را بهم بریزد.
البته از چند روز پیش گفته میشد که برانکو به محسن ربیعخواه مدافع
هافبک مصدوم تیمش که به بهبودی رســیده ،آماده باش داده و گویا
فکر این روزها را میکرده است .واقعیت این است که شجاع خلیلزاده
با وجود تواناییهای باال در کارهای دفاعی و حمله و شــم گلزنی باال 2
ویژگی منفی دارد که باعث میشود در طول فصل چند بار محروم شود.
صحبت گاه و بیگاه با داور و پرخاش به بازیکنان حریف یا خودی ،بارها

کار دست شجاع و پرسپولیس داده و این بار هم که این بازیکن محروم
شده ،سرمربی سرخپوشان ناچار است آرایش جدیدی را بچیند و محک
بزند آن هم مقابل سپاهان و بازی حساس که یکی از فینالهای قهرمانی
است .با توجه به بهبودی ربیعخواه و حضور نادری در دفاع وسط در چند
بازی به نظر میرسد مقابل سپاهان احتماال زوج سيدجالل و نادري در
قلب دفاع قرار ميگيرند و ربيعخواه دفاع چپ ميشود .البته ترابي هم
ســابقه بازي در دفاع چپ را دارد اما بعید است برانکو از توان تهاجمی
این بازیکن در بازی حساس تیمش چشمپوشی کند .در جناح راست هم
مثل بازیهای گذشته مهدی شیری بازی خواهد کرد.

مرور همه شکستهای تلخ تراکتور

تکرارهای باورنکردنی

تراکتورســازی باز هم در آســتانه رسیدن به
جام لیز خورد؛ اتفاقی که در این ســالها زیاد
تکرار شده است .به گزارش نود ،تراکتورسازی
عجیبترین نتایج فصل را زمانی کسب کرد که
هیچ کس انتظار شکســت این تیم را نداشت.
تراکتوریها که برای میزبانی از پرســپولیس و
تعیینتکلیف قهرمانی آماده میشــدند خیلی
زودتــر نبــرد را باختند و از تیم صدرنشــین
فاصله گرفتند .تراکتورسازی ابتدا از سپیدرود
قعرجدولی شکســت خورد و ســپس با باخت
مقابل پیکان همه را غافلگیر کرد؛  2شکستی که
این تیم را از قهرمانی دور کرد .البته این اولین
باری نیست که پاهای تراکتور در قدمهای آخر
میلغزد .تراکتور با این  6امتیازی که از دست
داد شــانس قهرمانیاش به طور کامل از دست
نرفت و همچنان امیدوار است که پرسپولیس
امتیاز از دســت بدهد ولی به هر حال شانس
کمــی برای باال بردن جام دارد .به همین بهانه
همه مسابقاتی که در فصلهای اخیر باعث شد
تراکتور از جام فاصله بگیرد را مرور میکنیم.
حاجیصفی اخراج شد (لیگ )11
تراکتورســازی جــزو مدعیــان اصلی کورس
قهرمانی بود .امیر قلعهنویــی ولی در میزبانی
هفته  23مقابل استقالل همه چیز را از دست
داد .این تیم با اخراج احسان حاجیصفی خیلی
زود  10نفره شــد و مجتبی جباری با زدن 2
گل به حریف انتقام ســختی از مربی سابقش
گرفت .این شکست به قدری تراکتور را از جام
دور کرد که با وجود کسب  7برد دیگر تا پایان
فصل و حتی برد  4گله مقابل پرسپولیس هم
نتوانستند قهرمان شوند.
نکونام جام را از تراکتور گرفت (لیگ )12
هفته بیستوهشتم لیگ برتر بود و تراکتورسازی
با یک امتیاز کمتر از استقالل در رتبه دوم جدول
حضور داشت .معادالت قهرمانی با دستان خود
تراکتور حل میشــد و کافی بــود که این تیم

اســتقالل را در دیدار رودررو شکســت دهد تا
به طور قطعی قهرمان لیگ شود .تراکتورسازی
ولی ابتدا به استقالل باخت و سپس از سپاهان
شکست خورد تا باز هم در قدم آخر لیز بخورد و
دستشان به جام نرسد.
سپاهان ،سپاهان ،سپاهان (لیگ )13
تراکتورسازی تا  3هفته بعد از شروع نیمفصل
دوم هم صدرنشــین بود و این بار هم سپاهان
آرزوهــای تراکتوریها را به باد داد .ســپاهان
با گل دقیقه  90امیــد ابراهیمی ،تراکتوری را
شکست داد که گلش را کریم انصاریفرد زده
بود .تراکتورسازی بعد از این شکست دیگر طعم
حضور در صدر جدول را نچشید و اوضاع برای
این تیم به قدری بد شد که در پایان فصل حتی
جزو  5تیم برتر هم قرار نگرفت.
تونی تا مرز سکته پیش رفت! (لیگ )14
مشــهورترین قهرمانــی از دســترفته تراکتور
مربوط به دیدار پایانی لیگ چهاردهم میشود؛
مسابقهای که تراکتورسازی -3یک از نفت تهران
پیش بود ولی اشــتباهات حامد لک بازی را به
تساوی کشاند .تراکتور برای قهرمانی کافی بود در
مسابقه آخر که میزبان هم بود برنده شود ولی با
این تساوی جام را دودستی تقدیم سپاهان کرد.
حواشی پایان آن مسابقه از به یادماندنیترین و
تلخترین اتفاقات تاریخ لیگ برتر بود.
پاسگل پدیده به پرسپولیس (لیگ )16
تراکتورســازی ،امیــر قلعهنویــی را به نیمکت
برگردانده بود تا به حســرت این تیم پایان دهد.
تراکتوریها هم شروعی طوفانی داشتند و حتی
در پایان هفته یازدهم صدرنشین لیگ بودند ولی
یک مساوی مقابل پدیده همه آرزوهای هواداران
این تیم را به باد داد و باعث شد پرسپولیس گوی
سبقت را برباید .تراکتوریها این  2امتیاز از دست
رفته را هیچ وقت نتوانســتند جبران کنند و 2
هفته بعد از آن هم از سپاهان شکست خوردند تا
به کل امید قهرمانی را از دست بدهند.

