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پدیده باید منطقی باشد
قطبی :خیلیها منتظر
باخت فوالد بودند

در روز اولین باخت قطبی و نوبران ههای برد فرکی و جاللی

اعتراض سرمربی پدیده به گرانیها

گلمحمدی :توقع از پدیده باید
منطقی باشد

یحیی گلمحمدی در نشســت خبری پس از پیروزی
تیمــش مقابل ســپیدرود رشــت اظهار کــرد« :به
نشــانه اعتراض به گرانیها و مشــکالت معیشتی که
درگیرش هســتیم ،میخواســتم صحبت نکنم اما به
احترام خبرنگاران به نشســت خبری آمدم .از مدیران
و مسئوالن میخواهم به داد مردم خوب ایران برسند
و بیشتر رســیدگی کنند تا مشکالت اقتصادی مردم
رفع شــود ».به گزارش ایسنا ،او افزود« :بازی خوبی را
پشت سر گذاشتیم .در نیمفصل دوم بازیها حساستر
هســتند و تیمها ســخت به هم امتیــاز میدهند اما
خوشــبختانه با غیرت مثالزدنی بازیکنانم به پیروزی
رسیدیم .در  ۱۶روز اخیر ۵ ،بازی برگزار کردیم و فشار
زیادی روی بازیکنانم بــود ولی کار را تا این لحظه به
سرانجام رساندیم ».سرمربی پدیده افزود« :باید خواسته
و توقع از تیم پدیده شهرخودرو منطقی باشد .بازیکنانم
به خوبی در حال انجام وظایفشان هستند .امیدوارم در
ادامه هم موفق باشیم .مشکالت سختافزاری همچنان
پابرجاســت و به دنبال زمین هســتیم .گلمحمدی
در پایان با تشــکر از حضور گســترده هواداران پدیده
شــهرخودرو و پر شدن ورزشــگاه امام رضا(ع) گفت:
«باید از تکتک آنها تشکر کنم .فکر نمیکردم اینقدر
هوادار داشــتهباشیم ولی ســورپرایز شدم .وقتی وارد
زمین میشــویم اولین نگاهمان به سکوهاست ،وقتی
چنین حمایتی را میبینیم دلگرم میشویم .نمیدانم
با چه زبانی از هواداران تشکر کنم».

قطبی :خیلیها منتظر
باخت فوالد بودند

افشین قطبی ســرمربی فوالد خوزستان پس از ثبت
شکست این تیم با هدایت او برابر نساجی مازندران در
هفتــه نوزدهم لیگبرتر گفت« :خیلیها منتظر اولین
باخت تیــم ما بودند و این اتفاق هــم افتاد .از فضای
قائمشهر بسیار لذت بردم .از آهنگها و تمام صداهایی
که از سکوها درآمد .واقعا جو سختی را درست میکند.
روز ســختی داشــتیم .فکر من این بود که یک تیم با
یک ضربه ایســتگاهی گل میخورد و در ادامه تیمی
که گل خورده باز میشــود و در ضدحمله مشکلساز
شود .در نیمه دوم ما بهتر عمل کردیم و موقعیتهای
خوبی ساختیم اما وقتی نتوانی گل بزنی بازی را واگذار
میکنی .به تمام مردم قائمشهر به خاطر این برد تبریک
میگویم».
واکنش علی کریمی به شایعه استعفایش

باشگاه برای خودم است،
چرا باید استعفا دهم؟

علی کریمی ســرمربی تیم فوتبال ســپیدرود بعد از
شکســت تیمش مقابل پدیده در واکنش به شــایعه
اســتعفایش اظهار کرد« :مالک باشگاه ،خودم هستم.
چطور ممکن است استعفا داده باشم؟» او افزود« :شما
خبرنگاران اگر به دنبال سوژه و خبر هستید ،بنویسید
علی کریمی مدیرعامل ،استعفای علی کریمی سرمربی
را گرفته و درحال بررسی است».

هفته رویایی سردار تکمیل شد

آزمون بهترین بازیکن هفته لیگ اروپا

سردار آزمون بهترین بازیکن دور برگشت مرحله یک شانزدهم نهایی شد .به گزارش وبسایت نود ،در ادامه رقابتهای مرحله
حذفی لیگ اروپا ،زنیت روسیه میزبان فنرباغچه ترکیه بود .دیدار رفت با یک گل به سود تیم ترکیهای به پایان رسیده بود
و در دیدار برگشت زنیت  - 3یک پیروز شد تا در مجموع با برتری  2 - 3راهی مرحله بعد شود .سردار آزمون در این بازی
درخشش خیرهکنندهای داشت و موفق شد  2گل در دقایق  37و  76به ثمر برساند و روی گل اول هم در دقیقه  4پاس
گل داد .سردار در دقیقه  80تعویض شد .در این راستا سایت یوفا  4نامزد کسب عنوان بهترین بازیکن دور برگشت مرحله
یک شانزدهم نهایی لیگ اروپا را معرفی کرد که سردار آزمون جزو این کاندیداها قرار گرفت .پس از برگزاری نظرسنجی از
مخاطبان سایت یوفا ،سرانجام سردار آزمون بیشترین رای را کسب کرد و به عنوان بهترین بازیکن این مرحله از رقابتها
انتخاب شد تا پس از دابل ،پاس گل و صعود با تیم جدیدش ،عنوان کم نظیری را هم به ویترین افتخاراتش اضافه کند.

نفت مسجدسلیمان -پرسپولیس

مرزبانعلیهارتشبیدفاعسرخ

[عكس :میثم

برانکو :نمیدانم گزینه
سرمربیگری تیم ملی هستم یا نه!

مخالفتکادرپزشکی
پرسپولیسباسفرسیدجالل

انصاریفرد در تیم منتخب
ناکامانفصلچمپیونشیپ

سردار آزمون بهترین
بازیکن هفته لیگ اروپا

دهقانی]

گفتوگوی اختصاصی خراسان ورزشی با سرمربی پرسپولیس

پدیده با عبور از پرسپولیس
به یک قدمی صدر رسید

