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خبر

پیکان صفر -سپیدرود صفر

تک امتیاز ایتالیایی کریمی

بخش ورزش -مجید جاللی در هشتمین بازی پیاپی هم در کسب پیروزی
ناکام ماند تا بعد از هفت پیروزی پیاپی اکنون در متفاوتترین وضعیت خود
باشد و خطر را بیش از همیشه روی نیمکت خود احساس کند .در سمت
مقابل هم علی کریمی و شاگردانش که علیرغم کمبود بازیکن تاثیرگذار و با
روحیهای متزلزل با توجه به شکست خانگی در هفتهی گذشته اینبار برای
تک امتیاز این بازی خارج از خانه در زمین حاضر شده بودند به خواسته
خود دست یافتند.
مجید جاللی برای عبور از هفتمین بازی بدون پیروزی خود
چشم به پیروزی مقابل سپیدرود داشت و بر این اساس با
توجه به شرایط حریف توانست بیشتر دقایق بازی را در دست
بگیرد اما دفاع چند الیه سرخپوشان و استراتژی آنها روی ضد
حمالت باعث شد تا سرمربی پیکان از دستیابی به هدف خود
در نیمه اول دور شود و باز هم در فاز تهاجمی ناکام بمانند.
سپیدرود که بعد از شکست خانگی مقابل گسترش فوالد
امیدوار به جبران آن در استادیوم شهدای قدس و مقابل
پیکان بود به خوبی توانست ضعف حریف را در قلب دفاعی
نشانه بگیرد و چند بار فرصت مناسبی ایجاد کرد که با پوشش
مناسب احمدی درون دروازه از رسیدن به گل ناکام ماندند.
در نهایت نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل خاتمه یافت
و باید دید در  ۴۵دقیقه دوم چه نتیجهای ثبت خواهد شد.
در نیمه دوم اما پیکانی ها بهتر از سپیدرود بودند و به مراتب
حمالت و موقعیت های بیشتری نسبت به حریف خود داشتند
و این تیم سپیدرود بود که بیشتر چشم به ضد حمالت داشت.
در نهایت تالش دو تیم برای رسیدن به گل ثمر نداشت و بازی
دو تیم با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.
دقایق حساس
دقیقه  :۲ارسال کرنر برای پیکان توسط مهدی شیری در سمت مخالف با
ضربه مناسبی از حق وردی همراه نشد و توپ راهی کرنر شد.
دقیقه  :۷مدافع چپ پیکان ارسال زمینی و فوق العادهای درون شش قدم
برای روستایی مهیا کرد که ضربه این بازیکن با اختالف کمی راهی اوت شد.
دقیقه  :۱۱اینبار هم ارسال از سمت چپ و ضربه سر روستایی در اختیار
حسینی قرار گرفت.
دقیقه  :۱۳یک فرصت خوب برای میرجوان درون شش قدم پیکان که
تکل رحمانی آن را به کرنر فرستاد .روی موقعیت کرنر هم سپیدرود بدون
نتیجه توپ را به رحمان احمدی سپرد تا بازی را از کنار دروازه شروع کند.
دقیقه  :۱۶روی ارسال پشت محوطه جریمه میرجوان در موقعیت تک به
تک با احمدی قرار گرفت که گلر پیکان با خروج به موقع خود مانع از ضربه
زدن این مهاجم شد .میرجوان در این برخورد دچار مصدومیت شد تا بازی
با وقفه همراه شود.
دقیقه  :۱۹خطای بارانی روی ابراهیمی یک ضربه ایستگاهی برای سپیدرود
شکل داد که ضربه مستقیم ابراهیمی با اختالف کمی از تیرک افقی راهی
اوت شد.
دقیقه  :۳۷شوت آرمان قاسمی از گوشه محوطه جریمه با اختالف کمی
راهی اوت شد تا حسینی آغازگر بازی برای سپیدرود باشد.
دقیقه  :۴۰خروج عجیب حسینی به پشت محوطه جریمه با خطای او روی
امیر روستایی همراه شد که داور ضمن اعالم خطا گلر سپیدرود را نیز با
کارت زرد جریمه کرد.

دقیقه  :۴۲ضربه ایستگاهی برای پیکان چسبیده به خط محوطه جریمه را
صادق بارانی از فاصله کمی راهی اوت کرد.
دقیقه  :۵۴شوت توحید غالمی علیرغم برخورد به مدافع پیکان با اختالف
کمی از دروازه رحمان احمدی به کرنر تبدیل شد.
دقیقه  :۵۶روی غفلت مدافعان سپیدرود آرفن بویا کارداف با دروازه این
تیم تک به تک شد که تعلل او با تکل تهی دست این موقعیت را از پیکان

گرفت.
دقیقه  :۶۳اینبار فرار کنت با ضربه او درون شش قدم همراه شد که
مدافعان سپیدرود سراسیمه آن را راهی کرنر کردند.
دقیقه  :۶۶شوت صادق بارانی با واکنش حسینی راهی کرنر شد.
دقیقه  :۶۷سپیدرودیها در ضد حمله میتوانستند توسط حسین ابراهیمی
به گل برسند که احمدی با خروجی به موقع و دفع توپ مانع از رسیدن
توپ به مهاجم حریف شد.
دقیقه  :۷۰ضربه آرمان قاسمی به راحتی در اختیار حسینی قرار گرفت ولی
دروازه بان سپیدرود در برنامهریزی ضدحمله تیمش ناکام ماند.
دقیقه  :۷۲جدیترین موقعیت بازی با ارسال شیری و ضربه سر آقاخان با
دفع حسینی راهی کرنر برای پیکان شد.
علی کریمی:
یک امتیاز برای ما خوب بود اما از بازی تیمم راضی نیستم
علی کریمی پس از تساوی بدون گل سپیدرود مقابل پیکان با تسلیت
درگذشت حکمتشعار داور پیشکسوت کشورمان گفت :گرفتن یک امتیاز
در این بازی خارج از خانه برای ما مهم بود.راه سختی پیشرو داریم باید
تالشمان را بیشتر کنیم تا جایگاهمان را در جدول بهبود ببخشیم.
سرمربی سپیدرود در پاسخ به این موضوع که پیش از این با نفت تهران
موفق شده بود سپاهان را شکست دهد عنوان کرد :مسلما آن بازی هیچ
ربطی به بازی آینده ما با سپاهان ندارد چه بسا ما با نفت به همین تیم
پیکان  ۳بر یک باختیم اما امروز مساوی شدیم.
هر بازی شرایط خاص خودش را دارد ما برای بازی روز جمعهمان مقابل
سپاهان برنامهریزی کرده بودیم اما به یکباره این بازی را یک روز جلو

محمد غالمی:

شک نکنید سپیدرود در لیگ میماند

انداختند و گفتند بازی پنجشنبه برگزار میشود .ما مجبور شویم برنامهمان
را تغییر دهیم .با این حال تالش میکنیم تا با شرایط ایدهآل به مصاف
سپاهان برویم .کریمی در ادامه در ارتباط با اینکه به غیر از محمد غالمی
بازیکن دیگری به خدمت خواهند گرفت تصریح کرد :ما دنبال این هستیم
بازیکنی جذب کنیم که به کارمان بیاید .در چند پست نیاز به بازیکن
داریم و چنانچه گزینه مناسبی پیدا کنیم آن را برای تقویت تیممان به
خدمت خواهیم گرفت .وی همچنین در نشست
خبری گفت :از لحاظ امتیازی خوب است که ما
امروز دست خالی زمین را ترک نکردیم اما طبیعتا
از بازی تیمم راضی نیستم .جا دارد خیلی بیشتر از
اینها تالش کنیم و بهتر شویم .امیدوارم در آینده
طوری ظاهر شویم که با  ۳امتیاز زمین مسابقه را
ترک کنیم .سرمربی سپیدرود در واکنش به این
سوال ک ه آیا تیمش در لیگ برتر میماند یا نه خاطر
نشان کرد :شما خودتان میبینید که شرایط جدول
چقدر سخت است و برای اینکه بهتر نتیجه بگیریم
باید بیشتر تالش کنیم و امیدوارم در انتخاب فصل
به آنچه دنبالش هستیم برسیم .کریمی در پایان
در پاسخ به این سوال که آیا در ادامه فصل نقل
و انتقاالت به دنبال جذب بازیکن خاصی است یا
نه گفت :مطمئنا همه تیمها به نفرات خوبشان نیاز
دارند و خیلی سخت میشود بازیکنی را در این
مقطع جذب کرد ما قاعدتا دنبال بازیکنی هستیم
که بتواند در ادامه راه به ما کمک کند و امیدوارم
بازیکنی با این شرایط پیدا کنیم و تالشمان را در
این زمینه انجام خواهیم داد.
مجید جاللی :پیکان بضاعت مالی و جذابیت تیمی ندارد
سرمربی تیم پیکان میگوید تیمش کار سختی در فصل نقل و انتقاالت
داشته و نتوانسته بازیکنهای خوبی را جایگزین منشا و نعمتی کند.
مجید جاللی درباره تساوی مقابل سپیدرود گفت :متاسفانه نتوانستیم پیروز
این دیدار شویم .بازی خوبی را ارائه دادیم اما در گلزنی ناموفق بودیم.
چند بازی است که نمایش خوبی را پشت سر میگذاریم اما نمیتوانیم
نتیجهای که الزم است را کسب کنیم .در زدن ضربه آخر کم دقت هستیم
و توپهایمان تبدیل به گل نمیشود .سرمربی پیکان گفت :بازیکنان ما
همه کار کردند که پیروز این دیدار شوند ولی شاید یک چیزهایی الزم بود
که ما به مقصد برسیم .مثال اگر یک مقدار بازی بازتر بود یا این که ما کمی
سطح خالقیتمان را در لحظههای پرفشار و شلوغ باال میبردیم .نمیتوانم
به بازیکنانم ایرادی بگیرم چرا که آنها هرچه در توان داشتند انجام دادند
و با همه وجودشان بازی کردند واقعا هم امروز میخواستند با پیروزی از
زمین بیرون بیایند اما متاسفانه این طور نشد .او در باره رحمان احمدی
هم گفت :بیش از  ۱۱هفته بود که نتوانستیم از او استفاده کنیم اما او مرتبا
تمرین میکرد .من احساس کردم االن موقع آن است که در ترکیب تیم
باشد .جاللی در رابطه با اینکه تیمش  ۸هفته متوالی هنوز به پیروزی
نرسیده اظهار کرد :در  ۴بازی از دور برگشت لیگ اگر شما بازیها را ببینید
متوجه خواهید شد که ما باید پیروز میشدیم .ما علیرغم بازیهای اصولی
و خوبی که انجام میدهیم نتیجه نمیگیریم .وقتی که یک تیم در جدول
باال میآید باید مراقبتهای ویژهای روی آن انجام شود .شاید ما نتوانستیم
فشارها را تحمل کنیم.

دردسر برای وینفر شفر

کدام ستاره استقالل خارج شود؟

بخش ورزش -تعدد مهرهها گاهی مربیان را با چالشهای بزرگی مواجه منجر به حضور این بازیکن در پست تخصصیاش خواهد شد اما قلب دفاع
میکند .اکنون حاالت ذهنی وینفرید شفر همین گونه است .او با گزینههای استقالل را با تغییراتی مواجه خواهد کرد که شاید عاقبت چندان خوشی را
تازهای در خط دفاع مواجه است و از سویی خط دفاع او تا قبل از بازگشت برای شفر به همراه نیاورد .در بازی با تراکتورسازی تبریز منتظری به رغم
منتظری شرایط مطلوبی داشت .شفر حاال نمیداند که باید همان آرایش
قبلی را حفظ کند یا اینکه باز هم به منتظری بازی بدهد و پست بازی
چشمی را تغییر دهد .استقالل در آستانه تحوالتی تازه در خط دفاع قرار
دارد .تغییراتی که شاید وضعیت بهتری را در انتظار این تیم قرار دهد و
شاید هم آمار مطلوبی که در هفتههای اخیر به واسطه هماهنگی چشمی
و حسینی به وجود آمده تهدید شود .این وضعیت یک سرگیجه شیرین
برای مرد آلمانی به وجود آورده است .بازگشت منتظری به ترکیب اصلی
استقالل پس از ماهها دوری گرچه خبر خوشی در اردوگاه آبی محسوب
میشود اما دردسرهایی را برای وینفرید شفر ایجاد میکند .سرمربی
استقالل حاال با این پرسش مواجه است که آیا در بازیهای آتی که توامان
چشمی و منتظری را حی و حاضر دارد و مانعی سر راه حضور آنها در
ترکیب استقالل نیست ،کدام یک را برای پست دفاع میانی انتخاب میکند.
در بازی قبل دست سرمربی استقالل به واسطه محرومیت روزبه چشمی تالشهای بسیاری که در خط دفاع داشت اما در برخی صحنهها متزلزل
باز بود اما در بازی با سایپا چشمی دیگر محروم نیست و اگر شفر بخواهد نشان داد و نتوانست آن مدافع آرمانی سالهای گذشته باشد .با این حال
باز هم به پژمان در قلب خط دفاع بازی دهد باید چشمی را در پست منتظری انتظار دارد که رویه حضورش در ترکیب اصلی استقالل ادامه یابد
هافبک دفاعی به بازی بگیرد .تصمیم گیری برای سرمربی آلمانی استقالل تا در شرایطی که کمتر از  5ماه تا آغاز جام جهانی  2018روسیه باقی مانده
از آن رو سخت و دشوار میشود که میبینیم چشمی در تمام ماههایی به آمادگی الزم دست یافته و شانس بازی کردنش در ترکیب اصلی تیم
که منتظری غایب بود نمایش بسیار ایدهآلی در قلب خط دفاع داشت و ملی نیز افزایش یابد .این انتظار اما ممکن است استقالل را با چالشهای
توانست با بازیهای قابل قبول خود را بهعنوان یکی از عناصر اصلی خط فنی مواجه کند و نظمی که به واسطه زوج چشمی و حسینی در قلب دفاع
دفاع معرفی کند .انتقال چشمی از خط دفاع به پست هافبک میانی گرچه شکل گرفته بود بر هم بریزد .بدون شک منتظری اگر میخواهد گزینه

اطالعیه تاسیس انجمن صنفی کارگری

مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی واحدهای تولیدی استان گیالن
به استناد ماده  131قانون کار و آییننامه مصوب  89/8/8هیات وزیران ،انجمن صنفی
با عنوان فوق در شرف تاسیس میباشد.
کلیه کارگران شاغل در صنف مربوط دعوت میشود در صورت تمایل به عضویت ،از تاریخ
انتشار این اطالعیه ظرف  7روز میتوانند درخواست کتبی خود را به نشانی :بلوار قلی پور
کوچه وحدت پالک ۲یا شماره  ۳۳۱۲۲۷۵۲ارسال یا فاکس نمایند.
هیات موسس:
 – 1دکتر افشین نیکبخش  – 2دکتر آروند دقیقی  – 3دکتر فرزاد گلبرگ
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اصلی و غیر قابل تغییر در قلب خط دفاع استقالل باشد باید از معدود
فرصتهایی که نصیبش میشود نهایت بهره را ببرد تا شفر نیز ترغیب
شود که همچنان از او در پست دفاع میانی بازی بگیرد .احتماال در بازی
با سایپا هم شاهد حضور منتظری در قلب خط دفاع استقالل خواهیم بود
و شفر برای اینکه مجال دوبارهای به این مدافع بدهد از او بهعنوان زوج
مجید حسینی بهره خواهد گرفت اما بدون شک اگر منتظری همچون
بازی با تراکتورسازی در برخی صحنهها متزلزل نشان دهد در بازیهای
آینده شانسی برای بازی در ترکیب استقالل نخواهد داشت که این وضعیت
آینده او در تیم ملی را هم به خطر خواهد انداخت .وضعیتی که اکنون
در استقالل پیش آمده در حقیقت ممکن است تهدیدی جدی برای این
باشگاه باشد و از سویی هم فرصت خوبی است تا عالوه بر بازگشت منتظری
به شرایط آرمانی ،امکان حضور استقاللیهای بیشتر در جام جهانی فراهم
شود .وضعیتی که از لحاظ مالی نیز برای باشگاه استقالل نفع و فایده
بسیاری خواهد داشت و پول قابل توجهی به این باشگاه خواهد رسید.
اکنون در استقالل حضور وریا غفوری و روزبه چشمی در جام جهانی
قطعی است و پژمان منتظری هم به سبب سابقهای که در تیم ملی دارد
و همواره مورد اعتماد کیروش بوده حتی اگر اندکی آماده نشان دهد
میتواند با تیم ملی به جام جهانی برود و آنگاه تعداد بازیکنان استقالل در
جام جهانی بیشتر خواهد شد .البته بازیکنانی همچون ابراهیمی ،مجید
حسینی ،حسین حسینی و نورافکن هم جزو ملیپوشان کنونی استقالل
محسوب میشوند اما شانس این مردان برای رفتن به جام جهانی با توجه
به گزینههایی که در تیم ملی وجود دارد ،اندک است و به نظر میرسد
استقالل نهایتا  4بازیکن در جام جهانی آتی خواهد داشت.

بخش ورزش -مهاجم تیم سپیدرود نسبت به بقای تیمش در لیگ
برتر خوشبین است .محمد غالمی پس از تساوی سپیدرود مقابل پیکان
اظهار داشت :هدف ما کسب سه امتیاز این بازی بود تیم پیکان تیم خوبی
داشت هرچند  ۸هفته به برد نرسیده بود .ما هفته پیش استحقاق کسب
سه امتیاز را داشتیم اما امروز خوشحالیم که موفق شدیم یک امتیاز به
دست آوریم .این جرقهای است که انشااهلل در بازی های بعدی به میانه
جدول برسیم .مهاجم سپیدرود درباره شانس این تیم برای ماندن در
لیگ برتر گفت :صد در صد مطمئن باشید سپیدرود در لیگ می ماند
هدف ما با علی کریمی این است که عالوه بر بقای در لیگ به رتبه های
میانی هم برسیم .دو ،سه بازیکن دیگر به تیم ما اضافه می شوند و شرایط
ما بهتر خواهد شد.

محمد حسینی :آینده سپیدرود روشن است

بخش ورزش -دروازه بان تیم سپیدرود از کسب امتیاز مقابل پیکان ابراز
رضایت کرد .محمد حسینی پس از تساوی سپیدرود مقابل پیکان اظهار
داشت :بازی پرفشاری را پشت سر گذاشتیم .پیکان پس از امتیازاتی که
در هفته های اخیر از دست داده بود برای سه امتیاز به این بازی آمد .به
هر حال ما در این بازی خارج از خانه به حداقل امتیاز احتیاج داشتیم
و توانستیم در یک بازی بیرون از خانه اولین امتیاز را با سرمربیگری
علی کریمی به دست آوریم .در بازی های آینده روزهای خوبی را برای
سپیدرود پیش بینی می کنم .او افزود :ما هفته پیش فشار زیادی روی
دروازه گسترش فوالد آوردیم اما متاسفانه توپ های مان تبدیل به گل
نشد مطمئن هستم این روند تغییر می کند و توپهای ما هم وارد دروازه
حریفان خواهد شد امیدوارم در بازیهای بعد بتوانیم جبران کنیم.
حسینی در خصوص تعداد زیاد بازیکنان این تیم در تمرینات گفت:
بازیکنان جوان زیادی داشتیم آقای کریمی برای اینکه تمرکزش را روی
بازیکنان اصلی بگذارد مجبور بود که این تعداد را کمتر کند البته بقیه
بچه ها در رشت به ما اضافه می شوند .وی درباره تغییرات ایجاد شده
در تاکتیک های سپیدرود با آمدن علی کریمی اظهار داشت :بازیکن ها
باید خودشان را با تفکرات مربی نزدیک کنند .این تحوالت در روند تیمی
تاثیر می گذارد اما چارهای نیست و باید با مربی خودمان را وفق دهیم.
حسینی درباره مشکالت مالی سپیدرود نیز گفت :برای حل مشکالت
مالی هم قدم هایی برداشته شده و با آمدن آقای کریمی ما دغدغه مالی
نداریم و همه تمرکزمان را روی نتیجه گیری گذاشتیم.

کی روش در اروپا به دنبال کمپ
تمرینی تیم ملی

بخش ورزش -کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی به کشور بازنگشته
است .دیرکرد او در بازگشت به ایران انتقاداتی را در پی داشته است.
به گزارش ایسنا کارلوس قرار بود  ۱۶دی ماه به کشور بازگردد ولی به
دالیلی که حاال مشخص شده ،ترجیح داد در اروپا بماند و با تاخیر ۱۵
روزه به تهران برسد .آنطور که خبردار شدیم ،علت اصلی ماندن این مربی
در اروپا ،دیدن چند کمپ تمرینی و همینطور احتمال دیدار با چند
لژیونر خواهد بود .کارلوس کی روش در اروپا مشغول پیگیری کارهای
تیم ملی است .ایران قصد دارد در فروردین ماه امسال یک اردو و دو
بازی دوستانه در اروپا برگزار کند .کی روش با توجه به روابطی که دارد
در هماهنگی همه چیز نقش تعیین کننده ای دارد .او ظاهرا قصد دارد
چند کمپ تمرینی را برای اردوی فروردین و همینطور اردوی خردادماه
در اروپا ببیند .همچنین شنیده می شود کی روش با چند لژیونر تیم
ملی هماهنگ کرده تا بتواند به دیدارشان برود .کارلوس گویا تالش می
کند تا بعضی لژیونرها را زودتر در اختیار بگیرد و این مسئله باعث شده
تا حتی بخواهد با مسئوالن باشگاهها صحبت کند .در هر صورت کی
روش این روزها در اروپا هم درگیر کارهای تیم ملی است و قرار است در
بازگشت به ایران ،جلسه مهمی را برای نهایی کردن برنامه ها با مهدی
تاج تشکیل دهد.

شفر :برانکو برای شبیهسازی
به داور مشت میزند؟

بخش ورزش -سرمربی استقالل در پایان نشست خبری قبل از بازی با
سایپا ترجیح داد به انتقاد از سرمربی پرسپولیس بپردازد.
وینفرد شفر زمانی که عکس برانکو را روی جلد یکی از روزنامه ها دید به
خبرنگاران گفت :چرا وقتی بازیکن پرسپولیس با لگد روی مچ پای حریف
زد او در این باره صحبت نکرد؟ آیا شغل او مربیگری نیست؟
در این بین بعضی از خبرنگاران گفتند که تیمش شرایط خوبی دارد و با
این صحبت ممکن است وارد حاشیه شود؛ اما شفر دوباره به صحبت های
خود ادامه داد :به من گفتهاند در تلویزیون اینطور نشان دادهاند که برانکو
پس از پایان بازی با نفت تهران به این دلیل داور را هل داده است که
نشان دهد بازیکن تیم او را هل دادهاند .اگر کسی به بازیکنی مشت بزند
برای اینکه نشان دهد که به او مشت زدهاند باید مشت بزند؟!
شفر از صحبت های برانکو علیه جپاروف دلخور بود و به این شکل سعی
کرد ناراحتی خود را به خبرنگاران نشان بدهد.

گلمحمدی و مشکل همیشگی با بازیکنان بزرگ تیمش

بخش ورزش -سرمربی تراکتورسازی مثل همیشه به بازیکنان با تجربه
تیمش روی خوش نشان نمیدهد .تراکتورسازی در ادامه نوار ناکامیهای
خود مقابل تیم ته جدولی نفت تهران با نتیجه  2بر صفر مغلوب شد تا طاقت
سکوهای ورزشگاه و هواداران این تیم تمام شود و علیه یحیی گلمحمدی شعار
دهند و خواستار جدایی او از تیم محبوبشان شوند .تصمیمات اشتباه سریالی
گلمحمدی در تراکتورسازی مطابق آنچه که قب ً
ال در پرسپولیس ،صبا و نفت هم
رخ داده بود ،نشان از این دارد که او قصد عبرت گرفتن از گذشتهاش را ندارد و
همچنان این اشتباهات را که در نتایج تیمش هم تاثیرگذار بوده تکرار میکند.
کنار نیامدن با بازیکنان با تجربه و کلیدی تیم یکی از مشکالت همیشگی
یحیی در تیمهایش بوده است .تا جایی که عدم پذیرش مهدی مهدویکیا
در پرسپولیس حواشی زیادی برای او به بار آورد و چندی بعد وقتی مصطفی
دنیزلی از این بازیکن و عملکرد درخشانش در پرسپولیس خصوصا دربی معروف
 2-3استفاده کرد ،مجبور شد به اشتباهش اعتراف کند.
محسن خیلی در صبا ،سوشا مکانی و مهرداد اوالدی در نفت و یا مرحوم هادی
نوروزی از دیگر بازیکنان باتجربهای بودند که میتوانستند در تیمهای تحت
هدایت گلمحمدی عصای دست او در زمین باشند ولی بیتوجهی این سرمربی

جوان به این بازیکنان به خود و تیمش ضربه زد.
در حال حاضر هم در تراکتورسازی شاهد چنین موردی هستیم و گلمحمدی
پس از اینکه با بازیکنانی مثل کیانی ،ابراهیمی و ایرانپوریان مشکل پیدا کرد،
چند هفتهای است که به محمد نوری ،هافبک با تجربه تیمش روی خوش نشان
نمیدهد و از او حتی به عنوان یار تعویضی هم استفاده نمیشود.
نوری با وجود اینکه بازیکن جوانی نیست ولی هوش باالی او در بازیسازی در
مرکز میدان دقیقا حلقه مفقوده این روزهای تراکتورسازی است و نبود او و
اینکه جانشینی با خصوصیات وی در ترکیب حضور ندارد باعث شده مهاجمان
سرخپوش این تیم از نرسیدن موقعیت گل گالیه داشته باشند.
نوری در هفتههای اخیر که در ترکیب تیمش جایی نداشته است ،در دیدارهای
تدارکاتی که فردای روز بازی برای بازیکنان ذخیره برگزار میشود عملکرد
درخشانی داشته و همیشه در میان گلزنان و کسانی که پاس گل میدهند بوده
و این نشان از آمادگی و انگیزه باالی او دارد.
به نظرمیرسد گلمحمدی تمایل چندانی به بازیکنانی که فاصله سنی کمی با
خودش دارند نشان نمیدهد و تجربه باالی محمد نوری از مواردی است که این
روزها تراکتورسازی از آن بهرهمند نمیشود.

