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88498432سرويس ورزشي

هفته اول

نفت مسجد سليمان - تراكتور
ذوب آهن - سايپا

ماشين سازي تبريز- استقالل تهران 
گل گهر - نساجي

شاهين شهرداري - سپاهان
فوالد - صنعت نفت آبادان

پيكان - شهر خودرو
 پرسپوليس - پارس جنوبي جم 

هفته دوم

تراكتور سازي تبريز- پرسپوليس 
پارس جنوبي - ذوب آهن

استقالل تهران – فوالد خوزستان
سايپا - گل گهر

صنعت نفت آبادان - نفت مسجدسليمان
شهر خودرو - شاهين شهرداري

سپاهان - ماشين سازي
نساجي - پيكان

هفته سوم

ذوب آهن - تراكتور
نفت مسجدسليمان - استقالل

گل گهر - پارس جنوبي
شاهين شهرداري - پيكان

فوالد - سپاهان
سايپا - نساجي

ماشين سازي - شهر خودرو
پرسپوليس - صنعت نفت آبادان

هفته چهارم

پارس جنوبي - سايپا
تراكتور – گل گهر

صنعت نفت آبادان – ذوب آهن
استقالل - پرسپوليس
پيكان - ماشين سازي

سپاهان- نفت مسجدسليمان
نساجي - شاهين شهرداري

شهر خودرو - فوالد

هفته پنجم 

سايپا - تراكتور
ذوب آهن - استقالل

گل گهر - صنعت نفت آبادان
نفت مسجدسليمان - شهر خودرو
ماشين سازي - شاهين شهرداري

پرسپوليس - سپاهان
فوالد - پيكان

پارس جنوبي - نساجي

هفته ششم 

تراكتور - پارس جنوبي
سپاهان - ذوب آهن
استقالل - گل گهر

پيكان - نفت مسجدسليمان
شاهين شهرداري - فوالد

نساجي - ماشين سازي
شهر خودرو - پرسپوليس
صنعت نفت آبادان - سايپا

هفته هفتم

نساجي - تراكتور
ذوب آهن - شهر خودرو

سايپا - استقالل
گل گهر - سپاهان

نفت مسجدسليمان - شاهين شهرداري
ماشين سازي - فوالد
پرسپوليس - پيكان

پارس جنوبي - صنعت نفت آبادان

هفته هشتم

صنعت نفت آبادان - تراكتور
پيكان - ذوب آهن

استقالل - پارس جنوبي
شهر خودرو - گل گهر

ماشين سازي - نفت مسجدسليمان
شاهين شهرداري - پرسپوليس

سپاهان - سايپا
فوالد - نساجي

هفته نهم

تراكتور - استقالل
ذوب آهن - شاهين شهرداري

گل گهر - پيكان
نفت مسجدسليمان - فوالد

پارس جنوبي - سپاهان
نساجي - صنعت نفت آبادان

سايپا - شهر خودرو
پرسپوليس - ماشين سازي

هفته دهم

سپاهان - تراكتور
ماشين سازي - ذوب آهن

استقالل - صنعت نفت آبادان
شاهين شهرداري - گل گهر

نفت مسجدسليمان - نساجي
فوالد - پرسپوليس

شهر خودرو - پارس جنوبي
پيكان - سايپا

هفته يازدهم

تراكتور - شهر خودرو
ذوب آهن - فوالد

نساجي - استقالل
گل گهر - ماشين سازي

پرسپوليس - نفت مسجدسليمان
سايپا - شاهين شهرداري

صنعت نفت آبادان - سپاهان
پارس جنوبي - پيكان

هفته دوازدهم

پيكان - تراكتور
نفت مسجدسليمان - ذوب آهن

سپاهان - استقالل
فوالد - گل گهر

شاهين شهرداري - پارس جنوبي
پرسپوليس - نساجي

شهر خودرو - صنعت نفت آبادان
ماشين سازي - سايپا

هفته سيزدهم

تراكتور - شاهين شهرداري
ذوب آهن - پرسپوليس
استقالل - شهر خودرو

گل گهر - نفت مسجدسليمان
نساجي - سپاهان

سايپا - فوالد
پارس جنوبي - ماشين سازي

صنعت نفت آبادان - پيكان

هفته چهاردهم

ماشين سازي - تراكتور
ذوب آهن - نساجي

پيكان - استقالل
پرسپوليس - گل گهر

نفت مسجدسليمان - سايپا
شاهين شهرداري - صنعت نفت آبادان

شهر خودرو - سپاهان
فوالد - پارس جنوبي

هفته پانزدهم

تراكتور - فوالد
گل گهر - ذوب آهن

استقالل - شاهين شهرداري
پارس جنوبي - نفت مسجدسليمان

سپاهان - پيكان
نساجي - شهر خودرو

سايپا - پرسپوليس
صنعت نفت آبادان - ماشين سازي

برنامهبازیهای
نوزدهمین
دورهلیگبرتر

نوزدهمين دوره رقابت هاي ليگ برتر فوتبال از بعدازظهر پنج شنبه     گروه ورزشی
در حالي آغاز مي شود كه به تعويق افتادن آن بنا به آنچه فدراسيون 
تجهيز ورزشگاه ها و به روز شدن بليت فروشي و مباحث امنيتي اعالم كرد نه تنها به درستي 
محقق نشد كه حاال با نگراني هاي زيادي هم همراه است.  سوت پايان رقابت هاي ليگ هجدهم 
كه به صدا در آمد و جام حذفي هم كه با سالم و صلوات به پايان رسيد فدراسيون در ظاهر سفت 
و سخت ايستاد كه تا فراهم شدن تمام ش�رايط و براي جلوگيري از تكرار اتفاقات تلخ ليگ و 

جام حذفي گذشته مسابقات اين فصل را برگزار نمي كند اما هر چه پيش رفتيم نه خبري از تجهيز 
ورزشگاه ها شد، نه خبري از بليت فروشي الكترونيكي و بدتر از همه اينكه امنيت ورزشگاه ها را 
هم در اين فصل به عهده عده اي به نام هميار هوادار )همان ليدرها يعني مسببان اصلي اتفاقات 
تلخ فصل قبل كه فقط تغيير نام داده اند!( سپردند. با اين اوصاف نمي توان گفت بايد منتظر چه 
رخدادي بود؟ منتظر يك ليگ جذاب ، پويا و تماشاگرپسند يا ليگي كه از همين ابتدا پر از حاشيه 
و زد و خورد و بي اخالقي خواهد بود؟ آنچه مسلم است اينكه از نوع ادبيات به كار رفته در روزهاي 

گذشته از سوي برخي سرمربيان و مديران باشگاه ها و همچنين خط و نشان كشيدن مسئوالن 
فدراسيون براي سايرين مي توان خيلي راحت به اين مسئله پي برد كه ليگ نوزدهم شايد بدتر 
 از ليگ قبلي اس�ير حواش�ي و جار و جنجال باش�د. س�وت آغ�از ليگ نوزدهم پنج ش�نبه
  ب�ه ص�دا در مي آي�د و 16تي�م رقاب�ت خ�ود را آغ�از مي كنن�د؛ 16 تيمي كه مدت هاس�ت
  مراح�ل آماده س�ازي و ج�ذب بازيك�ن را ب�ه پاي�ان رس�اندند و خيل�ي زودت�ر
 از آنچه تصور مي ش�د ب�ه ج�اي ورود به زمي�ن وارد حواش�ي تمام نش�دني ليگ ش�دند.

  قهرمان متفاوت
پرسپوليس بعد از س��ه دوره قهرماني پياپي در ليگ و يك نايب 
قهرماني ب��ا برانكو، ليگ نوزده��م را با كال��درون آرژانتيني آغاز 
خواهد كرد. نخستين مربي آرژانتيني فوتبال ايران كه خيلي زود 
با قرار دادن نام نفراتي چون رفيعي، مصلح، بوديمير، درويش وند، 
شريفي، كريمي و حميد طاهرخاني در ليست مازاد همه را شوكه 
كرد. سرخپوشان درحالي مثل هميشه بايد خود را آماده حضور 
در س��ه جام كنند كه ورودي هاي اين تيم تنها ب��ه نفراتي چون 
وحيد اميري، كنعاني زادگان، فرش��اد احمدزاده، امير روستايي، 
مهدي عبدي و جونيور براندائو خالصه مي شود. اما شايد مهم ترين 
مسئله براي سرخپوشان قبل از شروع فصل جديد نه ليست ورود 
و خروج كه حاشيه هاي مديريتي است كه عرب براي اين تيم رقم 
زد. حاشيه هايي چون عقد قراردادهاي سنگين و بحث برانگيز و 
واگذاري بليت فروشي پرسپوليس و البته داستان استعفاي او كه 

بايد ديد تا كجا پيش خواهد رفت؟! 
  استقالل ، انبار باروت 

آبي هاي پايتخت اين فصل كار سختي را پيش رو دارند. هواداران 
استقالل صبرشان به سرآمده است و ديگر تحمل يك فصل بدون 
جام را ندارند و همين نش��ان از روزگار سخت اس��تراماچوني در 
استقالل دارد. مرد ايتاليايي با هزار اميد و آرزو راهي ايران شده ولي 
حواشي ليگ اينقدر زياد است و معضالت آنقدر پيچيده كه او هرچند 
آرامشي مثال زدني دارد اما بازهم نتوانسته است جلوي خود را بگيرد 
و خيلي زود با مديريت استقالل به مشكل خورده است. نوع رفتار 
استراماچوني اينگونه نشان مي دهد كه استقالل درست مانند انبار 
باروت است كه با جرقه اي روي هوا مي رود حتي در همين ابتداي 
كار بدون هيچ شكي مدعيان هميشگي نيمكت استقالل از بيرون  
منتظر هستند تا با آشكار شدن اولين ضعف، حمالت خود را شروع 
كنند و استراماچوني هم كه تا مرز استعفا پيش رفته است و سابقه 
اين كار را  دارد حتماً منتظر عملي نشدن قول و قرار هاي فتحي است 

تا اين بار واقعاً چمدان هايش را ببندد و برود. 
  رؤياپردازي دوباره سپاهان

زردهاي اصفهان آرزوها در سر داشتند. مي گفتند كه ما سپاهانيم و 
حاال حاالها قهرمان. پر بيراه هم نمي گفتند وقتي هت تريك كردند 
در قهرماني رقيبي هم ظاهراً برايشان پيدا نمي شد، اما مردان نصف 
جهان چهار فصل است كه در فوتبال هيچ چيز نشده اند و فصل قبل 
را هم به پرسپوليس واگذار كردند. حاال امير قلعه نويي مردي كه 
اصفهاني ها خاطرات خوبي با او دارند براي جبران فصل پيش بايد 
قهرمان شود؛ مردي كه البته زودتر از آنچه فكرش را مي كرديم با 
اركان فدراسيون و سازمان ليگ در افتاده و هم خود و هم تيمش 
را به حاشيه برده است هرچند نبايد از آماده شدن و جذب بازيكن 
بي سر و صداي سپاهان به سادگي گذشت. آنها مدعي ليگ هستند 

و مي خواهند رؤيايشان را دوباره از سر گيرند. 
  تراكتورسازي، بازگشت مصطفي پاشا

بازگشت مصطفي دنيزلي به فوتبال ايران مهم ترين اتفاقي است كه 
در تراكتورسازي رقم خورد. تيم پرشورها كه فصل پيش رتبه اي 
بهتر از ششمي كسب نكردند و سهميه آسيا نيز نگرفتند در اولين 
اقدام سرمربي جديدشان را انتخاب كردند؛ دنيزلي 69 ساله پس از 
هفت سال دوري از فوتبال كشورمان اين بار هدايت تراكتورسازان را 
برعهده گرفته است. مصطفي پاشا بهتر از هر كسي مي داند هواداران 
تيم انتظارات بااليي دارند و با شروع ليگ قطعاً كار سختي خواهد 
داش��ت. محمدرضا خانزاده يكي از مدافعان جديد تراكتورسازي 
است كه به اين تيم پيوسته است. ميثم تيموري ديگر مدافع تازه 
قرمزهاست كه از استقالل به تيم تبريزي رفته است. رشيد مظاهري 
گلر ملي پوش مهم ترين خريد تراكتورسازان است. مظاهري قرار 

است در اين فصل بازوبند كاپيتاني را نيز به بازو ببندد. 
  پارس جنوبي متفاوت تر از قبل

دو فصل خوب را با مهدي تارتار پشت سر گذاشتند. پارس جنوبي 
جم در ليگ هفدهم فوق العاده بود و با وجود تمام شايستگي ها روي 
پله پنجم ليگ قرار گرفت. در لي��گ هيجدهم هم هرچند عنوان 
درخوري را كسب نكردند اما براي باالنشينان جدول دردسر ساز 
شدند. حاال تارتار رفته و جايش را به كمالوند داده است. يك سرمربي 
پر شر و شور كه هم تيم هايش را خوب اداره  و هم خوب حاشيه سازي 
مي كند. پارس جنوبي روزهاي متفاوتي را با كمالوند تجربه خواهد 
كرد؛ روزهايي كه برخالف روزهاي حضور تارتار چندان آرام نخواهد 

بود و خيلي زود با اولين بازي مقابل پرسپوليس از راه مي رسد. 

  روزگار سخت فركي و پيكان
تيم جان سخت قديمي فوتبال تهران فصل قبل را هر طور بود به سالمتي تمام كرد. 
پيكاني ها در سال هاي گذشته شرايط وحشتناكي را سپري كردند و خوش شانس 
بودند كه به سرنوش��ت تيم هايي چون نفت و راه آهن دچار نش��دند، با اين حال 
وضعيت شاگردان حسين فركي در اين فصل شايد بدتر از تمام سال هاي گذشته 
باشد، به هر حال وابستگي اين تيم به يكي از دو شركت خودرو سازي بزرگ ايران 
و اوضاع نابسامان مديريتي اين شركت حتماً روي باشگاه هم تأثير خواهد گذاشت 
و همين كار فركي و مردانش را سخت مي كند. بايد ديد پيكان مي تواند از پس اين 
شرايط بر آيد يا اينكه فركي و مردانش هم به سرنوشت تلخ تيم هاي قديمي فوتبال 

تهران گرفتار مي شوند؟! 
  تنها بازمانده شمال

نماينده فوتبال شمال فصل قبل را با رده دهم جدول به پايان رساند. تيم خوب 
محمدرضا مهاجري تحت هدايت اين مربي خوشفكر در ميانه هاي جدول رده بندي 
يقه تمامي تيم ها را گرفت و اين فصل نيز حتماً همين روال را ادامه خواهد داد. نوع 
فوتبالي كه تيم هاي مهاجري ارائه مي دهند باعث مي شود از همين حاال نساجي 
را به عنوان يكي از تيم هاي زيباي ليگ نوزدهم قلمداد كنيم؛ تيمي كه ضد فوتبال 
بازي نمي كند و حتماً به عنوان تنها نماينده فوتبال شمال كشور بازي هاي جذاب 

و رو به جلويي را ارائه خواهد داد و مفت باز نخواهد بود. 
  بازگشت ويسي با شاهين

بازگشت شاهين به ليگ برتر را بايد به فال نيك گرفت فقط بايد اميدوار بود اين تيم 
ريشه دار خيلي زود با مسابقات وداع نكند و ليگ برتري باقي بماند. جداي از اين بايد 
بازگشت عبداهلل ويسي را به ليگ برتر جدي گرفت؛ مردي كه با استقالل خوزستان 
جام قهرماني را باالي سر برد، اما جبر فوتبال و سوءمديريت ها نه به او رحم كرد و نه 
به آبي هاي خوزستان تا چند فصلي از ويسي خبر نداشته باشيم. حاال اما ويسي با 
شاهين بازگشته است تا هم ياد سال هاي دور را زنده كند و هم نشان دهد كه مي تواند 
هميشه با تفكرات و تيم هايش به جذابيت ليگ و فوتبال باشگاهي ايران كمك كند. 

منتظر مي مانيم تا ببينيم ويسي و شاهين چگونه ليگ را آغاز مي كنند؟
  كار سخت يحيي

حضور در رده چهارم جدول و كسب سهميه ليگ قهرمانان كافي بود تا چشم تاج، 
يحيي را براي تيم اميد بگيرد و پرسپوليس براي جايگزيني برانكو به دنبال او باشد. 
يحيي اما ترجيح داد در ليگ نوزدهم هم با شهرخودرو بماند. با اين تفاوت كه او 

براي فصل جديد نفراتي چون مرتضي منصوري، مسعود ريگي، عبداهلل حسيني، 
محمد قاسمي نژاد، بهنام برزاي، فرشاد هاشمي و رضا ناصحي را از تركيب تيمش 
كنار گذاشت و مهدي رحمتي، حسين معادي، فرشاد محمدي مهر، روح اهلل باقري، 
علي عليزاده، فرشاد فرجي و سروش رفيعي را به خدمت گرفت، اما نيمكت تيم او 
كه امسال قرار است در سه جام بجنگد، همانند سال قبل ثباتي ندارد و مصدوميت 
هر بازيكني مي تواند دست او را در پوس��ت گردو قرار دهد خصوصاً كه يحيي در 
انديشه تكرار موفقيت هاي فصل گذشته است؛ موفقيتي كه بدون شك تكرار آن 

كار ساده اي نيست. 
  تجربه اي تازه

فوالد چندسالي است كه نتوانسته انتظارات را برآورده كند. اين تيم اگر چه فصل 
قبل با افش��ين قطبي جان تازه اي گرفت اما فصل را با حضور در رده هش��تم به 
پايان رساند تا مديران باشگاه اين بار سكان هدايت نماينده زردپوش خوزستان 
را به دست نكونام بسپارند؛ كاپيتان سابق تيم ملي كه سابقه حضور در تيم هاي 
خونه به خونه و نساجي مازندران را دارد. مربي جواني كه براي شروعي پرقدرت از 
جوانان باانگيزه ای استفاده می كند. با اين وجود كسب موفقيت در فوالد با توجه 
به انتظارات باالي هواداران كار ساده اي نيست و شايد به همين دليل هم است كه 
نكونام ترجيح داده در اين تجربه سخت از مهدي هاشمي نسب و ايمان مبعلي كه 

به فوتبال خوزستان آشنايي كامل دارند در كنار خود استفاده كند. 
  اميد به بازگشت

اسكوچيچ سكاندار جديد نفتي هاي آبادان در ليگ برتر است. مربي كه جايگزين 
سرجيو بنتو بريتو پرتغالي شد تا شايد برزيلي هاي آبادان اين فصل را با جايگاهي 
بهتر از نهمي ليگ به پايان ببرند. آبادان اگرچه جزو پراستعدادترين و نخستين 
شهرهاي فوتبالي ايران است اما در سال هاي اخير به دليل مديريت ضعيف و پرايراد، 
نتوانسته است به جايگاه قابل توجهي در ليگ برتر دست يابد. حال آنكه بازي هاي 
اين تيم در آبادان همواره جزو پرتماشاگرترين بازي هاي ليگ است. با اين وجود 
اما ضعف مديريتي جز ناكامي براي برزيلي ها نداشته است. با اين وجود نفتي ها 
امسال بار ديگر سكان هدايت خود را به دست يك كروات سپردند و اميدوارند تا با 

اسكوچيچ بتوانند چهره اي متفاوت از خود در ليگ نوزدهم به نمايش بگذارند. 
  رؤياي احيا

نفتي هاي مسجدسليمان كه فصل قبل به سختي توانستند جواز ادامه حضور در 
ليگ برتر را كسب كنند، براي جبران نتايج ضعيف و ناكامي هاي فصل گذشته و با 

رؤياي احيا سراغ مهدي تارتار رفتند. سرمربي جوان شاهين بوشهر 
كه طي سه فصل حضور خود در اين تيم نه فقط نماينده بوشهر را 
به ليگ برتر آورد كه با اين تيم به رده پنجم جدول نيز رسيد با اين 
وجود به دليل مشكالت مالي ترجيح داد ليگ نوزدهم را با نفتي هاي 
مسجدسليمان آغاز كند آن هم درحالي كه پورموسوي، فكري و 
فيروز كريمي نيز از گزينه هاي نشستن روي نيمكت اين تيم بودند؛ 
تيمي كه البته سكان هدايت آن به تارتار سپرده شد. مربي جواني كه 
ركورد جذب بازيكن را شكست تا شايد فصلي متفاوت را با نفتي هاي 

مسجد سليمان آغاز كند.
  ماشين سازي، نماينده دوم تبريز

تيم قديمي ماشين سازي فصل پيش براي بقا در ليگ برتر تالش 
زيادي كرد. ماشين سازان به رغم همه مشكالت مديريتي و فني 
كه داشتند سيزدهم شدند و اين شانس را دارند كه در ليگ نوزدهم 
نيز همچنان با تيم هاي ليگ برتري رقابت كنند. نكته جالبي كه 
مسئوالن ماشين سازي به آن توجه كردند انتخاب به موقع سرمربي 
و كادرفني تيم است. ماشين سازان سال گذشته فصل را با فيروز 
كريمي و مهاجري به پايان رساندند اما اين بار رسول خطيبي سكان 
تيم را به دس��ت گرفته و در فصل نقل و انتقاالت هم تالش كرده 
است بازيكنان مد نظرش را جذب ماشين سازي كند. خطيبي براي 
گرفتن بازيكن حساسيت هاي خاص خودش را داشت و حتي چند 
بازيكن خارجي را پس از يكي دو جلسه تمرين ديپورت كرد. حامد 
لك، دروازه بان پيشين نساجي امسال پيراهن ماشين سازي را به 
تن مي كند و خالد شفيعي، سامان نريمان جهان و شاهين ثاقبي 

ديگر خريدهاي خطيبي هستند. 
  ذوب آهن، آرزوهاي علي منصور

تيم دوم اصفهان تنها نماينده ما در يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان 
آس��يا بود كه با قبول شكس��ت از االتحاد از ادامه حض��ور در اين 
رقابت ها باز ماند. ذوب آهن اما در اين فصل سهميه آسيا را ندارد و 
براي جبران نتايج فصل پيش بايد تالش بيشتري كند. شاگردان 
عليرضا منصوريان پس از پشت سرگذاشتن تمرينات پيش فصل 
در اولين بازي رودرروي س��ايپا قرار مي گيرند. منصوريان در اين 
مدت تالش كرده اس��ت تيمش را از حاش��يه دور نگه دارد. آماده 
نبودن ورزشگاه فوالد ش��هر يكي از چالش هاي باشگاه براي آغاز 
مسابقات بود و حتي سازمان ليگ با برگزاري ديدار ذوب - سايپا 
در اين ورزشگاه مخالفت كرد. در بحث فني، ذوبي ها امسال مثل 
ساير تيم هاي مدعي ريخت و پاش نكردند و در بين بازيكنان جديد 
بازيكنان اسم و رسم داري به چشم نمي خورد. ماكولي كريستانتوس 

بازيكن نيجريه اي مهاجم جديد خارجي ذوبي هاست. 
  سايپا، اعتماد به جوانان

مديران سايپا در اقدامي قابل تحسين به بازيكن باتجربه خود اعتماد 
كردند و هدايت تيم را به او سپردند؛ ابراهيم صادقي كه سال ها به 
سايپا وفادار بود و براي اين تيم به ميدان رفت. تعصب صادقي به 
سايپا موجب شد در نهايت و پس از بركناري علي دايي از اين تيم، 
سكان هدايت تيم به نارنجي وفادار سپرده شود. مربي جوان براي 
نش��ان دادن قابليت هايش انگيزه هاي زيادي دارد و اميدوار است 
در اولين سال مربيگري اش در ليگ برتر خوش بدرخشد. از نكات 
جالب توجه اينكه سرمربي جوان س��ايپا برخالف ديگر مربيان، 
تأكيد زيادي روي برگزاري اردوهاي داخلي داشت و در اين شرايط 
اقتصادي تمرينات پيش فصل سايپا در داخل كشور برگزار شد. 
نارنجي پوش��ان با توجه به تمرينات دو ماه اخير خود براي شروع 

ليگ آمادگي خوبي دارند. 
  گل گهر، سورپرايز ليگ

قهرمان ليگ يك پ��س از مدت ها فوتبال كرم��ان را صاحب يك 
نماينده در ليگ برتر كرد. گل گهر سيرجان در ليگ  يك عملكرد 
درخش��اني داش��ت تا جايي كه ضمن قهرماني در اي��ن رقابت ها 
سهميه ليگ برتر را نيز به دس��ت آورد. اين تيم روزهاي خوبي را 
با وينكو بگوويچ سپري كرد و با توجه به نتايج درخشاني كه فصل 
پيش به دست آورد مسئوالن باشگاه بار ديگر به اين مربي اعتماد 
كردند و به همكاري شان با او ادامه دادند. بگوويچ كه تجربه زيادي 
از حضور در فوتبال ايران دارد گل گهر را سورپرايز اين فصل ليگ 
برتر خوانده و مدعي شده است شاگردانش توانايي شگفتي سازي را 
دارند. بايرامي، زبيدي و برزاي از جمله بازيكنان تازه وارد گل گهر 
هستند. س��يرجاني ها در اولين حضور خود در ليگ برتر ميزبان 
نساجي مازندران هستند و بايد ديد ورزشگاه اين تيم براي فصل 

جديد مهيا مي شود يا نه؟!

نگاهيكوتاهبهشرايط16تیمحاضردرنوزدهمیندورهرقابتهايلیگبرترفوتبال

امیدهیجانوزيباييدربیمحاشیهوبياخالقي!

 از نوع ادبيات به كار رفته در روزهاي گذشته
 از سوي برخي سرمربيان و مديران باشگاه ها
 و مسئوالن فدراسيون مي توان خيلي راحت

  به اين مسئله پي برد كه ليگ نوزدهم
  شايد بدتر از ليگ قبلي اسير حواشي

و جار و جنجال باشد
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