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چه شد که هسلر پا به فوتبال ایران گذاشت؟
پس از پيشنهادی که از سوي سرمربی پديده شد ،برايم مهم بود
كه به ايران بيايم و شرايط كشور را از نزديك مشاهده كنم و پس از
حضور در ايران دیگر تصمیم گیری آســان بود و پس از صحبت با
خانواده ،تمايل خود را براي حضور در مشهد اعالم كردم.
مهمتریندلیلیکهباعثشداینپیشنهادراقبولکنید؟
مهــم ترین فاکتــور این بــود که مرزبــان و تیم پدیــده من را
میخواستند و همه افراد به دنبال موفقیت تیم بودند.
واکنش رسانههای آلمان به حضور شما در ایران چه بود؟
پس از این که از تیم کلن جدا شدم حدود سه سال کار نکردم و افراد
و رسانههایی که من را میشناختند و در جریان زندگیام بودند از
این خبر بسیار خوشحال شدند که من دوباره میخواهم وارد کار
فوتبال و مربیگری شوم و به من تبریک گفتند.
برویم سراغ تیم پدیده؛ این تیم را چطور دیدید؟
راه خوبی را بــرای تیم و بچههای آن میبینم که همه در کنار هم
در حال رشد هستند و مهم ترین چیز این است که نتیجه مثبت
بگیریم .بچهها با آغوش باز مــن را پذیرفتند و از این بابت خیلی
خوشحال هستم
از تيم و بازیکنانی که جذب شدهاند رضایت دارید؟
در حال حاضر تيم بسيار خوبي داريم كه براي هماهنگي هر چه
بيشــتر به زمان احتياج دارد البته تا به االن عملکرد خیلی خوبی
داشته ایم و انگیزه داریم که تمام بازیهای خود را ببریم .پديده
نيازمند وقت است مرزبان به دنبال سازماندهي امور تيم است و به
تيم جديد بايد زمان داد تا براي بهبود امكانات و روند خود كار كند.
پیش بینی توماس هســلر در مورد جایگاه تیم پدیده
خراسان در پایان فصل لیگ برتر چه هست؟
ما در همه بازیهــا قدرتمندانه ادامه خواهیم داد و اگر همه چیز
خوب پیش رود امیدوارم که اول شویم و این غیرممکن نیست ولی
در نهایت میدانم که جزو  5تیم باال جدول هستیم.
یعنی میتوان از پدیده در اولین سال حضورش در لیگ
برتر چنین انتظاری داشت؟
تمامي مسئوالن تیم ،كادر فني و بازیکنان پديده تالش ميكنند
تا اين تيم كه اكنون شبیه نوزاد تازه متولد شده است به خوبي رشد
كند .در باشگاه پديده اگر تمامي شخصيتها به خوبي با يكديگر
هماهنگ باشند در برنامه دراز مدت ميتوانند به هدف برسند اما
اگر هماهنگيها خيلي بهتر باشــد ميتوان در مدت كوتاه شاهد
نتيجهگيري و به هدف رسيدن اين تيم باشيم.
نظرتان در مورد هواداران مشهدی چیست؟
من اين شــهر را دوســت دارم و از اين كه مردم مــا و تيممان را
حمايت ميكنند پيدا كردهام و احســاس خوبي از این بابت دارم.
از تماشــاچيان مشــهدي هم میخواهم ما را كمك كنند تا به
جلو حركت كرده و پيشــرفت كنيم .در بازي اول در ابتدا تعداد
تماشاچيان زياد نبود اما يك باره اين تعداد به  15هزار نفر رسيد
که به خوبي از تيم حمايت كرده و ما را تشــويق كردند و دوست
دارم باز هم نتيج ه بگيریم تا باز هم اين مردم با ما باشند چون بدون
حمايت آنها نتايج مورد نظر كسب نميشود.
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آقای گل تمامنشدنی فوتبال ایران ،حاال امسال را با
تیم فوتبال پدیده خراسان در سودای موفقیت است.
او در شرایطی امسال به مشهد برگشته و برای تیم
شهرش توپ میزند که با کولهباری از تجربه بازوبند
کاپیتانی را به بازو بســته است .شماره  10با عنوان
آقای گلی تمام ادوار لیگهای برتر جام خلیج فارس
هفته گذشــته مقابل نفت مسجدسلیمان پایش به
گلزنی برای پدیده باز شــد و حاال باید از این به بعد
بیشــتر منتظر هنرنمایــیاش در محوطه جریمه
حریفان باشیم .غالمرضا عنایتی ،در گفت وگویی در
آستانه بازی با صبای قم از شرایط تیمش میگوید:
به صبای قم رسیدی .تیمی که فصل قبل
در آن بازی میکردی...
از صبا شناخت کامل دارم و خوشحالم که دوستانم
را دوبــاره میبینم .اما مــا  3امتیاز ایــن بازی را
میخواهیم .پیروزی در این دیدار خانگی میتواند
شرایط رو به رشد تیم ما را بهبود بخشد.
شرایط تیم پدیده را چهطور میبینی؟
تمرینات خوبی را پشت ســر گذاشتهایم و بچهها
آمادهاند تا نتیجه بگیریم .اما باید بگویم لیگ امسال
خیلی سخت شده است .شما نگاه کنید در این دو
هفته همه تیمها امتیاز گرفتهاند و تیم بدون امتیاز
در جدول نداریم .این نشان میدهد چهقدر بازیها
نزدیک است و کار تیمها دشوار.
یکی از نگرانیها اصلی هواداران مشهدی
بعد از سالها دوری تیمهای مشهدی از لیگ
برتر ،ماندن پدیده در لیگ است .فکر میکنی
تیم در لیگ برتر بماند یا حتی پتانسیل کسب
جایگاههای باالیی جدول را هم دارد؟

رضاعنایتیکاپیتان

هوادارانلیاقتبه
برنامه دیدارهای پدیده
تا هفته سی ام اعالم شد

میالد غریبی به بازی
با صبای قم میرسد
در حالی که دو هفته ابتدایی لیگ برتر ،میالد
غریبی هافبک تکنیکی پدیده خراسان به دلیل
برخی مشکالت کارت پایان خدمت نتوانست
برای تیم پدیده به میدان برود ،خبرها حاکی از
آن است که وضعیت میالد غریبی با نظام وظیفه
مشخص شده و ســازمان لیگ اجازه بازی او را
صادر کرده اســت .بدین ترتیب میالد غریبی
در لیست  18نفره پدیده برای دیدار با صبا قم
حضور دارد .باید دید آیا علیرضا مرزبان از این
بازیکن ارزشمند خود در ترکیب  11نفره ابتدایی
بهره خواهــد گرفت یا غریبــی روی نیمکت
مینشیند.

برنامه بازی های
هفته سوم لیگ:

بر اساس اعالم ســازمان لیگ برنامه بازیهای
لیگ تا هفته پایانی اعالم شد و بر این اساس تیم
فوتبال پدیده خراسان در روزهای  29مهرماه و
 24بهمن ماه به ترتیب در مشهد مقابل تیمهای
استقالل و پرســپولیس صفآرایی میکند.
شــاگردان مرزبان در دور رفت بازیها هم طی
روزهای  28مردادماه و  20شهریورماه به ترتیب
با تراکتورسازی و ســپاهان در مشهد پیکار
میکنند .دیگر بازی دشــوار پدیده در مشهد
مقابل فوالد خوزستان قهرمان فصل قبل لیگ
برتر  16آبان ماه در چهارچوب هفته چهاردهم
لیگ برتر برگزار میشود.

امروز 18:00 :سایپا -گســترش فوالد 18:00راه آهن
فــردا 18:00 :تراکتــور ســازی  -ملــوان 20

سرمربیتیمفوتبالپدیدهخراسان،شگفتزدهازحمایتهواداران

حمایت مردم از تیم بینظیر

ســرمربی تیم فوتبال پدیده ،حاال که تجربه
حضور پرشور هواداران مشهدی در استادیوم
ثامناالئمه مشهد را دیده است ،معترف به این
مسئله میگوید« :حمایت مردم از تیم بینظیر
بوده اســت ».علیرضا مرزبان حاال در کسوت
سرمربی پدیده ،اولین حضورش به عنوان نفر
اول را روی نیمکت تیمهای لیگ برتری تجربه
میکنــد .مرزبان که در کارنامــهاش دو مقام
قهرمانی لیگ برتر را به عنوان دســتیار قطبی
با پرسپولیس و کرانچار با سپاهان تجربه کرده
است حاال در سر ســودای موفقیت با تیمی را
میپروراند که اولین سال حضورش در لیگ برتر
را میگذراند.بعد از پیروزی شیرین تیم مقابل
نفت مسجد ســلیمان امروز مرزبان و پدیده
آماده کسب اولین ســه امتیاز خانگی هستند
تا جایگاه خوب خود در جدول را محکم کنند.

دیدار با صبا قم را چهطور میبینید؟

 صبا تیم باتجربهای اســت .این تیم سالها درلیگ برتر حضور داشــته و از تشکیالت خوب و
منظمی برخوردار است.

پس بازی دشواری پیش رو دارید...

قطعاهمینطوراستاماماسعیمیکنیمکیفیتخوبی از خود نشــان بدهیم و شرایط ایدهآلی را
برای خودمان در جــدول پدید آوریم .در این دو
بازی اخیر مسئله خاصی نبوده و امیدوارم مقابل
صبا هم با تمرکز باال به نتیجه برسیم .االن تیم ما
بیشــتر از هر چیزی به همین تمرکز و دقت باال
نیازمند است.

و قطعا نیازمند حمایت هواداران در
این بازی خانگی؟

 -باید بگویم حمایت هواداران از تیم در این مدت

بینظیر بوده است .ما
اینکه مردم اینقدر

مردم میتوانند ب
از سوی پدیده د
باشند؟

 راه سختی را در پیباشــند و به ما کمک
را میکنیم.

وضعیت مصدوم

 خدا را شکر بازیکننداریم.

و میالد غریبــ
مشخص شد؟

 میالد برای بازی با صبه میدان برود.

نپدیدهخراسان؛

هترینهارادارند
پدیدهدرکنارسهتیمی
کهدرلیگگلنخوردهاند

تیم فوتبال پدیده یکی از ســه تیمی است که
هنوز در مسابقات امسال لیگ برتر گل نخورده
اند تنها نماینده اســتان خراســان رضوی در
چهاردهمین دوره لیــگ برتر عملکرد موفقی
در خط دفاع داشته و یکی از سه تیم لیگ است
که اصال گل نخورده است .شــاگردان مرزبان
در کنار تیم های سایپا و سپاهان اصفهان تنها
تیم های گل نخورده لیگ تا کنون هستند .خط
دفاع تیم شــهرمان و دروازه بان با انگیزه تیم
در رقم زدن این رکورد کــه برای یک تیم تازه
به لیگ برتر آمده امتیازی مضاعف محســوب
می شود قابل توجه اســت و باعث امیدواری
همه شده است.

ببینید تیم ما پتانسیل باالیی دارد اما نباید توقعات
را از تیمی که تازه اولین ســال حضورش در لیگ
برتر را تجربه میکند ،باال بــرد .تمام تفکر بچهها
این است که ابتدا تیم را در لیگ برتر نگه داریم .اما
من از طرف همه بچهها به هواداران خوبمان قول
میدهم تمام توان خود را به کار بگیریم تا آبرومندانه
در لیگ برتر بمانیم.
فکر میکنم هواداران در بازی اول مقابل
ملوان هم خیلی خوب تیم را حمایت کردند...
صد در صد .اصال ما غافلگیر شدیم .امیدوارم تا پایان
لیگ هواداران ما را تنها نگذارند.
رضا عنایتی با مربیــان بزرگی کار کرده
است ،نظرت درباره علیرضا مرزبان چیست؟
یکی از ویژگیهــای منحصر به فرد مرزبان انژیک
بودن اوســت .او در تمرینات انرژی مثبتی به تیم
تزریق میکند.
بازی با مسجدسلیمان پایت به گلزنی برای
پدیده باز شــد .هواداران چشــم انتظار
گلزنیات در مشهد هستند...
ببینید من هم خیلی دوســت دارم در مشهد گل
بزنم اما واقعیت این است که برای من موفقیت تیم
مهمتر از گلزنی است.
مربیان حریف هم ســعی میکنند رضا
عنایتی را ببندند.
این کار بازیکنان کناری من را راحت میکند و اگر
باهوش باشند میتوانند به گل برسند.
و حرف آخر...
امیدوارم هواداران مشــهدی در بازی با صبا هم ما
را تنها نگذارند.

پیامتبریکباشگاهپدیده
بهمناسبتروزخبرنگار
باشــگاه پدیده طی پیامی ،فرا رســیدن روز
خبرنگار راتبریکگفت.متناینپیامبدینشرح
اســت :باز هم  17مردادی آمد و خاطرات به یاد
ماندنیاش از شهید صارمی ،خبرنگار پُرافتخار
کشورمان در ذهنها تداعی شد .باشگاه ورزشی
پدیده خراسان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره
آن شــهید واال مقام ،این روز ویژه را به اصحاب
رسانه ،ورزشینویسان ،خبرنگاران ،عکاسان،
روزنامهنگاران ،گزارشگران ،تصویربرداران و
همه تالشگران عرصه اطالعرسانی و ارتباطات
تبریک میگوید .امید است قلمهای باشرافت
همچون همیشه بهترین مشاوران و راهنمایان
فوتبال این مرز و بوم باشند.

ن – فوالد اهواز 19:15سپاهان -اســتقالل  19:25پیکان  -نفتمسجدسليمان
 19:2پرســپولیس  -ذوب آهن  19:25اســتقالل خوزســتان  -نفــت تهران

نمشهدی؛

ر است

ا خیلی خوشحالیم و راضی از
تیم را دوست دارند.

به کسب جایگاه مناسب
در فصل جاری امیدوار

یش داریم .باید همه کنارمان
ک کنند .ما هم تمام تالشمان

مان تیم چهطور است؟

ن مصدوم برای دیدار با صبا

ـی باالخره تکلیفاش

صبا مشکلی ندارد و میتواند

صادقی :مطمئن هستم صبا را میبریم

شوت مهلک اکبر صادقی خیال پدیده را در مسجدسلیمان راحت کرد.
درســت وقتی تیم یک بر صفــر از نفتیها جلو بــود و میزبان حمالت
احساسی را به روی دروازه پدیده ترتیب داده بود ،در یک ضد حمله شوت
مرگبار اکبر صادقی دروازه نفت مسجدسلیمان را برای دومینبار فرو
ریخت تا خیال هواداران مشــهدی را راحت کند .اکبر صادقی که
 3ســالی در صبا توپ زده اســت ،میگوید 3« :سال در
صبا بــازی کردهام و فکر میکنم با شــرایطی
که از تیم خودمان سراغ داریم ،بتوانیم بازی را
ببریم ».صادقــی در خصوص دو بازی پیش رو با صبا
و تراکتورســازی میافزاید« :نباید امتیازات بازیهای خانگی را از دست
بدهیم .اگر بتوانیم صبا و تراکتور را در خانه ببریم گام بلندی برداشتهایم».
زننده گل دوم پدیده به نفت مسجدسلیمان در خصوص گلش اظهار
داشت« :گلی که در بازی مقابل مسجدسلیمان زدم حاصل تالش
کل تیم بود .من فقط ضربه آخر را وارد دروازه کردم .خوشبختانه
مقابــل نفت بازی خوبــی ارائه دادیم و توانســتیم بر شــرایط
ســخت آب و هوایی غلبه کنیم ».اکبر صادقی شرایط پدیده را
برای کسب جایگاهی درخور نام فوتبال مشهد مناسب میداند و
میگوید« :ببینید شرایط تیم خوب است و مدیریت و
کادر فنی هم بهترین عملکرد را دارند .فکر میکنم
این تیم پتانســیلهای الزم برای باالنشــینی در
جدول و کسب جایگاه مناسب را دارد».

ناصحی :میخواهیم شخصیتمان را نشان بدهیم

برای او که تنها بازمانده دیدار ابومسلم و صبای قم در فینال تلخ جام حذفی  84 ،83است ،بازی مقابل
صبای قم حس و حال دیگری دارد .او یک خراســانی متعصب است که سالها تجربه بازی در فوتبال
استان را دارد .رضا ناصحی با کوله باری از تجربه حاال آمده تا امسال
را به تیم شهرش پدیده خراسان کمک کند .رضا ناصحی در آستانه
نبرد حســاس تیمش مقابل صبا گفت« :صبا سالهاســت که در
لیگ برتر حضوری مســتمر دارد و تیمی با شخصیت است اما
ما هر  3امتیاز بازی را میخواهیــم ».وی افزود« :برد مقابل
صبا در مشــهد برای ما حیاتی است .اگر این بازی را ببریم
میتواند در ادامه راه خیلی به تیم کمک کند ».چپ پای
تکنیکی پدیده خاطرنشــان کرد« :همــه بچهها به
دنبال این هستند حاال که در ابتدای فصل نتایج
خوبی گرفتیم بتوانیم با برد مقابل چشــمان
هوادارانمان جایگاه خودمــان را در جدول
تثبیت کنیم و شخصیت باالی تیمیمان را به همگان نشان دهیم».
ناصحی در پاسخ به این سوال که کار کردن با مرزبان چگونه است،
اذعان داشت« :مرزبان مربی تازه نفس و بسیار باانگیزهای است .در
مدت کار با او تیم از نظر فنی و بدنی بسیار پیشرفت خوبی داشته
است ».وی با اشاره به روزهای پیش رو گفت« :میتوانم این نوید
را به هوادارانمان بدهم که روزهای خوبی پیش روی پدیده است
و امیدواریم در لیگ به جایگاهی تک رقمی و حتی بهتر برســیم.
از آنها میخواهیم مثل همیشه استادیوم را پُر کنند تا بتوانیم در
نیم فصل اول جایگاه خودمــان را در جدول تثبیت کنیم ».ناصحی
در پایان اظهار داشت« :تیم ما تیمی یکدست است که باور کنید همه
بچهها از جان مایه میگذارند».

همیناالنعکاسیکنید

اگر دوست دارید در ثبت یک روز شاد و به یاد ماندنی
سهیم باشید ما یک پیشنهاد خوب برای شما دارید.
همین االن دست به کار شوید و با دوربین عکاسی یا
موبایل تــان از هر چیزی جالبی که می بینید عکس
بگیرید .از خودتان و دوســتان تان سلفی بگیرید  .از
اتفاقات بازی و حواشی آن  ،تماشاچیان و شور حال و
مردم  ،شلوغی اطراف ورزشگاه  ،آبخوری ها  ،دکه های
بلیت فروشــی و خالصه هر چیزی که فکر می کنید
ارزشش را دارد عکس بگیرید .همچنین می توانید از
بازیکنان و اگر دوربین یا موبایل تان از کیفیت باالیی
برخوردار اســت از جریان بازی هم عکس بگیرید و
آنها را به آدرس سایت باشگاه ای میل کنید .ما عکس
های شــما را روی سایت باشگاه در لینک ویژه ای به
نام با هواداران می گذاریم و شما می توانید نتیجه کار
خودتان را با دیگران به اشتراک گذاشته و به عکس
های برتر امتیاز دهید .در بازی بعد تیم که در مشهد
برگزار می شود ما  10عکس برتر را در همین ویژه نامه
چاپ کرده و به ســه عکس نخست هدیه ای از طرف
باشگاه اهدا می کنیم.
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