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حسینی :پدیده شخصیت
لیگ برتری پیدا کرده است

هاشم حسینی ،سرپرســت کهنهکار پدیده خراسان ،سالها در فوتبال استان
خدمت کرده اســت .او حاال خوب چم و خم کار در فوتبال کشــور را بلد است.
حسینی در خصوص آخرین وضعیت تیم پدیده گفت« :بچهها تمرینات منظم
و شــادابی را پشت سر گذاشــتند و آماده دیدار با تراکتورسازی هستند ».وی
افزود« :تراکتورسازی تیم باسابقهای است که امسال از مهرههای جوانی بهره
میگیرد و روی نیمکت هم رسول خطیبی جوان و خوش فکر را دارد اما حقیقت
این است که همه حریفان حریف هســتند و تفاوتی ندارد که با چه تیمی بازی داریم .بازیکنان ما باید بهترین
کیفیتشــان را نشان بدهند تا بتوانیم امتیازات مهم ابتدای فصل را جمع کنیم ».سرپرست پدیده خراسان در
خصوص برنامه فشــرده بازیها و تاثیر برگزاری آنها در میانه هفته بر حضور تماشاگران در استادیوم تصریح
کرد« :سازمان لیگ با توجه به برنامههایش مجبور است زمان مسابقات را فشردهتر بگذارد اما بدیهی است که
برگزاری بازی میانه هفته باعث ریزش تماشــاگر میشود .خیلیها سر کار هستند و وسط هفته اوقات فراغتی
ندارند تا به استادیوم بیایند با این وجود ما امیدواریم که هوادارانمان به استادیوم بیایند و تیم را حمایت کنند».
حســینی در خصوص آینده تیم فوتبال پدیده در لیگ برتر و پیشبینیاش از جایگاه تیم در پایان فصل گفت:
«به نظر من در این مدت کوتاهی که پدیده در فوتبال کشور تیمداری میکند و به لیگ برتر آمده ،خوشبختانه
تیم شــخصیت لیگ برتری پیدا کرده است و مطئنا باید فراتر از ماندن در لیگ برتر بیندیشد .فکر میکنم حاال
که بعد از ســالها فوتبال خراسان تیم خوبی در لیگ برتر دارد باید پدیده برای جایگاههای باالتر برنامه داشته
باشــد ،نه صرفا برای ماندن در لیگ برتر ».سرپرســت پدیده خطاب به هواداران خاطرنشان کرد« :روز بازی با
تراکتورسازی همچون بازی با صبا از  4نقطه شهر ،میدان فردوسی ،میدان سعدآباد ،چهارراه مقدم طبرسی و
چهارراه مخابرات قاسمآباد ،اتوبوسهایی برای انتقال هواداران به استادیوم ثامناالئمه سرویسدهی میکنند».

1

سپاهان

3

3

0

0

9

2

تراکتورسازي

3

2

1

0

7

3

فوالد

3

2

0

1

6

4

استقالل

3

2

0

1

6

5

پديده

3

1

2

0

5

6

صباي قم

3

1

2

0

5

7

نفت تهران

3

1

1

1

4

8

پرسپوليس

3

1

1

1

4

9

سايپا

3

0

3

0

3

10

راهآهن

3

1

0

2

3

11

ملوان

3

0

2

1

2

12

گسترش فوالد

3

0

2

1

2

13

پيکان

3

0

2

1

2

14

نفتمسجدسليمان

3

0

2

1

2

15

استقالل خوزستان

3

0

1

2

1

16

ذوب آهن

3

0

1

2

1

جدول ليگ برتر جام خليج فارس

ردیف

تيم

بازيها

برد

مساوی

باخت

امتياز

هوالباقی

جناب آقای سيداحمد انوري
عضو محترم هئیت مدیره باشگاه پدیده خراسان

وصالزیبایپدربزرگوارتانمرحومسیدعلیرضاانوریبهعزیزسفرکردهاش،شهیدسیدمحمود
انوری را به شــما و خاندان محترمتان ،تبریک وتسلیت عرض می نماییم .براي آن فقيد سعيد از
درگاهپروردگارطلبمغفرتوبراىبازماندگانوخانوادهآنمرحومصبرجميلمسالتمینماییم.

باشگاه پدیده خراسان

پســر گچســارانی ریز نقش ،در بازی با صبای
قم جان تازهای به تیم فوتبال پدیده خراســان
داد .میالد غریبی که در ابتدای فصل با مشــکل
سربازی رو به رو شد و دو هفته آغازین لیگ برتر
چهاردهم را از دســت داد ،در بازی ســوم برای
شاگردان مرزبان به میدان رفت و توانست نمایش
قابل قبولی از خود نشــان دهد .او گاه و بیگاه با
دریبلینگ ریز و یک پا دو پاهای دیدنی هواداران
مشهدی حاضر در اســتادیوم ثامناالئمه را به
وجد میآورد .میالد غریبی که ســال گذشــته
در دو راهی پرسپولیس و ذوبآهن و ماجراهای
انتقال قرضیاش به ذوبآهن مانده بود ،امسال با
خیالی آسوده به فوتبال فکر میکند و چشم امید
دارد به تیم ملی فوتبال و جام ملتهای آسیایی
که پیش روست.
ازشوکدقیقه 96بازیباصباشروعکنیم...
واقعا گل غافلگیرکنندهای خوردیم .ای کاش کمی
زودتــر گل خورده بودیم تا الاقــل فرصت جبران
داشته باشیم .متاســفانه مقابل صبا دقیقهای گل
خوردیم که دیگر نمیشد کاری کرد.
بازی مقابل صبا چهطور بود؟
بــازی خوبی بود .مــا کمی هم بدشــانس بودیم.
توپهایمان توی گل نرفت و کمی بیدقتی کردیم
وگرنه باید کار را خیلی زودتر تمام میکردیم .تمرکز
کافی نداشتیم و بعد از زدن گل اول کمی احساسی
بازی کردیم واال میتوانســتیم روی ضدحمالت
گلهای بیشتری بزنیم.
اما باز هم نباختید!
درســت اســت .فکر میکنم نباختن بــه تیم ما
شخصیت میدهد و همین مسئله نکته بسیار مهم
و مثبتی است .به هر حال بازی با صبا تمام شده است
و االن همه بچهها فکرشان بازی با تراکتورسازی و

برنامه بازی های
هفتهچهارملیگ:

پسرگچسارانیتیمفوتبالپدیدهدر

قولمیدهمروز

سه شــنبه 17:30 :پدیده -تراکتور سازی 18:00نفت
 19:15صبای قم -نفت مسجدسلیمان  19:15استقالل -س

خطیبی :امیدوارم هر تیمی
لیاقت دارد ،موفق شود

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز گفت :امیدوارم بازی خوبی
را شاهد باشیم و هر تیمی که لیاقت دارد ،پیروز میدان باشد.
رسول خطیبی اظهار داشت :آنالیز خوبی از تیم پدیده داشتیم.
این تیم پرانرژی است و پخته بازی میکند .همچنین آنها از
بازیکنان خوب و کادر فنی با دانشی برخوردارند .وی افزود :به
شخصه امیدوارم پدیده در دیدارهای آینده خود موفق باشد
اما امروز ما پیروز میدان باشیم .خطیبی تاکید کرد :در دیدار با
پدیده دو بازیکن خوبمان محسن دلیر و شاهین ثاقبی را در
اختیار نداریم و همین کار ما را سختتر کرده است .وی تصریح
کرد :چون تیم ما امســال اسکلت اصلیاش را از دست داده و
بازیکنان جوانی به تیم اضافه شدهاند ،هنوز نیاز به هماهنگی
بیشــتری دارد .اما به هر حال ما برای هر بازی برنامه خاص
خودمان را داریم .خطیبی در پاسخ به سوالی در مورد داوریها
در این فصل گفت :من در  3بازی گذشته از داوری راضی بودم و
معتقدم باید داوران جوان را مورد حمایت قرار داد.

سرمربی تی
ما دنبال هر
فنی و روانی
در کورس ق
همین مسئ
باید بگوییم
و بازیکنان
هر  3امتیاز
بسیار خوبی
گفت :ما در
است نرسی
ادینیو باید
محمد نژاد
آهن را دید
قابلیت این

ربازگشتبهمستطیلسبزمیگوید:

زبهروزبهترشوم

کسب اولین  3امتیاز خانگی است.
بازی با تراکتورسازی را چهطور میبینی؟
تراکتورسازی تیم جوان و باانگیزه است که از وجود
ســرمربی خوبی بهره میبرد .فکر میکنم رسول
خطیبی از آن دســت مربیانی است که به سیستم
بهرهگیری از بازیکنان جوان اعتقاد دارد .اما ما هم
تیم بزرگی هســتیم و امیدوار هستیم تا با حمایت
هوادارانمــان در مشــهد از پس تراکتورســازی
بربیاییم.
نسبت به این تیم جوان شده تراکتور تا چه
اندازه شناخت دارید؟
همانطور که شما گفتید تیم تراکتورسازی امسال
خیلی جوان شده اســت و تاکتیک بازی آنها هم
عوض شده است .میتوانم بگویم تراکتورسازان تیم
ناشناختهای دارند .اما با این وجود ما برای کسب 3
امتیاز به میدان میرویم.
 2هفتهای از میــدان دور بودی و در بازی
مقابل صبا انگیزه زیادی داشــتی .وضعیت
خودت چهطور است؟
 بعد از مشــکالتی که در ابتدای فصل داشتم حاالشــرایط روحی خوبــی دارم .از عملکرد خودم در
بازی با صبای قم راضی نیســتم ،امــا به هواداران
قول میدهــم روز به روز بهتر شــوم و برای تیمم
مفید باشم.
فکر میکنی پدیده پتانســیل به دست
آوردن جایگاه مناسب در جدول را دارد؟
شک نکنید .ما تیم خوبی داریم و معتقدم این تیم
فقط برای نیفتادن نمیجنگــد .بلکه بچههای ما
شایســتگی قرار گرفتن در جایگاهی مناســب در
جدول ردهبندی هستند .فقط باید بتوانیم تا پایان
فصل تمرکزمان را حفــظ کنیم و امتیاز بازیهای
خانگی را دیگر از دست ندهیم.

ت تهران – سپاهان 18:00گســترش فوالد -پیکان  19:10ذوب آهن  -راه آهن
سایپا  19:25فوالد  -استقالل خوزستان چهارشنبه 18:00:ملوان  -پرسپولیس

مرزبان:مطمئنباشید3امتیاز
بازیباتراکتورسازیرامیخواهیم

یم فوتبال پدیده خراسان گفت :بازی با تراکتورسازی بازی دشواری است اما مطمئن باشید
ر  3امتیاز این بازی هستیم.علیرضا مرزبان اظهار داشت :بازی با تراکتورسازی از دو جنبه
ی قابل بررسی است .تیم تراکتور از جهت روانی تیمی آسیایی است که چند سالی است
قهرمانی لیگ برتر است و سال گذشته هم عنوان قهرمانی جام حذفی را به دست آورد و
ئله به تشکیالت آنها و بازیکنانشان اعتماد به نفس میدهد .وی افزود :اما از نظر فنی
م آنها امسال تغییرات زیادی نسبت به سال گذشته داشتهاند و به طور کلی ساختار مثبت
ن باکیفیتی دارند .مرزبان تصریح کرد :ما برای این بازی برنامه خاصی داریم و میخواهیم
ز را به دست آوریم .تصور میکنم با احساس مثبتی که هواداران ما به تیم میدهند بازی
ی را فردا شاهد باشیم .سرمربی پدیده در پاسخ به سوالی در خصوص خط حمله تیمش
ر فرم حمله از عمق خوب حرکت میکنیم اما هنوز در کنارههای زمین به آنچه مدنظرمان
یدیم .وی در پاسخ به سوالی درباره لوسیانو ادینیو و آنالیز بازیهای تراکتور اذعان داشت:
د بداند که در بازی با پدیده با یکی از پدیدههای لیگ رو به رو خواهد شــد .او باید مقابل
دمهدی بازی کند که در  3بازی گذشته بینقص بوده است .فیلم بازی تراکتورسازی و ذوب
دیم و باید بگویم تراکتور در آن بازی شانس بزرگی نداشت .مرزبان در پایان گفت :تیم ما
ن را دارد که در لیگ برتر امسال جایگاهی تک رقمی را به دست آورد.

یونسشاکری:فکرکنمقراراست
یکبازیدرمیانگلبزنم!
یونس شاکری ،شماره یازده تنومند تیم فوتبال پدیده خراسان از آن
دست مهاجمانی اســت که چهارچوب را خوب میشناسد .شاکری
در بازی با نفت مسجدسلیمان نخستین گل فصلاش را با یک شوت
مهلک به ثمر رساند و در چند صحنه دیگر هم بدشانس بود که توپش
توی گل نرفــت .او حاال بعد از آنکه در بازی با صبا پایش به گلزنی
باز نشد ،در آســتانه بازی با تراکتورسازی میگوید« :فکر میکنم
قرار اســت یک بازی در میان گل بزنم! در بازی با صبا شانس با من یار نبود
اما معتقدم بازی با تراکتورســازی بازی من است و میتوانم گل بزنم».
یونس شاکری درباره تیم تراکتورسازی میافزاید« :یقین بدانید بازی
بسیار سختی خواهد بود ،چون تراکتورسازی تیم جوان و باانگیزهای
است .اما به هر حال ما بعد از دو امتیاز خوبی که بازی با صبا از دست
دادیم ،به شــدت به  3امتیاز این بازی خانگی نیاز داریم ».مهاجم
تیم فوتبال پدیده خراسان خاطرنشــان میکند« :بازی با صبا را
فراموش کردیم و حاال فقط به بازی تراکتورسازی فکر میکنیم».
یونس شــاکری در خصوص بازی در کنار آقای گل تاریخ ادوار لیگ
برتر فوتبال ایران ،رضا عنایتی میگوید« :هر بازیکن جوانی آرزو دارد در
کنار آقا رضا بازی کند .من هم خیلی خوشحالم که میتوانم از
تجربیات بازیکنی مثل رضا اســتفاده کنم .او یک مهاجم شش
دانگ است و من در این مدت خیلی چیزها از او یاد گرفتهام».

مجتبی روشنگر:

به بازی با تراکتورسازی می رسم

گلر شماره یک پدیده که در  3بازی اخیر تیمش گلی نخورد و تک گل خورده تیم پدیده مقابل صبا بعد
از مصدومیت او و خروجش از میدان به دســت آمد ،حاال امیدوار
است به بازی با تراکتورسازی برسد .مجتبی روشنگر اواخر بازی
مقابل صبا در یک صحنه داخل محوطه جریمه با مهاجم حریف
تک به تک شد که برخورد آنها منجر به مصدومیت روشنگر شد.
مجتبی روشــنگر از ناحیه زانو مصدوم و از زمین مســابقه خارج
شد .او در خصوص آخرین شرایط مصدومیتاش گفت« :خدا را شکر
شــرایط بهتری دارم .کمی التهاب در زانوی پای چپم هست ولی پزشک
تیم میگوید مشــکلی برای بازی با تراکتورسازی ندارم و سعی میکنم
خودم را به بازی حســاس امروزبرســانم ».وی در خصوص بازی دشوار
تیمش مقابل تراکتورسازی افزود« :بازی حساسی است و اگر ما
میخواهیم باالی جدول بمانیم باید هر  3امتیاز این بازی خانگی
را به دست آوریم .تراکتورســازی تیم جوان و خوبی است .فکر
میکنم حضور رسول خطیبی روی نیمکت تراکتور این تیم را
غیرقابل پیشبینیتر و خطرناکتر کرده است ».دروازهبان اول
تیم فوتبال پدیده خراســان تاکید کرد« :من با برخی بازیکنان
تراکتورسازی هم بازی بودم و خوب میدانم که چهقدر این تیم و به
خصوص بازیکنان تهاجمیاش میتوانند برای ما خطرناک باشند».
روشنگر با اشاره به حضور مرزبان روی نیمکت تیمش گفت:
«ما هم مربی باانگیزه و با روحیهای داریم که میتواند به
تیم کمک کند .فکر میکنم آقای مرزبان بتوانند امسال
با پدیده خوب نتیجه بگیرند».
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برنامهبازیپدیده
درهفتهپنجملیگ :پدیده  -پرســپولیس

گز ا ر ش تصویر ی با ز ی با صبا

همین االن عکاسی کنید

اگر دوست دارید در ثبت یک روز شــاد و به یاد ماندنی سهیم باشید
ما یک پیشــنهاد خوب برای شــما داریم .همین االن دست به کار
شوید و با دوربین عکاســی یا موبایل تان از هر چیزی جالبی که می
بینید عکس بگیرید .از خودتان و دوســتان تان ســلفی بگیرید  .از
اتفاقات بازی و حواشی آن  ،تماشاچیان و شور حال و مردم  ،شلوغی
اطراف ورزشــگاه  ،آبخوری ها  ،دکه های بلیت فروشی و خالصه هر
چیزی که فکر می کنید ارزشــش را دارد عکــس بگیرید .همچنین
مــی توانید از بازیکنان و اگر دوربین یــا موبایل تان از کیفیت باالیی
برخوردار اســت از جریان بازی هم عکــس بگیرید و آنها را به آدرس
 padidefc.photo@gmail.comایمیــل کنیــد .مــا عکس
های شــما را روی سایت باشــگاه در لینک ویژه ای به نام با هواداران
می گذاریم و شما می توانید نتیجه کار خودتان را با دیگران به اشتراک
گذاشــته و به عکس های برتر امتیاز دهید .در بــازی بعد تیم که در
مشهد برگزار می شــود ما  10عکس برتر را در همین ویژه نامه چاپ
کرده و به سه عکس نخست هدیه ای از طرف باشگاه اهدا می کنیم.

w w w. padidefc . com

پوستر رضا عنایتی هدیه باشگاه پدیده به هواداران

