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شیخ دیاباته با گلی که از روی نقطه پنالتی
به تیم شهر خودرو زد ،تعداد گلهایش در لیگ
برتر را به عدد  13رساند و در صدر جدول گلزنان
قرار گرفت.
در خبرها آمده بود که دیاباته به ازای هر
گل 10 ،هزار دالر به قراردادش اضافه میشود.
اصل ماجرا این است که طبق قرارداد دیاباته با
استقالل ،به ازای هر  10گل مبلغ  100هزار
دالر به قرارداد دیاباته اضافه میشود و اگر تعداد
گلهایش کمتر از این عدد باشد ،مبلغی به
مهاجم استقالل داده نمیشود.
دیاباته یک بار مرز تعداد گلهایش چه در
لیگ برتر ،جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا را از
عدد  10گذرانده و ظاهرا مبلغ  100هزار دالر
را دریافت کرده است .نکته دیگر این است که
پنالتیهایی که مهاجم خارجی استقالل به ثمر
میرساند ،جزو تعداد پکیج گلهای او محسوب
نمیشود .در واقع سه پنالتی اخیر دیاباته مقابل
نساجی مازندران ،سپاهان و شهر خودرو تنها به
او در جدول گلزنان کمک کرد.
دیاباته این شانس را دارد که باز هم گلزنی
کند و تعداد گلهایش را برای دومین بار از
مرز  10گل عبور دهد .اگر چه شاید  100هزار
دالر به پول امروز ایران مبلغ قابل توجهی باشد
اما در بیشتر قرارداد بازیکنان خارجی چنین
آپشنهایی دیده میشود ،به خصوص برای
دیاباته که گلهای حساسی برای استقالل به
ثمر رسانده است.
قرارداد دیاباته با استقالل برای دو فصل یک
میلیون دالر یعنی فصلی  500هزار دالر است و
اگر پول او طبق قراردادش پرداخت شود ،فصل
آینده نیز در استقالل حضور خواهد داشت.

جانشین ویلموتس؛
مردی که شبیه او نیست

برخی از کارشناسان دراگان اسکوچیچ را
در تالش و کوشش و هدایت تیم ملی با مربیانی
مانند برانکو ایوانکوویچ مقایسه میکنند چرا
که او در هنگام هدایت ایران شهرت باالیی
نداشت و نسبت به شغلی که به وی محول
شده ،مسئولیتپذیری باالیی داشت .سرمربی
کروات تیم ملی نشان داده که در تمام تیم های
سابق خود به خصوص در ایران ،بدون وقفه کار
میکند و به جز زمانهای مشخص به کشورش
و دیدن خانواده نمیرود .او در سنوات گذشته
هم خانواده خود را به ایران آورده تا به این
شکل تجدید دیدار کند و محل کارش را ترک
نمیکند.
انتقادات از سرمربی تیم ملی به واسطه
نحوه انتخاب نامناسب مدیران فدراسیون فوتبال
وجود دارد و همین حاال هم این سرمربی به
علت شکستن پیمانی که با صنعت نفت بسته
بود باید مبلغی را با حکم فیفا به آنها بپردازد
اما واقعیت این است که اسکوچیچ با وجود تمام
مسائلی که دربارهاش گفته میشود نسبت به
شغل خود تعهد کاری دارد .او از زمان شروع
دوباره فوتبال و چندین روز زودتر به ایران آمده
و سعی کرده در این مدت در هر هفته چندین
بازی را از نزدیک تماشا کند و تصاویر منتشر
شده از اتاق جلسات کادر فنی نشان دهنده
آنالیز تمام بازیهای داخلی و احتماال خارجی
با حضور لژیونرهای ایرانی است.به جز این ،او
در دو ماه اخیر ،با چندین سرمربی لیگبرتری از
جمله مجیدی ،فکری ،الهامی ،ویسی ،قلعهنویی
و  ...دیدار کرده تا با برقراری یک ارتباط سالم
و سازنده ،از نظرات آنها در کارش و همینطور
استفاده از بازیکنان در تیمملی بهرهمند شود.
به طور قطع اگر چنین اتفاق رخ دهد ،ایدهها
و نظرات بسیار خوبی از سوی  ۱۶مربی لیگ
برتری به سرمربی ایران ارائه خواهد شد.
در دوران قرنطینه نیز اسکوچیچ بیکار نبود
و وقت خود را به تماشا و تحلیل تعداد زیادی از
بازیهای سابق تیم ملی اختصاص داد و سپس
به آنالیز بازیهای برگزار شده در فصل جاری
نشست تا در زمان بازگشت به ایران شناخت
بسیار عمیقی نسبت به وضعیت تیمی داشته
باشد که بیش از همه چشم به تفکرات او دارد
تا از مرحله دوم انتخابی جام جهانی در آسیا
عبور کند.
اسکوچیچ که سالهاست در ایران حضور
دارد ،دیدار با پیشکسوتان فوتبال ایران را هم
فراموش نکرده و در چند وقت اخیر با بازیکنان
سابق تیم ملی مانند علی کریمی ،محرم نویدکیا
و  ...هم صحبت شده است.
اسکوچیچ در نقطه مقابل ویلموتس

این تالش و کوشش و حضور مستمر
اسکوچیچ در ایران در مقایسه با دیدگاهی که
نسبت به ویلموتس و غیبتش در ایران وجود
دارد ،قوت قلبی برای اهالی فوتبال است که
سرمربی کروات تیم ملی برخالف مرد بلژیکی
که بعد از نتایج ضعیف و عدم تعهد کاری،
درخواست  ۶میلیون یوروی دیگر از فدراسیون
کرده ،تا این حد پشتکار دارد و اهل تعامل است.
شاید منتقدان معتقد باشند که هر تالش و
کوششی منجر به موفقیت نمیشود اما نمیتوان
از کنار تعهد کاری اسکوچیچ عبور کرد و حاال که
تیم ملی به این مربی جوان محول شده ،خیال
هواداران و بازیکنان از اینکه سرمربی تیم ملی
نسبت به وظیفه خود بیتوجه نیست راحت است.
بعد از این همه کار گروهی که احتماال
از چندی بعد با حضور کریم باقری به وحید
هاشمیان ،آنتوان یوسنیک و مالدن زانجر تکمیل
میشود باید در انتظار پیروزی تیمملی در هر
چهار دیدار باقی مانده خود در انتخابی جام
جهانی نشست تا یوزهای ایرانی راهی مرحله بعد
و نهایی شوند.
با توجه به تالش و شناختی که از اسکوچیچ
وجود دارد ،او با استفاده از بازیکنان آماده
تیمملی ،کار سختی در اجرای اهداف تاکتیکی
خود نخواهد داشت و همه امیدوارند ایران از
این مرحله به سالمت عبور کند و نتایج ضعیف
ویلموتس را به بوته فراموشی بسپارد.
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جشن قهرمانی پرسپولیس از رکورد سیدجالل تا حرکات موزون؛

خبر كوتاه
آپشن گلهای دیاباته
در قراردادش چیست؟

ورزش

اخبار

جشن پوکر قهرمانی بدون تماشاگر

امتیاز؛ تیم فوتبال پرسپولیس که در
فاصله چهار هفته مانده به پایان نوزدهمین دوره
رقابتهای لیگ برتر قهرمانی خود را مسجل کرده
بود ،در شبی جشن قهرمانی خود را برپا کرد که تن
به شکست داده بود!
شاگردان یحیی گل محمدی که با  ۶۳امتیاز
در صدر جدول رده بندی قرار دارند ،شامگاه جمعه
در دیدار برابر ذوب آهن تن به شکست دادند تا
طعم شکست روی جام قهرمانی آنها سایه بیندازد.
با وجود این شکست سرخپوشان پس از دیدار با
تیم اصفهانی جشن قهرمانی خود را برپا کردند.

سرخپوشان روی سکوی قهرمانی بود.

خلیل زاده :نمیتوانم بگویم چقدر خوشحالم

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس این برد را به
هواداران پرسپولیس تقدیم کرد و گفت :سال بسیار
سختی را پشت سر گذاشتیم .اینکه توانستیم به
چهارمین قهرمانی پیاپی دست پیدا کنیم بسیار
خوشحالیم چرا که سال سختی را پشت سر
گذاشتیم.
عالیشاه :جای هواداران خالی بود

هافبک سرخپوشان نیز گفت :این قهرمانی را
به هواداران تبریک می گویم .جای هواداران هم در
ورزشگاه بسیار خالی بود.

پیراهنهای ویژه برای جشن

رقص شمالی در ورزشگاه آزادی

بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس در شرایطی
مراسم جشن قهرمانی را شروع کردند که پیراهنهای
ویژه ای را برتن کرده بودند .این پیراهن به چهار جام
منقش شده بود که به خاطر کسب چهار قهرمانی
متوالی سرخپوشان در لیگ برتر است.

صدا زدن بازیکنان به بدترین شکل ممکن

مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به
همراه حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال
و مهدی رسول پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس
برای اهدا جام روی استیج در نظر گرفته شده قرار
گرفتند.

بازیکنان به خودشان مدال دادند

حضور وزیر ورزش برای اهدا جام

تقدیر از داوران دیدار با ذوب آهن

قبل از شروع این مراسم از داوران بازی
پرسپولیس و ذوب آهن و همچنین جالل مرادی
ناظر فدراسیون فوتبال در این بازی با اهدا مدال
تقدیر شد.

با توجه به خالی بودن ورزشگاه بازیکنان
پرسپولیس برای دریافت مدال خود به روی استیج
دعوت شدند که این دعوت با صدایی نامناسب و با
سرعت زیاد انجام شد که کیفیت مراسم را به شدت
پایین آورده بود.
مدالهای در نظر گرفته شده برای بازیکنان
پرسپولیس روی استیج قرار داده شده بود که
بازیکنان پس از رسیدن به این محل مدالها را
گردن یکدیگر میانداختند چرا که با توجه به
پروتکل بهداشتی کسی برای اهدا مدال در جایگاه

قرار نگرفته بود!

اهدا جام به کاپیتان پرسپولیس

جام قهرمانی نوزدهمین دوره رقابتهای
لیگ برتر توسط مسعود سلطانی فر وزیر ورزش به
سیدجالل حسینی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس
اهدا شد .بازیکنان پرسپولیس هر یک جام را در
اختیار گرفتند و با باال بردن آن عکسی به یادگار
گرفتند .یحیی گل محمدی نیز این جام را در میان
بازیکنان باالی سر برد.
خبری از دور افتخار نبود

با توجه به خالی بودن ورزشگاه آزادی خبری
از دور افتخار بازیکنان نبود و تمام زمان شادی

بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس پس از باال
بردن جام قهرمانی مقابل دوربین تلویزیونی به
رقص محلی خطه شمال پرداختند و شادی خود
را با هواداران تقسیم کردند.
کنعانی زادگان :خوشحالم اولین جام را گرفتم

مدافع پرسپولیس در این مورد گفت:
خوشحالم که توانستم در اولین سال حضورم در
پرسپولیس به قهرمانی برسم .امیدوارم بتوانیم در
جام حذفی هم قهرمان شویم.
رکورد سیدجالل حسینی

مدافع باتجربه تیم فوتبال پرسپولیس که در
چهار دوره اخیر جام قهرمانی سرخپوشان را باالی
سر برده است به یک رکورد در فوتبال ایران دست
پیدا کرد .سیدجالل تاکنون هشت عنوان قهرمانی
را با تیمهای مختلف کسب کرده است.

واکاوی ادعای مهدی علینژاد؛

حال استقالل و پرسپولیس خوب است اما تو باور نکن!

هادی شاه مرادی
مهدی علینژاد معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت
ورزش و جوانان در بخشی از گفتگوی خود با برنامه «ورزش و مردم»
شبکه یک سیما از حال خوب دو تیم پرسپولیس و استقالل صحبت به
میان آورد و آن را به عنوان دستاورد تالش مثبت این وزارتخانه برشمرد.
این در حالی است که آبیها به شدت از عملکرد وزارت ورزش در
خصوص تیمشان ناراضی هستند و قرمزها نیز گالیههایی دارند .به همین
منظور قصد داریم در این مطلب به واکاوی این ادعای مهدی علی نژاد
بپردازیم .البته تا حد امکان!
وجه مشترک سرخابیها؛ نارضایتی از وزارت
جدیترین چالش پیش روی مدیران ورزشی کشور اتهامی است که
در این چند سال از سوی هواداران متوجه آنها شده است .جالب است
بدانید هواداران هر دو تیم دولتی کشور معتقدند وزارت ورزش و در رأس
آن مسعود سلطانیفر نسبت به تیم رقیب لطف بیشتری دارد .استقاللی
ها که موفقیت های پیاپی پرسپولیس را ماحصل الطاف پشت پرده تلقی
میکنند با مطرح کردن مباحثی از ناجوانمردانه بودن مسیر رسیدن تیم
رقیب به این جامها میگویند و قرمزها نیز کمک های مالی بیشتر وزارت
ورزش به استقالل را دلیلی محکم به نگاه ویژه آقای وزیر به تیم آبی
میدانند .بررسی اینکه حق با کدام یک از طرفین این ماجرا است در
این مطلب نمیگنجد اما آنچه واضح است عدم رضایت هواداران هر دو
تیم استقالل و پرسپولیس از وزارتخانهای است که تیم محبوبشان تحت
مدیریتش قرار دارد.
به بیان ساده تر نارضایتی از وزارت ورزش تنها وجه مشترک
هواداران دو تیمی است که در این چند سال تندترین زاویه را نسبت به
مواضع یکدیگر اتخاذ کرده اند که همین مسأله گویای عملکرد نامطلوب
بزرگترین ارگان ورزشی کشورمان است.
تفاوت عمیق ظاهر و باطن پرسپولیس
هر چند باشگاه پرسپولیس از ابتدای صدارت مسعود سلطانیفر
تقریبا تمام جام های ممکن در سطح اول فوتبال کشورمان را تصاحب
کرده اما حالش در بیرون زمین فوتبال چندان مساعد نیست.
این باشگاه که تا امروز با پروندههای سنگین بدهی نسبت به مربیان
و بازیکنان خارجیاش روی میز فیفا مواجه شده ،حاال بزرگترین خطر
ممکن را که بسته شدن چند پنجره نقل و انتقاالتی و شاید هم کسر
امتیاز را بیخ گوش خود احساس میکند.
عدم توانایی مدیران پرسپولیس در حفظ برانکو بزرگترین انتقادی
است که هواداران و پیشکسوتان این باشگاه از مدیران وقت دارند و اگر
کمی به عقب برگردیم بسته شدن پنجره نقل و انتقاالتی برای پرسپولیس
آن هم در فصلی که این تیم سودای قهرمانی آسیا در سر داشت ،یکی
دیگر از دستاوردهای معکوس مدیران سرخ است.
همه اینها حاکی آن است که شاید به خاطر کسب چند جام در

ظاهر امر حال قرمزهای تهرانی برای افکار عمومی خوب جلوه کند اما
واقعیت ماجرا موج مشکالت و به تبع آن نارضایتی هوادارانی است که
روزهای بحرانی را پیش روی خود باشگاه محبوبشان میبینند.
خوشحالی استقالل از ناکامی و بدهیهای کالن!
باشگاه استقالل به عنوان یکی از دو تیم بزرگ فوتبال ایران ،دیگر
تیم تحت مدیریت وزارت ورزش و جوانان است که معاون توسعه ورزش
قهرمانی و حرفهای این وزارتخانه میگوید این باشگاه شرایط مساعدی(!)
دارد.
بدون شک استقاللیها ،ناراضیترین عناصر فوتبال کشورمان در
چند سال اخیر هستند و علت این نارضایتی را باید در نحوه مدیریت تیم
که به از دست دادن جام های مختلف منجر شده جستجو نمود.
برخی اتفاقاتی که هواداران آبی را از مدیران این تیم عاصی کرده
عبارت است از :جدایی  17بازیکن این تیم و به تبع آن تقدیم کردن کاپ
سوپرجام به پرسپولیس و از دست دادن شانس قهرمانی آسیا ،جدایی
آندرا استراماچونی علیرغم تذکرات قبلیاش به مدیران تیم ،عقد قرارداد
با بازیکنان بی کیفیت که از آنها چیزی جز بدهی سنگین نصیب باشگاه
نشد و فروش ستاره های استقالل در پایان هر فصل که هرگز اجازه تثبیت
شخصیتی به این تیم نداد.
ماحصل ورزشی باشگاه استقالل در دوران وزارت مسعود سلطانیفر
صرفا یک قهرمانی جام حذفی بوده اما میراث مدیران انتصابی این باشگاه
چیزی جز بدهی های انباشته شده نبوده است.
در این چند سال عدم ثبات در ارکان مختلف باشگاه استقالل به
وضوح دیده میشود و بسیاری از اهالی منتسب به این باشگاه این مولفه
را به عنوان اصلی ترین دلیل ناکامی تیمشان میدانند .این در حالی است
که فاکتور ثبات در باشگاه رقیب حکایت متفاوتی دارد.
مالک عجیب و غیرقابل پذیرش
مهدی علی نژاد که با طرح ادعای خوب بودن حال سرخابیها قصد
حمایت از نحوه مدیریت وزارت ورزش از این دو تیم را داشت در بخشی از
اظهاراتش گفت« :پرسپولیس چهارمین قهرمانی خود را جشن میگیرد و
استقالل در رتبه دوم جدول جای دارد .دیگر باالتر از این باید چه اتفاقی
بیفتد؟ هر دو باشگاه در لیگ قهرمانان آسیا هستند .پرسپولیس دو سال
پیش به فینال این رقابتها رسید و استقالل به یک چهارم نهایی آسیا
صعود کرد».
هرچند الزم به تاکید است که بدهیهای سنگین منفی ترین مولفه
کارنامه مدیران سرخابی در این چند سال است ،نکته اصلی اینجاست
که فارغ از موفقیت های خوب پرسپولیس ،دست استقاللیها هر ساله
از رسیدن به جام های مختلف کوتاه مانده است .اینکه یک تیم هر ساله
قهرمان جام های داخلی شود و تیم دیگر ناکام هر ساله لقب بگیرد ،مقوله
متفاوتی است .همانطور که ارزش رسیدن به فینال آسیا با حذف در یک
چهارم نهایی این مسابقات قابل قیاس نمیباشد.

انتظار میرفت حاال که یکی از معاونان وزارتخانه ورزش و جوانان
نیت کرده در خصوص وضعیت اسفناک دو تیم بزرگ فوتبال کشورمان
پاسخگو باشد با ارائه دالیل محکمهپسندتر ادعایش را اثبات میکرد و
نسبت به ابهامات ریز و درشت مدیریت این دو باشگاه روشنگری بیشتری
انجام میداد چرا که در مواجهه با افکار عمومی شاید بتوان با اشاره به
موفقیت های یک باشگاه حالش را خوب نشان داد اما علینژاد و سایر
دست اندرکاران امر ورزش کشور باید بدانند این معیار ضعیف همانقدر
که برای باشگاه پرسپولیس به کارشان میآید ،برای باشگاه استقالل آینه
تمام نمای ضعف مدیران گذشتهاش است.
در مجموع به نظر میرسد علی نژاد به بدترین شکل ممکن به دفاع
از شرایط حال حاضر استقالل و پرسپولیس پرداخت چرا که معیاری را
مالک قرار داد که هیچ یک از افراد آگاه به مسائل درونی دو باشگاه آن
را نمیپذیرد.
شاید کمی صبر الزم است
همه میدانیم که باشگاه های استقالل و پرسپولیس سرمایه های
ملی هستند و هواداران سرخابی بزرگترین بازوی قدرت این دو باشگاه
به حساب میآیند .مدتی است تقابل این سرمایهها برای محق شمردن
خودشان به تندترین حالت ممکن رسیده است .اینکه هم استقاللیها و
هم پرسپولیسیها اعم از بازیکن و پیشکسوت و هوادار نسبت به ساختار
مدیریتی و نوع مدیریت باشگاهشان اعالم نارضایتی دارند از هر چیزی
حکایت دارد جز حال خوش! شاید هنوز هم باید صبوری پیشه کنیم و
امید رسیدن روزی را داشته باشیم که برخورد با افراد متخلف و ناکارآمد
هر باشگاه قبل از ارکان قضایی و امنیتی توسط مدیران وزارت ورزش و
جوانان انجام شود.تصور اینکه مدیران ورزشی کشور در حوزه فوتبال
برخورد با مدیران بیکفایت این دو باشگاه را در دستور کار قرار داده
اند شاید کمی سخت به نظر برسد اما در صورت وقوع چنین اتفاقی نه
تنها صداقتشان با مردم را به اثبات خواهند رساند بلکه گامی بزرگ برای
ارتقای سطح کیفی فوتبال کشورمان برداشته خواهد شد.

سپاهان ،ناکام بزرگ هفته های اخیر

تینا نجفی

تیم فوتبال سپاهان که تا هفته بیستم لیگ
نوزدهم یکی از مدعیان جدی قهرمانی به شمار
می رفت پس از ناکامی در رسیدن به این عنوان،
ممکن است از رسیدن به سهمیه آسیایی نیز باز
بماند .طالیی پوشان در هفته های اخیر ،نتایج
خوبی کسب نکرده اند و تداوم این نتایج ضعیف
موجب تنزل آن ها تا رده پنجم جدول شده
است
کسب سهمیه هدف اصلی نیم فصل دوم
طالیی پوشان

پس از آن که شاگردان امیر قلعه نوعی در
دیدار هفته بیستم مقابل پرسپولیس در زمین
حاضر نشدند و با حکم کمیته انضباطی سه بر صفر
بازنده آن مسابقه اعالم شدند و بخت قهرمانی را
تا حدود زیادی از دست دادند ،رسیدن به سهمیه
ورود به لیگ قهرمانان آسیا بعنوان هدف اصلی در

سقوط تدریجی لشگر ژنرال!

دستور کارشان قرار گرفت که البته تالش برای این
عنوان نیز تاکنون راه به جایی نبرده است.
غول نیم فصل اول ،ناکام نیم فصل دوم

سپاهانی ها که تا هفته یازدهم هیچ شکستی
را تجربه نکرده بودند و مجموعا در کارنامه نیم
فصل نخست رقابت ها ،تنها یک شکست در مقابل
نامشان به چشم می خورد ،در شش بازی اخیر تنها
پنج امتیاز بدست آورده اند تا رقابت بر سر سهمیه
را نیز تا بدین جای کار به رقبایی چون استقالل،
تراکتور و فوالد واگذار کرده باشند.
دو هفته سخت پیش رو

سپاهان هم اکنون با  ۴۵امتیاز و تنها به لطف
تفاضل گل بهتر نسبت به شهرخودرو در رده پنجم
حضور دارد و برای آن که آخرین بخت خود را در
راه رسیدن به سهمیه از دست ندهد با امیدواری به
لغزش سایر رقبا ،محکوم به پیروزی در دو دیدار
باقی مانده لیگ است که البته این امر به هیچ

سرمربی استقالل به محض وارد کردن دو عنصر کامال تدافعی
به زمین ،روی یک ضربه ایستگاهی دروازهاش باز شد تا نقشه هایش
برای حفظ نتیجه عملی نشود.
بازگشت استقالل به بازی آنهم در برابر یک شهر خودرو آماده
میتوانست به نوعی برگ برنده فرهاد مجیدی سرمربی جوان استقالل
در ادامه روند رو به رشدش به شمار برود و از همین رو به محض گل
برتری ،استقالل فورا دست به کار شد ولی شهرخودرو توسط مهرهای
به نام خلعتبری پیشدستی کرد.
استقالل در شرایطی که فوتبال خوبی را به نمایش میگذاشت
در اثر یک اشتباه بچه گانه توپ را در منطقه خطرناکی از دست
داد تا حسین مهربان با شوتی مهلک سقف دروازه استقالل را فرو
بریزد .در این لحظه شاید کمتر کسی تصورش را میکرد که استقالل
توانایی بازگشت به بازی را با زدن دو گل داشته باشد .اما استقالل

عنوان ،آسان نخواهد بود چرا که آن ها در هفته
بیست و نهم در مقابل شهرخوردو که خود در پی
کسب سهمیه می باشد ،صف آرایی خواهند کرد و
در مسابقه پایانی به مصاف پیکانی خواهند رفت که
برای بقا در لیگ می جنگد.
جام حذفی ،امید آخر تیم ژنرال

البته طالیی پوشان شهر اصفهان ،روی جام
حذفی نیز حساب ویژه ای باز کرده اند .آن ها در
دیداری معوقه در  ۲۱مرداد ماه به مصاف استقالل
خواهند رفت که در صورت پیروزی در آن جدال
حساس ،به نیمه نهایی و یک قدمی فینال خواهند
رسید.
غیبت سرمربی یکی از عوامل ناکامی

پرافتخار ترین مربی لیگ برتر ،در حالی با
نارضایتی هواداران تیمش مواجه شده است که
چندی پیش کارش به بیمارستان و حمله عصبی
هم کشید .او چند هفته ای را هم به توصیه

چرا فرهاد کنار زمین زانو زد؟

علی رفم دریافت گل از ریتم خوبش نیفتاد و نشان نداد که شکست
را باور ندارد.
اولین واکنش مجیدی در ابتدای نیمه دوم خروج زکی پور و ورود
اسالن مطهری به میدان بود که او تنها پس از  10دقیقه با به ثمر
رساند گل تساوی ،تاثیرش را هم گذاشت.
در ادامه این دیدار دیدنی ،این بازهم استقالل بود که روی یک
ضد حمله و سرعتباالی مهدی قائدی صاحب یک ضربه پنالتی شد
تا هم استقالل کامبک خود را کامل کند و هم شیخ دیاباته اختالفش
را در صدر جدول گل زنان با  14گل زده به عدد  2برساند.
حاال دیگر استقالل توانسته بعد از مدت های مدیدی آنهم
در جدال  6امتیازی در شهر مشهد بازگشتش را البته تا حدی با
کمکداور این دیدار کامل کند .به همین خاطر کادر فنی و در راس
ان فرهاد مجیدی که کامال واقف به اهمیت این پیروزی بسیار باارزش

پزشکان ،در اردوی تیمش شرکت نکرد تا از غیبت
او نیز بعنوان یکی از عوامل ناکامی طالیی پوشان
یاد شود .البته قلعه نوعی در بازی هفته گذشته در
مقابل نساجی مجددا به نیمکت تیمش بازگشت تا
با تمرکزی بیشتر ،شاگردانش را برای تقابل های
حساس پیش رو آماده کند.
هواداران عذر قلعه نوعی را خواستند؟

شایان ذکر است که از مدت ها پیش ،به دلیل
تداوم نارضایتی هواداران تیم سپاهان زمزمه هایی
مبنی بر ایجاد تغییراتی در نیمکت فصل آینده این
تیم به گوش می رسد .اتفاقی که با نتایج ضعیف
هفته های اخیر این تیم ،چندان هم دور از ذهن
نیست.
حال باید دید در ادامه رقابت های لیگ ،جام
حذفی و مسابقات لیگ قهرمانان آسیا این تیم
اصفهانی چه نتایجی را کسب خواهد کرد و در
نهایت سرنوشت آن چه خواهد شد.

بود (استقالل میتوانست با این برد به نوعی کسب سهمیه لیگ
قهرمانان را تضمین کند) به سرعت رو به دو تعویض کامال تدافعی
آورد تا در فاصله  20دقیقه به انتهای این بازی بتواند با تکیهبر دژ
دفاعیاش مانع از گل خوردن تیمش شود.
مجیدی که تعویض اولش جواب داده بود در اولین فرصت با خطای
بازیکنان استقالل پشت محوطه جریمه و توقف بازی ،هرویه میلیچ و
فرشید اسماعیلی را از بازی خارج کرد و بهجای این دو بازیکن سینا خادم
پور و محمد دانشگر ،دو مدافع وسط خود را به زمین فرستاد تا دیگر
خیالش از دست حمالت خطرناک شهر خودرو راحت شود مجیدی شاید
حساب همه چیزرا کرده بود اال ضربه کاشته بی نقص محمد خلعتبری
که به زیبا ترین وجه ممکن جایی برای هیچ حرکتی برای سید حسین
حسین باقی نگذاشت و به ترتیب تمام نقشههای فرهاد در کمترین زمان
ممکن نقش بر آب شد و بازی دوباره به تساوی کشیده شد.

بدترین خط دفاع استقالل
در  ۱۲سال اخیر

گلهای بد موقع ،اشتباهات متعدد و
مبتدیانه ،عدم هماهنگی بازیکنان ،نبود مدافع
شش دانگ و ملیپوش ،مصدومیت و محرومیت
و تاکتیکهای نادرست دست به دست هم داد تا
استقاللی که یکی از بهترین فصول خود در خط
حمله را تجربه میکند ،در خط دفاعی مرگبار
ظاهر شود و یکی پس از دیگری امتیازات را به
حریفان واگذار کند .استقالل بهترین خط حمله
لیگ برتر را دارد و هر تیمی در آرزوی داشتن
یکی از سه مهاجم گلزن این تیم است ،مهاجمانی
که در بازی اخیر آبیپوشان تاثیر مستقیمی در
تساوی این تیم داشتند و دو نفر گل زدند و یکی
هم پنالتی گرفت ولی همچنان در خط دفاعی
و دروازه مشکالت وجود داشت و استقالل دو
گل دریافت کرد تا گلهای زده این تیم بیاثر
شود .بازیهای معدودی در فصل جاری بدون
گل خورده از سوی سید حسین حسینی به
پایان رسیده و در نهایت در فاصله دو هفته
مانده به پایان فصل جاری ،دروازهبان شیرازی
استقالل فقط در  ۷مسابقه موفق به ثبت کلین
شیت (بازی بدون گل خورده) شده است که هم
برای او و هم برای استقالل مناسب نیست .اگر
استقالل در اندیشه قهرمانی و حسینی و مدافعان
تیمش در سودای کسب پیراهن تیمملی بودند،
باید نیمی از گلهای خورده در فصل جاری را
به هر نحو ممکن نمیخوردند تا آمار و ارقام این
تیم در قامت یک قهرمان باشد نه در قامت یکی
از بدترین استقالل های تاریخ لیگ برتر!
آمار میگوید استقالل در  ۱۲سال گذشته
بهتر از فصل جاری عمل کرده و حداقل
کلینشیتهای خود را به عدد  ۱۰رسانده است.
این موضوع درباره تمام این سالها و حتی در
بدترین روزهای آبیپوشان هم صدق میکند
اما در فصل جاری که حسینی برای نخستین
بار تبدیل به شماره یک آبیپوشان شده ،در
همکاری با خط دفاعی تیمش از انجام این
ماموریت باز مانده است.
البته تمام تقصیرها بر گردن دروازهبان
شیرازی استقالل نیست ولی او در حالی در
 ۲۸بازی موفق به ثبت  ۷کلینشیت شده
که در فصول گذشته در بازیهای کمتر ،این
تعداد کلینشیت را ثبت کرده است .او در لیگ
هجدهم در  ۱۳بازی  ۷بار کلینشیت کرد .اگر
حسینی در بازیهای بعد کلین شیت نکند و به
عدد هشت یا باالتر نرسد ،دومین عملکرد ضعیف
این تیم در تاریخ لیگ برتر ثبت خواهد شد.
استقالل آخرین بار در فصل  ۱۲( ۸۷-۸۶سال
قبل) ضعیف تر از فصل جاری عمل کرده که
فقط  ۶بار توانسته دروازه خود را بسته نگه دارد.
نمونه این عملکرد در لیگ سوم هم ثبت شده
که استقالل در آن فصل هم فقط  ۶بار کلین
شیت کرد .در طول  ۱۸سال گذشته و به جزو
دو موردی که گفته شد ،هرگز آبیپوشان کمتر
از  ۸بار کلین شیت نکرده اند و حاال حسینی و
خط دفاع استقالل متشکل از چشمی ،دانشگر،
غالمی ،یزدانی ،ذکیپور ،میلیچ و غفوری این
فرصت را دارند که با کلین شیت در دو بازی
آینده و رساندن تعداد بازیهای بدون گل خورده
خود به عدد  ۸یا باالتر ،از عملکرد خود دفاع
کنند و حداقل در زمره بدترینها نباشند.

مصدوم و محروم جدید برای نساجی

تمرینات تیم نساجی بعد از بازی با سپاهان
به مدت سه روز تعطیل شد.
این تعطیلی به این خاطر از سوی محمود
فکری برای تیم در نظر گرفته شد که بازیکنان
نساجی در هفته های اخیر بازیهای سنگینی را
پشت سر گذاشته بودند .نساجی به دلیل کمبود
بازیکن باتجربه روی نیمکت یکی از معدود تیم
هایی است که در دوران پسا کرونا و در هیچ
یک از بازی هایی که انجام داد  5تعویض انجام
نداده و در بازی در برابر سپاهان وقتی مجتبی
ممشلی مصدوم شد از محمد حسین باباگلی در
پست دفاع چپ استفاده کرد که پست تخصصی
اش هافبک دفاعی است .اما نساجی در حالی
مهیای بازی خانگی با ذوب آهن خواهد شد که
به نظر می رسد مجتبی ممشلی به دلیل شدت
آسیب دیدگی به این بازی نرسد .او قرار است در
روزهای آتی از زانوی مصدوم خود عکس بگیرد
تا نوع و شدت مصدومیت او مشخص شود .هم
چنین عرفان معصومی هافبک دفاعی نساجی به
دلیل کارت زردی که در بازی با سپاهان دریافت
کرد دیدار با ذوب آهن را از دست داد .در چنین
شرایطی محمود فکری در بازی با ذوب آهن باید
پست برخی از بازیکنان تیمش را تغییر دهد.

خط تیره لیست پاک شد؛ یک خبر
خوب در استقالل

بازگشت محمد نوری فر یکی از اتفاقات
مورد توجه قرار گرفته حاشیهای بازی شهر
خودرو  -استقالل است .محمد نوریفر یک
چهره خوشنام رسانهای در ایران است که پس از
سالها کار در حوزه ورزش و فوتبال ،برای ادامه
شغل خود مدیریت رسانهای را انتخاب کرده
است؛ نوریفر که در ابتدای این فصل به عنوان
مدیر رسانهای در کنار آندرهآ استراماچونی
مینشست ،با جدایی این مربی ایتالیایی کارش
را با فرهاد مجیدی ادامه داد و به اعتقاد بسیاری
از عالقهمندان به استقالل او یکی از کاربلدترین
افراد حاضر در این باشگاه محسوب میشود.
تیم فوتبال استقالل دیروز در شرایطی
مقابل شهر خودرو صفآرایی کرد که پیش از
مسابقه تصویری از نوریفر در اتوبوس آبیها
منتشر شد و این خبری بود که کسی از آن
اطالعی نداشت و ظاهرا تصمیمی که احمد
سعادتمند گرفته بود ،این بود که بدون اطالع
قبلی نوریفر را به تیم استقالل برگرداند.
این خبر مورد توجه هواداران استقالل و
البته فعالین توییتری این باشگاه هم قرار گرفته
و از آنها از بازگشت نوریفر به لیست استقالل
و از بین رفتن خط تیره فهرست آبیها ابراز
رضایت کردهاند.

