
طلسم نكونام 
در اهواز شكست

هفته بيســت ويكم ليگ برتر فوتبال ايران با 
دو اخراجي عجيــب و زودهنگام در نيمه اول 
بازي هاي تهران و رفســنجان همراه بود. در 
رفســنجان در حالي كه جدال مــس با نفت 
مسجدســليمان هنوز به پايان دقيقه اول هم 
نرسيده بود ميثم تيموري با كارت قرمز داور 
مواجه شد و ميزبان را 10نفره كرد. تيموري 
در ثانيه25 بازي با خطا از تك به تك شــدن 
مهاجم حريف جلوگيري كــرد و از علي اصغر 
مومني داور بازي كارت قرمــز گرفت. با اين 
اتفاق، مس رفسنجان 90دقيقه 10نفره بازي 
كرد و همين فرصتي شــد تا نفت قعرنشين 
بتواند يك مســاوي بدون گل و يــك امتياز 
باارزش از اين بازي بيرون بكشد. اين دومين 
امتياز محمود فكري از زمان نشســتن روي 
نيمكت نفت بود. ديگر تيم قعرنشــين يعني 
پديده مشهد هم با حريفش بدون گل مساوي 
كرد. پديده اين هفته ميزبــان تراكتور بود و 
در دقيقــه14 يك پنالتي هم بــه ميهمانش 
داد اما محمد عبــاس زاده ايــن پنالتي را به 
دســتان يوســف بهزادي كوبيد و تيمش را 
از پيروزي محــروم كرد. ايــن اولين حضور 
ساغالم سرمربي جديد تراكتور روي نيمكت 
تبريزي ها بود. در 3بازي ديگــر ديروز 3تيم 
ميهمان توانســتند بر ميزبان هاي خود چيره 
شوند. هوادار در اراك با شوت سركش حسين 
صادقي ميزبانش آلومينيوم را شكست داد. اين 
چهارمين باخت آلومينيوم در 5بازي اخير بود 
كه اين تيم را با هوادار همسايه كرد. در روزهاي 
ابتداي فصل آلومينيوم صدرنشــين جدول 
بود و هوادار در جمع تيم هاي قعرنشــين. اما 
حاال دو تيم در ميانه جدول به هم رسيده اند. 
نســاجي هم ديگر ميهمان ديــروز بود كه با 
يك گل بر ميزبانش غلبــه كرد. پيكان كه در 
ورزشگاه شهيددستگردي اكباتان از نساجي 
ميزباني مي كرد در دقيقــه36 دروازه بانش را 
به خاطر يك خطاي عمد در بيرون از محوطه 
جريمه از دست داد. فرهاد مجد كرمانشاهي 
در اين دقيقه اخراج شــد و محمــد ناصري 
كه جانشــين او شــده بود روي همان ضربه 
كاشــته از ايوب كالنتري گل خورد. بازي با 
همين يك گل تمام شد و نساجي بعد از 6بازي 
بدون برد، باالخره به پيروزي رسيد. اما يكي از 
باارزش ترين پيروزي هــاي هفته را ذوب آهن 
در زمين تيم فوالد به دســت آورد. فوالد كه 
با نكونام 36بازي متوالــي را در خانه نباخته 
بود، ديروز در ميزبانــي از ذوب آهن هم ابتدا 
با گل پريرا پيش افتاد اما سعيد باقرپسند در 
همان نيمه اول گل مساوي را به ثمر رساند و 
محمدامين درويشي هم در دقايق پاياني تير 
خالص را به شــاگردان نكونام زد. اين اتفاق 
در دقيقــه88 رخ داد كه فوالد براي كســب 
پيروزي ســراپا حمله بود اما اشــتباه شهاب 
گردان باعث شد ذوب آهن گل برتري را بزند 
و به يك پيروزي غيرمنتظره برســد. دقايقي 
بعد از اين بازي، ســپاهان هم فجرسپاسي را 
با شكســت از اصفهان بدرقه كرد تا روز خوب 
اصفهاني ها كامل شود و 2تيم نصف جهان به 
6امتياز كامل در اين هفته برسند. سپاهان اين 
پيروزي را با 2گل شهريار مغانلو به دست آورد 
تا اين مهاجم هم با 7گل زده خودش را به جمع 
باالنشــين هاي جدول گلزنان برساند. ديروز 
تمام تيم هاي پشت سر سپاهان امتياز دادند 
تا تيم نويدكيا كمي فاصله اش را بيشتر كند و 

الاقل مقام سومي اش به خطر نيفتد.

بارسا كامبك زد
بارســلونا كه در 3 بازي گذشــته  موفق شده 
بــود 12 گل وارد دروازه والنســيا، ناپولي و 
اتلتيكوبيلبائــو كند، مقابل الچه حســابي به 
دردســر افتاد و در دقايق پاياني با نتيجه 2 بر 
يك حريفش را شكست داد. در آخرين دقيقه 
نيمه اول اين بازيكنــان الچه بودند كه به گل 
رسيدند تا بارســايي ها با شكست به رختكن 
بروند اما تيم ژاوي در نيمه مربيان بازگشتي 
رويايي داشــت. بارســا ابتدا با گل دقيقه 60 
فران تورس به بازي برگشــت و پس از آن با 
گل دقيقه 84 دپاي از روي نقطه پنالتي برنده 
از زمين بيرون آمد. بهترين بازيكن بارســا در 
اين بازي جوردى آلبا بود كه نمره 8,6 گرفت؛ 
بازيكني كه پاس گل اول تيمش را داد. بارسا با 
اين پيروزي 48 امتيازي شد و قبل از بازي آخر 
شب بتيس و اتلتيكو به رده سوم جدول صعود 
كرد. حاال بارسا براي كسب پنجمين پيروزي 
متوالي با ژاوي بايد در ليگ اروپا به مصاف گاال 
برود، تيمي كه وضعيت خوبي در ليگ تركيه 

ندارد و حريف آساني به حساب مي آيد.
آرسنال هم يكي ديگر از بازي هاي جذاب عصر 
ديروز را مقابل واتفورد برگزار كرد، تيمي كه 
هفته گذشته مقابل منچستريونايتد به تساوي 
بدون گل رسيد اما مقابل آرسنال و در زمين 
خودش با نتيجه 3 بر 2 شكست خورد. آرسنال 
هم درست مثل بارســا به چهارمين پيروزي 
متوالي اش دســت پيدا كرد و قبــل از داربي 

منچستر به رده چهارم جدول رسيد.
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