
چگونه بر باد رفت؟
بهروز رسایلییادداشت

روزنامهنگار

بعدازشکستپرســپولیسبرابرآلومینیوم
اراکوروشــنشــدنترکیــبعجیــب
نیمهنهایی،اســتقاللاینفرصتبزرگرا
پیداکردهبودکهنساجیرامقابلهواداران
خودیشکســتبدهدودرآستانهفتحیک
جامســادهقراربگیرد.کافیبودآنهابرنده
دوئلدوشنبهشبورزشگاهآزادیباشندتا
درنیمهنهاییبهمصافتیمدستهاولیمس
کرمانبروندوبعدهمدیــدارفینالبابرنده
خلیجفارسماهشهروآلومینیوماراک.این
مسیربرایهوادارانرؤیاییبود،امااستقالل
پساز2تســاویبدونگلدرلیگ،درجام
حذفیهمموفقبهگشــودندروازهنساجی
نشد.دســتآخرهمضیافتپنالتیهاازراه
رسیدبا9پنالتیگلشدهوتنهاضربهسوخته
کهسهمعزیزبیکآمانوفبودواستقاللرا
ازجامحذفیاوتکرد.اینفقطیکباخت
نبود؛پایانکلیرؤیایدیگرهمبودکههمه

باهمبربادرفت.

  خبری از دبل نیست
درتاریخباشگاهاستقالل،اینتیمهرگزموفق
بهدبلبافتحهمزمانلیگوجامحذفینشده
است.آنهاامسالدرشرایطیخاصاینفرصت
رایافتندتاکسبدوگانهراجشنبگیرند.سربه
هواییپرسپولیسوسپاهان،درلیگاستقالل
رابختاولقهرمانیکردهواتفاقاتجامحذفی
همبهســمتیرفتکهباحذفهمهبزرگان،
آبیهاشرایطبســیارخوبیبرایرسیدنبه
قلهپیداکردند.بااینحالاســتقاللناباورانه
درخانهمغلوبنساجیشدتاهمچنانخبری
ازدبلنباشــد.آنهاالبتهدرلیگبرتربهلطف
فاصله6امتیازیباپرســپولیسوتفاضلگل
بهترنسبتبهرقیب،هنوزشانساولقهرمانی

بهشمارمیآیند.

  جام سوم هم سوخت
درفوتبالایرانیکقانونعجیبتصویبشده
کهاحتماالهیچنمونهمشابهیدرجهانندارد.
اینقانونمیگویدتیمیکــهبهطورهمزمان
قهرمانلیگوجامحذفیشود،بهصورتخودکار
قهرمانسوپرجامهمتلقیمیشودواینکاپ
بدونبرگزاریهیچمسابقهای،طیتشریفاتی
خاصبهتیــمموردنظراهداخواهدشــد!قبال
پرســپولیسیکبارطعمفتحبیمــرارتاین
عنوانراچشیدهاست.استقاللاگرجامحذفی
وبعدهملیگرامیبرد،درحقیقتجامسومرا
همفتحکردهبوداماباشکستبرابرنساجیدر

ضرباتپنالتیهردوجامراباهمازدستداد.

  خواسته مدیرعامل محقق نشد
البتهکهبهطــورکلینتایــجفرهادمجیدی
دراینفصلخیلیخوببــودهوباقهرمانی
احتمالیدرلیگهوادارانازاوراضیخواهند
بود،امابههرحالســرمربیاستقاللبهدو
خواستهطرحشدهازسویمدیرعاملباشگاه
نرســید.مصطفیآجورلوچندیپیشگفته
بودقهرمانیهمزماندرلیگوحذفیوالبته
کسب75امتیازدرمســابقاتاینفصلرااز
سرمربیتیمخواستهاست.استقاللاماجام
حذفیراازدســتداد.درلیگهمآبیهابه
فرضکسبپیروزیدرهر6بازیباقیمانده
حداکثــر74امتیازیخواهندشــدوبهحد

نصابموردنظرآجورلونمیرسند.

  باز هم ساکت را نبرد
گاهیبنابهبرخیمالحظــاتنبردهایبین
دومربیغیرازبعدفنی،جنبهشــخصیهم
پیدامیکند.مثالاینفصلمربیاناستقاللی
بهکابوسیحییگلمحمدیتبدیلشدندو
اینسوژهباحرارتزیادیازسویرسانههاو
هواداراندنبالشد.برایفرهادمجیدیهم
رویاروییباساکتالهامیچنینمعناییپیدا
کردهوکمی»حیثیتی«شدهاست.اوفینال
2فصلپیشحذفیدرمشــهدرابهتراکتور
الهامیباخت،امسالرفتوبرگشتموفقبه
شکستنساجیتحتهدایتاینمربینشد
وحاالباردیگرازسویهمینآقایالهامیاز
جامحذفیاوتشدهاست.طبیعتاتکراراین
ناکامی،کاممجیدیراتلخترهمکردهاست.

  و سرانجام نقد فنی
نمایشاستقاللبرابرنساجیبدنبودوآبیها
برایکســبپیروزیبهاندازهکافیموقعیت
گلساختند،امااینمســئلهچیزیازتأثیر
تصمیماتاشتباهفرهادمجیدیکمنمیکند.
سرمربیاســتقاللباوجوداینکهدر2بازی
قبلیبرابرنودارومیهوپیکانمتوجهشــده
بودکهنبایدجامحذفیرادســتکمبگیرد،
باردیگــربرابرتیمخوبنســاجیتغییراتی
غیرموجهدرترکیبتیمشاعمــالکرد.او
علیرضــارضایــیرادروندروازهگنجاندو
حتیاواخــربازیهممجابنشــدازمهارت
پنالتیگیریحسینحســینیاستفادهکند.
وریاغفوریبرخالفمســابقاتلیگدرجام
حذفیفیکسشــدوتازهبعــدازورودصالح
حردانیبودکهســمتراستاســتقاللراه
افتاد.حضورامثالابوالفضلجاللیوسبحان
خاقانیدرترکیباستقاللهمکمکیبهاین
تیمنکرد.آبیهابعدازهرتعویضبهترشدند،
اماپرسشاینجاســتچرانفراتیکهازابتدا
میتوانستندبهتیمکمککنند،روینیمکت
زنجیرشــدهبودند؟اگرچهفرهادمجیدیبه
سبکهمیشهبازهمازداوریوبقیهمسائل
ایرادگرفت،امااشتباهاتخودشهمدررقم

خوردناینناکامیدخیلبود.

  چهارشنبه     24 فروردین  1401     11  رمضان  1443       سال سی ام          شـماره  8474

یک رئالی دیگر در بارسا
لواندوفسکی که نتوانست به آرزوی پوشیدن 
پیراهن رئال برسد، می خواهد روبه روی این 

باشگاه قرار بگیرد

20

ساکت الهامی باز هم مجیدی را شکست 
داد. او که دیگر آن مربی عصبی سابق نیست 

می گوید: باید یاد بگیریم به هم احترام بگذاریم

رؤیای کسب مدال المپیک دارمخوشحالم ساکت تر شده ام
یونس امامی در آستانه رقابت های قهرمانی 
آسیا از تالش برای جا افتادن  در وزن جدید 

و رؤیاهای آینده اش در این وزن می گوید

1918

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده روز

لیگ قهرمانان اروپا  - یک چهارم

لیورپول

بنفیکا
23:30

اتلتیکومادرید

منچسترسیتی
23:30

بارسلونا

گالسکو رنجرز

فرانکفورت

براگا

23:30

23:30

پنج شنبه 25 فروردین 1401

آتاالنتا

لیون

الیپزیش

وستهام

21:15

23:30

لیگ اروپا - یک چهارم

برنامه بازی

لیگ قهرمانان آسیا

پنجشنبه  25 فروردین 1401

فوالد

آخال
21:45

جمعه 26 فروردین 1401

التعاون عربستان

سپاهان
00:45

سه ویا

رئال مادرید
23:30

اللیگا اسپانیا
یکشنبه 28 فروردین 1401

شنبه 27 فروردین 1401

منچستر سیتی

لیورپول
19:00

جام حذفی انگلیس - نیمه نهایی

 شكست مقابل نساجي فقط جام حذفي را از استقالل نگرفت
 تيم مجيدي روياهاي ديگري هم داشت كه اين حذف بخش زيادي از آنها را بر باد داد

بر باد رفته
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