
بازگشت

 استقالل
نکته مهم پیروزی استقالل در انزلی، 

درخشش مهدی قائدی بود
اولین 3 امتیاز استقالل در فصل جدید لیگ 
برتر به شیرین ترین شکل ممکن به دست آمد. 
در شــرایطی که این تیم در نیمه اول نمایش 
خوبی نداشــت و با یک گل شکســت خورد، 
ریکاردو ساپینتو و شــاگردانش در وقت دوم 
ورق را برگرداندند و ضمن ارائه یک بازی برتر، 
3گل به ثمر رساندند. ســاپینتو که در طول 
نیمه اول و بین دو نیمه به شدت از سوی برخی 
هواداران مجازی در حال نواخته شــدن بود و 
برخی حتی خواهان اخراج او شــده بودند)!(، 
در وقــت دوم توانایی های خــودش را ثابت 
کرد. تغییر سیســتم او و نیز تعویض  هایی که 
انجام داد، مؤثر واقع شــد و کمک زیادی به 
تغییر نتیجه کرد. به این ترتیب شــاید برخی 
هواداران عجول فهمیده باشــند که خوب یا 
بد، باید به این مربی جدید زمان بدهند و برای 
قضاوت کردن در مورد او حوصله داشته باشند.

  کام بک با لذت اضافه
مهم  ترین نکته این پیــروزی در انزلی که بعد 
از بیشــتر از 4هزار روز در آن شــهر به دست 
می آمد، بدون تردید درخشش مهدی قائدی 
بود. باشوی استقاللی ها یک سال از عمرش را 
در فوتبال امارات هدر داد؛ جایی که بی  وقفه 
مشغول خوشگذرانی بود و صدای خود مربیان 
را هم درآورد. این مســئله آینده و سرنوشت 
حرفه ای او را دچار ابهام کرده بود، اما بازگشت 
به اســتقالل انتخاب خوبی به نظر می رســد 
که شــاید بتواند مهدی را احیا کند. فعال که 
همه  چیــز عالی پیش رفته و او در نخســتین 
مســابقه، طی 25دقیقه بازی یک گل به ثمر 
رســانده و یک پنالتی گرفته اســت. اگر این 
درخشش تصادفی نباشــد و قائدی در همین 
سطح از آمادگی به ســر ببرد، ساپینتو بسیار 

خوشبخت خواهد بود.

  نقطه ضعف جدی
همه  چیز هم امــا اینقدر شــیرین و رؤیایی 
نیست. بزرگ ترین ضعف استقالل در 2بازی 
ابتدایی، تزلزل خط دفاعی بوده است. این تیم 
که 2گل از سپاهان خورد، یک گل هم از ملوان 
دریافت کرد و حتی می توانست 2گل دیگر هم 
بخورد. دفاع استقالل به شکل حیرت انگیزی 
راحت باز می شــود. حاال یا این غرامتی است 
که ســاپینتو برای تهاجمی تر کردن تیمش 
می پردازد، یــا مشــکل ریشــه ای تر از این 
حرف هاست. خالصه که ادامه این وضعیت در 

خط دفاعی می تواند کمی نگران کننده باشد.

پرس فوالدی
پرســپولیس و فوالد، 2 تیم مدعی لیگ که در 
هفته اول موفق به گلزنی نشده بودند در مقابل 
یکدیگر هم توان گلزنی نداشــتند. تکلیف تیم 
فوالد که مشخص است؛ جواد نکونام اساسا برای 
دفاع کردن در لیگ حضــور دارد و هرازگاهی 
گلی هم می زند و 3امتیازی هــم می گیرد. اما 
تیم یحیی با دومین تساوی بدون گل هواداران 
پرشــمار خودش را حســابی نگران کرد. او در 
تمام دوران نقل وانتقاالت بابت نخریدن مهاجم 
از مدیــران باشــگاه گله مند بــود و حاال دلیل 
نگرانی پایان ناپذیر او کامال مشخص شده است. 
پرسپولیسی ها باید امیدوار به آمدن دو مهاجم 
خارجی به ترکیب شان باشند تا شاید طلسم گل 
نزدن آنها باالخره شکســته شود. فصل گذشته 
پرســپولیس تا همین مقطع 5گل زده داشت 
و یکــی از 2 حریفش هم همین فــوالد بود که 
در اهواز 3گل از سرخپوشــان پذیرفت. در این 
میان شــاید تنها نکته امیدوارکننــده در تیم 
پرســپولیس گل نخوردن این تیــم در 2بازی 
باشد. انگار با بازگشت بیرانوند و متحول شدن 
ترکیب خط دفاعی، دوباره سرخپوشان به دوران 
کلین شیت های متوالی بازگشته اند و در لیگ برتر 
ایران که معموال جام هایش به بهترین خط دفاعی 
می رسد نه بهترین خط حمله، شاید این یک نکته 
امیدوارکننده برای هواداران پرسپولیس باشد. در 
خط حمله هم شاید حضور لوکادیا که بازی دیروز 
را از نزدیک تماشا کرد و آمدن دیاباته بتواند نقطه 
تاریک پرسپولیس کهکشانی را کمی روشن تر 
کند. سرخپوشــان هفته گذشــته مقابل بازی 
بسته ذوب آهن در عقب زمین ناکام ماندند و این 
هفته هم مقابل پرس شدید فوالدی ها زمین گیر 
شــدند. آنها هفته آینده باید در اراک به مصاف 
گربه سیاه خودشان آلومینیوم بروند. تیمی که 
دیشب همزمان با بازی پرسپولیس، یک 3امتیاز 
شیرین در آبادان گرفت و حاال در جدول باالتر از 
سرخپوشان ایستاده است. دیشب تراکتور هم در 
زمین خودش تا مرز شکســت مقابل ذوب آهن 
پیش رفت اما در دقیقه97 بازی را 1-1 مساوی 
کرد. بهترین نتیجه دیشب نصیب مس کرمان 
شد که با 3گل پیکان را برد و مساوی 1-1 نفت 
مسجدسلیمان و هوادار هم هر دوی این تیم ها 

را 4امتیازی کرد.
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خودم رشید را اخراج می کردم!
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بازگشت

در کهکشان گل نمی روید!

قائدي  با گل و پنالتي به استقالل برگشت تا ساپينتو 
با کام بک مقابل ملوان به اولين  برد فصل برسد

پرسپوليس مقابل فوالد هم مثل بازي با ذوب آهن گلي نزد و بدون گل مساوي کرد

1

3

ملوان

بازگشت دراستقالل

0

0

پرسپولیس

فوالد


