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حسینی چشم خورد

جای فرزاد خالی

زمانی برای گره کردن مشت نیست

حســین حســینی خوش شانس 
بود که اســتقالل با یک پیروزی 
دیرهنگام سیرجان را ترک کرد 
و با هر 3امتیاز به تهران بازگشت، 
وگرنه به خاطر گلی کــه دریافت 
کرد حسابی مالمت می شد. دروازه بان 
استقالل روی ضربه ای که مهدی تیکدری از زاویه تقریبا بسته 
شلیک کرد موفق نشد واکنش خوبی نشان بدهد. دفع ناقص 
او منجر به دریافت گل شد و می رفت تا 2امتیاز ارزشمند را از 
کف آبی ها برباید. اشتباه حسینی در حالی بود که او در فیفادی 
اخیر یک بازی درخشان برابر سنگال ارائه داد و چندین بار مانع 
از گلزنی بازیکنان رقیب شد. درخشش حسینی به حدی بود 
که حتی برخی توصیه کردند او بایــد دروازه بان اول ایران در 
جام جهانی باشــد، اما گویا گلر آبی ها چشم خورد و بازگشت 

چندان موفقی به مسابقات لیگ نداشت.

از شــما چه پنهــان وقتــی امین 
قاسمی نژاد در دقایق پایانی بازی 
با استقالل به زمین آمد و به جای 
کمک به گل گهر مرتکب آن پنالتی 
عجیب و ناشیانه شد، بیشتر از هر 
چیز دیگری یاد فرزاد مجیدی افتادیم؛ 
اخوی آقا فرهاد که فصل گذشته به عنوان کمک سرپرست روی 
نیمکت این تیم حضور داشــت و البته ناگهان ناپدید شد. آن 
زمان و در مقطع جذب قاسمی نژاد از سوی استقالل، فرزادجان 
یکی از جمالت ماندگار فوتبال ایــران را به زبان آورد و گفت: 
»دربی نقل وانتقاالت را از پرســپولیس بردیم.« این جمله در 
ادامه و با توجه به عملکرد درخشان امین)!( بارها مورد توجه قرار 
گرفت. قاسمی نژاد بعد از نیمکت نشینی در استقالل به گل گهر 
رفت و آنجا هم شرایط خوبی نداشت، تا اینکه این دسته گل را 

مقابل تیم سابقش به آب داد.

شکست های پی درپی امیر قلعه نویی 
برابر استقالل ادامه دارد. سرمربی 
سابق آبی ها که با این تیم افتخارات 
زیادی کسب کرده، از زمان جدایی 
از استقالل به یک حریف جنجالی 
برای آنها تبدیل شده که اوایل هم نتایج 
خوبی می گرفت، اما حاال مدت هاســت که خورشید اقبال او 
غروب کرده است. شکست اخیر برابر اســتقالل که باز هم با 
اعالم یک پنالتی رقم خورد، ششمین باخت قلعه نویی به عنوان 
سرمربی گل گهر مقابل آبی ها بود. از این تعداد، گل گهر 5 بازی 
را در زمین برده و فقط یک مســاوی گرفته که آن هم بعدا از 
سوی کمیته انضباطی 3 بر صفر به سود تیم تهرانی اعالم شد. با 
این همه، تنها حسن نبردن های قلعه نویی مقابل استقالل این 
است که دیگر فرصتی برای شادی و گره کردن مشت ندارد تا 

بعدا برای او تبدیل به حاشیه شود!

یک نمایش مالل آور دیگر از فوالد جواد نکونام و این بار توقف خانگی بدون گل برابر مس 
کرمان. در 6مسابقه ای که فوالد تا اینجای فصل انجام داده، کال فقط 6گل رد و بدل شده 
که این آمار، تیم خوزستانی را به یکی از کسل کننده ترین تیم های لیگ امسال تبدیل 
می کند. تازه موضوع زمانی جالب تر می شود که بدانیم از این تعداد هم 5گل در بازی با 
تراکتور به ثمر رسید؛ جایی که فوالد 3بر 2پیروز شد. سهم 5 مسابقه دیگر تیم اهوازی، 
فقط یک گل بوده که در دقایق پایانی بازی با سپاهان و روی اشتباه فاحش مدافع حریف 
به ثمر رسید. 4 بازی دیگر فوالد در فصل جاری هم با تساوی های بدون گل همراه شده که 
برابر نفت آبادان، پرسپولیس، مس رفسنجان و حاال هم مس کرمان بوده است. تساوی 
خانگی بسیار مالل آور برابر تیم کرمانی طوری بود که باعث شد نکونام تیم خودش را 
به ارائه فوتبال »محلی« متهم کند. مسئله اینجاست که تیم او فقط برای ارائه فوتبال 
تدافعی و غیرمالکانه برابر تیم های مدعی تربیت شده است. فوالد در چند بازی اخیرش 
برابر پرسپولیس، این تیم را دچار مشکل کرده و حتی در سوپرجام موفق به شکست 
سرخپوشان شده است. داستان در مورد استقالل هم همینطور است؛ تیمی که در فینال 

جام حذفی مغلوب شــاگردان نکونام شد. همین فصل هم آنها 
سپاهان و تراکتور را که خلق و خوی تهاجمی داشتند برده اند، 
اما مشکل از جایی شروع می شود که تیمی بخواهد برابر فوالد، 
شبیه خود فوالد بازی کند! اینجاست که بچه های جواد به مشکل 
می خورند و نمی دانند برابر حریفی که سخاوتمندانه توپ را به آنها 
سپرده چه باید بکنند.نکونام در پایان بازی با مس کرمان گفته: 
»همه تیم ها می آ یند و به همین شکل از ما می خواهند در اهواز 

امتیاز بگیرند. مدام بازیکنان شــان روی زمین می خوابند 
چه دقیقه یک باشــد چه دقیقه 90.« این اما شــبیه 

گالیه هایی است که معموال رقبای مدعی بعد از به 
دردسر افتادن جلوی فوالد نکونام تکرار می کنند. در 

حقیقت تیم جواد توپ را دوست ندارد و بهترین حربه 
برابرش این است که شبیه خودش بازی کنید.

نكته بازی
مثبت، مثبت، منفی!
نگاهی به چهره های خاص بازی استقالل در 

مصاف با گل گهر
جدال گل گهر و استقالل در هفته هفتم لیگ برتر، چند چهره خاص داشت. 
بازیکنانی که به دالیلی بیشتر از سایر مهره های درون زمین به چشم آمدند و 
با نمایش های خوب یا بدشان، توجه بینندگان این مسابقه را بیشتر از سایرین 
جلب کردند. چهارمین برد این فصل اســتقالل، نخستین برد آنها روبه روی 
یکی از تیم های مدعی در لیگ بیســت و دوم به شمار می رفت. آنها باالخره 

ثابت کردند که ظرفیت انجام کارهای بزرگ را نیز در این فصل دارند.

 
محمد محبی،  رؤیا مجانی است!

شاید گل محبی روبه روی گل گهر، کامال ساده بود 
اما جاگیری عالی این بازیکن در هفته های گذشته 
لیگ، اصال تصادفی به نظر نمی رسد. محبی دقیقا 
منطبق بر ســبک بازی تیم ســاپینتو، خودش را 
مهیای دریافت پاس از کناره ها می کند و روبه روی 
دروازه حریف، بی اشتباه نشان می دهد. ستاره بوشهری استقالل، قصد دارد به 
هر قیمتی رؤیای رفتن به جام جهانی را زنده نگه دارد. او دوران ملی پرفراز و 
نشیبی داشته است. محبی در تیم ویلموتس یک بازیکن ثابت بود، مدت ها به 
تیم اسکوچیچ دعوت نمی شد و در تیم کی روش فقط در اردوی داخلی حضور 
داشــت. حتی با وجود کنار رفتن از اردوی اتریش، او همچنان به درخشش 
در استقالل ادامه می دهد. شاید در بین مهاجمان شاغل در لیگ برتر، هیچ 

بازیکنی به اندازه او برای رسیدن به قطر شانس نداشته باشد.

عزیزبک آمانوف؛ درخشش و حسرت
قــرار گرفتن عزیزبک آمانوف در فهرســت ســیاه 
ســاپینتو، از همان ابتدا برای هواداران اســتقالل 
غافلگیرکننده بود. فرهاد مجیدی ابتدا عالقه زیادی 
به این هافبک ازبک داشت اما ســاپینتو حتی نام 
آمانوف را در فهرست 18 نفره قرار نمی داد و باالخره 
در آخرین دقایق نبرد با گل گهر، او را به زمین فرستاد. عزیزبک که انگیزه های 
زیادی برای درخشیدن در این نبرد داشت، پاس های دقیقی در میانه میدان داد 
و یک توپ عالی هم برای رضا میرزایی فرستاد. کافی بود میرزایی کمی دقت 
به خرج بدهد تا آمانوف در نخستین دقایق حضورش در این فصل از لیگ برتر، 
صاحب یک  پاس گل شود. این موقعیت از دست رفت اما شاید این نمایش چند 

دقیقه ای، عزیزبک آمانوف را در بین کادر فنی استقالل عزیز کرده باشد!

 مهدی قایدی؛ باشو بلند نمی شود
او هم درســت مثل محمد محبی، در اردوی اولیه 
تیم ملی حاضر بود و در نهایت بــا تیم به اتریش 
ســفر نکرد. قایــدی اما برخالف پســر هم تیمی 
و هم اســتانی اش، ایــن روزها اصال آماده نشــان 
نمی دهد. او شبیه آن بازیکنی نیست که قبل از ترک 
ایران برای پیوستن به امارات، در اوج قرار داشت و گره همه بازی ها را برای 
اســتقالل باز می کرد. مهدی در قامت یک  سوپراستار از استقالل جدا شد و 
انگار با طی کردن مســافت تا امارات، در بعد زمان هم سفر کرد و دوباره به 
گذشته اش در استقالل برگشت. موقعیت سوزی های او در جدال این هفته 
با گل گهر برای هواداران باشگاه نگران کننده بود. با این کیفیت، قایدی دیگر 
شانسی برای همراهی تیم ملی در قطر نخواهد داشت. برای بازیکنی که در 

بیشتر هفته های انتخابی همراه تیم بوده، این یک کابوس تلخ خواهد بود.

بهروز رسایلی|  استقالل در یکی از سخت ترین و مهم ترین مسابقات این 
فصلش موفق شد با نتیجه 2بر یک از سد گل گهر بگذرد. 3امتیاز این مسابقه 
دشــوار بیرون از خانه که در دقایق پایانی هم به دســت آمد، قطعا در آینده 
بسیار به  کار آبی ها خواهد آمد. استقالل که با یک نمایش درخشان و پیروزی 
چشمگیر برابر نساجی راهی تعطیالت شده بود، در بازگشایی مسابقات لیگ 
به خوبی از سد کرختی و ناآمادگی بعد از فیفا دی گذشت و با دست کامال پر 
از سیرجان به تهران بازگشت. این پیروزی ارزشمند اما تا حدی تحت تأثیر 
رفتارهای عصبی و پرخاش بی دلیل ریکاردو ساپینتو قرار گرفت. سرمربی 
استقالل که در تیم های قبلی اش هم سابقه طوالنی در زمینه ایجاد جنجال و 
حواشی کاذب داشت، در ایران هم دست از این رویه بر نداشته است. در دقایق 
پایانی بازی با گل گهر و زمانی که داور به درستی برای آبی ها اعالم پنالتی کرد، 
به جای اینکه کادرفنی تیم حریف عصبانی باشــد و اعتراض کند، ساپینتو 
زمین و زمان را به هم دوخت و صحنه های عجیــب و غریبی خلق کرد. در 
شرایطی که او به خاطر اعتراضات دنباله دارش 2کارت زرد از داور گرفت و از 
کنار زمین اخراج شد، مرد پرتغالی بعد از مشاهده کارت قرمز به سیم آخر زد و 
طوری از کوره در رفت که انگار واقعا قصد داشت داور را کتک بزند. پس از این 
اتفاق بود که بار دیگر بحث رفتارهای عجیب ساپینتو داغ شد؛ خشم مخربی 

که ممکن است کار دست مدافع عنوان قهرمانی بدهد.

   2پرونده در 7هفته
درحالی که تنها 7هفته از آغاز مسابقات لیگ برتر می گذرد، داستان سیرجان 
به دومین پرونده انضباطی مهم ساپینتو تبدیل شــده است. او پیش تر در 
انزلی و حین بازی با ملوان به خاطر شوت کردن برانکارد به سمت کادر امداد 
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آقای خشم هیجان
افراطـی

ساپینتو، شاید

کار دست استقالل بدهد

کنار زمین در کانون یک حاشــیه بزرگ قرار گرفته بود. آن ماجرا که خیلی 
هم سر و صدا کرد، با دلجویی ساپینتو از امدادگران ختم به خیر شد و کمیته 
انضباطی هم ضمن مدارا با سرمربی استقالل، او را به یک جلسه محرومیت 
تعلیقی محکوم کرد. حاال و بعد از دومین پرونده انضباطی مهم، طبیعتا آن 
محرومیت تعلیقی نیز فعال خواهد شد. به این ترتیب ساپینتو یک بازی را 
به دلیل دریافت کارت قرمز و یک بازی دیگر را به خاطر پرونده قبلی از دست 
خواهد داد و برابر تیم های فوالد و ذوب آهن قادر به همراهی تیمش نخواهد 
بود. این تازه در شرایطی است که کمیته انضباطی برای رفتار اخیر ساپینتو 

پرونده دیگری باز نکند.

  چه خبر می شد بازی فوالد
محرومیت ساپینتو از بازی هفته آینده اســتقالل برابر فوالد در حالی است 
که تیم جواد نکونام در کل فوتبال ایران به برخورداری از یک نیمکت شلوغ و 
پرسروصدا شهرت دارد. تا به حال موارد متعددی از تذکر داوران به سرمربی 
و سایر عوامل فوالد اتفاق افتاده و کلی هم کشمکش بین نیمکت این تیم با 
نیمکت رقبا داشته ایم. در چنین شرایطی و با توجه به حساسیت بسیار زیاد 
ساپینتو به مسائل پیرامونی، تقابل او با نکونام و دستیارانش می توانست یک 
زلزله بالقوه باشد که حاال با کارت قرمز ســرمربی استقالل رفع شده است. 
گذشته از این مسائل، آبی پوشان حتما در بازی مهم خودشان با فوالد نیاز به 
حضور ساپینتو داشتند، اما این فرصت از دست رفت و اگر قرار باشد رفتارهای 
مربی پرتغالی ادامه بیابد، چه بسا اســتقالل ناچار شود هزینه های بیشتری 

هم بپردازد.

در 16مسابقه ای 
كه استقالل 

حسین زاده را در 
تركیب داشته 
با 4گل و یك 
پاس گل این 

بازیكن 12برد و 
4مساوی نصیب 
آبی پوشان شده 

است. بهترین 
بازی های 

امیرحسین 
در این فصل 
مقابل 2تیم 

نفت از آبادان و 
مسجدسلیمان 

انجام شده 
است

جذاب و غیرقابل پیش بینی
پرگل ترین مسابقات لیگ را در بازی های نفت مسجدسلیمان ببینید

با از سرگیری مسابقات لیگ برتر، عجیب ترین نتیجه هفته در مصاف نساجی و نفت مسجدسلیمان 
رقم خورد؛ جایی که شــاگردان حمید مطهری در خانه با 4گل حریف را شکســت دادند و یک 
پیروزی درخشان به دست آوردند. بعد از باخت 3بر یک برابر استقالل، مطهری به شدت تحت فشار 
قرار داشت؛ چرا که نساجی در آن بازی عملکرد بسیار ضعیفی داشت، با این حال گویا تعطیالت 
لیگ به او و تیمش ســاخته و باعث شــده چنین نتیجه خارق العاده ای به دست بیاورد. آن طرف 
میدان هم نفت مسجدسلیمان را داریم که امســال تیم خوبی داشته و هیچ کس حتی تصورش را 
هم نمی کرد در قائمشهر 4گل بخورد. این تیم که قبل از تعطیالت خیلی سخت و با نتیجه 2بر یک 
به پرسپولیس باخته بود، این بار به راحتی تسلیم نساجی شــد و حرفی برای گفتن نداشت. با این 
همه، اصلی که امسال در مورد نماینده مسجدسلیمان بدون تغییر باقی مانده، مربوط می شود به 
جذابیت و پرگل بودن مسابقات این تیم. بعد از 7مسابقه، نفت مسجدسلیمان 12گل خورده و 8گل 
زده است. به این ترتیب در بازی های این تیم 20گل رد و بدل شده که کم نظیر است. خود نساجی 
هم شرایط مشابهی دارد. آنها تا اینجای فصل 11گل زده اند و 8گل خورده اند و اغلب مسابقات شان 

هم تماشایی بوده است.

در روزی که پرســپولیس از شــرایط آرمانی دور بود، تراکتور صدر نشین 
لیگ را در آزادی شکست داد تا جدال در باالی جدول نفس گیر شود. دفاع 
 کند و پر اشتباه پرسپولیس در طول بازی بارها جا ماند و در نهایت یکی از 
توپ هایی که پشت دفاع سرخ پوشان به مهاجم تراکتور رسید کار را تمام 
 کرد. حتی سیو فوق العاده بیرانوند هم دفاع کند پرسپولیس را به خود نیاورد تا 
 عباس زاده کار ناتمام خــود را تمام کند. لحظه کلیدی بــازی اما، نه گل

 عباس زاده که پنالتی از دســت رفته ترابی بود . پنالتی بحث برانگیزی که 
اعتراض طوالنی مدت بازیکنان تراکتور و در راس شان اخباری، باعث شد هم 
وقت بازی کشته شود و هم اضطراب پنالتی زن اول پرسپولیس باال برود و 

همه چیز در نهایت به زیان سرخ پوشان تمام شود.
در نیمه اول بازی نه پرســپولیس صالبت الزم را داشت و نه تراکتور توانست 
از موقعیت هایش بهره ای ببرد. هیچ کدام از دو تیم طراوت و شــادابی الزم 
را نداشتند؛ هرچند تراکتور در همان دقیقه یک می توانست به گل برسد. در 
غفلت مدافعان پرسپولیس، گوستاوو در موقعیتی مناسب به توپ رسید ولی 
با یک بغل پای بی دقت آن را هدر داد. در دقیقه هفتم بازی هم باز این تراکتور 

بود که روی شوت هاشــمی نژاد بخت خودش را آزمایش کرد ولی بیرانوند 
تسلیم ضربه ای نشد که گرچه غافلگیر کننده بود ولی خیلی ضرب نداشت. 
در ادامه توپ و میدان بیشتر در اختیار پرسپولیس بود که می کوشید به سیاق 
همیشگی اش خلق موقعیت کند.در نیمه دوم بازی روند پرشتاب تری به خود 
گرفت و بعد از یکی دو موقعیت نصفه و نیمه پرسپولیس، این تراکتور بود که 
دقایقی توپ و میدان را در اختیار داشت . در دقایقی که مدافعان پرسپولیس 
متزلزل و پر اشــتباه بودند، تراکتوری ها چند باری صاحب موقعیت شدند و 
یک تیرک هم زند. در روزی که تعویض هــای یحیی، جواب نداد و ناآمادگی 
 وحید امیری و آشفتگی محمد عمری، کامال مشهود بود، لوکادیا اگر کمی 
خوش شانس بود جای تیرک، تور دروازه تراکتور را می لرزاند. اتفاقی که چند 
دقیقه بعد عکســش رخ داد و دروازه بیرانوند باز شد. وقتی پنالتی جنجالی 
پرسپولیس را ترابی به بدترین شکل از دست داد، مشخص بود که بعید است 
سرخ پوشان بتوانند به بازی برگردند. صدرنشین لیگ پس از سال ها در خانه به 
تراکتور باخت تا دیگر مدعیان را خوشحال کند؛ یک باخت بد موقع، قبل از بازی 
حساس با سپاهان که می تواند معادالت جدول را به نفع آبی پوشان تمام کند.

بربادرفته

توپ را به من نده!
در مورد فوالد نکونام که گویا فقط یک تیم » واکنشی« است

منچسترسیتي، با پیروزي خیره کننده 6 بر3 برابر رقیب 
دیرینه اش یونایتد، نه تنها فاصلــه اش رابا صدر جدول 
حفظ کرد که خاطره یکــي از معروف ترین دربي هاي 
تاریخ منچســتر را زنده کــرد. آنها 11 ســال پیش با 

درخشش ماریو بالوتلي، یونایتد را 6 گله کرده بودند. 

یک اتفاق خیلی تلخ در فوتبال؛ در یک مسابقه در اندونزی 
174نفر ازجمله 17کودک کشته شــدند. در بازی آرما 
اف سی مقابل پرسبایا سورابایا که در منطقه ماالنگ در 
اندونزی در ورزشگاه کانجور برگزار می شد هواداران آرما 
نسبت به نتیجه ناراضی بودند و به نشــانه اعتراض وارد 
زمین شدند اما پلیس با پرتاب گاز اشک آور آنها را به عقب 
راند که همین باعث ازدحام شد و عده زیادی زیر دست وپا 
ماندند و جان باختند. تعــداد مجروحان حدود 200نفر 

گزارش شده است.

* رده بندی جدول بدون احتساب نتیجه بازی صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان


