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بیست!
2نتیجه آرمانی روبه روی قهرمان قــاره آفریقا و 
یکی از بهترین تیم های آمریکای جنوبی در 2نبرد 
دوســتانه، تیم ملی ایران را به صعودی جالب در 
رنکینگ فیفا رسانده اســت. ایران در رده بندی 
جدید تیم های ملی در رده بیستم قرار گرفته است. 
تیم ملی با اختالفی کم نسبت به ژاپن، صدرنشین 
تیم های آسیایی در این رنکینگ به شمار می رود و 
کره جنوبی، استرالیا، قطر و عربستان که همگی 
در جام جهانی حاضر هستند، در رده بعدی دیده 
می شوند. تیم ملی در رنکینگ جدید فیفا، باالتر از 
تیم هایی مثل صربستان، سوئد، لهستان، شیلی، 
نیجریه و روسیه دیده می شــود. در بین تیم های 
همگروه تیم ملــی در جام جهانی امــا ایران، در 
پایین ترین رده دیده می شود. در رنکینگ تازه فیفا، 
انگلیس در رده پنجم حضور دارد، آمریکا شانزدهم 
است و ولز نیز در رده نوزدهم حضور دارد. تیم ملی 
در نخستین مقطع حضور کارلوس کی روش، برای 
مدت بسیار زیادی صدرنشین تیم های آسیایی در 
رنکینگ فیفا به حساب می آمد. این صدرنشینی 
بعد از شکســت روبه روی ژاپن در دوره قبلی جام 
ملت ها از دســت رفت و مدت زیادی طول کشید 
تا فوتبال ایران دوباره قدرت شــماره یک فوتبال 
آســیا لقب بگیرد. البته که این رنکینگ بیشتر از 
همیشه قبل از قرعه کشی جام جهانی برای ایران 
مفید بود. تیم ملی می توانست با یک رنکینگ بهتر 
به سیددوم قرعه کشی برسد. همانطور که آمریکا با 
یک فاصله جزئی در سیددوم قرار گرفت. ایران اما 
به عنوان تیمی در سیدسوم، راهی قرعه کشی جام 
شد. تیم ملی نسبت به رنکینگ قبلی، 2پله صعود 
کرده و حاال به یکی از بهترین رده های تاریخ اش در 
این رده بندی رسیده است. این وضعیت البته نباید 
فوتبال ایران را فریب بدهد. بهترین رده تاریخ ایران 
ســال2006 قبل از جام جهانی آلمان با ایستادن 
روی سکوی پانزدهم رقم خورد اما عملکرد تیم ملی 
در این جام اصال در خور توجه نبود. این رنکینگ هم 
زمانی بیشتر از همیشه اهمیت خواهد داشت که 

با یک نتیجه درخشان در جام جهانی همراه شود.

 هشتمین هفته از لیگ برتر، به سوت و کورترین 
شکل ممکن شــروع شــد. در روز اول برگزاری 
دیدارهای این هفته، هر دو مسابقه با تساوی بدون 
گل به پایان رسید. ذوب در زمین نساجی دوباره به 
روند موردعالقه اش در تساوی بازی ها برگشت و 
دیدار پیکان و آلومینیوم نیز هیچ گلی نداشت. تنور 
لیگ اما در روز دوم با بازی حساس فوالد و استقالل 
داغ شد. اولین برخورد نکونام و ساپینتو در فوتبال 
ایران در حالی رقم خورد که ســرمربی استقالل 
به دلیل محرومیت از روی سکوها بازی را دنبال 
می کرد و خبری از جنب و جوش همیشگی اش 
در کنار زمین نبود. 16 دقیقه بعد از شروع بازي، 
فوالد به گل اول رسید. مهم ترین اتفاق این نیمه 
برای فوالدی ها، مصدومیت کریستوفر کنت بود. 
شهاب گردان که به جای گلر خارجی فوالد راهی 
زمین شده بود، در همان ابتدای نیمه دوم یک دفع 
ناقص بسیار بد روی ضربه قایدی داشت و دقایقی 
بعد با یک اشتباه بزرگ در خروج از دروازه و یک 
خطای محاسباتی، منجر به تســاوی بازی شد. 
این بازی دو صحنه داوری بسیار بحث برانگیز هم 
داشت. هر دو بار رضا میرزایی درون محوطه جریمه 
حریف سرنگون شد. داور یک بار برای شبیه سازی 
به میرزایی کارت زرد نشان داد و بار دوم نیز، کرنر 
گرفت. آبی ها به شدت به تصمیم های داور معترض 
بودند. این بــازی دوباره جــای خالی کمک داور 

ویدئویی را در فوتبال ایران پررنگ کرد.
ســاعاتی بعد از این بازی، سپاهان و پرسپولیس 
یک نبرد بسیار ناامیدکننده را در اصفهان پشت 
سر گذاشتند. یک مسابقه به شدت احتیاط آمیز 
که 2 تیم در آن موقعیت چندانی هم نساختند و 
ظاهرا هر دو طرف از تساوی بدون گل راضی بودند. 
بازی اصفهان بیشتر از هر اتفاق دیگری، فقط خطا 
داشت. نبرد کسل کننده ای که در آن هیچ ردپایی 
از طراوت دیده نمی شد و عملکرد بازیکنان 2 تیم 

در آن اصال قابل دفاع نبود.
این هفته، ملوان باالخره اولیــن برد فصلش را به 
دست آورد و در خانه، نفت آبادان را 2 بر یک شکست 
داد. این نتیجه، پایانی بــرای تیره روزی های تیم 
مازیار در این فصل بود. ســاکت الهامی و تیمش 
هم در زمیــن مس کرمان به پیروزی رســیدند و 
یکی از 2 تیم مهمان برنــده این هفته لیگ بودند. 
بهترین عملکرد اما ســهم تیم مهمان بازی نفت 
مسجدسلیمان و گل گهر شد. شاگردان قلعه نویی 
5 بار دروازه نفت مسجدسیلمان را باز کردند و یک 
آتش بازی واقعی به راه انداختند. این دومین شکست 
پرگل متوالی نفت مسجدسلیمان بود. تراکتور هم 
بعد از برد خوب هفته گذشته مقابل پرسپولیس، 
این بار در زمین مس رفسنجان با یک گل شکست 
خورد و اصال نمایش خوبی نداشت. لیگ برتر حاال 
صاحب 3 تیم 15 امتیازی شده و گل گهر با تفاضل 
بهتر، صدرنشین لیگ به شمار می رود. در قعر جدول 

نیز جای ملوان با نفت تغییر کرده است.
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سامورایی تر از ژاپن!
شاگردان وحید شمسایی، در آماده ترین شکل 
ممکن خودشان را آماده سیزدهمین قهرمانی 
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اعاده حیثیت؟کریم در باشگاه بزرگان
گفته می شود یزدانی با قراردادی 

800 میلیونی به 92 کیلوگرم می آید تا 
دیداری جذاب با قاسمپور داشته باشد
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عصر 
اشتباهات
سهل انگاری مدافعان استقالل، 
اشتباه دروازه بان فوالد و تصمیمات 
بحث برانگیز داوری باعث شد تا 
یكی از مهم ترین بازی هفته برنده ای 
نداشته باشد

گزارش بازی

کالسیکوصفر
0

0

سپاهان

پرسپولیس

ی|
سای

 پار
یام

س| پ
  عک

   

تساوي بي رمق پرسپوليس و سپاهان 
در مسابقه اي كه انتظارات را برآورده نكرد و گل گهر را به صدر جدول فرستاد

ح|
صال

ی 
جتب

س| م
  عک

   

1

1

استقالل

فوالد


