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بله، اما نه همیشه

بیشتر دقت کن!

کی قرار است برنده شوی؟

پرســپولیس در روزی موفــق به 
شکست مس رفســنجان شد و با 
یک پیروزی خفیــف و اقتصادی 
به کارش پایــان داد که عملکرد 
این تیم در زمین مســابقه چندان 
چنگی به دل نمی زد. سرخ ها نیمه اول 
بد نبودند، اما در نیمه دوم بار دیگر شاهد عقب نشینی غیراصولی 
پرسپولیس بودیم و در چند نوبت چیزی نمانده بود که دروازه 
آنها باز شود. در پایان مسابقه گولسیانی، مدافع میانی پرسپولیس 
گفته: »گاهی گرفتن 3امتیاز از هر چیز دیگری مهم تر است و 
بازی زیبا در اولویت بعدی قرار می  گیرد.« بله، کامال درســت 
است، اما مشــکل اینجاســت که کم کم تعداد این بازی های 
نازیبای پرسپولیس افزایش پیدا کرده و در 2سال گذشته زیاد 
از این دست نمایش ها از سرخپوشان دیده ایم. پرسپولیس تیم 
پرمهره ای است و قاعدتا باید بهتر و با کیفیت تر از اینها بازی کند.

محمد عمری به عنوان جدی ترین 
پدیده سال های اخیر پرسپولیس، 
در دیدار هفته گذشــته این تیم 
برابر ســپاهان به شکل ناگهانی 
به جای سروش رفیعی در ترکیب 
اصلی قرار گرفت، اما نمایش بی اثری 
داشت و تعویض شد. آن فرصت ســوزی بزرگ منجر به تغییر 
دوباره ترکیب قرمزها شد؛ سروش به ارنج بازگشت و عمری صرفا 
در دقایق پایانی دیدار با مس رفسنجان به بازی گرفته شد. با این 
حال، نکته آنجاست که جوان اول سرخ ها در همین دقایق هم 
عملکرد قابل دفاعی نداشت. این بازیکن چند توپ لو داد که یکی 
از آنها در گوشه زمین خودی منجر به خلق جدی ترین موقعیت 
مس در این مسابقه شد. شاید اگر تیم حریف آن توپ را تبدیل 
به گل می کرد، عمری همین فرصت های کوتاه چند دقیقه ای را 

هم از دست می داد. بیشتر دقت کن استاد!

قبال هم گفته ایم که تخصص فوالد 
جواد نکونــام، بــازی در مقابل 
تیم های بزرگ است؛ به این شکل 
که توپ را بدهد، فضا را بگیرد و 
به تک موقعیت ها دل خوش کند. 
این مدل از بازی مثال پیروزی بزرگی 
برابر ســپاهان در همین فصل را برای آنها به ارمغان آورد، اما 
مشکل اینجاست که برابر تیم های متوسط و ضعیف نمی توان 
از همین روش استفاده کرد. در نتیجه فوالد در حال از دست 
دادن امتیازات مهم برابر چنین رقبایی است. پس از تساوی برابر 
تیم هایی همچون نفت آبادان، مس کرمان و مس رفسنجان، 
فوالد این هفته هم در خانه با نتیجــه یک بر یک برابر پیکان 
متوقف شد تا نکونام حسابی کالفه شود. فراموش نکنیم آنها 
هفته قبل هم خوش شانس بودند که به استقالل نباختند. فوالد 

پرستاره قاعدتا باید بهتر از اینها بازی کند.

وزنكته بازی سوژه ر

بافنده های برد!
رسیدن به 7 امتیاز و 3 کلین شیت در 3 هفته 
اخیر، تیم مطهری را از اتهام سینوسی بودن 

دور کرده
اولین بــرد بزرگ حمید مطهــری روی نیمکت 
نساجی، 9 هفته بعد از شروع لیگ برتر به دست 
آمد. جدال برنده هــای یک طرفه ترین بردهای 
این فصل، روبــه روی نفت مسجدســلیمان در 
2 هفته گذشــته، فقط یک گل داشت و آن گل، 
سهم نساجی قائمشهر شــد؛ تیمی که توانست 
صدرنشــین لیگ برتر را شکســت بدهد. امیر 
قلعه نویی و تیمش تنها یک هفته بعد از تکیه زدن 
به صدر جدول، یک جدال خانگی را واگذار کردند 
تا عمال صدر جدول را نیز به پرسپولیس واگذار 
کرده باشند. این بازی از چند جهت برای نساجی 
اهمیت بسیار زیادی داشت؛ اول اینکه این نتیجه، 
به نوعی اعتماد عمومی را بــه حمید مطهری و 
پروژه  اش در مازندران به شکل قابل توجهی باال 
برد. نســاجی قبل از این فقط موفق به شکست 
مس کرمان و نفت مسجدســلیمان شده بود اما 
این هفته توانســت یکی از تیم های مدعی لیگ 
برتر را با شکســت روبه رو کنــد. دوم اینکه آنها 
برای اولین بار در این فصل، خارج از خانه موفق 
به کسب برتری شــدند. این نخستین برد فصل 
نســاجی بود که بیرون از وطنی به دســت آمد. 
درســت در نقطه مقابل، این یک کابوس بزرگ 
برای قلعه نویی بود؛ چرا که گل گهر بعد از مدت ها 
بی شکستی در لیگ، حاال در هر دو مسابقه خانگی 

اخیرش زمین را با شکست ترک کرده است.
تیم حمید مطهری برای رســیدن بــه این برد 
کلیدی، 2 ستاره مهم داشت؛ یکی از آنها مهرداد 
عبدی بود که باز هم یک  گل حیاتی برای تیمش 
به ثمر رساند. مهرداد سال گذشته در فینال جام 
حذفی با یک ضربه ســر غافلگیرکننده توپ را 
از خط دروازه آلومینیوم عبــور داد و این بار هم 
روبــه روی گل گهر برای تیمــش گلزنی کرد. او 
اساســا فقط زمانی گل می زند که تیم بیشتر از 
همیشــه به گلزنی اش نیاز داشته باشد. نساجی 
به خوبی توانســت از این گل نسبتا زودهنگام در 
ســیرجان دفاع کند و تا پایان بازی دروازه اش را 
بسته نگه دارد. همین مسئله، علیرضا حقیقی را 
به یک مهره کلیدی دیگر برای این تیم بدل کرد. 
گل گهر در جریان بازی صاحــب موقعیت های 
زیادی شــد اما ایســتادگی حقیقی در یکی از 
بهترین روزهــای این گلر در لیــگ برتر، اجازه 
شکسته شدن مقاومت نســاجی را نداد. حقیقی 
که یک فصل ناامیدکننده را به عنوان ســنگربان 
در سیرجان ســپری کرده بود، با انگیزه زیادی 
روبه روی تیم و مربی سابق اش ظاهر شد و دست 
به هر کاری زد تا امتیازی از جیب نساجی بیرون 

نرود.
رسیدن به 7 امتیاز و 3 کلین شیت در 3 هفته اخیر، 
تیم حمید مطهری را از اتهام سینوسی بودن دور 
کرده است. حاال آنها به ثبات کافی رسیده اند و با 
آرامش بیشتری فوتبال بازی می کنند. رسیدن 
به 13 امتیاز در 9 بازی، نســاجی را درست پشت 
ســر غول های فوتبال ایران قرار داده است. این 
همان تیمی است که 5 هفته برای نخستین برد 
لیگ برتری صبر کرد اما از آن به بعد، در 4 بازی، 

برنده 3 مسابقه شده تا به جدول لیگ برگردد.
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فوتبال ایران

نگرانی برای برزیل!
مهم نیســت از چه زاویه ای به نفت آبادان نــگاه می کنید؛ آنها از هر 
زاویه ای، شباهت زیادی به یک تیم سقوط کننده دارند. شکست 2بر 
صفر روبه روی سپاهان با یک نمایش ضعیف  دیگر، تنها ادامه ای برای 
یک فصل ناامیدکننده در نفت آبادان است. نتایج زردها در این فصل، 
فاجعه بار به نظر می رسد. این تیم در 9 مسابقه، 6 بار شکست خورده 
و عمال باخت، مهم ترین عادت این فصل آنها به شمار می رود. نفت با 
4 گل زده، صاحب یکی از ضعیف ترین خطوط حمله لیگ برتر است و 
با 11 گل خورده، عملکرد نگران کننده ای در خط دفاعی داشته است. 
بحران بزرگ نفتی ها از پنجره نقل وانتقاالت شروع شد؛ جایی که این 
باشگاه، ستاره هایی مثل رضا جبیره، شروین بزرگ، امید حامدی فر و 
محمدحسین زواری را از دست داد و نتوانست جانشین های مناسبی 
برای این نفرات پیدا کند. اشــتباه کلیدی دوم این باشگاه، رفتن به 
ســراغ چهره ای مثل رضا پرکاس بود؛ کسی که تجربه سرمربیگری 
در لیگ برتر را نداشــت و از همان ابتدا نیز نتوانست رابطه خوبی با 
بازیکنان تیم برقرار کند. باشگاه که برای رسیدن به اهداف بزرگ تر با 
منصوریان قطع همکاری کرده بود، با جذب پرکاس چند قدم بلند به 
عقب برداشت. درست مثل همه کاندیداهای سقوط در این سال ها نیز، 
آنها قبل از هر تیم دیگری در لیگ برتر سرمربی شان را عوض کردند. 
پرکاس از تیم جدا شــد و فیروز کریمی جای او را گرفت. این تیم با 
هدایت فیروز کریمی، از 3 بازی در لیگ برتر فقط یک امتیاز گرفته و 
جنگ حساس پایین جدول را نیز به ملوان واگذار کرده است. قرار دادن 
همه نشانه ها در کنار هم، از یک فاجعه قریب الوقوع در این باشگاه خبر 
می دهند. برزیلی ها با این روند، باید خودشــان را برای رفتن به لیگ 

یک آماده کنند.
 آینده نفت دیگر به مدیران باشگاه و مسئوالن فوتبال آبادان بستگی 
دارد که چه برخوردی با این نشــانه های واضح داشته باشند. اگر این 
نشانه ها نادیده گرفته شوند، اگر نفت در نیم فصل تقویت نشود و اگر 
ترکیب تیم تغییر نکند، احتمال سقوط آنها در این فصل بسیار زیاد 
خواهد بود. هم مس و هم ملوان به عنوان 2رقیب جدی این تیم در پایین 
جدول، شــرایط مالی ایده آل تر و اوضاع فردی بهتری نسبت به نفت 
آبادان دارند. نفت مسجدسلیمان و هوادار نیز به لحاظ ارائه فوتبال، قابل 
مقایسه با این تیم نبوده اند. همه اینها یعنی عملیات نجات نفت، بسیار 
پیچیده خواهد بود؛ عملیاتی که موفقیت آمیزبودنش، رابطه مستقیمی 
با شــروعش در بهترین زمان ممکن خواهد داشت. اگر زمان از دست 

برود، نفت دیگر شانسی برای ماندن در لیگ برتر نخواهد داشت.

در دقایق پایانی بازی پرسپولیس و مس رفسنجان، منشا برای تیم مهمان به بازی 
آمد و مثل همه مسابقات دیگرش در این فصل، عملکردی ضعیف داشت. او 

که فصل گذشته به لطف پنالتی های پرشمار موفق به کسب عنوان آقای 
گلی شده بود، فصل جدید در فرمی کامال نامطلوب ظاهر شده و بعد از 
ناکامی در گلزنی و خراب کــردن 2ضربه پنالتی، به نیمکت ذخیره های 
تیم تبعید شده است. زمانی که او برابر پرسپولیس به میدان آمد، پیمان 
یوسفی گفت: »حواشی منشا در این سال ها از متن بازی او چشمگیرتر 

بوده است.« اصوال به خاطر همین حواشی او از پرسپولیس و استقالل کنار 
گذاشته شد. منشا در پیراهن سرخ گل های نسبتا مهمی به ثمر رسانده بود، اما 
برانکو  به خاطر سبک خاص زندگی اش او را کنار گذاشت . او به استقالل رفت و  
تنها با یک گل زده به دوران کوتاه حضورش در این تیم پایان داد، اما آنجا هم 
دلیل قرار گرفتنش در لیست مازاد، همان حواشی خاص بود. پارسال که منشا 
تنها با 7گل زده در جریان بازی در صدر جدول برترین گلزنان قرار گرفت و تبدیل 
به یکی از ضعیف ترین آقای گل های تاریخ لیگ برتر شد، پرسپولیس برای جذب 

دوباره او ابراز عالقه کرد. مذاکراتی شکل گرفت و خود منشا هم بی میل 
نبود به تیم سابقش برگردد، اما نهایتا او در مس رفسنجان ماندگار شد. 
مدیران این باشگاه در اظهارنظری عجیب مدعی شدند دستمزد او 
در مس از پیشنهاد پرسپولیس کمتر بوده)!( اما در مجموع حفظ این 

بازیکن هنوز به کار رفسنجانی ها نیامده است. بعد از منتفی شدن حضور 
منشا در پرسپولیس، یحیی گل محمدی از مدیران باشگاه انتقاد و آنها را به تعلل و 
فرصت سوزی متهم کرد. سرمربی سرخ ها اما امروز باید خوشحال باشد که منشا 

نیامد و نیامدن او به از سر گیری مذاکرات با یورگن لوکادیا منجر شد.

لیگ برتر ایران)جام خلیج فارس( 
امتیاز تفاضل گل گل -/+ باخت مساوی برد  بازی ها تیم رتبه

3618-95319 پرسپولیس1

6518-953111 استقالل2

6516-944111 سپاهان3
8615-943214 گل گهر4
9214-942311 تراکتور5
8413-934212 نساجی6
4212-82606فوالد7

4112-92615مس رفسنجان8

12-4-93334 آلومینیوم9

211-9-93247 هوادار10

10-4-91714ذوب آهن11
310-7-92434 پیکان12
108-20-922510 نفت مسجد سلیمان13
46-11-91357مس کرمان14

55-11-81256ملوان15

75-11-91264 صنعت نفت16

مزیت برد پنجشنبه
5پیروزی پرسپولیس برابر مس کرمان، فواید زیادی برای این تیم داشت

بعد از 2 نمایش ناامیدکننده و تحمل یک شکست و 
یک تساوی، پرسپولیس هفته نهم مسابقات لیگ 
برتر را با پیروزی تک گله برابر مس رفسنجان به پایان 

برد؛ بردی که با تنها گل یورگن لوکادیا از روی نقطه 
پنالتی رقم خورد و البته به طور کلی پرسپولیس در 
این بازی هم کیفیت چندان مطلوبی نداشت. در هر 

صورت اما این برد به موقع از جهات مختلف به سود 
سرخپوشان تمام شد. 5مزیت متفاوت پیروزی عصر 

پنجشنبه پرسپولیس را با هم مرور می کنیم.

بازگشت به مسیر برد
این از هر چیز دیگری مهم تر است. بعد از آن  2 بازی بد برابر مدعیان لیگ برتر و کســب 1
تنها یک امتیاز، تــداوم روند دوری از برد در 
مقابل مس رفسنجان می توانست پرسپولیس را کرخت و 
آسیب پذیر کند. در نتیجه اگرچه این تیم از نظر فوتبالی 
در بازی عصر پنجشنبه نمره قبولی نگرفت، اما به هر حال 
به مسیر کســب امتیازات کامل برگشــت و این مسئله 
می تواند به شــاگردان یحیی گل محمدی در ادامه مسیر 

مسابقات کمک کند.

بازگشت یورگن لوکادیا
وضعیت لوکادیا داشت نگران کننده می شد. این  بازیکن کــه در فرمی ایده آل راهی نخســتین 3
تعطیالت لیگ برتر شد، در بازگشت به مسابقات 
در 2بازی دوستانه و 2بازی رسمی نتوانست هیچ گلی به ثمر 
برساند تا کم کم تردیدهایی در مورد او به وجود بیاید. از این 
جهت گلزنی مهاجم هلندی در بازی با مس حائز اهمیت بود، 
هرچند این گل از روی نقطه پنالتی به دست آمد و غیراز آن هم 
لوکادیا نمایش فوق العاده ای نداشت. به عالوه حاال دست کم 
مسجل شده که لوکادیا پنالتی زن اول پرسپولیس خواهد بود.

رونمایی از شیخ
در مورد کــم و کیف مصدومیت شــیخ دیاباته  گمانه زنی های متفاوت و متناقضی وجود داشت. 4
نخستین خبر بعد از آسیب دیدگی او این بود که 
شیخ تا بعد از جام جهانی در دسترس نخواهد بود، اما او دوره 
نقاهت را زودتر از حد انتظار طی کرد. در نشست خبری 
قبل از بازی، یحیی گل محمدی با احتیاط از احتمال 
حضور شیخ در فهرست تیم برای بازی با مس خبر داد، 
اما دیاباته در دقایق پایانی این بازی فرصت حضور 
در زمین را هم پیدا کرد تا روشــن شود کامال به 
فرم بازی رسیده است. حاال شاید شیخ در 2بازی 
باقی مانده تا پیــش از جام جهانی برابر ملوان و 

مس کرمان بتواند به پرسپولیس کمک کند.

آمادگی امیری
همچنین در این بازی وحید امیری بعد 
از جراحی کمرش برای نخســتین بار 
فرصت حضور در ترکیب اصلی را پیدا 
کرد. امیری در پســت دفاع چپ دقایقي طوالنی 
برای تیم بازی کرد تا روشن شــود او نیز بهبودی 
کاملش را باز یافته است. امیری بازیکنی چند پسته و 

مهم برای پرسپولیس به شمار می آید.

ثبت نخستین شکست
اگرچــه روی کاغذ بــازی با تیمــی مثل مس  رفســنجان آن هــم در ورزشــگاه آزادی جزو 2
مسابقات دشوار پرسپولیس به شمار نمی آید، اما 
به هر حال تیم محمد ربیعی کیفیت خوبی دارد و بردن آن کار 
آسانی نیست؛ نشان به این نشان که این تیم در 8بازی نخست 
لیگی اش متحمل هیچ شکستی نشــده بود. پرسپولیس روز 
پنجشنبه با تحمیل نخستین شکست به مس، یکی از خطوط 
تیره جدول را از بین برد که در نوع خودش می تواند اعتماد به 

نفس سرخ ها را افزایش دهد.
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شانس آوردی آقا یحیی!

سپاهان بعد از تساوی خانگی برابر پرسپولیس، 
این هفته موفق شد یک پیروزی 2گله و به موقع 
برابر نفت آبادان به دست بیاورد؛ بردی که حضور 
آنها در باالی جدول را تداوم بخشید. ژوزه مورایس 
که فــارغ از جنبه های فنی در بعد شــخصیتی 
انسانی کامال موقر و محترم به نظر می رسد و اهل 
غرولند هم نیســت، در پایان این مسابقه خرق 
عادت کرد و به انتقاد از وضعیت زمین های چمن 
لیگ برتر، ازجمله ورزشــگاه خانگی شان یعنی 
نقش جهان پرداخت. ســرمربی سپاهان گفت: 
»فوتبال ایران لیاقت ایــن را دارد که زمین های 
بهتری داشته باشــد. فدراســیون فوتبال باید 
دپارتمانی تشکیل بدهد تا استانداردهای مناسب 
برای داشــتن زمین بهتر رعایت شود. بازیکنان 

ایرانی لیاقت دارند که در زمین های بهتری بازی 
کنند. نمی گویم مانند انگلیس و فرانســه، بلکه 
مانند عربســتان و قطر. باید فکــری در این باره 
بشود.« او به نکته درستی اشاره می کند که البته 
قبال هم زیاد تکرار شــده، اما به نظر می رسد این 
تکرار مکررات هم باعث نشــده کسی فکری در 
این مورد انجام بدهد. حقیقت آن است که تصویر 
کلی لیگ ایران  برای یک غریبه، شامل مواردی 
همچون زمین چمــن، کیفیــت فیلمبرداری، 
عملکرد گزارشگران، کیفیت تجهیز استادیوم ها، 
فناوری کمک داور ویدئویی و... می شود. حاال شما 
نه به عنوان یک ایرانی عاشق فوتبال، بلکه به عنوان 
یک غریبه به این تصویر کلی نگاه کنید و بگویید 

چه می بینید؟

اعتراض پرتغالی!
زمین های بی کیفیت در لیگ برتر، صدای مورایس را هم درآورد


