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چرا عاشقت نباشند؟

نه، االن دیگر نه

نمی دانستی گل می خواهی؟

ریکاردو ســاپینتو در بازگشت از 
دوران محرومیت خود، استقالل 
را در مســابقه با هــوادار از کنار 
زمین کــوچ کــرد و البته بدون 
ترک عادت، یک کارت زرد هم از 
داور بازی گرفت. او در این مسابقه هم 
شلوغ کاری های زیادی داشت و آنقدر  آش را شور کرد که محمد 
مومنی، عضو هیأت مدیره اســتقالل هم به انتقاد از این مربی 
پرداخت. ســاپینتو بعد از پایان دیدار با هوادار گفته: »داوران 
عاشق من هستند.« بله، اما درست ترش این است که کمیته 
انضباطی عاشق شماست. دفعه قبلی چند صد میلیون تومان 
جریمه گرفتند و حقوق داوران لیگی درآمد. با این دست فرمانی 
هم که شما در پیش گرفتی، احتماال جرایم بعدی و سنگین تر 
در راه است؛ طوری که کمیته انضباطی و سازمان لیگ از همین 

حاال روی این پول حساب باز کرده اند! چرا عاشقت نباشند؟

محمد محبــی که ایــن هفته گل 
3امتیازی استقالل را برابر هوادار 
به ثمــر رســاند، از آن دســت 
بازیکنانی بود که موقع جذب او 
تردیدهای زیادی در موردش وجود 
داشــت. برخی عقیده داشتند آمار و 
عملکرد این بازیکن در روزهای پایانی حضورش در سپاهان و 
نیز در سانتاکالرا جالب نبوده و نمی تواند بازیکن خوبی برای 
آبی ها باشد. با این حال، محبی تا اینجا عملکرد مطلوبی داشته 
و توانسته 4گل برای استقالل بزند. در همین شرایط اخباری 
مبنی بر پایان مهلت استقالل برای پرداخت پول رضایتنامه 
این بازیکن به سانتاکالرا به گوش می رسد که هواداران را نگران 
کرده است. االن که محبی جا افتاده و شرایط خوبی دارد، جدایی 
او خبر بدی خواهد بود. گویا استقالل فقط چند روز تا تسویه 

با سانتاکالرا زمان دارد و اگر پول ندهد، شاید محبی برگردد.

پرســپولیس کال فوق العاده بازی 
نمی کند و در مقاطعی مثل نیمه  
اول مســابقه با مس کرمان هم 
این نمایش های ضعیف بیش از 
حد توی ذوق می زند. چیزی که 
در نیمه دوم این دیدار ورق بازی را تا 
حدی برگرداند، حضور شیخ دیاباته به جای کمال کامیابی نیا 
و دومهاجمه شدن پرسپولیس بود. برخی پیشکسوتان بعد از 
بازی به درستی از یحیی گل محمدی پرسیده اند وقتی نیاز به 
گلزنی و پیروزی در بازی خانگی دارد، چرا از ابتدا با 2فوروارد 
بازی نمی کند؟ به هر حال واضح است که وقتی شما با یک تیم 
از رده های پایین جدول بازی داری، از همان ابتدا باید روی 
تقویت برنامه های تهاجمی متمرکز شوی. پرسپولیس نیمه 
اول بازی با مس را از دست داد و شاید اگر گل شیخ نبود، این 

تیم غرامت سنگینی بابت ارنج ابتدایی می پرداخت.

 احساسنكته بازی
غرور 

می کنم
 آرش رضاوند از اینکه به رکورد 100 بازی

در استقالل رسیده، خوشحال است و آرزو 
دارد به پیراهن تیم ملی هم برسد

 امیرحسین اعظمی|  آرش رضاوند که تا پیش از بازی با هوادار 
۹۹بار با پیراهن استقالل به میدان رفته بود، با حضور در ترکیب 
اصلی بازی هفته یازدهم، به رکــورد 100 بازی با پیراهن تیمش 
رسید. حاال رضاوند پس از حسینی، چشمی و قائدی، تبدیل به 
چهارمین بازیکن فعلی استقالل می شود که به باشگاه صدتایی ها 
وارد شده، هر چند اگر او فصل گذشته به صورت قرضی به فوالد 
نرفته بود، خیلی زودتر به این رکورد می رسید. او که با پیراهن 
فوالد توانست سوپرجام را فتح کند، در بازی سوپرجام این هفته 
می تواند از 100 بازی هم رد شود. به بهانه همین رکورد و در آستانه 

بازی سوپرجام گفت وگویی با هافبک استقالل داشته ایم.
 

   بازی با هوادار چطور بود؟
بازی سختی بود ولی خدا را شکر که نتیجه برای ما شد. شرایط زمین 
چمن ورزشگاه دستگردی هم نسبت به گذشته بهتر شده بود ولی باز 
هم به سختی می شد روی زمین پاس داد، با این حال قبل از تعطیالت 

3امتیاز مهم گرفتیم و امیدوارم این روند خوب را ادامه دهیم.
 

   به نظر می رسد رقابت نزدیکی با پرسپولیس برای 
کسب عنوان قهرمانی دارید؟

وقتی لیگ شروع شد کامال مشــخص بود که چه تیم هایی مدعی 
هستند. به غیر از استقالل و پرســپولیس باید از سپاهان، گل گهر و 
فوالد هم اسم ببریم. آنها هم تیم هایی هستند که برای قهرمانی تالش 
می کنند. رقابت بین همه این  تیم ها نزدیک و فشرده است و باید دید 

چه اتفاقاتی رخ می دهد.
 

   برای قهرمانی استقالل چقدر شانس قائل هستی؟
پیش بینی خیلی سخت است ولی تیم ما به چیزی جز قهرمانی راضی 
نیست. مدعیان دیگر هم دنبال قهرمانی هستند و هیچ تیمی از حاال 
نمی تواند ادعا کند که قهرمان می شود. لیگ امسال واقعا سخت است 
و هیچ تیمی هم از پیش بازنده نیســت، ما برای قهرمان شدن باید 

کمترین اشتباه را داشته باشیم.
 

   عملکرد ساپینتو را چطور می بینی؟
او نهایت تالش خودش را انجام می دهد تا تیم موفق باشد. ساپینتو 

مزد صبر 
پاس گل دادن برای اســتقالل روبه روی 
هوادار، اتفاقی نیست که گلزن دربی را به 
وجد بیاورد، اما مرور آنچه از ابتدای فصل بر 
ارسالن مطهری گذشته، اهمیت واقعی همین 
پاس ســاده را مشــخص می کند. ارسالن برای 
ایستادن در این موقعیت و رساندن توپ به بهترین 
گلزن فصل باشگاه، رنج زیادی را تحمل کرده و 
با مدت ها نیمکت نشینی جنگیده است. مطهری 
در شروع فصل در آستانه ترک باشگاه قرار داشت 
اما مدیرعامل وقت استقالل، قرارداد این مهاجم 
را تمدید کرد. با وجود این، پر شــدن فهرســت 
تیم و بیرون ماندن کاوه رضایی از این فهرســت، 
ارسالن را به لیست سیاه باشگاه برد. با وجود این، 
او حاضر به فسخ قراردادش نشد و فشار زیادی را 
تحمل کرد تا توانست در استقالل بماند. مطهری 
که در نخستین هفته فصل برای دقایقی روبه روی 
ســپاهان بازی کرده بود، خیلــی زود مغضوب 
مدیران باشگاه و اعضای کادر فنی شد و در 3هفته 
بعدی حتی یک دقیقه هم برای این تیم به میدان 
نرفــت. او روبه روی پیکان هم فقــط 6دقیقه در 
زمین مسابقه حاضر شد و پس از آن 4بازی متوالی 
دیگر را هم روی نیمکت گذراند. به نظر می رسید 
برای ارسالن، هر راهی برای خروج از این کابوس 
به بن بست خواهد رسید اما او باالخره 30دقیقه 
روبه روی آلومینیوم به زمین رفت و سرمربی تیم 
را مجاب کرد که این مهاجم را از ابتدا در فهرست 
دیدار با هوادار قرار بدهد. نتیجه این تصمیم، یک 
پاس گل زودهنگام بود. و البته مهاجمی که حاال 
با اعتماد به نفس روبه روی دوربین ها  گفت: »صبر، 

آتش را گلستان می کند«.
 شــاید خود ارســالن هم در ماجــرای دوری 
طوالنی مدت از زمین مســابقه، بی تقصیر نبود. 
وقتی اســتوری خداحافظی منتشر می کرد و یا 
مصاحبه های ناخوشایندی علیه برخی اتفاق ها 
در باشــگاه انجام می داد، قرار گرفتن اش در این 
موقعیت دور از انتظار نبود. با این حال، او در تیم 
ماند و از یک جایی به بعد، سیاســتش را عوض 
کرد. ارسالن تصمیم گرفت به هر قیمتی در تیم 
ماندگار شود و بر سر جایگاهش بجنگد. جنگی 
که در ابتدای فصل، کمی نابرابر به نظر می رسید. 
استقاللی ها در تابستان آنقدر مهاجم خریده بودند 
که دیگر جایی برای کاوه رضایی هم نداشتند. با 
وجود این، ارسالن رفتاری انجام داد که کمتر در 
فوتبالیست های ایرانی دیده شده است. او با یک 
رفتار کمیاب، به تالش اش ادامه داد و باشگاه بعد 
از چند آزمون و خطا با شهباززاده و بابایی، دوباره 
به این مهاجم برگشت. مطهری بدشانس است که 
لیگ برتر درست بعد از نخستین نمایش ثابت و 
نخستین پاس گل فصل این بازیکن به تعطیالت 
می رود اما این عملکرد و البته این صبر مثال زدنی، 
چیزی نیست که ظرف چند هفته از ذهن سرمربی 
تیم پاک شود. فصل برای مطهری، تازه بعد از جام 
جهانی شروع خواهد شد؛ در گلستانی که روزی، 

سرشار از شعله های آتش بوده است.

وز سوژه ر

سقوط آزاد
آیا باز هم کسی به اتاق داوران می رود آقای مهاجری؟

غروب 
زودرس 
باشو؟

همچنان از مهدی قائدی 
قبل از ترانسفر خبری نیست

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

3824-1173111 پرسپولیس1

6622-1164112 استقالل2

9821-1163217 گل گهر3
8720-1155115سپاهان4
4316-114437آلومینیوم5
12216-1144314نساجی6
15-14-1143414 تراکتور7

4114-112815مس رفسنجان8

6313-112729 ذوب آهن9

12-8-102628 فوالد10

312-11-113358هوادار11
312-9-112636پیکان12
39-12-112369مس کرمان13
149-25-1123611نفت مسجد سلیمان14

66-13-101367ملوان15

96-14-111375 صنعت نفت16

نفت مسجدسلیمان بعد از یک استارت معمولی در لیگ بیست ودوم، ناگهان در سراشیبی سقوط افتاد 
و این اواخر نتایج رقت باری کسب می کند. شاگردان رضا مهاجری این هفته با 5گل مغلوب ذوب آهن 
شدند. این در حالی است که آنها در هفته های گذشته نیز شکست های سنگین مشابه برابر گل گهر 
سیرجان )با 5گل( یا نساجی مازندران )با 4گل( را تجربه کرده بودند. نفت از 5بازی آخرش تنها یک 
امتیاز کسب کرده و در 4بازی تن به شکست داده است. این تیم که حاال تا رده چهاردهم جدول هم 
سقوط کرده، با 25گل خورده با فاصله بدترین خط دفاعی لیگ برتر را از آن خود می بیند. دومین خط 

دفاعی ضعیف لیگ مشترکا در اختیار تراکتور و نفت آبادان است که 14گل دریافت کرده اند.
نتایج ضعیف و شکست های پرگل نفت مسجدسلیمان در شرایطی به دست می آید که این تیم شروع 
بدی در فصل جدید نداشت و مخصوصا در فرم بازی، مجموعه قابل احترامی به نظر می رسید. آنها یک 
مساوی ارزشمند از استقالل گرفتند و به پرسپولیس هم در حالی 2 بر یک باختند که حسابی این تیم 
را آزار دادند. مهاجری اما آن شکست را قبول نداشت و حتی مسئوالن تیم حریف را متهم کرد به اینکه 
وارد اتاق داوران شده اند. آنالیز اتفاقات داوری در آن مســابقه نشان می داد قاضی میدان اشتباهات 
مهمی به سود و زیان هر دو تیم داشته است، اما پرسش اینجاست که آیا االن هم رقبا به اتاق داوران 

می روند که نفت در هر بازی 4تا و 5تا می خورد؟ 

قاتالن 15امتیازی!
پرسپولیسی ها این روزها برای بردن، فقط باید 
یک کار انجام بدهند و آن، رساندن توپ 
به مهاجمان خارجی باشــگاه است. 
حاال پای شیخ دیاباته هم به گلزنی 
باز شده تا ترکیب رؤیایی خط حمله 
قرمزها کامل شــود. تــا امروز این 
مسئولیت را یورگن لوکادیا برعهده 
داشت و حاال در باشگاه، شریکی برای 
او نیز پیدا شده است. البته که تیم یحیی گل محمدی در دفاع تیم 
بی نقصی به نظر می رسد اما پروسه تبدیل شدن تساوی های این 
تیم به برد، به کمک درخشــش 2مهاجم خارجی این تیم اتفاق 
افتاده است؛ بازیکنانی که بیشترین سهم را در امتیازهای این فصل 
پرسپولیس داشته اند. اگر همین حاال این 2نفر را خارج از تیم تصور 
کنید، پرسپولیس دیگر شبیه به جدی ترین مدعی قهرمانی لیگ 

برتر نخواهد بود.
یورگن لوکادیا، نخستین گل این فصل اش را روبه روی نفت آبادان 
به ثمر رســاند؛ تیمی که قبل از خوردن ایــن گل، دفاع محکمی 
مقابل قرمزها چیده بود و شکست دادن اش، ساده به نظر نمی رسید. 
یورگن به هوادار هم گل زد اما ســتاره کلیدی آن مسابقه، سعید 
صادقی بود. نخســتین دبل مهاجم خارجی پرسپولیس، این تیم 
را از شکست در زمین نفت مسجدســلیمان به یک پیروزی مهم 
رســاند. او در 2بازی دیگر روبه روی مس رفســنجان و ملوان نیز 
برای تیمش گل 3امتیــازی زد و اجازه نداد کــه این تیم درگیر 
تساوی های بدون گل شــود. در بازی خانگی با مس کرمان نیز، 
نوبت به شیخ دیاباته رسید که برای نخستین بار یک گل 3امتیازی 
را در ترکیب پرسپولیس جشن بگیرد؛ گلی که آخرین امیدهای 
مس برای امتیازگرفتن از این مسابقه را از بین برد و قرمزها را در 

صدر جدول نگه داشت.
 3برد پرســپولیس در 3هفته اخیر و در مجموع »5برد« تیم در 
این فصل، با گل های 3امتیازی این 2بازیکن به دست آمده است. 
درواقع حتی بدون احتساب بازی با هوادار و گلزنی لوکادیا در آن 
مسابقه، او و شیخ روی هم 15امتیاز از 24امتیاز تیم در این فصل 
را تصاحب کرده اند. در 6هفته اخیر لیگ برتر، هیچ بازیکنی به جز 
این 2نفر برای تیم یحیی گل نزده و پرسپولیس در این فصل به جز 

این 2 نفر فقط 3گل و 2گلزن دیگر داشته است! 

اگرچه مهدی قائدی در بازگشــت به اســتقالل شروع خوبی 
داشــت و هفته دوم برابر ملوان خوش درخشــید، اما از آن به 
بعد نمایشــی محو و بی حاصل در پیراهن آبی ها داشته است. 
انتظار طوالنی مدت هواداران استقالل برای تماشای فروغ باشو، 
همچنان ادامه دارد و البته این اواخر رگه های یأس و نومیدی 
به آن افزوده شــده اســت. بیش از 500دقیقه است که قائدی 
برای استقالل گل نزده. او در برخی مسابقات این تیم کار را از 
روی نیمکت ذخیره ها شــروع می کند و در برخی دیگر هم که 
فیکس است، پیش از پایان مسابقه تعویض می شود. این اتفاق 
در همین دیدار آخر برابر هوادار هم رخ داد و قائدی ناراحتی اش 
از تعویض را به صورت ضمنی به رخ کادرفنی تیم کشید. با این 
حال مقصر اصلی خود اوســت که نمایش های خوبی نداشته و 
توقعات را برآورده نکرده. این وضع چنان است که محمد مومنی، 
عضو هیأت مدیره اســتقالل به صراحت به قائدی انتقاد کرده و 
می گوید: »بهتر است به جای ناراحتی، بازی خودش را آنالیز کند 
و ببیند مشکل کار کجاســت.« فکر می کنید 2سال پیش یک 

مدیر استقاللی می توانست در مورد قائدی اینطور صحبت کند؟
داستان این است که باشوی بوشهری آبی ها همچنان فرسنگ ها 
با آن بازیکن درجه یک قبل از ترانســفر به لیگ امارات فاصله 
دارد. روشن نیست در االهلی چه بالیی ســر او آمده که امروز 
به این ســطح تنزل کرده اســت. پیش تر ما بازیکنی داشتیم 
که دریبل می زد، در زمین می خرامید، پاس گل می داد، الیی 
می انداخت و گل های مهم و تماشایی به ثمر می رساند، اما آن 
قائدی امروز فراموش شــده و عجیب نیســت که بختش برای 
حضور در جام جهانی به »صفر« رســیده باشــد. استقالل که 
مدت ها دلخوش به درآمد ناشی از ترانسفر قائدی بود، حاال برای 
بازگرداندن او بخش زیادی از همین درآمد را هزینه کرده و آنچه 
گیرش آمده، چیز دندانگیری نیســت. قائدی امروز باید بابت 
تعطیلی لیگ برتر خوشحال باشد و بیش از قبل به کار و تمرین  
دل دهد. اینطوری شاید دوباره به همان ستاره ریزنقش و مؤثر 
تبدیل شود، در غیراین صورت فوتبال اساسا ورزش کم طاقتی 

است و خیلی زود او را از یاد خواهد برد.

یک مربی باتجربه اســت و امیدوارم فصل 
خوبی را با این مربی رقم بزنیم.

 
   چرا ســاپینتو اینقدر 

عصبانی است؟
هر فردی خصوصیات خاص خودش را 
دارد و نمی توانــم در این مورد صحبت 
کنم. بهتر اســت در ایــن خصوص از 

خودش سؤال کنید.
 

   فکر می کنی کیفیت 
بازی استقالل، هواداران را راضی 

کرده است؟
ما از لحاظ ایجاد موقعیت گل و بازی مالکانه شرایط بدی نداریم. از 
لحاظ امتیازگیری هم بد عمل نکردیم و در چند بازی هم بدشانسی 
آوردیم. همانطور که گفتم بازی های لیگ امسال واقعا سخت است و 
خیلی از تیم ها که مقابل ما بازی می  کنند، بیشتر به فکر دفاع و کسب 

حداقل امتیاز هستند.

   به نظر تو کیفیت فنی بازی های لیگ برتر 
باال ست؟

نمی توان گفت پایین اســت. اکثر لژیونرهــا به ایران 
برگشــته اند و چند بازیکن و مربی خارجی باکیفیت 
هم به لیگ ما اضافه شده اند. البته در هفته های اخیر 
برخی اتفاقات و همچنیــن عدم حضور هواداران در 
ورزشگاه ها روی کیفیت بازی ها تأثیر گذاشت ولی 

فکر می کنم بعد از جام جهانی شرایط بهتر شود.
 

   در مورد حضور علی فتح اهلل زاده در 
استقالل چه نظری داری؟

مدیر باتجربه ای است، امیدوارم آمدنش برای استقالل 
اتفاقات مثبتی در پی داشته باشد و مشکالت را حل کند.

 
   فصل گذشته شــرایط خوبی در فوالد 
داشــتی و حتی امیدوار به حضور در تیم ملی بودی. 

فعال که این اتفاق برایت رخ نداده است.
تالش خودم را می کنم و اینطور نیســت که انگیزه ام را از دست 
بدهم. اگر جام جهانی نشد، برای جام ملت ها تالش می کنم. پوشیدن 
پیراهن تیم ملی آرزوی بزرگ من اســت و خیلی دوست دارم این 

اتفاق را تجربه کنم.
 

   در بازی با هوادار، صدمین بازی ات را با پیراهن 
استقالل انجام دادی.

استقالل تیم بزرگی است، تیمی که از بچگی هوادارش بودم و آرزو 
داشتم پیراهن استقالل را بر تن کنم. خوشحالم که در باشگاه بزرگ 
استقالل به باشگاه صد تایی ها پیوستم و امیدوارم افتخارات زیادی را 
در این تیم کسب کنم. از اینکه 100بازی با پیراهن استقالل انجام 

دادم، احساس غرور می کنم.
 

   پارســال بعد از رفتن به فــوالد، قهرمانی در 
ســوپرجام را تجربه کردی و جالب اینجا ست که حاال در 

آستانه کسب دومین سوپرجام هستی؟
با اینکه حضور کوتاه مدتی در فوالد داشتم ولی اتفاقات خوبی برایم 
رقم خورد. امیدوارم روز چهارشنبه دوباره قهرمانی در سوپرجام را این 

بار با پیراهن استقالل جشن بگیرم.
 

   فکر می کنی نساجی را شکست بدهید؟
ما در لیگ آنها را شکست دادیم ولی هر بازی شرایط خودش را دارد. 
قطعا بازی سختی داریم و آنها هم انگیزه زیادی دارند تا خودشان را 

نشان دهند. با این حال، تالش می کنیم تا قهرمان شویم.

وز چهره ر


