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معنای جدید الماس

یک بچه هم می فهمید...

اینقدر راحتی هم خوب نیست

پیش بازینكته بازی

شاید این تیم امروز بتواند در 
زمین شــهیدوطنی، سپاهان 
را هــم زمینگیــر کند کــه در این صورت ســایر 

صدرنشین ها را خوشحال خواهد کرد.

   بدترین زماِن بازی با ملوان 
استقالل بعد از 2باخت متوالی در لیگ، از ساعت15 
امروز در ورزشگاه آزادی پذیرای ملوان انزلی خواهد 
بود. 2شکست مقابل تراکتور و سپاهان، ساپینتو را 
در شرایط سختی قرار داده و او دیگر فرصتی برای 
از دست دادن امتیاز ندارد. استقالل در ابتدای لیگ 
بعد از باخت مقابل سپاهان در 2هفته بعدی 2برد از 
بازی با ملوان و مس کرمان بیرون کشید اما ملوان 
امروز دیگر آن تیم ضعیف شــروع رقابت ها نیست. 
شــاگردان مازیار زارع کامال متحول شده اند و االن 
دقیقا 7هفته است به هیچ تیمی نباخته اند. در این 
7هفته تیم های بزرگی ازجمله سپاهان، تراکتور، 
مس رفسنجان و فوالد در مقابل ملوان ناکام بودند 
و انزلی چی هــا حتی در 5بازی اخیرشــان گل هم 
نخورده اند. تیمی که 497دقیقه است دروازه اش باز 
نشده، احتماال امروز خط حمله استقالل را حسابی 
به دردسر خواهد انداخت. ایمان صادقی، دروازه بان 
ملوان در خیلی از بازی های این فصل ستاره میدان 
بوده و باید دید در مقابل اســتقالل هم به این روند 
ادامه خواهد داد یا نه. اســتقالل از 3بازی اخیرش 
فقط یک امتیاز گرفته اما امروز قطعا برنامه  و انگیزه 

زیادی برای عبور از سد ملوان خواهد داشت.

   بهترین زماِن بازی با فوالد
اما تیم صدرنشــین که با بردن ذوب آهن یک هفته 
را با روحیه خوب به ریــکاوری و تمرین پرداخته، 
فردا در اهواز باید به مصاف شــاگردان جواد نکونام 
برود. هر چقدر ملوان در هفته های اخیر رشد داشته، 
فوالد بازی های اخیرش را با نتایجی ضعیف پشت 
سر گذاشته و اساسا در این چند هفته تیم بیماری 
نشــان داده اســت. فوالد در حالی از پرسپولیس 
میزبانی می کند که از 8میزبانی این فصل خودش به 
6مساوی و یک باخت رسیده و تنها برد خانگی اش به 
4ماه قبل برمی گردد! تیم نکونام یکی از ضعیف ترین 
میزبان هــای لیگ اســت امــا قصــد دارد با چند 
انتقال مهم در نیم فصل دوم خودش را باال بکشــد؛ 
انتقال هایی که البته هنوز کامل نشــده اند و برای 
تماشــای بازیکنان جدید این تیم باید کمی بیشتر 
صبر کرد. به نظر می رســد یحیــی و تیمش خوب 
موقعی به فــوالد خورده اند. هم بــه لحاظ آب وهوا 
االن بهترین زمان برای سفر به خوزستان است و هم 
فوالد در سخت ترین شرایط خودش به سر می برد و 
شاید چند هفته بعد خیلی تیم بهتر و سرسخت تری 
باشــد. یحیی فردا مهدی ترابی را بعد از یک جلسه 
محرومیت دوباره در میدان می بیند اما سعید صادقی 

همچنان مصدوم است و دور از ترکیب خواهد بود.

   تراکتور در فوالدشهر، دربی در سیرجان
فردا عالوه بر بازی فوالد و پرسپولیس، 5بازی دیگر 
هم در شــهرهای مختلف برگزار می شود که شاید 
مهم ترین آنها جدال تراکتور و ذوب آهن در اصفهان 
خواهد بود. ذوب آهن یکی از برترین تیم های لیگ 
در نیمه اول بوده اما نتایجش در نیمه دوم کامال افت 
کرده اســت. برعکس، تراکتور شروع های ضعیفی 
داشته اما در جدول نیمه های دوم صدرنشین لیگ 
است. نتیجه بازی رفت 2تیم، دقیقا براساس همین 
فرمول رقم خورد؛ ذوب در نیمه اول گل زد و تراکتور 
در دقایق پایانی نیمه مربیان، بازی را مساوی کرد. 
دیگر بازی مهم فردا جدال گل گهر با مس رفسنجان 
است که بعد از تساوی بدون گل 2تیم در رفسنجان، 
این بار در سیرجان برگزار خواهد شد. گل گهر گلزن 
هفته گذشته اش را به دالیل انضباطی کنار گذاشته و 
مس هم که اصال گلزن ندارد! قدرت رفسنجانی ها در 
این فصل خط دفاعی مستحکم آنهاست که به دنبال 
ثبت یک رکورد تاریخی در گل نخوردن است. فردا 
همچنیــن آلومینیوم میزبــان صنعت نفت آبادان 
خواهد بود و نفت مسجدسلیمان هم در نخستین 
روز حضور رضا عنایتی با تیم سابق همین سرمربی 

یعنی هوادار بازی دارد.
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پرسپولیس همچنان صدرنشین لیگ 
است و حتی فاصله اش را با رقبا افزایش 
داده اما همچنان در سایت متریکا این 
تیم سپاهان اســت که باالترین امتیاز 
فنی را دارد. یعنی از دید متریکا باکیفیت ترین تیم لیگ برتر سپاهان 
است و جالب اینکه پرسپولیس با امتیاز 7.03حتی بین 3تیم برتر هم 
جایی ندارد! سپاهان با امتیاز 7.28)از 10( بهترین تیم لیگ محسوب 
می شود و فوالد )7.09( و مس رفسنجان )7.08( دوم و سوم هستند. 
سپاهان به همراه استقالل بیشترین شوت را به دروازه حریفان زده 
و به همراه فوالد کمترین فرصت شوتزنی را در اختیار رقبا قرار داده 
است. مس رفسنجان هم در هر بازی فقط با 1.9شوت در چارچوب 

مواجه شده و از این لحاظ بهترین تیم است.

برترین بازیکــن لیگ برتر تــا این هفته 
همچنــان علیرضا بیرانوند اســت که در 
سایت متریکا نمره 7.47را دارد و رقیبی 
برای خودش نمی بیند. تعقیب کننده های 
بیرانوند 2بازیکن خارجی هســتند که یکی از آنها ایران را ترک کرده و 
دیگری در تب وتاب انتقال بین تراکتور و استقالل است. ریکاردو آلوز با 
7پاس گل و نمره 7.34 و لوکادیا با 6گل و نمره 7.25نفرات دوم و سوم 
جدول برترین بازیکنان لیگ هستند. البته لوکادیا در پایان فصل جایی در 
این رده بندی نخواهد داشت چون شرط حضور در جدول، بازی کردن در 
یک سوم بازی هاست و لوکادیا حوالی هفته بیست وهفتم از جدول خارج 
خواهد شد. محمد عمری هفته گذشته دقایق بازی اش را به حدنصاب 

الزم رساند تا وارد جدول شود و با نمره 7.18در رتبه نهم قرار بگیرد.

تنها بازیکنی که در این فصل توانسته در 
یک بازی نمره کامــل 10را بگیرد محمد 
عباس زاده است. مهاجم تراکتور هفته نهم 
در بازی با نفت مسجدسلیمان هت تریک 
کرد و نرم افزارهای متریکا نمــره 10را برای او ثبــت کردند. به جز او 
4بازیکن دیگر نیز در این فصل توانسته اند نمره باالتر از 9را در یک مسابقه 
ثبت کنند. علیرضا حقیقی، دروازه بان نساجی در بازی با گل گهر نمره 
9.31 گرفت. ایمان صادقی )ملوان( در مصاف با مس رفسنجان به نمره 
9.11رســید. محمد خدابنده لو )گل گهــر( در روزی که 2گل به نفت 
مسجدسلیمان زد نمره 9.08را دریافت کرد و محمد قنبری هم در روزی 
که با 2گل به ستاره بازی تراکتور- استقالل بدل شد به نمره 9.03رسید.
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متریکاآماربازی

 تیم تراکتور امروز در حالی برای تقابل با ذوب آهن در هفته هفدهم 
لیگ برتر راهی اصفهان می شود که چند روز گذشته شایعات زیادی در 
مورد احتمال جدایی ریکاردو آلوز و محمد عباس زاده، 2ستاره این تیم 
در صفحات مجازی و حتی رسانه های رسمی مطرح شده است. دیروز 
اما برخی سایت ها با انتشار خبری به این موضوع اشاره کردند که آلوز 
به احتمال فراوان تا چند روز دیگر با استقالل قرارداد امضا خواهد کرد 
و در قرارداد این بازیکن بند جدایی هم وجود دارد؛ بندی که با جدایی 
قربان بردیف از تراکتور، این اجازه را به آلوز هم می دهد تا قراردادش را 

فسخ کرده و راهی تیم دیگری شود.
انتشار این خبر باعث شد تا بسیاری از هواداران تراکتور در صفحات 
مجازی، از باشگاه خواهان توضیحی شفاف در این زمینه باشند. این در 
حالی است که هوشنگ نصیرزاده، مدیرعامل باشگاه تراکتور هم چند 
روز پیش در مصاحبه ای با صراحت اعالم کرد که در قرارداد این بازیکن 
بند جدایی وجود ندارد. او حتی علی فتح اهلل زاده، مدیرعامل استقالل 
را هم بابت مذاکره با آلوز تهدید به شکایت کرد و جالب اینجاست که 
فتح اهلل زاده در بخشی از گفت وگویش با برنامه شب های فوتبالی، در این 
مورد گفت: »من دوست دارم که دوستان قرارداد را خوب بخوانند و بعد 
صحبت کنند چون یک اتفاقی برایشان رخ می دهد که خوب نیست. 
یک دفعه ممکن است بازیکنی از تیم آنها بیاید و در تیم ما بازی کند.«

دیروز با یکــی از مربیان تراکتور در مورد خبــر جدایی آلوز صحبت 
کردیم که او به همشهری ورزشی گفت: »این خبر به هیچ عنوان صحت 
ندارد. آلوز با باشگاه تراکتور قرارداد دارد و با تیم تمرین می کند. اینکه 
می گویند او با جدایی بردیف می تواند از تیم جدا شود، واقعیت ندارد و 
آلوز در تراکتور می ماند.« آبی ها دست روی کلیدی ترین بازیکن تیم 
تبریزی گذاشته اند و باید دید که جنگ بزرگ استقالل و تراکتور در 

نقل و انتقاالت زمستانی به سود کدام یک خاتمه خواهد یافت.

   وضعیت عجیب عباس زاده
محمد عباس زاده، مهاجم تراکتور هم در این تیم با وضعیتی عجیب 
مواجه شده اســت. او چند بازی گذشته را از دســت داده و دلیلش 
مصدومیتی اســت که در تعطیلی بازی های لیگ برتر )زمان انجام 
بازی های جام جهانی( دچارش شــد. یکــی از بازیکنان تراکتور که 
رابطه ای نزدیک با عباس زاده دارد، به همشهری می گوید: »پزشکان 
تیم ما در تشخیص مصدومیت عباس زاده اشتباه کردند و بعدها این 
بازیکن با مراجعه به یک پزشک دیگر متوجه شد که عضالت چهارسر 
زانویش پارگی دارد. او با همین وضعیت چند بازی برای تیم ما انجام 

داد و وضعیتش بدتر شد.«
عباس زاده هنوز برای رســیدن به شــرایط بازی نیاز به زمان دارد و 

حداقل 2بازی دیگر در برابر ذوب آهن و فوالد را هم از دســت خواهد 
داد. این در حالی است که بعد از مصدومیت عباس زاده، کادر پزشکی 
تراکتور هیچ توضیحی در مورد وضعیت این بازیکن در اختیار رسانه ها 
قرار نداده و حتی به این موضوع هم اشاره نکردند که عباس زاده چه 

زمانی قرار است به شرایط بازی برسد.
سه شنبه شب هم خبرهایی مطرح شد که عباس زاده در لیست مازاد 
تراکتور قرار خواهد گرفت که این موضوع حتی ناراحتی او را به همراه 
داشته است. خبرهای پشت پرده از باشگاه تراکتور حاکی از آن است 
که پاکو خمس، ســرمربی این تیم درصدد اضافه کردن یک مهاجم 
خارجی به تیمش است و به باشــگاه گفته که اگر این مهاجم جذب 
شود، عباس زاده با خواست خودش می تواند از تیم جدا شده یا اینکه 
در تراکتور بماند. مسئله اصلی این است که خمس درصورت جذب 
مهاجم خارجی، عباس زاده را نیمکت نشین خواهد کرد؛ موضوعی که 
چندان برای این مهاجم خوشایند نیســت. با این حال، عباس زاده با 
چند پیشنهاد هم مواجه شده که می توان به فوالد و صنعت نفت اشاره 
کرد و به زودی تکلیف این بازیکن مشخص خواهد شد. خمس برای 
تقویت تیمش در پست های دروازه بان، دفاع چپ و راست، هافبک و 
مهاجم اعالم نیاز کرده و مدیران تراکتور هم با چند بازیکن در حال 

مذاکره هستند.

معمای آلوز و بند قرارداد
استقاللی ها مدعی شده اند قرارداد ریکاردو آلوز بند جدایی دارد اما تراکتوری ها به شدت تکذیب می کنند

آرزو برای سال چهارم4
یحیی گل محمدی وارد چهارمین سال حضورش 

در پرسپولیس شد؛ او چه رویاهایی دارد؟
بهروز رسایلی|  حاال درست 3سال کامل از بازگشت یحیی گل محمدی به پرسپولیس می گذرد. دوره دوم حضور یحیی روی 

نیمکت سرخپوشان، از سال98در چنین روزهایی شروع شد؛ زمانی که او جای گابریل کالدرون را گرفت. از قضا شروع کار 
گل محمدی هم از بازی هفته هفدهم لیگ نوزدهم مقابل تراکتور بود و حاال دقیقا به هفته هفدهم لیگ بیست ودوم رسیده ایم. 

گل محمدی در این مدت نتایج خوبی به دست آورده است. او 2بار قهرمان لیگ شده، یک بار سوپرجام را فتح کرده و یک بار 
هم با تیمش به بازی نهایی لیگ قهرمانان آسیا راه یافته است. برای سرمربی سرخ ها اما در آغاز فصل چهارم کارش با این 

تیم، می توان 4هدف یا آرزوی جدید ترسیم کرد.

بازگشت 
به قهرمانی در لیگ

گل محمدی پارســال فصل خوبی را پشت سر نگذاشت. 
سرخپوشان در این بازه زمانی موفق به فتح هیچ جامی نشدند 
و قهرمانی حریف سنتی را به تماشــا نشستند. به همین دلیل هم 

پرسپولیس برای لیگ22 با توپ پر وارد بازار نقل وانتقاالت شد و شاید 
به جرأت بتوان گفت پرستاره ترین تیم لیگ را بست. یحیی هم تا اینجا 
با این مجموعه موفق عملکرد خوبی داشته و توانسته تیمش را در صدر 

جدول نگه دارد. او امیدوار است پرسپولیس را به مسیر قهرمانی 
برگرداند؛ به نواری که بعد از فتح 5جام پیاپی و ثبت گالت 

پاره شــد. عدم تحقق این مهم، شکســتی ناگوار 
برای سرمربی ســرخ ها خواهد بود.

بازگشت 
به آسیا

همانطور که می دانید پرســپولیس )مثل اســتقالل( 
به دلیل عدم صدور مجوز حرفه ای از حضور در فصل جاری 
لیگ قهرمانان آســیا محروم بوده اســت. با وجود اظهارات 
خوش بینانه در فدراســیون فوتبال، هنوز به طور رسمی اعالم 
نشــده که آیا این مشــکل برطرف شــده یا نه. در هر صورت 
طبیعتا یحیی به عنوان ســرمربی این تیــم آرزو دارد در 

میدانــی بین المللــی هــم شــاگردانش را هدایت 
کند و بختــش را برای انجــام کار نیمه تمام 

قهرمانــی در آســیا بیازماید.

شکستن 
طلسم حذفی

اگرچه یحیی گل محمدی با ذوب آهن 2بار قهرمان جام حذفی 
شده اما این تورنمنت برای او به عنوان سرمربی پرسپولیس سرشار از 

خاطرات تلخ و ناگوار بوده است. در مقطع اول حضور یحیی روی نیمکت 
سرخ ها، ناکامی در همین مسابقات و آن شکست تراژیک در برابر سپاهان 
در سال92 بود که منجر به وداع تلخ گل محمدی با باشگاه شد. یحیی در 
بازگشت به پرســپولیس هم اصال عملکرد خوبی در جام حذفی نداشته 
است. 2شکست در برابر استقالل و حذف در ضربات پنالتی و یک باخت 

غیرمنتظره به آلومینیوم اراک در ورزشــگاه آزادی، نتایج ضعیف 
یحیی در مسابقات حذفی بوده است. طبیعتا او امیدوار است 

این بار این طلسم بشکند، مخصوصا که پای بازی 
انتقامی با سپاهان هم در میان است.

خروج 
از سایه برانکو

با وجود نتایج خوبی که یحیی در پرسپولیس گرفته، 
هنوز گروهی هســتند کــه او را وام دار رنســانس برانکو 
ایوانکوویــچ می دانند. به هر حال این بحث ها »ســلیقه ای« 
است و همیشه هم وجود خواهد داشت، اما تنها راه گل محمدی 
برای هرچه کمرنگ تر کردن چنین باوری، کسب نتایج بهتر 
و بهتر اســت. مخصوصا حاال که کم کــم آخرین بازیکنان 

دوران برانکو هم به نزدیکی های خط پایان می  رسند، 
گل محمدی محکم تر از قبل می تواند ادعا کند 

این تیم را خودش ساخته است.
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نورافکن - پرسپولیس؛ در تابستان؟
شاید دفاع چپ سرخ ها با مسافری از اصفهان پر شود

ادامه از 
صفحه17

 امروز شمال
فردا جنوب در یکی از رسانه های محترم ورزشی 

مطلبی منتشر شده بود در مورد 
دشواری های حضور علی علیپور 
در پرســپولیس و اینکه باشگاه 
پرتغالی با این موضوع مخالف است. 
تیتر مطلب اما بیش از حد جالب بود: 
»ژیل ویسنته الماس را به پرسپولیس نمی دهد.« آنها نوشته 
بودند علیپور در حال گلزنی و گلســازی برای تیمش است و 
باشگاه تحت هیچ شرایطی این بازیکن را از دست نخواهد داد. 
شاید شما هم مثل ما کنجکاو شده باشید که عملکرد علیپور را 
مرور کنید و ببینید این بازیکن چه توفانی در پرتغال به پا کرده 
اســت. ما این کار را کردیم و متوجه شدیم آقای »الماس« در 
17بازی برای تیمش 2گل زده و یک پاس گل داده که تنها پاس 
گل فصل او همین هفته آخر ارســال شده است. گفتیم شاید 

معنای جدید الماس را ندانید!

ویلموتس کال 2هفته در ایران حضور 
مفید نداشت، اما حواشی مربوط به 
او همچنان ادامه دارد و فدراسیون 
باید چندین میلیون یورو غرامت 
به مربی شــیاد بلژیکی بپــردازد. 
در همین راســتا رئیس مرکز وکالی 
قوه قضاییه گفته: »یــک بچه هم قرارداد بهتــری با ویلموتس 
امضا می کرد!« بله خب؛ یک بچه هم اگــر جای مهدی تاج بود 
متوجه می شد که بهتر است کمی صبر کند و به جای ویلموتس 
ناشناخته، هروه رنار فرانسوی را روی نیمکت تیم ملی بنشاند. یک 
بچه هم اگر جای تاج بود می دانست که دم جام جهانی نمی شود 
ســرمربی موفق تیم را به میل بازیکنان کنار گذاشت و سرمربی 
ناکام 2دوره قبلــی را برگرداند. یک بچه هم اگــر جای تاج بود 
می دانست هیچ کس به صرف عکس گرفتن با اینفانتینو »دوست« 

رئیس فیفا نمی شود و نیاز به رایزنی های مؤثرتری هست...

اســتقالل نتایج خوبی نمی گیرد و 
به همین دلیل آبی هــا در کانون 
حواشــی قرار گرفته انــد. روزی 
نیست که شــایعه عزل ساپینتو 
منتشر نشود و به طور پیوسته شاهد 
انبوه انتقادات از مربی پرتغالی هستیم. 
در این بین برخی هم عقیده دارند بازیکنان با همه وجود بازی 
نمی کنند، چون عالقه ای به ساپینتو ندارند. با وجود این پیمان 
بابایی، مهاجم آبی ها این فرضیه را رد کرده و گفته: »بازیکنان 
خیلی هم با ساپینتو راحت هســتند.« خب البته این حجم از 
راحتی هم زیاد جالب نیست. ای کاش کمی بر خودتان سخت 
بگیرید و زحمت بکشــید تا تیم از این شــرایط بیرون بیاید و 
سرمربی هم حاشیه امن پیدا کند. وگرنه دیر نخواهد بود روزی 
که سرمربی »راحت« خود را از دست می دهید. مثال خود استاد 

بابایی در این فصل فقط یک گل زده؛ آیا کافی است؟
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اگرچه امید نورافکن سابقه بازی در استقالل را دارد 
اما طی سال های اخیر همیشه شایعه حضورش در 
پرسپولیس داغ بوده است. هیچ پنجره ای پشت سر 
گذاشته نمی شــود، جز اینکه حرف و حدیث هایی 
در مورد حضور این بازیکن در پیراهن قرمز مطرح 
شــود. به هرحال نورافکن یک بازیکن چند پسته و 
باکیفیت است و جای تعجب ندارد که پرسپولیس 
دنبال او باشد، از سوی دیگر به نظر می رسد خود این 
بازیکن هم نسبت به حضور در جمع سرخپوشان 
بی میل نیســت. با این حال تا کنون چنین فرصتی 
فراهم نشده اســت. نورافکن هم اکنون در عضویت 
سپاهان است و تا پایان فصل با این باشگاه قرارداد 
دارد. حتی در همین زمســتان هم زمزمه جذب او 
از سوی پرســپولیس به گوش می رسید اما باشگاه 

اصفهانی بایــد رضایتنامه مــی داد که تحت هیچ 
شــرایطی این کار را نمی کرد؛ آن هــم به مقصد 
رقیب مســتقیمش در کورس قهرمانی! در پایان 
فصل اما امید آزاد خواهد شد و اینجا ممکن است 
داستان او با پرسپولیس وارد یک فاز متفاوت شود. 
در خبرهــا آمده بــود نورافکن فعال به پیشــنهاد 
تمدید قرارداد سپاهان پاســخ نداده که این اتفاق 
می تواند »معنادار« باشد. سپاهان عادت به تمدید 
زودهنگام قرارداد با بازیکنانش دارد؛ شبیه کاری 
که 2فصل پیش بــا پیام نیازمند انجــام داد. گویا 
چنین پیشنهادی به نورافکن هم شده که او قبول 
نکرده است. کسی چه می داند؛ شاید در تابستان، 
پست دفاع چپ پرسپولیس با بازیکن مورد عالقه 

دراگان اسکوچیچ پر شود.


