نمایشفیک

درحداللیگا

پخش زنده روز

بهاصالتبنز

بازیکن اللیگایی در تیم جواد اللیگایی
فوالدیها برای تقویت تیمشان سراغ بازیکن
سابق اتلتیک بیلبائو رفتهاند

قلعهنویی امسال بیش از هر زمان دیگری
خودش را در موضع «قربانی» جا میزند .آیا
واقعا یک عده با او مشکل دارند؟

دوست و دشمن از کریم بنزما حرف میزنند،
ستارهای که با هتتریک مقابل پاریس
بار دیگر تواناییهایش را به رخ همه کشید
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کریستال پاالس
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پرسپوليس در مسجدسليمان برد اما باز هم گل خورد و نامطمئن به داربي رسيد .استقالل هم تيم
منصوريان را شكست داد و اختالف 6امتيازي را تا روز داربي تمديد كرد
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هفته

بازيهاي هفته بيســتودوم با 2برد پرگل
براي 2تيم اصفهاني آغاز شــد .ذوبآهن و
سپاهان كه هفته گذشــته هم 6امتياز كامل
از حريفان خود گرفته بودند در اين هفته هم
موفق عمل كردند تــا اصفهان به موفقترين
شهر فوتبال ايران در دو سه هفته اخير بدل
شود .سپاهان در مشــهد با نتيجه  3بر يك
نســاجي را برد و اتفاق جالب بــازي اخراج
عليرضا حقيقي دروازهبان نســاجي بود .در
روز محروميت مغانلو ،شــاگردان نويدكيا با
گلهاي شهباززاده ،نورافكن و اسماعيليفر
ميزبان خــود را بردنــد و از مــرز 40امتياز
گذشتند .ذوبآهن هم 4گل به آشفتهترين
تيم هفتههاي اخير ليگ يعنــي آلومينيوم
زد .تيم اراكي يك نيمــه 10نفره بازي كرد
و بازيكن اخراجي اين تيم در هنگام خروج با
يكي از مربيان خودي درگير شد و صحنههاي
عجيب و غريبي آفريد .برخالف اين دو بازي
پرگل ،مصاف گلگهر و پيكان در ســيرجان
بدون گل تمام شــد .قلعهنويي كه همچنان
درگير اتفاقات هفته گذشته و پنالتي مشكوك
اســتقالل بود ،اين بار هم يك پنالتي از داور
طلبكار شد و ســريال اعتراضهايش ادامه
پيدا كرد.
  پرسپوليس؛ غريبه با كلينشيت
اما از ســاعت 18ديــروز پرســپوليس در
مسجدســليمان مقابل نفت قــرار گرفت و
برد روحيهبخشــي را قبل از داربي تهران به
دســت آورد .اتفاقات 10دقيقه ابتدايي اين
بازي دقيقا برعكس بازي قبلي پرســپوليس
رخ داد .اگر در آبادان اشتباه حامد لك و گل
زودهنگام صنعتنفت ،روند بازي را به ضرر
سرخپوشان پيش برد ،در عوض اين بار گل
زودهنگام رضا اسدي باعث شد پرسپوليس
بازي را با روحيه باال و به شــكل دلخواهش
پيش ببرد .اسدي روي كرنر ارسالي ترابي گل
زد و اين دو بازيكن 10دقيقه بعد دوباره همان
صحنه را عينا تكرار كردند .تيم محمود فكري
در 2هفته اخير كلينشيت كرده و الاقل در
بخش دفاعي كمي اميدواركننده نشان داده
بود .اما مقابل پرســپوليس با خوردن 2گل
يكشــكل در 20دقيقه ابتدايي كامال قافيه
را باخت و در ادامه ميتوانســت چندين گل
ديگر هم دريافت كند .اما در اين بازي نسبتا
يكطرفه هم خط دفاعي پرسپوليس موفق به
حفظ دروازه نشد و در دقيقه 77يك موقعيت
تكبهتك در اختيار پيمان ميري گذاشت تا
دروازه احمد گوهري را باز كند .كار مدافعان
و دروازهبانهاي پرسپوليس به جايي رسيده
كه حتي مقابــل تيمهاي قعــر جدولي هم
موفق به كلينشــيت نميشوند .خط دفاعي
سرخپوشــان و دروازهبانهــاي اين تيم در
4بازي اخير موفق به كلينشــيت نشدهاند و
در 6بازي اخير 6بار دروازهشان باز شده است.
اينكه پرســپوليس در داربي تهران از كدام
دروازهبان استفاده ميكند همچنان عالمت
سوال بزرگي اســت و البته در پست هافبك
دفاعي هم درخشش اسدي و روحيه باالي او
ممكن است تغييراتي در معادالت كادر فني
پرسپوليس ايجاد كند.
  حداكثر امتياز با حداقل گل
در آخرين بازي شب گذشــته ،استقالل در
ورزشــگاه آزادي مقابل صنعتنفت آبادان
قرار گرفت و فرهاد مجيدي كه از روي سكوها
آبيپوشان را هدايت ميكرد ،تركيب تيمش
را متفــاوت از بازيهاي قبلــي چيده بود .او
كه روزبه چشــمي را به دليــل محروميت و
محمد دانشــگر را بهخاطــر مصدوميت در
اختيار نداشــت در آســتانه داربي تهران به
يكــي دو بازيكن ديگر هم اســتراحت داد و
تركيب متفاوتي را مقابل برزيليها به زمين
فرستاد .رافائل سيلواي برزيلي ،خريد جديد
آبيهــا در خط دفاعي تنها چنــد روز بعد از
ورود به تهران در تركيب اصلي استقالل قرار
گرفت ،آرمان رمضاني در خط حمله جانشين
ژستد شد و رضا آذري كه در اين فصل فقط
يك بار در تركيب اصلي قــرار گرفته بود هم
ديروز براي دومين بار در ليگ بيســتويكم
فيكس شــد .جالب اينكه تنها حضور آذري
در تركيب اصلي اســتقالل در بــازي رفت
پرسپوليس و استقالل بوده و او قبل و بعد از
آن داربي هرگز در تركيب 11نفره نبوده است!
عليرضا منصوريان بعــد از برد باارزش هفته
گذشته مقابل پرســپوليس ،تاكيد كرده بود
كه استقالل را هم بهدقت آناليز كرده و تيمش
مقابل صدرنشين هم براي خلق يك شگفتي
ديگر به زمين خواهد رفت .اما زردپوشــان،
حريف صدرنشين ليگ نشــدند و با تكگل
حسينزاده شكســت خوردند تا استقالل با
ثبت هشتمين برد يك بر صفر خودش در اين
فصل ،فاصله 6امتيازي با پرسپوليس را تا روز
داربي تمديد كند.

