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تیم نکونام حرف ندارد

کلــونیفوالدیــن
سعید آقایی

اینجا گلوگاه لیگ است .جایی که به نظر سرنوشت فصل مشخص
میشود .سختترین بازی استقالل در فصل جاری همین است .نبرد با فوالد
چغر و بدبدن و تیغدار جواد نکونام که بیتردید این روزها ترسناکترین تیم
لیگ محسوب میشود .تیمی که مؤلفههای فوتبال نکو را آشکار داراست و
بعد از دو فصل پنجره بسته ،در زمستان حسابی بریز و بپاش کرد و تا توانست
ستاره خرید تا برای ادامه فصل بویژه لیگ قهرمانان آسیا تجهیز شود.

نامهایی که شاید چندان هیجانانگیز نبودند اما در قالب تیمی و تاکتیکی که
نکو برای فوالد ترسیم کرده ،به خوبی جا افتادند و ثمره آن موفقیت در لیگ
قهرمانان آسیا و در بین تیمهای پرستاره و متمول عربی بود .فوالد نکونام
در آسیا در جمع پولدارها ،خوش درخشید و با اقتدار به دور بعد صعود کرد
تا پرچم فوتبال ایران در غیاب سرخابیها و سپاهان ورشکسته در دست
تیم نکو باشد .این موفقیت قابل اعتنا ،تیم دوستداشتنی خوزستان را
دارای یک شخصیت ویژهای کرده که آن را در لیگ داخلی به عینه دیدهایم.
تیمی که بعد از بازگشت از عربستان بدل به تیم دیگری شده؛ یک تیم با
اعتماد به نفس ،مغرور و صاحب شخصیت .تیمی که دیگر در برابر تمامی

مجیدی بهدنبال پایان شکستهای اهواز

فرهاد مجیدی تا هفته بیســت و ششــم توانسته اســتقالل را از مســیر پر پیچ و خم لیگ به
سالمت عبور دهد و تنها چهار گام تا هدف بزرگش ،قهرمانی فاصله دارد .اولین گام که شاید
ســختترین گام هم باشد ،امشب در اهواز است .استقالل در دو فصل گذشته بازیهایی
جنجالی در خانه فوالد داشــت و هر بار دســت خالی برگشــت .فصل گذشــته محمود
فکری روی نیمکت استقالل بود و حوادث آن بازی هنوز از یادها نرفته .در لیگ نوزدهم
اما مجیدی در اولین روزهای شــروع مربیگــریاش مقابل فوالد قرار گرفت .در آن بازی
پرماجــرا علی کریمــی و عارف غالمی از اســتقالل اخراج شــدند و خود فرهــاد مجیدی
هــم کنار زمیــن کارت قرمــز گرفت؛ اتفاقی کــه تجربه بزرگــی برایش بــود .مجیدی حاال
باتجربهتر از آن روزهاســت و خوب میداند که کنترل اعصابش کنار زمین تأثیر مســتقیمی
روی عملکرد تیمش دارد .او خوب میداند که بازی امشب هم میتواند حواشی زیادی داشته
باشــد و حساســیت آن کمتر از دربی یا بازی سپاهان نیســت .مجیدی در اهواز هم مثل بازی با
ســپاهان در نقشجهان ریسک نخواهد کرد و خوب میداند که تساوی هم نتیجه خوبی است.
در برابر فوالد که عالقه زیادی به پرس حریف دارد ،اســتقالل شاید مجبور به فرستادن پاسهای
بلند شــود و در این شــرایط ژســتد مهره مهمی محســوب میشــد ،ولی مهاجم فرانسوی غایب
است و مجیدی باید انتخاب هوشمندانهای برای خط حملهاش داشته باشد.
اســتقالل برابر شهرخودرو شــروع خوبی نداشــت ،ولی تعویضها کمک کرد که این تیم در
آخرین دقایق به ســه امتیاز برســد .مجیدی در بازی سخت اهواز حق اشــتباه ندارد و باید بهترین
ترکیبش را به زمین بفرستد .البته او شناخت خوبی از فوالد دارد و میتواند راههای کنترل این تیم
را به شــاگردانش گوشــزد کند .رضاوند و پاتوســی ،دو مهره کلیدی فوالد بازیکن استقالل بودهاند و
رافائل داسیلوا ،مدافع سرزنی است که کار را برای هموطنش ،لوسیانو پریرا سخت خواهد کرد.
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خوانید ،دســت و دل
ما این مطلــب را می
همین حاال که شــ
یمانده،
ت در چهار هفته باق 
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رار
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هواداران تراکتور می
ــر تراکتور بیایــد .آنها
ــورد و چه بالیــی بر س
خ
چــه اتفاقاتــی رقم ب
شکســتهایش ادامه
قبلی را طــی کند و به
ند
ســند که تیمشــان رو
ک کابــوس واقعی!
میتر
ایینتر ســقوط کند .ی
پ
ته
ســ
د؛ بعد هم با ســر ،به د
ک باشــگاه ،باالخره
عد از کلــی دعوا با مال
ده
فرار از ایــن کابوس ،ب
ب ببرد و ســاغالم را به
آنها بــرای
زنوزی دســت بــه جی
را در پیــش گرفتند تا
ی ،نسخه شفابخش
راه آشــتی
تا شاید ساغالم ترکیها
اد
گرداند .این اتفاق افت
ل ذوبآهن بایستد.
تبریز باز
در اصفهان باید مقاب
با تیمش
تراکتور تنهــا  5امتیاز
پرشورها باشد .او امروز ً بالی برای فــرار از قعر.
ل جــذاب و کامــا فوت
دیگر ،حاشیه امنیت
یک تقاب
رد و شــاید با یک برد
ت مسجدســلیمان دا
ید هم ترس و نگرانی
بیشــتر از نف
این تیم بیانگیزه ،با
غرب بیشتر شــود اما با
از یک ایســتگاه دیگر
سرخهای
شــد .ســاغالم امــروز
تراکتور ادامه داشــته با
نام ذوبآهــن .اگر به
از آینــده
ســتگاهی ســخت به
یکند؛ ای
دن در فصــل آینده را
وتبــال ایران عبور م 
ال هــواداران بابت مان
در ف
ســد ،تا حد زیــادی خی
پیروزی بر
سها را ادامه میدهد.
ده اما نتایج دیگر ،کابو
راحت کر

رقبای داخلی دست باال را دارد و با یک برتری روحی – روانی بازی را آغاز
میکند .قرمزهای خوزستان حاال در لیگ داخلی هیچ تیمی را حریف خود
نمیبینند و از همان دقیقه صفر بازی از حریف پیش افتادهاند .این روحیه از
فوالد یک تیم فوالدین ساخته که به هیچ تیمی باج نمیدهد .حتی اگر رقیب
مقابل استقالل صدرنشین بالمنازع لیگ باشد .تیمی که یک فصل تمام
نباخته و همه رقبای ریز و درشت را مقهور کرده اما فوالد تیم دیگریست .یک
کلونی فوالدین که به نظر در مارکت داخلی رقیبی فع ًال ندارد .استقالل اگر
از این گردنه خوفناک و صعبالعبور به سالمت عبور کند ،جام قهرمانی را
پیشاپیش در آغوش خواهد گرفت البته اگر نکونام و تیمش اجازه دهند!

سه انگیزه بزرگ نکونام برای بازی استقالل

جواد نکونام که به تازگی با فوالد به مرحله حذفی لیگ قهرمانان صعود کرده ،امشــب
در صورت بردن اســتقالل میتواند اعتبار مربیگریاش را باالتر ببرد .هیچکدام از حریفان
استقالل در  26بازی قبلی موفق به بردن این تیم نشدهاند و برد فوالد در این بازی اهمیت
ویژهای پیدا میکند .فوالد بازی رفت را به شوت هولناک مهدیپور باخت ،ولی حکایت
بازی در اهواز متفاوت است .نکونام از زمان بازگشت به نیمکت فوالد تنها یک شکست
خانگی داشته که به بازی هفته بیست و یکم مقابل ذوبآهن برمیگردد .نکونام فوالد
را در هفته چهارم تحویل گرفت ،وقتی این تیم در رده یازدهم بود .فوالد نیمفصل را در
رده هفتم به پایان برد ،ولی نکونام وعده داد که با اضافه شدن بازیکنان جدید هدف آنها
حضور در منطقه ســهمیه خواهد بود .پیشــروی فوالد تا رده چهارم جدول ادامه داشــته،
ولی گلگهر در یک امتیازی آنهاســت و نکونام بــرای اطمینان از حفظ ایــن رتبه در این بازی
هم میخواهد به سه امتیاز برسد .البته انگیزههای نکونام در بازی مقابل تیم سابقش فقط به
رقابت امتیازی محدود نمیشود .او پیشتر نامزد نشستن روی نیمکت استقالل بوده و به لطف
کارنامه خوبش در آینده هم گزینه این نیمکت پرطرفدار خواهد بود .او یک بار در لیگ نوزدهم
توانست استقالل مجیدی را ببرد و در فینال جام حذفی فصل قبل هم او را شکست داد ،در حالی
که دو بار در ورزشــگاه آزادی مغلوب این مربی شــده .نکته جالب دیگر اینکه نکونام در بازگشــت
از لیگ قهرمانان آســیا در عربســتان ،فقط با مربیان استقاللی روبهرو شــده .فوالد در هفته بیست و
پنجم با گلگهر قلعهنویی به تســاوی یک بر یک رســید و هفته گذشــته صنعت نفــت منصوریان را
یک بر صفر شکست داد .او امشــب در پنجمین تقابل با مجیدی با شــناخت کاملی از حریف تیمش
را میچیند و بر خالف بازی رفت دســتش برای تغییرات و ترکیبهای مختلف پر اســت .با این حال او
خوب میداند که بردن استقالل این فصل چه چالش دشواری است.

نفت مسجدسلیمان و نساجی

رضا مهاجری در فکر فرار

پیــش وقتــی رضــا مهاجــری جای
چنــد هفتــه
را در نفــت مسجدســلیمان گرفــت،
محمــود فکــری
تند او بایــد در هفــت هفتــه پایانــی
رســانهها نوشــ
گــه داشــتن تیــم خوزســتانیها از
مســابقات بــرای ن
ـتم گــذر کنــد؛ از ذوبآهــن ،تراکتور،
هفت خوان رسـ
جی ،گلگهر ،صنعت نفت آبادان
فجر سپاسی ،نســا
مهاجری تا به امــروز از  ۴خوان اول
و اســتقالل تهران.
ـته .بازی اولــش را در عین نابــاوری از
به ســامت گذشـ
در بــازی دوم بــا تراکتور مســاوی کرد
ذوبآهــن بــرد،
بــازی  ۶امتیــازی را بــه فجرسپاســی
و بعــد در شــیراز
جدسلیمان که تا به امروز  ۱۳باخت
نباخت .نفت مس
یآید،
مین تیم بازنده جدول به حســاب م 
داشــته و دو
متحمل شکســت نشده و همه اینها
هنوز با مهاجری

ینیوم اراک  -صنعت نفت آبادان

نبرد شخصی در سیرجان

تیر آخر ترکش محرم
سام ستارزاده

شکســتدادن پرســپولیس در  ۴بــازی اخیــر پرســپولیس
و ســپاهان ،بــرای شــماره  ۴دوستداشــتنی طالییپوشــان
یــک مأموریــت نافرجــام بــود؛ امــا در پــرده هفتادونهــم نســخه
ایرانــی الکالســیکو ،نویدکیــا چــارهای جــز جنگیــدن بــرای بــرد
نــدارد .پیــروزی در بــازی بــزرگ هفتــه بیســتوهفتم لیــگ،
بــرای شــماره  ۴ســابق ســپاهان بهمراتــب بیشــتر از فتــح یــک
نبــرد حســاس و 6امتیــازی اســت؛ میتــوان گفــت ،نتیجــه ایــن
رویارویــی میتوانــد امضایــی بــر حکــم بقــا یــا برکنــاری نویدکیــا
بــرای لیــگ بیســتودوم باشــد.
محمدرضــا ســاکت دقیقــاً در مقطعــی کــه بهدنبــال
ســرمربی مطــرح خارجــی بــرای جایگزینــی امیــر قلعهنویــی
بــود ،پــس از تصویــب قانــون ویرانگــر منــع جــذب مربیــان
خارجــی ،بــه نویدکیایــی میــدان داد کــه پیشــتر حتــی روی
نیمکــت تیمهــای پایــه ســپاهان نیــز ننشســته بــود .ســاکت
اخیــراًنیــز بــا توجــه بهمــدت سهســاله قــرارداد میــان ســپاهان و
نویدکیــا ،از ادامــه کار وی حمایــت کــردهبــود ،امــا ایــن وعــده نیــز
نمیتوانــد تضمیــن بقــای جایــگاه محــرم باشــد ،اگــر او پــس از دو

نکونام :فکر میکنم قهرمانی استقالل مسجل شده است
جــواد نکونــام ســرمربی فــوالد پیــش از دیــدار تیمــش
مقابــل اســتقالل گفــت« :ایــن بــازی بــرای اســتقالل خیلــی مهــم
اســت.
آنهــا بــرای رســیدن بــه قهرمانــی  4بــازی در پیــش دارنــد
و همــه تمرکزشــان ایــن اســت کــه بــه قهرمانــی برســند .فکــر
میکنــم قهرمانــی اســتقالل مســجل شــده و از دســت دادن 7
امتیــاز در ایــن مــدت ســخت اســت».

قانون اول فوتبال:

او اضافــه کــرد« :از آخریــن بــاری کــه تیــم اســتقالل قهرمــان
شــده و مــن در آن حضــور داشــتم ،ایــن تیــم نیــاز بــه ســه امتیــاز
دارد تــا بــه هدفــش برســد.
اســتقالل تیــم قابــل احترامــی اســت کــه تاکنــون باخــت
نداشــته .تمرکــز روی تیــم خودمــان اســت و آمادگــی الزم بــرای
ایــن بــازی داریــم و میخواهیــم بــا فعــل خواســتن بهتریــن
عملکــرد را داشــته باشــیم و حداکثــر امتیــاز را کســب کنیــم».

هر بازند های محکوم به اخراج است
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سعید زاهدیان

مثبتیاست برای مردم شهر اولینها.
خبرهای
ســلیمانیها حــاال امــروز بایــد در
مسجد
خت به مصاف قهرمان جام حذفی
دیداری ســ
صاف نســاجی که البتــه بحرانزده
برونــد .به م
میآیــد و هفته پیش مجبور شــد به
به حســاب
ســرمربیاش را کنار بگذارد .امروز تیم
دالیل اخالقی
سماعیل اســماعیلی هدایت میکند.
قائمشهری را ا
صــورت موقــت عنــان کار را در دســت
مربــی کــه ب ه
عث میشــود تا آنالیز نســاجی برای
گرفتــه و همین با
ها سخت شــود.مهاجری به خوبی
مسجدســلیمانی
زش در بازی امــروز میتواند معادالت
میدانــد که لغ
حســابی عــوض کند .بخصــوص که
پاییــن جــدول را
یهای آینده آنها اص ًال آسان نیست.
باز

ســال نخســت برنامـهاش ،دســتاورد امیدبخشــی نداشــتهباشــد.
تکــرار نایبقهرمانــی لیــگ ،تنهــا فتــح ممکــن شــیرهای
اصفهــان اســت؛ و گرفتــن ســه امتیــاز جــدال بــا پرســپولیس،
الزمــه مهــم رســیدن بــه آن اســت؛ امــا نویدکیــا ناچــار اســت
تیمــی خســته از بازیهــای فشــرده آســیایی را راهــی تبریــز کنــد.
آثــار افــت جســمی و حتــی روحــی در بــازی دانیــال اســماعیلیفر
و امیــد نورافکــن ملیپــوش کامــ ً
ا مشــهود اســت .آقــای گل
لیــگ بیســتم و نفــر شــماره یــک خــط آتــش رقیــب در فصــل
گذشــته ،فرصتطلبــی الزم را در نــوک پیــکان تیــم از خــود
بــروز ندادنــد .مســعود ریگــی و محمدرشــید مظاهــری نیــز تنهــا
ســایهای از دو وزنــه قابلاتــکای اســتقالل ســال قبــل بودنــد.
انتظــارات هــواداران اصفهانــی از تیــم پرســتارهای کــه بــرای
فصــل فوتبالــی جــاری بســته شــد ،بــه هیــچ عنــوان بــرآورده
نشــدند .ســپاهان پرســتاره ،در حالــی مقابــل زهردارتریــن خــط
حملــه لیــگ قــرار میگیــرد کــه دقیقــاً در دو مــاه گذشــته ،در
 ۹بــازی آســیایی و داخلــی موفــق بــه ثبــت کلینشــیت نشــده
اســت .سنتشــکنی ،تنهــا چــاره پیــشروی نویدکیــا اســت؛
چــارهای کــه اگــر آن را نیندیشــد ،ارتــش ســرخ پایتخــت میتوانــد
هــم پرونــده ایــن فصــل ســپاهان را ببنــدد و هــم پرونــده
ســرمربیگری وی در تیــم محبوبــش را.

درباره محرم نوی
دکیا نوشتن آسان نیست؛ او در زمره
فوتبالیستهای درجه
یک فوتبال ایران قرار میگیرد که
مشابهاش هر  20سال
یک بار هم شاید ظهور نکند .محرم
پسر سپاهان ،فوتبالی
ستی متعهد به این باشگاه بود که
بهدلیل مصدومیتهای
فراوان به آنچه استحقاقش بود،
نرسید .او میتوانست
مثل نکونام یا مهدویکیا  10سال در
فوتبال اروپا بدرخشد اما
آسیبدیدگیهای متوالی اجازه این
اتفاق را به نویدکیا نداد.
اما عالم مربیگری چیز دیگری است
و یک مربی به اندازه دوران
فوتبالش زمان ندارد .اگر حمایت
مدیران سپاهان نباشد،
او هم به مانند بسیاری از مربیان
جوان که بهدلیل حضور
بدموقع در مسئولیتهای مهم -از
مربیگری در تیمملی تا
پرسپولیس و استقالل و دیگر تیمهای
بزرگ -عمر کوتاهی خو
اهد داشت و چارهای نداریم تا نامش
را در دایره «مربیان س
وخته» قرار دهیم .جالل چراغپور
نمونهای بارز از مربیان
جوانی بود که حضور بدهنگام او در
تیمملی باعث شد تا بس
وزد و به آنچه استحقاقش را داشت،

نرسد .محرم در سپاهان
مرتکب اشتباهات متعددی شد؛
او برخالف همنسل خود
جواد نکونام ،فلسفهای را برای
تیمش درنظر گرفت که
چشمنواز بود اما نتیجه در فوتبال
همواره حرف اول و
آخر
را میزند .محرم نمیدانست که
فرصت در مربی
گری
مح
دود است و با اینکه او در اصفهان
بینهایت محب
وب
اس
ت،
اما باشگاه سپاهان که سالها در
حسرت قهرم
انی
اس
ت،
آن
قدر صبور نیست که به او بیش از
این فرصت د
هد.
خبر
مذا
کره با برانکو یا مربیانی که کارنامه
موفقیتآم
یزی
دا
رند،
ن
شان میدهد که اگر سپاهان دوئل
امروز را به
پرس
پولی
س
بب
ازد ،باید پایان کار محرم با سپاهان را
اعالم کن
یم.
م
حرم
4
ه
فته
برای بقا فرصت دارد .شاید اگر در
این هفت
ه
ها
طوف
انی
و
م
قتدرانه بازیهایش را ببرد و سهمیه
آسیایی
بگی
رد،
تا
حدو
دی
نظرات در مورد او تغییر کند؛ البته
شاید
پیر
وزی
قا
طع
در
این
4
هفته هم برای او کافی نباشد .اگر
م
حرم
از
سپا
هان
برکنار شود ،طالییترین فرصت
برای تب
دیل شدن به یک مربی بزرگ را از
دست
داده
و مثل مربیان جوانی که بهدلیل
کمت
جرب
گی خیلی زود سوختند ،هیچگاه
به
رؤی
اهای
ش در مربیگری نرسد.

هوادار  -فجرسپاسی

آلوم

تیمت را نجات بده!

نبرد تمام استقاللی!

متی و نفت با منصوریان .دو استقاللی
آلومینیوم با رح
لهای جذاب
متفاوت .تقابل آن دو ،یکی از تقاب 
در تیمهایی
یشود از
طقه ســقوط فاصله گرفتهاند و م 
است .دو تیم از من
یگ برتر بیســت و دوم هم هســتند.
همین حاال گفت که در ل
دول و این چیزهــا مچاندازی رحمتی و
این بــار اما فارغ از ج
وی چشــم میزند .علی منصور چند
منصوریان اســت که ت
یگ برتــر مربیگری کرده اما ســید یکی
ســالی هســت که در ل
این حال رحمتی یــک ویژگی ذاتی
از آن کمتجربههاســت .با
وری اســت که دوســت نــدارد در هیچ
دارد و شــخصیتاش ط
این را در همین یکی ،دو فصلی که در
مســابقهای بازنده باشــد.
بت کرده .او که تیمش پرسپولیس را
پدیده و آلومینیوم بوده ثا
دارد تا مقابل همبازی سابق خودش
برده ،حاال اص ًال دوســت ن
مینیوم یک بازی هم با استقالل دارند
بازنده باشد .رحمتی و آلو
یدار قطعاً برای ســید ،هیجان دارد و
و آن مســابقه هم مثل این د
جذاب خواهد بود.

رای سالها در لیگ یک حضور داشت.
فجرسپاسی ب
زمانی ،کارخانه ســاخت بازیکن بود و
تیمی که یــک
یگ برتــر و حتی تیم ملــی هدیه داد،
کلی ســتاره به ل
فوتبــال ایران بود تــا اینکه دوباره ســر و
گوشهنشــین
در لیگ برتر پیدا شــد .آنهــا با هلهله
کلــه «کاکوهــا»
رین ســطح فوتبال ایران رســیدند؛ با
و شــادی به باالت
کن بیادعا که قرار بود ســتاره شوند
یک مشــت بازی
رگ برای تیمهایی مثل فجر وجود
اما یک فرمول بز
در لیــگ بمــان و ســال بعــدی برای
دارد :ســال اول،
گ .فجریها بــا این مشــکل ،مواجه
پیشــرفت بجنــ
در ســال اول ،نیــاز دارنــد کــه در لیگ
شــدهاند .آنهــا
ظیفهای اســت که شــهرام گــودرزی،
بماننــد و این و

شــیرازی باید بــه بازیکنانش دیکته
کاپیتان تیم
روی نیمکت فجــر شــاید خیلی دیر
کنــد .تغییــر
اعتقاد بر این اســت که ســهمیه شهر
انجام شــد ولی
فــظ در لیگ برتــر میماند به شــرط آن
ســعدی و حا
آینده ،شــهرام بتوانــد قبل از خروج
یهای
که در باز 
کن ،آنهــا را در حلقه اتحاد قانع کند
بازیکنان از رخت
وپ ،بیشــتر بجنگنــد و قدر هــر ثانیه از
که برای هــر ت
وظیفه حفظ فجــر در لیگ ،برعهده
لیگ را بداننــد.
زیانش اســت اما آیــا میتوانند از این
گودرزی و همبا
لند بیــرون بیایند .امــروز ،یکی از آن
مأموریت ســرب
تســاز بــرای
روزهــای سرنوش 
فجریهاست.

مس رفسنجان  -گلگهر

شهر خودرو – پیکان

شهرسوختــــه

نتهــای جــدول ایــن فصــل یک حس
زل زدن بــه ا
ـراه دارد .آنجــا کــه فانوس به دســتان
افســوس بــه همـ
یرســیم
را دوره میکنیــم و بهنــام تیمی م 
لیــگ برتــر
مین خــاص در انتهای جــدول بیتوته
کــه از یک ســرز
درو از دیــار ســربداران کــه از همــان
کــرده .شــه رخو
جای خــود را از انتهای جــدول تثبیت
ابتدای فصــل
کان نخورد تا کاندیدای اصلی ســقوط
کرد و از قعر ت
کــه نزدیک به یــک فصل رنــگ برد را
باشــد .تیمی
ابتــدای فصل مدام آبســتن اتفاقات
ندیــد و از همان
بود که نمونه آن را در هیچ کجا ســراغ
حیرتانگیزی
تصابهــای ســریالی گرفته تــا حضور
نداریــم؛ از اع
ــان دو ســرمربی ســر تمریــن! اوضاع
همزم

درو را میتوان از نام این تیم اســتنتاج
آشــفته شــهرخو
بک زوج و فرد نام این تیم بین دو واژه
کرد؛ جایی که به س
درو در طول فصل در حــال تغییر بود!
پدیده و شــه رخو
نخســتین تجربه سرمربیگری خود
داود سیدعباسی در
ثدار تیمی شــده کــه حتی وضعیت
در لیگ برتــر میرا
شــخص نیســت و پــر واضح اســت با
مالکیتــش نیــز م
ً شانســی بــرای نجات تیم شــهرش
ایــن شــرایط تقریبا
رزمینی که با آن ابومســلم رؤیایی و
نخواهد داشت .ســ
جوانمرگشده ،روزی سری در میان
نوستالژیک و البته
شــه ســفیرانش در تیم ملی جوالن
ســرها داشت و همی
ســی با این تیم ورشکسته هیچ وقت
میدادند .سیدعبا
به کرانه آرامش نرسید و چه حیف.

الماسی که هنوز
درخشان است

دارد در فوتبال ایران میدرخشد ،با
سالهاست که
مان جذابیت .او گادوین منشا است.
همان کیفیت و با ه
ماال آقای گل لیگ برتر بیست
یگ و احت ً
آقای گل فعلی ل
نشا ،کوین یامگا بیشترین گل را زده ،اما
و یکم .بعد از م
بیشتری برای آقای گل شدن دارد .منشا
منشا شانس
از مهمترین بازیکنان فعلی فوتبال
بدون شک یکی
کنی که در پیکان و پرسپولیس بوده،
ایران است .بازی
لگهر هم گلهای زیادی
به استقالل رفته و در همین گ 
شان رفسنجانیها کسی است که در نبرد
زده .الماس درخ
شک دوربینها را روی خودش زوم
با تیم سابقش بدون
های زیادی برای این بازی دارد و جدا از
خواهد کرد .او انگیزه
تیمش ،میخواهد کفش طالی فوتبال را
تالش برای موفقیت
ویترین افتخارات خودش اضافه کند.
به

پروژه بازگشت محبوبیت

دیــه دادن امتیــاز بــه حریفــان در
دی شــرایط عجیبــی پایانــی و ه
ب ـرای یحیــی گلمحم ـ
کــه اســتقالل در مســیر قهرمانــی
حتــی فکــرش را هــم شــرایطی
بــه وجــود آمــده اس ـت؛ او
ــن موضــوع کمــک شــایانی ک ـرده
عنــوان قهرمانــی اس ـت ،بــه ای
دو
نمیکــرد بعــد از کســب
رای بازگردان ـدن محبوبیت ـش ،نیــاز
دن پرســپولیس بــه اس ـت .او ب ـ
ً
ـان
ـ
در لیــگ و یــک بــار کش
ـک کار بــزرگ دارد؛ مثــا شکســت
آســیا ،بــا تســاوی بــه انجــام یـ
فینــال لیــگ قهرمانــان
ـاره ســپاهان ،خــارج از خانــه در
ـر ذوبآهــن تحــت دادن دوبـ
خ ـارج از خانــه برابـ
بــدون تماشــاگر .درســت مثــل
ران قــرار بگیــرد .اســتادیومی
وادا
فشــار شــدید هــ
در دیــدار رفــت رقــم خــورد و او
ـاور نیســت کــه بــا اتفاقــی کــه
بــرای او قابــل بـ
طالییهــا را از پیــش رو بــردارد.
واداران پرســپولیس موفــق شــد
چشــمانش ،حملــه هـ
اگــر میخواهــد بــا آرامــش کامــل
اهد باشــد؛ همانهــا گلمحم ـدی
ـ
در فضــای مج ـازی را ش
ـده هــم روی نیمکــت پرســپولیس
بهشــدت از ایــن در فصــل آینـ
شــته
لهای گذ
یمانــده،
کــه در ســا 
نــد ،نیــاز دارد تــا در هفتههــای باق 
یکردنــد و هــر بــار کــه بما
مربــی حمایــت م 
واداران را بــه دســت بیــاورد .البتــه
ریدنــد .حــاال آنهــا دوبــاره دل هـ
قهــر کــرد ،نــازش را خ
وان از او انتظ ـاری بابــت قهرمانــی
دان یحیــی تبدیــل دیگــر نمیت ـ
بــه مهمتریــن منتقــ
ـون اســتقالل تنهــا بــا چنــد گام کوتــاه،
ربی پرســپولیس در داشــت چـ
شــدهاند و از ســرم
مــیرود و بــه ســریال قهرمانیهــای
ی پیاپــی روی ســکو

طیلــ
تع
هــا،
ض
مــورد تعوی 
پایــان میدهــد امــا هنــوز شــانس
ـم و حتــی چینــش پرســپولیس
ـ
تی
ازی
تمریــن ،بدنسـ
ــده اســت .گلمحمــدی در ابتــدا
ســؤال میپرســند قهرمانــی زن
ترکیــب اصلــی
تیــم خــودش برنــده باشــد و س ـپس
نطــور بایــد همــراه
و او بایــد پاســخگو باشــد .ای 
کســت اســتقالل را بکشــد .او چهــره
اســت؛ یحیــی بخــش انتظــار ش
کــه مشــخص
امــروز اســت؛ حــاال همــگان ،ایــن
وبیــت خــود را از ویــژه بــازی
محب
بزرگــی از
را «تیــم یحیـی» میداننــد و انتظــار
بتــه محرومیــت از پرســپولیس
دســت داده و ال
ـای پیــروزی و موفقیــت دارنــد.
حضــور روی نیمکــت در هفتههـ

