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تيميكهنبازدقهرمانميشود
استقالل در نيمه دوم بازي با فوالد خوزستان كامالً شبيه قهرمان ها شد اما قبل 
از اين بازي هم استقالل شانس اول قهرماني به نظر مي رسيد به يك دليل ساده 
كه آن هم نباختن در ۲۶ بازي قبلي بود.   حاال و با احتساب برد ديشب در اهواز 
استقالل ۲۷ هفته اســت كه نباخته و مي تواند يك قهرماني خاص و بدون 
شكست را جشن بگيرد. استقالل در شروع بازي ديشب هم مي توانست به گل 
برسد اما انگار قرار بود با دو گل ديدني جشن بگيرد. گل هايي كه حسين  زاده 
و صالح حرداني زدند خيال همه اســتقاللي ها را بابت قهرماني راحت كرد. 
گل هايي كه يكي از ديگري قشــنگ تر بود و البته يك بار ديگر نشان داد كه 
استقالل قبل از اينكه به مهره ها متكي باشد، يك تيم خوب است كه ۲۷ هفته 
شكســت نخورده و طبعاً مستحق تعريف و تمجيد است. در تمام پنج سال 
گذشته كه پرسپوليس قهرمان شد، ساختار دفاعي خوبي داشت. مهم ترين 
كار مجيدي و گابريل پين هم اين بود كه ابتدا ساختار دفاعي استقالل را درست 
كردند و سپس سراغ فاز هجومي رفتند. در ليگ برتر ايران كه سطح فني تيم ها 
خيلي باال نيست، گل نخوردن به مراتب مهم تر از گل زدن است چون به قول 
فوتبالي ها اگر گل نخوري، باالخره آن جلو يكي توپ را وارد دروازه رقبا مي كند. 
استقالل هم با وجود آنكه چند هفته پياپي مساوي كرده بود، در اين دو هفته 
مقابل شــهرخودرو و فوالد برنده شــد تا جام قهرماني را لمس كند اما براي 
رسيدن به اين مهم ركورد شكست ناپذيري را نبايد فراموش كرد. ركوردي كه 

به سادگي حاصل نشد و از عوامل اصلي موفقيت استقالل بود. 
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نفت مسجدسليمان 1 
 نساجي 1

نفت زور بردن ندارد
نساجي در بدترين شرايط به بازي با نفت مسجدسليمان رسيد. پس از ناكامي 
دو هفته اخير، ساكت الهامي اخراج شد. شاهرخ بياني هم رفت تا تيم با هدايت 
موقت اســماعيل اسماعيلي به ميدان بيايد. او نيز همه را دوباره به تركيب 
برگرداند، كســاني كه در اين دو بازي نبودند!  از آن طرف نفت براي بقا بايد 
در خانه پيروز مي شــد. وقتي دو رقيب اصلي اين تيم يعني شــهرخودرو و 
فجر سپاسي به ترتيب مساوي كردند و باختند، نفت صاحب بهترين فرصت 
بود تا با اين 3 امتياز فاصله  اش را با ديگران زياد و بقايش را تضمين كند اما 
در شروع مسابقه با وجودي كه نفت حمله مي كرد اين مهمان بود كه به گل 
رسيد.  كريم اسالمي- غايب دو بازي قبل- زننده اين گل در دقيقه 3۲ بود. 
در نيمه دوم مهاجري هرچه داشــت رو كرد اما تا پايان ۹۰ دقيقه عليرضا 
حقيقي مانع باز شدن دروازه شده بود. سرانجام در دقيقه دوم وقت هاي اضافه 
نفت به هر زحمتي كه بود توسط امين اسدي گل مساوي را زد تا حداقل در 

خانه بازنده نباشد اما اين مساوي دردي از نماينده شهر اولين ها دوا نكرد.

امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازیتيمردیف
۲۷18۹۰3۷1۰۲۷۶3استقالل 1
۲۷15۹338۲۰1854پرسپوليس ۲
۲۷15۷53۹1۷۲۲5۲سپاهان3
۲۷1۰1۲53۰۲۶44۲گل گهر4
۲۷11۹۷۲5۲144۲فوالد5
۲۷11883۶۲۶1۰41مس ۶
۲۷۷13۷۲3۲3۰34پيكان ۷
134-۲۷81۰۹1۷18هوادار 8
334-۲۷۷13۷18۲1آلومينيوم ۹
433-۲۷۹۶1۲18۲۲ذوب آهن 1۰
53۲-۲۷8811۲1۲۶صنعت نفت 11
8۲۹-۲۷5148۲۲3۰نساجی 1۲
۷۲5-۲۷51۰1۲۲1۲8تراكتور 13
1۹۲۰-۲۷311131۲31نفت مسجدسليمان 14
1۶1۷-۲۷۲1114۹۲5فجرسپاسی 15
۲۲1۶-۲۷۲1۰151۶38شهرخودرو 1۶

 لیگ برتر )خلیج فارس(
PERSIAN GULF PRO LEAGUE

ازمتنبازي
پرسپوليس و سپاهان يكي از حساس ترين ديدارهاي 
هفته بيســت و هفتم ليگ برتر را در ســيرجان برگزار 
كردند. بر اساس حكم كميته انضباطي ديدارهاي رفت 
و برگشــت اين دو تيم در زمين بي طرف برگزار شد و 
پرسپوليسي ها هم بعد از كلي كش و قوس سيرجان را 
به عنوان ميزبان ديدار خود برابر سپاهان انتخاب كردند. 
گل محمدي كه خودش در اين ديدار محروم بود، تيمش 
را با چند تغيير نسبت به ديدار مقابل ذوب آهن به مصاف 
سپاهان فرستاد. پرسپوليس براي اين بازي نفراتي چون 
وحيد اميري، فرشــاد فرجي، عيسي آل كثير و سعيد 

آقايي را به دليل مصدوميت در اختيار نداشــت. براي 
ديدار ديشب علي شجاعي در سمت چپ خط دفاعي 
جانشين سعيد آقايي شد. اميد عاليشاه هم بعد از پشت  
سر گذاشتن يك جلســه محروميت به تركيب اصلي 
بازگشت و جانشــين حامد پاكدل شد. سومين تغيير 
پرســپوليس هم مربوط به مركز ميــدان بود و كمال 
كاميابي نيا بعد از چند بازي نيمكت نشيني جانشين رضا 
اســدي شد. بازي در نيمه نخست تقريباً متعادل بود و 
توپ بيشتر در ميانه هاي ميدان در جريان بود. با اين حال 
سپاهان موقعيت هاي بهتري داشت و موفق شد از يكي 
از فرصت هاي گلزني  اش هم استفاده كند و به گل برسد. 

  دقيقه1۹: ضد حمله سريع سپاهاني ها از سمت راست، 
محمدرضا حســيني در موقعيت مناسب قرار گرفت ولي 

شوت مهاجم اين تيم به تير دروازه برخورد كرد. 
نيمه دوم را سپاهان بهتر آغاز كرد و در همان دقايق 
ابتدايي و روي اشتباه مسلم حامد لك به گل دوم رسيد. 
  دقيقه5۶: ســانتر رضاييان از روي ضربه كرنر با 
ضربه سر ابراهيمي همراه شد ولي توپ با بدشانسي به 

تيرك سپاهان خورد. 
بعد از دريافت گل دوم، پرسپوليس كمي به خودش 
آمد و حمله كرد. شاگردان يحيي چند فرصت گلزني هم 
به دست  آوردند تا اينكه يك بار موفق به گلزنی شدند. 
در نهايت هم با توجه به برتري استقالل مقابل فوالد و 
شكست پرسپوليس، قهرماني آبي ها قطعي شد. در واقع 
شكست پرســپوليس حكم قهرماني رودهنگام رقيب 

سنتي را 3 هفته مانده تا پايان بازي ها امضا كرد. 

شرحگلها
  دقيقه3۶: سانتر نورافكن با دفع 

ناقص مدافعان پرسپوليس همراه شد و بعد 
از آن ضربه حسيني پس از بلوكه شدن توپ 

به نژادمهدي رســيد و او با يك شوت سرضرب 
دروازه لك را باز كرد )پرسپوليس صفر - سپاهان 

يك(. 
  دقيقه48: سانتر بلند سروش رفيعي از روي ضربه 
ايســتگاهي با اشــتباه عجيب و غريب حامد لك در 
توپ گيري و اثرگذاري سجاد شــهباززاده وارد دروازه 

پرسپوليس شد )پرسپوليس صفر- سپاهان ۲(. 
  دقيقه82: علي نعمتي روي يك ارســال مواج از 
جناح چپ با ضربه سري دقيق فاصله را به حداقل رساند 
و پرســپوليس را اميدوار كرد هرچند كه سپاهاني ها 

معتقد بودند او در موقعيت آفسايد قرار داشت. 

پرسپوليس  حكم قهرمانی 
استقالل را امضا كرد

پرسپوليس  1
 سپاهان 2
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حامد لك، علي نعمتي، سيدجالل حسيني 38- عليرضا 
ابراهيمي ، علي شجاعي ۷۲- سعيد آقايي، رامين رضاييان 
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حسیني جواب بازيكن فوالد را داد  
در حدي نيستي كه به ما بگويي شادي نكنيم 

حسين حسيني پس از پيروزي ارزشمند استقالل مقابل فوالد خوزستان، 
قهرمان شــدن استقالل را به مراتب مهم تر از حفظ ركورد كلين شيت خود 
عنوان كرد و پيرامون درگيري پيش آمده در انتهاي مسابقه با محمد آبشك 
نيز بدون اينكه نامي از اين بازيكن بياورد به خبرنگاران گفت:اين بازيكن فوالد 

در حدي نيست كه به ما بگويد داخل زمين شادي نكنيم. 
برخورد سرد منصوريان و رحمتي  

عليرضا منصوريان و سيدمهدي رحمتي كه در استقالل اختالف پيدا كرده بودند، 
ديشب و قبل از بازي تيم هاي آلومينيوم اراك و صنعت نفت آبادان برخورد سردي 
با هم داشتند. اين دو نفر البته با هم دست دادند اما زمان اين دست دادن بسيار 
كوتاه بود و پس از آن منصوريان چند نفر از اعضاي كادر فني و بازيكنان آلومينيوم 
اراك را حسابي به آغوش كشيد.   ديدار تيم هاي آلومينيوم اراك و صنعت نفت 
آبادان در نهايت با برتري ۲-يك شاگردان سيدمهدي رحمتي به اتمام رسيد تا 

آنها به نوعي باخت هفته گذشته مقابل گل گهر سيرجان را فراموش كنند. 
حمله پرسپوليسي ها به حامد لك  

هواداران پرسپوليس در همان نيمه اول بازي تيم هاي پرسپوليس و سپاهان 
انتقادات زيادي از حامد لك به عمل آوردند. پرسپوليسي ها با اشاره به گلي 
كه لك خورد و چند واكنش بدي كه داشت، اعتقاد داشتند اين دروازه بان در 
حد پرســپوليس نيســت و عليرضا بيرانوند بايد هرچه ســريع تر برگردد. 
پرســپوليس قبل از اينكه از ســپاهان گل بخورد هم با ضربه حسيني تير 
دروازه  اش لرزيده بود و در نيمه اول اصاًل نتوانست فوتبال خوبي را به نمايش 
بگذارد به طوري كه سپاهاني ها اگر كمي بيشتر دقت مي كردند، مي توانستند 
در اين نيمه گل هاي بيشتري را هم بزنند. لك البته در دقيقه 41 توپ شهريار 

مغانلو را به خوبي مهار كرد تا مانع به ثمر رسيدن گل دوم سپاهان شود. 
سريال مصدوميت ها در پرسپوليس  

به نظر مي رسد سريال مصدوميت ها نمي خواهد دست از سر پرسپوليس 
بردارد. بعد از عيسي آل كثير و وحيد اميري كه ليگ را از دست دادند، 
ديشب سيدجالل حسيني هم مصدوم شد و در همان نيمه اول جاي 
خود را به عليرضا ابراهيمي داد. سيدجالل هرچه تالش كرد نتوانست 
به بازي ادامه دهد و در نهايت روي نيمكت رفت تا امروز وضعيت دقيق 
آســيب ديدگي او مشخص شود. با اين حســاب بايد ديد آيا كاپيتان 

پرافتخار پرسپوليس به بازي پنج شنبه تيمش مي رسد يا نه؟
انتقاد شديد از كادر فني پرسپوليس  

انتقاد هواداران پرسپوليس از كادر فني اين تيم در پايان نيمه اول بازي با سپاهان 
شروع شــد! در حالي كه هنوز يك نيمه از اين بازي باقي  مانده بود، بسياري از 
هواداران پرسپوليس در فضاي مجازي به يحيي گل محمدي و دستيارانش حمله 
كرده و نوشتند با اين كادر فني ما هرگز قهرمان نخواهيم شد. البته رضا درويش 
اعالم كرده بود كه گل محمدي در پرسپوليس مي ماند و به كارش ادامه مي دهد 
اما به هر حال بايد ديد بعد از اتفاقات بازي هاي ديشب چه سرنوشتي در انتظار 
يحيي و دستياران او خواهد بود؟  به نظر مي رسيد پرسپوليسي ها قبل از بازي با 
ســپاهان خبر پيروزي استقالل در اهواز را شنيده اند چراكه در نيمه اول شاهد 

نمايش ضعيف آنها در مقابل شاگردان محرم نويدكيا بوديم. 
حسين زاده: خوشحالم كه گلم، گل قهرماني شد   

اميرحسين حسين  زاده با ضربه دقيقي كه در اوايل نيمه دوم به سمت دروازه 
فوالد شليك كرد، گره مسابقه را به نفع استقالل گشود و گل اول آبي ها را به 
ثمر رساند. حسين  زاده در پايان مسابقه با اشاره به گل خودش گفت: آن گل 
و اين موفقيت حاصل زحمت همه بچه  هاست. البته خيلي خوشحالم كه گلم 
شرايط بازي را به سود استقالل عوض كرد و عماًل به گل قهرماني ما بدل شد. 

اميدوارم بتوانيم باز هم در آينده هواداران استقالل را خوشحال كنيم. 
گام بزرگ سرخ ها به سوي چهارگانه قهرماني  

ليورپول مثل فينال جام  اتحاديه، در فينال جام حذفي انگليس هم چلسي را در 
ضربات  پنالتي شكســت داد تا در قهرماني مسابقات حذفي انگليس دبل كند. 
ورزشگاه ومبلي مثل هميشه ميزبان نبرد فينال جام حذفي انگليس بود كه اين 
فصل همانند جام  اتحاديه بين چلسي و ليورپول برگزار شد و پس از تساوي بدون 

گل در 1۲۰ دقيقه، ليورپول در ضربات  پنالتي ۶-5 برنده و قهرمان شد. 

فرهاد مجيدي پس از پيروزي مهم استقالل در 
اهواز مدعي شد هنوز قهرماني را قطعي نمي داند 
ولي از نظر او، شاگردانش لياقت فتح ليگ برتر را 
دارند. چكيده حرف هاي سرمربي استقالل را 

بخوانيد.
  واقعاً بايد به بازيكنانم خسته نباشيد بگويم. 
اگر استقالل صاحب موفقيتي در رقابت هاي اين 
فصل شده سهم عمده آن متعلق به آنهاست. در 
هر دو نيمه برتر از حريف بوديم و شاگردانم نشان 

دادند لياقت فتح رقابت هاي ليگ برتر را دارند. 
  ما هنوز به طور قطعي قهرمان نشده ايم و به 
همين خاطر بدون توجه به نتيجه بازي پرسپوليس 
و سپاهان براي مسابقه هفته آتي برنامه ريزي 
مي كنيم تا با برتري مقابل آلومينيوم اراك قهرماني 
خودمان را قطعي كنيم. به بچه ها گفته ام حتي اگر 
همين امشب هم قهرمان شويم بايد در تمام 
ديدارهاي باقيمانده نيز با تمام قدرت بازي كنيم. 

  از اول فصل بر اساس سيستم خريد كرديم. 
همين صالح حرداني در پست خود بهترين 
محمدحسين  اينكه  وجود  با  است.  بازيكن 
مرادمند و سياوش يزداني را از ما جدا كردند اما 
حضور رافائل به استقالل خيلي كمك كرد. 
اميدوارم مرادمند و يزداني هم براي حضور در 
جشن قهرماني استقالل بيايند چون واقعاً در اين 

اتفاق ارزنده سهم مهمي داشته اند. 
  عدم حضور استقالل و پرسپوليس در ليگ 
قهرمانان آسيا واقعاً فاجعه است. ما خيلي روي اين 
مسابقات حساب كرده بوديم اما اين دو تيم بزرگ 
ايراني را از مسابقات كنار گذاشتند. اميدوارم اين 
مشكل حل شود و اجازه حضور مجدد به استقالل 

و پرسپوليس در مسابقات آسيايي بدهند. 
  بابت خلق ركورد نباختن در رقابت هاي ليگ 
دوباره  اما  مي كنم  افتخار  بازيكنانم  به  برتر 
مي گويم دنبال ركورد نيستم و تنها چيزي كه 

برايم مهم است قهرمان شدن استقالل در ليگ 
برتر است. 

  بايد به باشگاه فوالد بابت چنين ساختار 
منسجمي تبريك گفت. براي اين تيم در ليگ 

قهرمانان آسيا آرزوي موفقيت مي كنم. 
  آمانوف بازيكن فوق  العاده خوبي است اما در 
ماه مبارك رمضان به دليل اينكه تمام روزه هاي 
خود را  گرفت سطح آمادگي بدني  اش اندكي 
پايين آمد. البته زانويش هم مشكل داشت و به 
همين خاطر نتوانستيم اين هفته از وجودش 
استفاده كنيم اما قطعاً در هفته هاي بعدي به او 

ميدان خواهم داد. 
  وقتي مي خواستيم به اهواز سفر كنيم، رودي 
ژستد از من پرسيد اهواز چطور شهري است؟ گفتم 
خانه دوم استقالل تلقي مي شود. هواداران در 
خوزستان براي ما سنگ تمام گذاشتند و اميدوارم 
با قهرماني در ليگ برتر پاسخ خوبي به آنها بدهيم. 

اميدوارم سياوش و مرادمند هم در جشن قهرماني حاضر شوند 
مجیدي: بازيكنان نشان دادند لیاقت قهرماني دارند 

جواد نكونام ســرمربی فوالد پس از بازی با استقالل در سخنانی از داوری 
بازی انتقاد كرد. چكيده صحبت های او را بخوانيد.

  مي دانستيم بازي سخت و سنگيني را با توجه به شرايط جدول در پيش داريم. 
بازي پرفشــاري بود و تيم ما يك ربع، بيست دقيقه اول خيلي بد بازي كرد و با 

تغييراتي كه داديم، توانستيم شرايط را به نوعي كه دوست داريم، پيش ببريم. 
  اگر موقعيت ها را نگاه كنيد كه تبديل به گل شد و موقعيت هايي كه ما 
گل نكرديم، مشخص مي شود كه چه تيمي بدشانسي آورد. نتيجه مساوي 
شايد عادالنه تر بود. تيم ما روي ضد حمله گل خورد و به هم ريخت و شيرازه 
ما از هم پاشيد اما با تغييراتي كه داديم توانستيم روند بازي را تغيير دهيم. 
  مسئله ديگر در خصوص داوري ها است. آقاي زاهدي فر، براي ما قضاوت 
درستي نداشــت و اگر آنها اعتراض مي كردند به سمت آنها مي رفت و ما 
اعتــراض مي كرديم، اين طرف قضاوت مي كــرد. آقاي زاهدي فر را براي 
بازي هاي ما نگذاريد. هيچ اتفاقي رخ نداد و پنالتي يا كارت اشــتباهي رخ 
نداد اما او با نوع قضاوتش و سوت هايي كه مي زد، اعصاب ما را به هم ريخت. 
فصل قبل هم سه بازي براي ما سوت زد و با اينكه در يك بازي برده بوديم، 

گفتم او را براي قضاوت بازي ما نگذارند. 

 زاهدي فر را براي 
بازي هاي ما نگذاريد

نكونام: مي دانستیم بازي سختي داريم

جامآبيشد
 شاگردانم 
ركورد  زدند

 غيبت  ما در آسيا 
نمي پردازيد؟

 مجيدي: چرا به 

حسينی جواب بازيکن فوالد را داد

پرسپوليس  حکم قهرمانی 
استقالل را امضا كرد

سرخپوشان همچنان تلفات مي دهند

سريال مصدوميت 
پرسپوليسي ها ادامه دارد

 در  حدی  نيستی  كه 
به ما بگويی شـادی نكنيد

 انتقاد  شديد 
 هواداران  پرسپوليس 

از كادر فني
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كاپيتان استقالل در پايان بازي ديشب مدعي شد در هر 
خانواده اي مي تواند اختالفاتي رخ دهد ولي مهم موفقيت 
آن مجموعه است. وريا غفوري با تأكيد بر اينكه خود را 
مانند همه بازيكنان اســتقالل، سرباز فرهاد مجيدي 
مي داند، گفت:  خوشحالم كه چنين اتفاق ارزشمندي 
رخ داد و هواداران اســتقالل خوشــحال شــدند. ما با 

بازي هاي خودمان ثابت كرديم شايســته كســب اين 
پيروزي هستيم. در هر خانواده اي ممكن است اختالف 
نظر پيش بيايد ولي جلوي شايعات را نمي توان گرفت و 
برخي افراد معلوم الحال نيز براي لطمه زدن به استقالل 
از چنين فرصت هايي استفاده مي كنند.  غفوري ادامه 
داد: اميدوارم شــرايط براي همه مردم ايران به گونه اي 

فراهم شــود كه بتوانند با مشكالت اقتصادي كمتري 
زندگي كنند. زماني كه به اين مسائل فكر مي كنم بغض 
گلويــم را مي گيــرد و كاري هم از دســتم برنمي آيد. 
اميدوارم اين مشكالت به بهترين شكل ممكن جمع و 
جور شود. عمر همه ما كوتاه است و حق مردم ايران است 

كه زندگي سعادتمندي داشته باشند. 

غفوري: وقتي به مشكالت مردم فكر 
مي كنم، بغض گلويم را مي گیرد 
ثابت كرديم شايسته 
قهرماني بوديم


