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تیم گل گهر هفته سی ام )آخر( در اصفهان به مصاف 
تیم   5 ماندن  به  تیم  دو  که  بازی  رفت،  ذوب  تیم 
دیگر برای ماندن در لیگ پا به میدان گذاشتند. در 
نتایج  با توجه به دیگر  بازی را برد و  نهایت گل گهر 
ماندنی  لیگ  در  هم  ذوب  تیم  لیگ  آمده  دست  به 
شد. نتیجه ای این دیدار گل گهر را از رده 11 به رده 
پَرت کرد؛  به رده 12   10 از رده  را  10 جدول و ذوب 
دریافت یک  با  آخر  هفته  در  هم  پارس جنوبی جم 
لیگ  به  سلیمان  مسجد  نفت  مقابل  شکست  و  گل 

یک سقوط کرد. 

شروع با تساوی و پایان با برد 
هفته ی اوِل فصِل نوزدهم لیگ برتر، پنج شنبه 31 مرداد 
98  گل گهِر وینگو در خانه با نساجِی مهاجری به تساوی 1 
بر 1 بازی رسید، یک سال بعد: هفته پایانی لیگ، گل گهر 
به مصاف ذوب آهن رفت  پنج شنبه 30 مرداد در اصفهان 
برد، دو هفته ای )اول و آخر(  را  بازی  بر 2  نتیجه 3  با  و 
به  تن  برتر  لیگ  در  فصل حضورش  اولین  گل گهردر  که 

شکست نداد. 

پورعلی، علی)ع( نگهدارت...
تنها 2 دقیقه از بازی گذشته، امین پورعلی هافبک دفاع 
توپ،  صاحب  ذوب  دروازه  متری   40 فاصله  در  گل گهر 
تیمی،  هم  پاس  منتظر  مناسب  جایگیری  در  بازیکنان 

گل گهر؛  حمله ی  طراحی  از  جلوگیری  پی  در  ذوبی ها 
باقریی ناب،  اقدام به شوت و گل، یک گل کریم  پورعلی 

یک گل دیدنی..
پورعلی در آخرین بازی فصل اولین گل خود را به زیبایی 

هر چه تمام تر به ثمر رساند.

آقای ریز نقش گل گهر چه می کنه
گل گهر 22 دقیقه بعد از گل اول در دقیقه ی 43 توسط 
به گل دوم دست  ریز نقش خود  میالد کمندانی هافبک 
می یابد تا در دقایق پایانی نیمه ی اول با 2 گل پیش بیفتد. 

گلی که کمندانی را در لیگ 2 گله کرد. 

وقتی سید با دست فوتبال بازی می کند
در واپسین وقت های اضافه سید ابراهیمی بازیکن گل گهر، 
با دست به توپ ارسالی بازیکن ذوب ضربه می زند و داور 
ضمن اعالم ضربه ی پنالتی ابراهیمی را با کارت زرد جریمه 
وارد   48 دقیقه  را  پنالتی  این  هم  ذوب  بازیکن  می کند، 
دروازه می کند تا اختالف را به حداقل رسانده باشد؛ نیمه ی 
اول این دیدار با نتیجه 2 بر 1 به پایان می رسد و گل گهر 

مثل بازی هفته قبل با برد به رختکن می رود.

یونس از دل گل نزنی بیرون بیا
بلند  مهاجم  شاگری  یونس  گذشته،  بازی  از  دقیقه   59
گلزنی  به  موفق  گذشته  هفته   4 در  که  گل گهر  باالی 
نشده، روی پاس کمندانی صاحب توپ می شود و گل سوم 
تیم اش را به ثمر می رساند تا باز گل گهر با 2 گل اختالف 

جلو بیفتد.

زده  گل  شاهین  مقابل   25 هفته  در  بار  آخرین  شاکری 
بود، این بازیکن با گلی که به ذوب زد در تیم گل گهر به 
همراه سیدعلیرضا ابراهیمی 6 گله و آقای گِل  گل گهر شد.

ذوب دوباره اختالف را به یک گل می رساند
دقیقه  گلهای خورده  درپی جبران  زیاد  با حمالت  ذوب 
باز  را  گل گهر  دروازه  با ضربه سر  و  ارسال  یک  روی   84
می کند، تا 6 دقیقه مانده به پایان بازی دوباره اختالف را 

به 1 گل رسانده باشد.

7 دقیقه ای که 70 دقیقه گذشت
پایان  به  گل گهر  نفع  به   2 بر   3 نتیجه  با  دقیقه   90
دو  که  می کند  اعالم  اضافه  وقت  دقیقه   7 داور  می رسد، 
تیم موفق به گلزنی نشده و بازی با همان نتیجه  3 بر 2 
آمده  به دست  نتایج  با  می رسد.  پایان  به  نفع گل گهر  به 
به رده 10 صعود  از رده 11 جدول  پایانی گل گهر  هفته 
می کند، تیم پارس جنوبی جم با قبول شکست برابر نفت 
را  یک  لیگ  به  سقوط  شاهین  مانند  به  سلیمان  مسجد 

پذیرا می شود.

گل گهر فقط دقت پاس و گل بیشتری داشت
گل گهر در بازی هفته آخر مقابل ذوب مالکیت توپ کمتر، 
تعداد پاس کمتر، دقت پاس باالتر، شوت کمتر، شوت در 
چارچوب کمتر، امید به گل کمتر و گل بیشتری داشت؛ 
مالکیت توپ 46 درصد گل گهر و 54 درصد ذوب، تعداد 
پاس 440 پاس گل گهر و 533 پاس ذوب، دقت پاس 87 
درصد گل گهر  و 85 درصد ذوب، شوت 4 تا گل گهر و 10 
تا ذوب، شوت در چارچوب 3 تا گل گهر و 4 شوت ذوب، 

امید به گِل گل گهر 29/0 – ذوب 16/1.

مهندس گل گهر باالتر از 28 بازیکن زمین
میالد کمندانی مهندس )طراح( گل گهر با 1 گل زده، 1 
پاس گل ، دقت در پاس  96 درصد و با نمایش درخشانی 
از آن خود کرد. در حالی  را  که داشت نمره باالی 04/8 
که 28 بازیکِن دیگِر دو تیم گل گهر و ذوب آهن نتوانستند 

نمره باالی 8 بگیرند.

کمندانی، وکیا و پورعلی در تیم منتخب هفته  
و   استقالل  از  بازیکن   3 تنها  هفته  منتخب  تیم  در 
یک  پورعلی  امین  کردند.  کسب   8 باالی  نمره  کمندانی 
گل تماشایی از راه دور، 6 نبرد پیروز، بیش از 90 درصد 
پاس هایش سالم، یوسف وکیا 8 عملکرد دفاعی و تاثیرگذار 
بازیکنان  دیگر  موفق  نبرد   6 و  گل  پاس   1  ، حمله  در 
بازیکنان  بودند.  برتر  لیگ  تیم منتخب هفته ی  گل گهری 
از؛ حقیقی دروازه بان نساجی،  تیم منتخب هفته عبارتند 
حیدریه  گل گهر،  وکیا  فوالد،  آقاسی  استقالل،  غفوری 

فوالد، رسن پرسپولیس، کمندانی گل گهر، پورعلی گل گهر، 
امیری پرسپولیس، قایدی و دیاباته استقالل. 

جاللی در رده دوم امتیاز آورترین مربیان تاریخ لیگ برتر
بار  برتر مجید جاللی  لیگ  نوزدهم  یافتن فصل  پایان  با 
دیگر جزو امتیاز آورترین مربیان تاریخ لیگ برتر قرار دارد؛ 
در جدول  امتیاز آورترین مربیان تاریخ لیگ برتر به ترتیب 
امتیاز،   570 جاللی  مجید  امتیاز،   903 با  امیرقلعه نوعی 
علی دایی 487 امتیاز و یحیی گل محمدی با 349 امتیاز 

جای دارند. 

جواهری همچو آذری رانده نشود!!! 
برخی از عوامل باشگاه ذوب آهن با سعید آذری مدیرعامل 
اخراج  را  کاربلد  مدیر  این  نهایت  در  و  مخالف  ذوب  تیم 
کردند، آذری پس از رانده شدن از تیم ذوب دست روی 
مدیرعاملی  ِسمت  جدید  چالشی  با  و  نگذاشت  دست 
برتر  لیگ  نوزدهم  فصل  در  پذیرفت؛  را  خوزستان  فوالد 
مدیران باشگاه ذوب چوب تصمیم اشتباه خود را خوردند، 
تصمیمی که نتایج ضعیف تیم ذوب و دست و پا زدن برای 
سقوط نکردن را در بر داشت، در نهایت تیم ذوب با رده 
12 فصل را به پایان ساند، آن سوی میدان آذری با فوالد 
رده سوم جدول لیگ برتر را کسب و سهمیه مسابقات جام 
اهالی  فصل  پایان  از  بعد  کرد؛  کسب  را  آسیا  باشگاه های 
فوتبال اصفهان بار دیگر به دنبال آذری رفتند که در نهایت 
این مدیر حرفه ای پاسخ داد: »کسانی که مرا اخراج کردند 
هنوز در این باشگاه حضور دارند مدیریت اصفهان کوتوله 
پروری شده است و به این تیم بر نخواهم گشت«. تا حتی 
هشتگ »آذری را برگردانید« زیر پیج استاندار اصفهان هم 

ره بجایی نبرد. 
بلد همچو آذری دارد که  شهر سیرجان هم مدیری کار 
احتیاج به حمایت همه جانبه را می طلبد، مدیری که نه 
نقش  گل گهر  بزرگساالن  فوتبال  تیم  صعود  راه  در  تنها 
پایه ی  تیم های  مدیر  این  وجود  با  بلکه  داشته  بسزایی 
امید گل گهر  از جمله تیم  برتری شدند،  باشگاه هم لیگ 
صعود  برتر  لیگ  به  بار  اولین  برای  پیش  هفته  چند  که 
می توان  مدیر  این  شده  عملی  برنامه های  دیگر  از  کرد، 

اشاره داشت به تکمیل پروژه بازسازی ورزشگاه امام علی 
)ع( سیرجان در 2 ماه، ایجاد یکی از استانداردترین زمین 
چمن های طبیعی جنوب شرق، افزایش جایگاه تماشاگران 
و ریختن یکی از با کیفیت ترین چمن روز دنیا در ورزشگاه 
سردار سلیمانی و کسب عنوان فرهنگی ترین باشگاه لیگ 
برتر؛ باید تصمیم نادرست باشگاه ذوب آهن اصفهان درس 
عبرتی شود برای تمام مسوولین باشگاه های فوتبال ایران. 
فوتبال و زیبایی هایش پس از برد شیرین در نصف جهان، 
عوامل باشگاه به ترتیب مجید جاللی سرمربی تیم گل گهر، 
مدیرعامل  جواهری  محمد  تیم،  سرپرست  افسری  حیدر 
تیم و دکتر قرایی رییس هیات فوتبال کرمان در رختکن 
این  لحظه ی  زیباترین  پرداختند؛  صحبت  به  ایستاده 
خیابان  در  سیرجان  مردم  بیاِن  با  که  بود  آنجا  گفتمان 
جشن گرفتِند دکترقرایی، »مجید جاللی سر به باال برد و 
با خدای خویش رو به آسمان راز و نیاز کرد«. لحظه ای که 

تا ابد ماندگار و جاوید خواهد ماند.

تکرار »شش هفته متوالی نباختن« تیم جاللی  
رکورد  به  بار  دومین  برای  با هدایت جاللی  تیم گل گهر 
»شش هفته نباختن متوالی« رسید، گل گهر بازی معوقه 
مقابل ماشین سازی را در پایان نیم فصل اول با نتیجه 1 
بر 0 برد، هفته 17 بازی با سایپا 1 بر 1 کرد، هفته 18 در 
با پارس به تساوی 1 بر 1 رسید، هفته 19 در  شهر جم 
خانه با تراکتور به تساوی 1 بر 1 دیگری رسید، اوج کار 
جاللی در دو برد متوالی به ترتیب بازی هفته 20 با نتیجه 
2 بر 1 برابر صنعت نفت و استقالل تهران با نتیجه 1 بر 
0 بود. گل گهِر جاللی شش هفته آخر فصل هم نباخت تا 
بار دیگر 6 هفته نباختن متوالی را تجربه کند؛ گل گهر به 
ترتیب هفته 25 با نتیجه 4 بر 2 شاهین را شکست داد، 
هفته 26 با نتیجه 2 بر 1 بر تیم ماشین فایق آمد، هفته 
27 با فوالد 0 بر 0 مساوی کرد، هفته 28 در جنوب 3 بر 
2 نفت مسجد سلیمان را شکست داد، هفته 29 با قهرمان 
پوکر 3 بر 3 مساوی کرد و هفته آخر در اصفهان ذوب را 
3 بر 2 برد تا بار دیگر تیم تحت هدایت جاللی، رکورد 6 

هفته متوالی نباختن را تکرار کند.

     مرتضی شول افشارزاده

گل گهر فصل را با رده دهم به پایان می رساند؛

  ذوِب آهن در کارخانه  گل گهر سیرجان
جاللی در رتبه دوم  امتیاز آورترین مربیان تاریخ لیگ برتر


