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برنده در خانه
حاصل 14بازي خانگي پرسپوليس در اين 
فصل، 11برد و تســاوي بوده است. سه تيمي 
كه در ورزشــگاه آزادي از پرسپوليس مساوي 
گرفته انــد ســپاهان، تراكتورســازي و نفت 
مسجدسليمان هستند كه حضور نفت در اين 
ليست جالب توجه است. نفت مسجدسليمان 
تنها تيمي اســت كه طــي 180دقيقه بازي 
رفت و برگشــت از پرســپوليس گل نخورد و 
با اين تيم به تســاوي بدون گل رسيد. رقيب 
اصلي پرسپوليس در جدول بازي هاي خانگي 
تراكتورسازي است كه تا دو هفته پيش پابه پاي 
شــاگردان برانكو باال مي آمد امــا در دو بازي 
خانگي اخيرش مقابل پيكان و پرســپوليس 
به يك باخت و يك مساوي رســيد تا از صدر 
دور شود. تراكتور و پديده شنبه آخرين بازي 
خانگي خود را به ترتيب مقابل پارس جنوبي و 
سپاهان انجام مي دهند تا تيم هاي دوم و سوم 
اين جدول را مشخص كنند. يكي از موفق ترين 
ميزبان هاي ليگ هجدهــم كه عملكردش در 
خانه اختالف فاحشــي با بازي هــاي خارج از 
خانه دارد پارس جنوبي است. تيم مهدي تارتار 
در خانه خودش 21امتياز گرفته و در خارج از 
خانه فقط هشــت امتياز. ايــن تيم در جدول 
ميزبان ها درســت بعد از بيگ فايِو معروف در 
رتبه ششــم قرار دارد اما در جدول بازي هاي 
غيرخانگي پانزدهم اســت. آن هم با امتيازي 
مساوي با استقالل خوزستان كه تيم آخر اين 
رده بندي است. نساجي هم ديگر تيمي است كه 
در بازي هاي خانگي اش به نيمه باالي جدول 
رســيده اما خارج از خانه چهار رتبه پايين تر 

رفته است.
    

ركورد اصفهاني

اما بهترين تيم هاي خارج از خانه به ترتيب 
سپاهان، استقالل و ذوب آهن هستند. استقالل 
تا قبل از باخت اخير مقابل پديده صدرنشين 
اين جدول بود و اگر شنبه پديده بتواند سپاهان 
را هم مثل استقالل مغلوب كند آبي ها در آبادان 
فرصت پس گرفتن صدر جــدول را خواهند 
داشت. ذوب آهن بدون ترديد شگفتي ساز اين 
جدول است، چون برخالف جدول ميزبان ها و 
جدول كلي ليگ، اينجا در جمع ســه تيم برتر 
قرار گرفته اســت. ذوب آهن به همراه پيكان، 
ماشين ســازي و فوالد تيم هايي هســتند كه 
خارج از خانه بيشتر از بازي هاي خانگي امتياز 
گرفته اند. اما آمار ذوب آهن از همه آنها جالب تر 
است. تيم منصوريان در زمين حريفان سه برابر 
بيشتر پيروز شــده و 60درصد بيشتر امتياز 
گرفته است. تيمي كه در خانه خودش فقط دو 
برد دارد و در رتبه12 ايستاده در خانه حريفان 
تقريبا نيمي از بازي ها را برده و ســومين تيم 
رده بندي است. درست برعكس تراكتورسازي 
كه در خانه خودش خــوب امتياز جمع كرده 
اما بيرون از تبريز راحت امتياز از دست داده و 
بخت قهرماني اش بــا همين تزلزل هاي خارج 
از خانه از دست رفته اســت. تراكتور در خانه 
32امتياز گرفته و اگر بيرون از خانه 25امتياز 
هم مي گرفت االن صدرنشــين ليگ بود. اما 
تبريزي ها با سه ســرمربي خود در طول اين 
فصل به چهار برد، 6تســاوي و چهار باخت در 
بازي هاي خارج از خانه رســيده اند. در جمع 
»بيگ فايو« تراكتورسازي تنها تيمي است كه 
تفاضل گلش در بازي هاي خارج از خانه منفي 
است. براي تيمي كه مي خواهد قهرمان ليگ 
باشــد، اين ضعف در بازي هاي خارج از خانه 
نقطه ضعف بزرگي اســت كه تبريزي ها حتما 

بايد فكري براي آن بكنند.
    

نفت اوج گرفت
صنعت نفت آبــادان در روزهاي آخر ليگ 
تازه به اوج رســيده و با بردهــاي پي درپي در 
چهار هفته اخيــر همه را شــگفت زده كرده 
است. بردن نســاجي در قائمشهر كار سختي 
بود كه صنعت نفت با انجــام آن به چهارمين 
برد متوالي اش هم رســيد. در اين فصل فقط 
بيگ فايو به اين ركورد رســيده اند و در ميان 
تيم هاي ششم به بعد فقط آباداني ها هستند كه 
چهار برد متوالي را تجربه مي كنند. برزيلي ها 
اگر استقالل را هم ببرند به بهترين ركورد اين 

فصل مي رسند.

عدد به عدد

آریا طاری

در جست وجوی تاج و تخت
حتی با وجود توقف در هر سه ديدار 
گذشته ليگ برتری، پرسپوليس هنوز 
شانس اول قهرمانی اين فصل به شمار 
می رود. تيم برانكو زخم خورده حذف 
از ليگ قهرمانان است و به هيچ قيمتی 
نمی خواهد كه فرصت رسيدن به سومين 
قهرمانی پياپی در ليگ برتر را از دست 
بدهد. آنها در شب محروميت عليرضا 
بيرانوند و حضور رادو روی خط دروازه، 
با ماشين سازی تبريز روبه رو می شوند. 
تيم رضا مهاجری در نيم فصل اول، چند 
تيم مدعی را آزار داد اما در نيم فصل دوم 
تا امروز نتوانسته از تيم های مدعی امتياز 
بگيرد. آنها ديگر نمی توانند به قهرمانی 
تيم ديگر زنــوزی در ليگ كمك كنند 
اما هنوز می توانند سرنوشــت ليگ را 
تغيير بدهند. جدال رفت دو تيم با برتری 
ديرهنگام قرمزها با ضربه سر تماشايی 
شــجاع خليل زاده به پايان رسيد. اگر 
اين نتيجه در ديدار برگشت تكرار شود، 
پرسپوليسی ها شــانس بسيار زيادی 
برای قهرمانی خواهند داشت. تيم برانكو 
با 57 امتياز در صــدر جدول رده بندی 
ليگ برتر ديده می شود. آنها سه امتياز 
بيشــتر از نزديك ترين تعقيب كننده 
دارنــد و در صورت پيــروزی در جدال 
امروز و توقف سپاهان، قهرمان خواهند 

شد. پرســپوليس تنها در يك صورت 
صدرنشينی اش را يك هفته قبل از پايان 
فصل از دست می دهد. اينكه آنها نتيجه 
بازی را به ماشين واگذار كنند و طاليی ها 
در ديدار حســاس با پديده مشــهد به 
پيروزی برسند. پديده و سپاهان يكی 
از حســاس ترين ديدارهای فصل را در 
ورزشگاه امام رضا برگزار خواهند كرد. 
تيم يحيی گل محمــدی با پيروزی در 
نبرد با اســتقالل در همين ورزشگاه و 
البته شكست دادن ســايپا در تهران، 
حاال می تواند به كسب سهميه آسيايی 
اميدوار باشــد. پديده 52 امتيازی در 
صورت شكســت دادن ســپاهان، در 
جدول با يك امتياز باالتــر از اين تيم 
قرار خواهد گرفت. به جز پرسپوليس 
و سپاهان، اســتقالل تنها تيمی است 
كه هنوز روی كاغذ برای قهرمانی ليگ 
شانس دارد. آبی ها امشــب در آبادان با 
نفت مســابقه خواهند داد. در صورت 
شكست پرســپوليس و ســپاهان در 
ديدارهای همزمان، تيم فرهاد مجيدی 
با كنار زدن نفــت در آبادان به قهرمانی 
ليگ نزديك خواهد شد. آبی ها اولين 
نبردشــان با فرهاد مجيدی را در ليگ 
برتر با پيروزی پشــت سر گذاشته اند و 
اميدوارند ركورد صددرصدی شــان با 
ســرمربی جديد در ليگ برتر را حفظ 
كنند. تراكتورسازی با 50 امتياز، پشت 
سر همه تيم های مدعی ديگر قرار گرفته 

است. قرمزها امشب در ورزشگاه يادگار 
امام تبريز، با تيم بحران زده و پرحاشيه 
پارس جنوبی جم مسابقه خواهند داد. 
شــايد اين يكی از آخرين تجربه های 
ليكنز روی نيمكت تراكتورسازی باشد. 
چراكه گفته می شود باشگاه تمايلی به 
تمديد قرارداد سرمربی سابق تيم ملی 
بلژيك برای ليگ نوزدهم ندارد. تراكتور 
با وجود هزينه های ســنگين و امضای 
قرارداد با كاپيتان های تيم ملی، در اين 
فصل نيز به هدف بزرگش برای رسيدن 
به اولين قهرمانی ليگ نرســيد. به نظر 
می رسد اين تيم يك ســال بعد با يك 
تركيب گرانقيمت ديگر، مهيای حضور 
در رقابت های ليگ شود. تيم ليكنز در 
صورت شكســت دادن پارس جنوبی، 
روی كاغذ شــانس صعود به رده سوم 

جدول را خواهد داشت.
می خواهم زنده بمانم

همــه حــرارت و هيجــان هفته 
بيســت و نهم، تنها مربــوط به باالی 
جدول نمی شــود. زندگی در رده های 
پايينی نيــز جريان دارد و ســپيدرود 
و نفت مسجدســليمان، دست به هر 
كاری می زنند تا وادار به ترک سطح اول 
فوتبال ايران نشوند. پس از قطعی شدن 
سقوط استقالل خوزستان، تنها دو تيم 
در »جنگ بقا« باقــی مانده اند و از بين 
سپيدرود رشت و نفت مسجدسليمان، 
يك تيم راهی دسته پايين تر خواهد شد. 

پس از جنجال های باورنكردنی جدال 
دو تيم در هفته گذشته ليگ برتر، نفت 
همچنان اختالف يــك امتيازی اش 
بــا ســپيدرود را حفظ كرده اســت. 
برخورد مســتقيم دو تيم، ماجراهای 
حيرت آور زيادی داشت. فيروز كريمی 
با »آمبوالنــس« از زمين خارج شــد 
و اواخــر نيمه دوم را تماشــا نكرد. تيم 
ميزبان تا آخرين ثانيه ها از حريف عقب 
بود اما در لحظات آخــر بازی روی يك 
صحنه مشكوک، به گل تساوی دست 
پيدا كرد. سپيدرود امروز در ورزشگاه 
ســردار جنگل، با نســاجی مازندران 
مسابقه خواهد داد. اگر سپيدرود امروز 
بازنده شــود و نفت مسجدسليمان به 
پيروزی دست پيدا كند، سرنوشت بقا نيز 

مشخص خواهد شد. با هر نتيجه ديگری 
اما، اين جنگ به هفته آخر ليگ كشيده 
می شود. سپيدرودی ها دو سال قبل در 
جدال حساس با نساجی در ليگ يك، 
جشن صعود به ليگ برتر را برگزار كردند 
و حاال اميدوارند با پيروزی در نبرد امروز و 
توقف احتمالی مسجدسليمان، از منطقه 
سقوط جدول فرار كنند. سپيدرود در 
نيم فصل دوم ليگ برتر تنها يك بار به 
پيروزی رسيده و به جز تراكتورسازی، 
نتوانســته از هيچ حريف ديگری سه 
امتياز بگيرد. نساجی قائمشهر نيز در 
9 هفته گذشته ليگ برتر، تنها يك بار 
موفق شده كه طعم پيروزی را بچشد. 
آنها پس از شكست هفته اول مقابل ذوب 
آهن، ديگر هيچ نبردی را در ورزشگاه 
وطنی واگذار نكرده بودند اما اين اتفاق 
پس از مدت ها، در هفته بيست و هشتم با 
صنعت نفت آبادان برای شان رقم خورد. 
نبرد نادر دست نشــان و مجيد جاللی، 
شايد برای »آقا معلم« حساسيت زيادی 
نداشته باشــد اما برای نادر و تيمش به 
شدت حساس و سرنوشت ساز خواهد 
بود. سپيدرود آخرين بازی خانگی اش 
برابر فوالد را با شكست به پايان رسانده 
و يك باخت ديگــر، می تواند اين تيم 
را بــه پرتگاه ليگ يك بفرســتد. نفت 
مسجدسليمان هفته بيست و نهم را در 
زمين پيكان در تهران ســپری خواهد 
كرد. زردها در نيم فصل دوم هرگز برنده 

هيچ مسابقه ای نبوده اند و برای حفظ 
شدن در ليگ، بايد در اين دو مسابقه به 
مسير پيروزی برگردند. نكته جالب در 
مورد تيم فيروز كريمی، ناكامی اين تيم 
در ديدارهای خارج از خانه است. اين تيم 
در نيم فصل دوم همه ديدارهای بيرون 
از خانه را با باخت پشــت سر گذاشته و 
حتی يك امتياز در بازی های بيرون از 
مسجدسليمان به دست نياورده است. 
حريف امشــب نفت مسجدسليمان، 
تيم احياشده پيكان است. تيمی كه با 
گرفتن هفت امتيــاز از تراكتور، پارس 
جنوبی و فوالد در سه ديدار گذشته، به 
اوج برگشته و حاال در ميانه های جدول 
ديده می شود. شايد پيكان انگيزه های 
زيادی برای اين جدال نداشته باشد اما 
برای تيم فيروز كريمــی، با تمام وجود 

برای فرار از سقوط مبارزه خواهد كرد.
برخورد دوستان قدیمی

در كنار همــه جدال هايی كه امروز 
برای تعييــن تيم قهرمان يــا آخرين 
ســقوط كننده فصل برگزار می شوند، 
دو مســابقه نيز در جدول فاقد هر نوع 
حساســيتی خواهند بود. ذوب آهن و 
فوالد در ورزشگاه فوالدشهر با هم روبه رو 
می شــوند. اين بازی، تغيير خاصی در 
شرايط جدول به وجود نمی آورد اما نكته 
جالب آن، تقابل افشين قطبی با عليرضا 
منصوريان خواهد بــود. عليمنصور در 
دوران حضور افشــين قطبــی در تيم 
ملی، برای مدتی دستيار او شد و تاثير 
بسيار زيادی نيز از افشين گرفت. حتی 
خود قطبی تا حدودی به فارسی مسلط 
شده اما منصوريان هنوز از اصطالحات 
قديمی اين مربی برای خودش استفاده 
می كند! دوئل اســتقالل خوزستان و 
ســايپا نيز تاثيری در شرايط اين فصل 
ندارد. سقوط اســتقالل خوزستان از 
مدتی قبل قطعی شده و سايپا نيز پس 
از جدايی علی دايی، با ابراهيم صادقی 
تنها بــه دنبال تمام كــردن اين فصل 
است. اين بازی در ورزشگاه فوالد آره نا 
برگزار می شود و آخرين مسابقه خانگی 
استقالل خوزستان در ليگ برتر برای 
مدت زيادی خواهد بود. چراكه اين تيم 
بايد فصل جديد را در رقابت های دسته 
اول شروع كند. شايد در ميان هياهوی 
ليگ، هيچ كس توجهی به اين دو مسابقه 
نشــان ندهد. جدال هايی كه نسبتی با 

سرنوشت ساز بودن ندارند.

تب و تاب فوتبال در شهرهای مختلف ایران، امشب به اوج می رسد

شب بیست و نهم!

سوژه روز

 راس ساعت 21:30 امشب، سوت شروع هشت بازی از هفته بیست و نهم لیگ برتر زده خواهد شد. جدال هایی که شاید سرنوشت قهرمانی، 
سقوط و حتی سهمیه را در این فصل روشن کنند و به دیدارهای هفته آینده جنبه ای تدارکاتی ببخشند. لیگ برتر هجدهم امشب به اوج اضطراب و 

التهاب خواهد رسید. در جدول، سه تیم برای قهرمانی، پنج تیم برای سهمیه و دو تیم نیز برای بقا در جدول مبارزه می کنند. حساسیت باالی بازی ها، 
نگرانی هایی را نیز در مورد نظم و آرامش لیگ به وجود می آورد. در هفته های گذشته ماجراهای بسیار تلخی در استادیوم ها اتفاق افتاده و این 

تلخکامی دیگر نباید به هیچ قیمتی تکرار شود.

 آریا رهنورد

حدس زدن نام تيم قهرمان اين فصل اروپا، شايد دشوار باشد 
اما در اين فصل اساسا سوال بزرگ تر و كليدی تری مدام تكرار 
می شود:»آيا اين، بهترين فصل تاريخ ليگ قهرمانان بوده است؟« 
فوتبال اروپا، هميشه فراز و نشيب های زيادی داشته اما اگر مالک 
برتری، بازگشت های ديوانه وار و كامبك های معجزه وارانه بوده 
باشد، بدون ترديد اين فصل از ليگ قهرمانان بيشتر از هميشه 

هواداران فوتبال در تمام دنيا را به وجد آورده است. 
هيچ آتش نشانی در هلند، نمی تواند شعله های آتش ورزشگاه 
يوهان كرويف در آمستردام را خاموش كند. شعله هايی كه هنوز 
هم ورزشــگاه را ترک نكرده اند. باور اتفاقی كه در اين مسابقه 
افتاد، هنوز برای هواداران فوتبال ســخت به نظر می رســد. نه 
آژاكســی هايی كه در لحظات آخر بازی مشــغول ســر دادن 
شمارش معكوس برای اولين حضور تيم شان در ليگ قهرمانان 
پس از ســال ها بودند و نه تاتنهامی هايی كه برای رسيدن تيم 
محبوب شــان به اولين فينال تاريخ ليگ قهرمانــان اروپا رويا 

می بافتند، تصور نمی كردند كه مسابقه چنين پايان حيرت آوری 
داشته باشد. تاتنهام به عنوان يك تيم شكست خورده به رختكن 
رفت و به عنوان يك تيم بی رحم و خارق العاده به زمين برگشت. 
اين يك معجزه بزرگ بود اما از معجزه بــزرگ قبلی اروپا، تنها 
24 ســاعت می گذشــت و حاال ديگر همه باور كردند كه ليگ 
قهرمانان، ليگ معجزه های ميخكوب كننده  است. ديدارهای 
برگشت نيمه نهايی، در اوج جذابيت و غافلگيری برگزار شدند اما 
در حقيقت اين فصل از ليگ قهرمانان معجزه های بسيار زيادی 
در دل خودش داشته است. شايد ماجراهای اين چند ماه، نگرش 
خيلی ها نسبت به فوتبال را تغيير بدهد. حاال ديگر حتی برتری سه 
بر صفر برای راحت شدن خيال هيچ تيمی كافی نيست. چراكه 
بيشتر از هميشه، معلوم شده كه در فوتبال همواره فرصت برای 

بازگشت وجود دارد.
ديدار برگشت آژاكس و تاتنهام در هلند، تنها يكی از ديدارهای 
فوق العاده اين فصل ليگ قهرمانان بوده است. در اولين مرحله 
حذفی، پورتو در زمين رم شكســت خورد اما در ديدار برگشت 
توانست اين شكســت را جبران كند و به جمع هشت تيم برتر 

ليگ قهرمانان برسد. نتيجه ای كه به معنای پايان كار اوزه بيو دی 
فرانچسكو در باشگاه رم بود. در اين مرحله، نتيجه باورنكردنی تری 
نيز اتفاق افتاد. پی اس جی با يك نمايــش برتر در اولدترافورد، 
منچستريونايتد را با نتيجه دو بر صفر شكست داد اما درست وقتی 
كه به صعود مطمئن شده بود، در ديدار برگشت با نتيجه حيرت آور 
سه بر يك شكست خورد. تيم سولسشر خيلی زود در پاريس به 
گل رسيد اما ميزبان بازی را به تساوی كشاند. يونايتدی ها گل 
دوم را نيز به ثمر رساندند و سرانجام در آخرين ثانيه های ديدار به 
كمك وی.ای.آر روی شوت ديگو دالو صاحب يك ضربه پنالتی 
شدند و با ضربه دقيق راشفورد، به پيروزی رسيدند. اين اولين 
كام بك بزرگ اين فصل ليگ قهرمانان به شمار می رفت اما راه 
كام بك ها هنوز ادامه داشت. در يك هشــتم نهايی، آتلتی در 
زمين خودش به راحتی يوونتوس را با دو گل شكست داد. تيم 
سيمئونه كه هميشه به دفاع خوب مشهور بوده، در ديدار برگشت 
سه بار تسليم كريستيانو شد و رونالدو توانست با يك هت تريك 
درخشان، تيمش را به يك چهارم نهايی اروپا برساند. رئال مادريد 
در همين مرحله، قربانی يك بازگشت بزرگ شد. آنها در زمين 
آژاكس به پيروزی رسيدند اما در سانتياگوبرنابئو، چهار گل از 
حريف دريافت  كردند و خيلی زود از اروپا كنار رفتند. آن چه در 
نبرد تاتنهام و سيتی تا ثانيه های پايانی جريان داشت، يك درام 
هيجان انگيز و حيرت آور بود. تيم پپ گوارديوال در لحظات انتهايی 

بازی، باالخره گل برتری اش را به حريف زد اما كمك داور ويدئويی، 
اين گل را مردود اعالم كرد و تاتنهامی ها در ميان اشك و حسرت، 
ناگهان به تورنمنت برگشتند. شاهكار ليورپول در ديدار برگشت 
با بارسا و البته هت تريك تاريخی و افسانه ای لوكاس مورا برابر 

آژاكس، روند كام بك های اين فصل را تكميل كردند.
رئال مادريد با قهرمانی در ســه فصل پياپی ليگ قهرمانان، 
هيجان اين جام را از بين برده بود اما تاتنهام و ليورپول حاال از دل 
سخت ترين مسيرها، خودشان را به فينال رسانده اند. تاتنهام 
در مرحله گروهی دو بار در آســتانه حذف شــدن قرار داشت و 
تقريبا همه گل های مهمش را بعد از دقيقه 75 به ثمر رساند. آنها 
سرانجام به كمك قانون گل زده بيشتر در خانه حريف، با برتری 
نسبت به اينتر راهی مرحله حذفی شدند. ليورپول نيز سرنوشت 
نسبتا مشابهی را تجربه كرد. تيم كلوپ در هر سه ديدار خارج از 
خانه مرحله گروهی شكست خورد و حتی نتيجه را به ستاره سرخ 
نيز واگذار كرد. اگر واكنش طاليی آليسون در لحظات آخر بازی 
با ناپولی نبود، ليورپول اصال از دور گروهی عبور نمی كرد. آن چه 
تاتنهام و ليورپول را به هم شبيه می كند، مسير سخت و پرالتهابی 
است كه برای رسيدن به فينال طی كرده اند. هر دو تيم بارها در 
آستانه حذف بوده اند و ناگهان به زندگی برگشته اند. كلوپ و پوچ 
تا امروز هيچ جامی با تيم های شان به دست نياورده اند و اولين 
جام آنها با ليورپول يا اسپرز، لحظه ای به شدت باشكوه خواهد بود.

نگاه به یکی از عجیب ترین فصل های تاریخ لیگ قهرمانان

لیگ بازگشت های اروپا!

 تیم برانکو با 57 امتیاز در 
صدر جدول رده بندی لیگ 
برتر دیده می شود. آنها سه 

امتیاز بیشتر از نزدیک ترین 
تعقیب کننده دارند و در 

صورت پیروزی در جدال 
امروز و توقف سپاهان، 

قهرمان خواهند شد

 آبی ها امشب در آبادان با 
نفت مسابقه خواهند داد. در 
صورت شکست پرسپولیس 

و سپاهان در دیدارهای 
همزمان، تیم فرهاد مجیدی 

با کنار زدن نفت در آبادان 
به قهرمانی لیگ نزدیک 
خواهد شد. آبی ها اولین 

نبردشان با فرهاد مجیدی 
را در لیگ برتر با پیروزی 

پشت سر گذاشته اند
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