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اولین و آخرین تیم جدول رده بندی 
لیگ برتر امروز در حالی با هم مسابقه 
می دهند که هر دو تیم در ســه دیدار 
گذشته شان در لیگ برتر، به نتیجه ای 
به جز تساوی دست پیدا نکرده اند. این 
مسابقه برای هر دو تیم، به شدت حیاتی 
به نظر می رســد. از یک سو استقالل 
می خواهد به مسیر برد برگردد و اجازه 
کم تر شدن فاصله اش با پرسپولیس 

را ندهد و ازســوی دیگر، شهرخودرو 
به هر قیمتی می خواهــد خودش را 
در رقابت های لیــگ برتر حفظ کند. 
دو تیم با انگیزه های متفاوت و تالش 
انکارنشــدنی برای رسیدن به هدفی 
که در ایــن پنج هفته انتظارشــان را 
می کشد، به میدان می روند.برای مرور 
آخرین برد استقالل و شهرخودرو در 
لیگ برتر، باید به آخرین روزهای قرن 
قبلی برگردیم. اواسط اسفندماه سال 
گذشــته بود که آبی ها، صنعت نفت 

آبادان را شکست دادند و شهرخودرو 
نیز توانســت یک برد بسیار حساس و 
کلیدی روبه روی فجرسپاسی را جشن 
بگیرد. بعد از آن، استقالل در لیگ برتر 
مقابل پرسپولیس به تساوی رسید، این 
تساوی را روبه روی پیکان هم تکرار کرد 
و سپس برابر سپاهان نیز به نتیجه ای 
بهتر از تساوی دست نیافت. اینکه تیم 
فرهاد در این سه مسابقه فقط دو گل زده 
و فقط یک کلین شیت داشته، تصویری 
بی ربط با این فصل باشکوه برای باشگاه 

به نظر می رسد. فراموش نکنید که این 
تیم در همین هفته ها، در جام حذفی 
نیز روبه روی نساجی شکست خورده 
تا شــرایط چندان امیدوارکننده ای 
نداشته باشد. با این وجود تساوی مقابل 
تیمی مثل ســپاهان در نقش جهان، 
اصال نتیجه بدی به حســاب نمی آید. 
البته به آن شــرط که استقالل لغزش 
دیگری نداشته باشــد و اجازه ندهد 
فاصله نزدیک تریــن رقیب با این تیم 
در جدول از عدد چهار هم کم تر شود. 
آنها هنوز در حاشیه امنیت هستند و 
هنوز می توانند بــدون اضطراب بازی 
کنند اما یک هفته دیگر فاصله داشتن 
با پیروزی، شــرایط نگران کننده ای 
برای این تیم به وجــود خواهد آورد. 
اســتقالل در نیم فصل اول، به راحتی 
شهرخودرو را شکست داد و اصال کار 
دشواری روبه روی این حریف نداشت. 
با این وجود نماینده مشهد در نیم فصل 
دوم، تیم بهتری شده و با انگیزه بیشتری 
روبه روی رقبا قرار می گیرد. آنها در سه 
دیدار قبلی شان در لیگ برتر، روبه روی 
تیم های خوبی مثل نساجی، گل گهر و 
صنعت نفت بازنده نشده اند تا امیدها را 
برای ماندن در لیگ برتر حفظ کنند. 
در 6 مسابقه اخیر شهرخودرو در لیگ 
برتر، این تیم تنها در یک بازی موفق به 
گل زنی نشده است. موضوعی که نشان 
می دهد آنها نسبت به نیم فصل اول در 

وضعیت متفاوتی هستند.

استقالل در مســابقه امروز بدون 
یکی از مهم ترین بازیکنان این فصلش 
به میدان خواهد رفت. سیدحســین 
حســینی که یکــی از کلیدی ترین 
مهره های آبی ها بــوده به دلیل کارت 
زردی که در بازی با ســپاهان گرفت، 
نمی تواند تیمش را در این نبرد همراهی 
کند. با این وجــود آنها نگرانی خاصی 
درباره خــط دروازه ندارنــد، چراکه 
علیرضا رضایی جوان هم نشــان داده 
که قابلیت های زیادی دارد و می تواند 
مهره مطمئنی برای استقالل باشد. بعد 
از جدایی مرادمند و یزدانی، استقالل 
همچنان آمار خوبی در خط دفاع دارد 
اما انسجام همیشــگی دفاعی اش را 
کمی از دست داده است. این تیم هم 
به پرســپولیس، هم به پیــکان و هم 
به ســپاهان، موقعیت هــای گل زنی 
بســیار زیادی داد و برابــر این تیم ها 
کمی آسیب پذیر ظاهر شد. این همان 
موضوعی است که فرهاد باید در دیدار 
امــروز آن را برطرف کنــد. در غیاب 
سیدحسین و با نیمکت نشینی احتمالی 
وریا غفوری، به نظر می رســد روزبه 
چشــمی کاپیتان امروز استقاللی ها 
خواهد بود. بازیکنی که احتماال از ابتدا 
در ترکیب دفاعی تیــم ظاهر خواهد 
شــد. شــهرخودرو در حالی مهیای 
نبرد با استقالل می شود که همچنان 
جدی تریــن گزینه برای ســقوط به 
حساب می آید. آنها این فصل فقط دو 
برد به دست آورده اند و صاحب کم ترین 
امتیاز در جدول لیگ برتر هســتند. 
با این وجــود متوقف کــردن رقیبی 
مثل پرسپولیس، در این فصل نتیجه 
جالبی برای این تیم بوده و شاگردان 
سیدعباســی امیدوارند این نتیجه را 
روبه روی پرسپولیس نیز تکرار کنند. 

دو تیم تقریبا در همه آمار، نقطه مقابل 
هم هستند. اســتقالل بیشترین برد 
این فصل را تجربه کرده و شهرخودرو 
صاحب کم ترین برد در رقابت های لیگ 
برتر است. استقالل کم تر از هر تیمی در 
این فصل شکست خورده و شهرخودرو 
بیشترین شکست را در بین تیم های 
لیگ پشت سر گذاشته است. استقالل 
صاحب بهترین تفاضل لیگ برتر است 
و شهرخودرو بدترین تفاضل لیگ را 
دارد و در نهایت آبی های تهران بیشتر 
از همه تیم ها و قرمزهای مشهد کم تر از 
همه تیم ها امتیاز کسب کرده اند. در 
حقیقت این تیم ها درســت روبه روی 
هم ایستاده اند و از هر نظر با هم تفاوت 
دارند. درون زمین مسابقه اما این آمار 
نیست که سرنوشت نتیجه را تعیین 

می کند.
سرنوشت قهرمانی این فصل، هنوز 
در دست اســتقالل است. کافی است 
آنها در چند مسابقه بعدی به پیروزی 
دست پیدا کنند تا بدون هیچ مزاحمتی 
قهرمانی لیگ را به دست بیاورند. هر 
لغزشی اما می تواند یک تهدید بزرگ 
در مســیر رویای بزرگ آنها برای این 

فصل باشد. 

باالوپایینجدول،درآزادیبههممیرسند

در جست وجوی اولین برد قرن!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

یحیی گل محمدی مربیگری را از ذوب آهن 
شروع نکرد اما دورانی که او در این باشگاه پشت 
سر گذاشت، نقش مهمی در تبدیل شدنش به یک 
مربی کامال تثبیت شده در فوتبال ایران ایفا کرد. او 
با ذوب در دو فصل پیاپی قهرمان جام حذفی شد 
و روزهای بسیار خوبی را با این باشگاه سپری کرد. 
حاال گل محمدی در قامت سرمربی پرسپولیس، 
به استادیوم فوالدشهر برمی گردد تا در یک جدال 
بسیار حساس، روبه روی تیمی قرار بگیرد که در 
نیم فصل اول لیگ برتر به راحتی شکستش داده 
بود. مرد اول نیمکت قرمزها این بار هم باید جریان 

بازی را از روی سکوها دنبال کند.
شکست دادن پیکان بعد از دو تساوی متوالی، 
قرمزها را به روند خوبی برگرداند. نکته مهم آن نبرد، 
پیروز شدن پرسپولیس با وجود اخراج زودهنگام 
امید عالیشاه بود. اتفاقی که نتوانست نظم و آرامش 
را از ترکیب سرخ ها بگیرد. این برد در آن شرایط 
سخت و غیرقابل پیش بینی، اتفاق مهمی بود و 
پرسپولیسی ها را یک قدم جلو برد. توقف رقیب 
همیشگی نیز به آنها کمک کرد تا در هفته های 
باقی مانده لیگ برتر را کمی امیدوارانه دنبال کنند. 
پرسپولیس در این فصل اصال بد نتیجه نگرفته اما 
عملکرد این تیم دائما با نتایج استقالل مقایسه 
شده است. شــاگردان یحیی در این فصل فقط 

»دو شکست« را روبه روی آلومینیوم و نفت آبادان 
پشت سر گذاشــته اند اما قیاس این آمار با فصل 
بدون شکست استقالل، این تیم را تحت فشار قرار 
داده است. تیم یحیی در نبرد امروز با ذوب، شرایط 
بهتری نسبت به هفته گذشــته خواهد داشت. 
مهدی ترابی بعد از یک جلسه محرومیت دوباره به 
ترکیب تیم برمی گردد و در بین نفرات ثابت این تیم 
قرار می گیرد، وحید امیری نیز اخیرا به تمرین های 
گروهی برگشته و به نظر می رسد حتی اگر در این 
مسابقه فیکس نباشد، به عنوان بازیکن ذخیره 
برای دقایقی روبه روی ذوب به میدان خواهد رفت. 
امید عالیشاه نیز به دلیل محرومیت، غایب قطعی 
سرخپوشان در این مسابقه است. به نظر می رسد 
یحیی همانند هفته گذشته باز هم از حامد لک 
روی خط دروازه اســتفاده می کند و سیدجالل 
حســینی را نیز در خط دفاعی قرار می دهد. به 
احتمال بسیار زیاد محرومیت انضباطی مهدی 
عبدی نیز به پایان می رسد تا شاید او نیز در دقایقی 
از این بازی در ترکیب تیم قرار بگیرد. نتیجه این 
مســابقه برای تیم یحیی اهمیت فوق العاده ای 
دارد. آنها به خوبی می دانند که حتی یک لغزش 

ساده، ممکن است فرصت ساختن یک معجزه را از 
این تیم بگیرد. پرسپولیس برای امیدوار ماندن به 
ادامه فصل، باید در تک تک دیدارهای پیش رو به 
برتری برسد و امیدوار به امتیاز دادن استقاللی ها 

در ادامه راه باشد.
نکته مهم در مورد مســابقه امروز، بازگشت 
تماشاگرها به ســکوهای فوالدشهر خواهد بود. 
بلیت فروشــی این بازی خیلی زود شروع شده و 
انتظار می رود تماشاگران زیادی نیز برای دیدن 
بازی به استادیوم بروند. البته اینکه هنوز ظرفیت 
کامل بلیت فروشی فعال نشــده و ورزشگاه های 
ایران همچنان فرصت پر شدن ندارند، قابل نقد به 
نظر می رسد اما به هر حال بازگشت هوادارها در هر 
مقیاسی، یک اتفاق امیدوارکننده برای فوتبال ایران 
است. تیم مهدی تارتار در دو بازی گذشته اش در 
لیگ برتر، عملکرد چندان خوبی نداشته و نتوانسته 
انتظارها را برآورده کند. آنها تا قبل از تعطیالت لیگ 
برتر به دلیل دیدارهای تیم ملی، در بهترین فرم 
ممکن قرار داشتند. ذوب با چهار برد رویایی متوالی 
روبه روی شــهرخودرو، فوالد، آلومینیوم و مس 
رفسنجان به تعطیالت رفت اما در بازگشت دوباره 

به لیگ برتر، روبه روی نفت مسجدسلیمان و هوادار 
شکست خورد و حتی نتوانست گلی به ثمر برساند. 
تیم جوان مهدی تارتار اما امیدوار است دوباره به 
همان فرم قبلی برگردد و به یک حریف سرسخت 
برای تیم هــای لیگ برتری تبدیل شــود. بعد از 
حرف و حدیث های هفته گذشته در مورد مجتبی 
حسینی، تارتار به خوبی می داند که در فضای آلوده 
فوتبال ایران با هر نتیجه ای روبه روی تیم سابقش 
مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. او در این سال ها 
چندین بار مقابل پرسپولیس شکست خورده و 
اصال دوست ندارد که این تجربه دوباره تکرار شود. 
ذوب در این فصل تیمی جوان و پرانگیزه بوده و در 
مجموع عملکرد قابل قبولی داشته اما هیچ چیز 
به اندازه بردن پرسپولیس نمی تواند در هفته های 

باقی مانده از این فصل به آنها و نتایج شان اعتبار 
بدهد.شاگردان گل محمدی در این فصل هرگز 
در خانه نباخته اند و بهترین تیم دیدارهای خانگی 
لیگ برتر هستند. حاال آنها در شرایطی مهیای یک 
نبرد خارج از خانه می شوند که هر دو شکست این 
فصل  شان بیرون از آزادی رقم خورده است. سرخ ها 
در پنج هفته باقی  مانده از این فصل، هیچ فرصتی 
برای اشتباه کردن ندارند. یک اشتباه ساده کافی 
است تا شرایط گره بخورد و این تیم دیگر شانسی 
برای فکر کردن به قهرمانی نداشته باشد. بردن هر 
پنج بازی باقی مانده، مهم ترین هدف این تیم تا 
پایان رقابت های لیگ برتر است. اتفاقی که شاید 
یک مسیر ناگهانی را برای لمس جام در اختیار این 

تیم قرار بدهد. 

این اولین بار نبود که کریســتیانو رونالدو یک شکست 
دردناک و سنگین را در زمین فوتبال تجربه می کند. او قبال با 
رئال مادرید و یوونتوس نیز چنین شکست هایی داشته است. 
با این حال کافی است برای چند ثانیه به چهره این بازیکن نگاه 
کنید تا به تماشای استیصالی بنشینید که پیش از این هرگز 
در چهره او وجود نداشته است. خنده های عصبی رونالدو و 
حرکات دست های او به وضوح نشان می دهند که این بازیکن 
از بازگشت به منچستریونایتد پشیمان شده است. تصویری 
که یک فصل ناامیدکننده را برای این بازیکن رقم زده است. 

شکست وحشــتناک در زمین برایتون به این معنی بود که 
رونالدو شانس حضور در رقابت های فصل آینده لیگ قهرمانان 
اروپا را از دست داد اتفاقی که از زمان پیوستن به یونایتد سر 
الکس فرگوسن هرگز برای این بازیکن رخ نداده است. او حتی 
در بدترین فصل ها هم به راحتی جواز حضور در لیگ قهرمانان 
را به دست می آورد اما لیگ برتر شرایط متفاوتی را برایش رقم 
زد. جالب اینجاست که او در زمان امضای قرارداد با یونایتد دائما 
روی لزوم تحول این تیم تاکید داشت و مدام تکرار می کرد که 
رتبه هایی مثل پنجم و ششــم در شأن این باشگاه نیستند. 
همین تیم اما با حضور مرد پرتغالی شماره »7« حتی شانسی 
برای پنجم شدن در رقابت های این فصل را نخواهد داشت. 
حضور رانگنیک در باشگاه به عنوان مربی موقت تصمیمی 
بود که به هیچ وجه نتیجه نداد. شــاید اریک تن هاگ بتواند 

منچستر را در مسیر متفاوتی قرار بدهد؛ با این حال بعید است 
کریستیانو رونالدو به باقی ماندن در این پروژه فکر کند. چراکه 
او همیشه عالقه ویژه ای به لیگ قهرمانان داشته و خارج شدن 
از این جام چیزی نیست که مورد عالقه اش باشد. رونالدو به 
روشنی می داند که اگر در منچستر یونایتد بماند و در فوتبال 
اروپا به کار ادامه بدهد، نمی تواند به لیگ قهرمانان اروپا برود و 
عمال شانس رسیدن به توپ طال را از دست خواهد داد. عالوه 
بر این، آینده یونایتد نیز در شرایط فعلی چندان امیدوار کننده 
نیست چراکه این باشگاه با مشکالت بسیار بزرگی روبه رو شده 
و بعید است که رونالدو به تنهایی بتواند همه مشکالت را حل 
کند. در بین همه احتماالت که برای این ستاره وجود دارد، 
بازگشــت به رئال مادرید احتمالی بسیار جدی خواهد بود. 
هم مادریدی ها عالقه زیــادی دارند که آخرین تیم اروپایی 

دوران فوتبال رونالدو باشند و هم خود این بازیکن عالقه دارد 
تا حداقل برای یک فصل دیگر پیراهن این باشگاه را بر تن کند. 
همان طور که زیدان به برنابئو برگشت و یک دوران رویایی دیگر 
را سپری کرد و همان طور که کارلو آنچلوتی بازگشت و دوباره 
یک فصل درخشان را برای این تیم رقم زد، بازگشت رونالدو 
نیز می تواند اتفاق بسیار خوبی برای مادریدی ها باشد. با این 
حال شکی نیست که اگر زمان به عقب برمی گشت، رونالدو 
به جای یونایتد به سیتی می رفت. داشتن یک مهاجم گل زن 
در قواره های کریس درست همان چیزی بود که سیتی با آن 
می توانست همه جام ها را فتح کند. رونالدو به تیم سابقش 
برگشت تا یک مهاجم بدون سیستم باشد. اتفاقی که موجب 
شد سیتی تبدیل به یک سیســتم عالی و بی نقص اما بدون 

مهاجم شود!

لیگقهرمانانبدونسیآرسون

پایان یک دوران 

بازگشتیحییبهشهریکهدرآناوجگرفت

از جنس فــــوالد! 

اتفاق روز

استقاللدرنیمفصلاول،
بهراحتیشهرخودرورا
شکستدادواصالکار
دشواریروبهرویاین

حریفنداشت.بااینوجود
نمایندهمشهددرنیمفصل
دوم،تیمبهتریشدهوبا
انگیزهبیشتریروبهروی

رقباقرارمیگیرد
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 سرمربی خارجی 
در راه هندبال بانوان

فدراسیون هندبال 
ایــران در نظــر دارد 
حــاال که بــرای تیم 
ملی مردان سرمربی 
خارجی جذب کرده، 
همین کار را برای تیم بانوان هم انجام بدهد. البته این 
تصمیم فدراسیون پس از مسابقات قهرمانی جهان 
در اسپانیا شکل گرفت. تیمی که برای نخستین بار 
راهی این مسابقات شده بود و توانست نظر بسیاری از 
کشورها را به خود جلب کند. هندبالیست های بانوی 
کشورمان حاال دو مسابقه کشورهای اسالمی در قونیه 
و مسابقات قهرمانی آسیا را پیش رو دارند و فدراسیون 
قصد دارد کادری قوی را باالی سر تیم بگذارد که برای 
این هدف دو مسیر دارد؛ برنامه اول طبق آنچه اشاره 
شد، انتخاب سرمربی خارجی است که چند گزینه هم 
بررسی شده اند و در حال رایزنی هستند و برنامه دوم 
تکرار تصمیمی است که در قهرمانی آسیا برای تیم 
گرفته شد. به این ترتیب که یکی از مربیان بادانش 
مرد کشورمان به عنوان مدیرفنی انتخاب شود. در 
قهرمانی آسیا، تیم هندبال بانوان ایران چهارم شد و 
برای نخستین بار و به عنوان اولین تیم در رشته های 
توپی و گروهی بانوان در مسابقات جهانی حاضر شد. 
با صحبت های علیرضا پاکدل رییس فدراســیون 
هندبال، به نظر می رسد احتمال قوی تر استفاده از 

مربی داخلی به عنوان مدیرفنی است. 
    

 ایران - استرالیا 
در والیبال دختران

تقابل تیم های ملی فوتبال ایران و استرالیا برای 
صعود به جام جهانی 1998 فرانســه، از بازی های 
فراموش نشدنی ورزش ایران است. از آن زمان هر بار 
نام دو کشور کنار هم قرار می گیرد یاد آن بازی زنده 
می شو. حاال اما تقابل این دو نام در مسابقات والیبال 
قهرمانی نوجوانان دختر زیر 18 سال آسیا خواهد بود. 
چهاردهمین دوره این رقابت ها از 16 تا 23 خرداد به 
میزبانی شهر ناخون پاتوم تایلند با حضور 11 کشور 
برگزار می شود و طبق برنامه اعالم شده کنفدراسیون 
والیبال آسیا، ملی پوشــان کشورمان در نخستین 
دیدار به مصاف اســترالیا می روند. شاگردان میترا 
شعبانیان در گروه A مسابقات، در روزهای سوم تا 
پنجم مرحله گروهی )18 تا 20 خرداد( نیز به ترتیب 
به مصاف تایلند، کره جنوبی و ازبکستان می روند. 
مراحل نیمه نهایی و نهایی این مسابقات نیز روزهای 
یکشــنبه و دوشــنبه 22 و 23 خردادماه پیگیری 
خواهد شــد. در مرحله نیمه نهایی تیم های اول و 
دوم دو گروه مقدماتی برای رتبه های اول تا چهارم 
به مصاف یکدیگر می روند و تیم های سوم تا ششم 
نیز برای جایگاه های پنجم تا یازدهم با هم مسابقه 
خواهند داد. دختران والیبال ایران در حال حاضر در 
اردوی دوازدهم هستند و تا زمان اعزام، سه مرحله 

اردوی دیگر برگزار خواهند کرد. 
    

 فرنگی کاران المپیکی
 محک می خورند

با تعویق یک ســاله بازی های آسیایی 2022 
هانگژو، فدراسیون کشتی می خواهد با قدرت و تمرکز 
بیشتری در مســیر موفقیت در مسابقات قهرمانی 
جهان گام بر دارد. تا پیش از این تصمیم، چالشی بین 
کمیته ملی المپیک و فدراسیون وجود داشت که 
تیم اصلی کشتی باید در بازی های آسیایی به میدان 
برود یا به قهرمانی جهان اعزام شود. حاال اما که تقویم 
کشتی خلوت تر شــده، کادر فنی تیم ملی کشتی 
فرنگی روند به روزشــده ای را برای مشخص کردن 
ترکیب خود در نظر گرفته است. محمد بنا در نظر 
دارد برخی از ملی پوشان عنوان دار و المپیکی خود 
را در تورنمنت بین المللی قزاقستان که خرداد برگزار 
می شود و از میادین رنکینگ دار اتحادیه جهانی تلقی 
می شود، محک بزند. گفته می شود نام 11 فرنگی کار 
کشورمان در لیست اعزام به این مسابقات قرار گرفته 
که در وزن 130 کیلوگرم دو نماینده به قزاقســتان 
اعزام خواهد شد. البته محمدهادی ساروی دارنده 
برنز المپیک بنا بــه دالیلی به ایــن رقابت ها اعزام 
نمی شود , قرار است در مســابقات دیگری محک 
بخورد. به هــر حال میثم دلخانی، پژمان پشــتام، 
محمدرضا گرایی، محمدعلی گرایی، محمدهادی 
ساروی و علی اکبر یوســفی مدال آوران المپیک و 
جهانی هستند که باید به همراه امین میرزازاده در 

مرحله نهایی چرخه انتخابی به میدان بروند.

منهای فوتبال

آدرنالین

آریارهنورد

آریاطاري


