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یک روز بعــد از برگــزاری اولین 
مسابقه این هفته بین نساجی و هوادار، 
امروز پرونده هفته بیست و هشتم لیگ 
برتر ایران بسته خواهد شد. در این لیگ 
دیگر نبردی برای قهرمانی وجود ندارد 
و سرنوشت تیم قهرمان روشن شده اما 
همچنان دیدارهای این هفته حساس 
و تماشایی به نظر می رسند. نبرد برای 
ایستادن روی سکوی دوم و همچنین 
تالش برای بقا و یــا حداقل رقم زدن 
یک پایان خوب، به دیدارهای این هفته 
جذابیت می بخشــد. دیدارهایی که 
خوشبختانه با حضور تماشاگرها برگزار 
خواهند شد و این مساله کمک شایانی 

به جذابیت شان خواهد کرد.
 تراکتورسازی-پرسپولیس؛ 

برای زنده ماندن!
باورکردنی نیســت امــا در  فاصله 
ســه هفته به پایان لیگ برتر، تراکتور 
روی کاغذ احتمال سقوط را احساس 
می کند. اگر این تیم در هر سه مسابقه 
باقی مانده شکســت بخورد و فجر در 
سه بازی و نفت مسجدسلیمان در دو 
بازی پیروز شــوند، تیم تبریزی راهی 
رقابت های لیگ یک خواهد شد. البته 
این احتمال بسیار کم است اما نمی توان 
آن را به طور کامل نادیده گرفت. همین 
که تیم پرطرفدار شهر تبریز در این رده 
قرار گرفته، به خودی خود فاجعه بار به 
نظر می رسد. این بازی، نبردی بین دو 
تیم پرطرفدار و بــدون جام این فصل 
خواهد بود. مسابقه ای که انتظار می رود 
با استقبال ویژه ای از سوی سکوهای 
یادگار امــام همراه شــود و جمعیت 

بســیار زیادی را به استادیوم بکشاند. 
تنها انگیزه پرسپولیس یحیی برای این 
مسابقه، تالش برای حفظ سکوی دوم 
لیگ برتر خواهد بود. رده ای که برای 
قهرمان پنج دوره اخیر لیگ برتر، اصال 
دوست داشتنی به نظر نمی رسد. با این 
وجود آنها نمی خواهند این جایگاه را 
نیز از دست بدهند و آن را در هفته های 

باقی مانده به سپاهان تقدیم کنند.
  سپاهان-شهرخودرو؛ 

باال و پایین دنیا!
امروز روز بسیار مهمی برای فوتبال 
مشهد اســت. چراکه شهرخودرو در 
شرایط بســیار حساسی قرار گرفته و 
یک لغزش دیگــر، امیدهای این تیم 
برای ماندن در لیــگ را تباه خواهند 
کــرد. اگر تیــم سیدعباســی امروز 
روبه روی ســپاهان شکست بخورد 
و نفــت مسجدســلیمان حریفش را 
شکســت بدهد، داســتان این تیم و 
لیگ برتر دیگر رسما به پایان خواهد 
رسید. تیمی که همین چند سال قبل 
مدعی بردن لیگ برتر بود و حتی اولین 
سهمیه آسیایی تاریخ فوتبال مشهد را 

جشن گرفت، حاال به همین سادگی 
در معرض نابودی قــرار دارد و اگر به 
لیگ یک برود، احتماال به سرنوشت 
ابومسلم دچار خواهد شــد. تنها راه 
پیش روی شهرخودرو، گرفتن همه 
امتیازهای نبرد امروز است. آن وقت 
شــاید این تیم بتواند به معجزه ای در 
هفته های آخر امیدوار باشد. حریف 
امروز آنها اما اصال حریف ساده ای به 
نظر نمی رسد. سپاهان بعد از شکست 
دادن پرسپولیس، جان تازه ای گرفته 
و حاال رده دوم جدول رده بندی لیگ 
را می خواهد. محرم و تیمش که فصل 
گذشــته نایب  قهرمان شــدند، حاال 
دوباره به دنبــال تکرار ایــن عنوان 
هســتند و می خواهند فصــل را در 
نزدیک ترین فاصله نســبت به صدر 

جدول تمام کنند.
 پیکان-فوالد؛ 

یک برخورد تاکتیکی
بین ایــن دو تیم در جــدول لیگ 
برتر فقط دو رده فاصله وجود دارد اما 
تفاوت امتیازی آنها هشت امتیاز است. 
موضوعی که تا حــدودی برای فوالد 
در مسیر قرار گرفتن بین 6 تیم باالی 
جدول، حاشیه امن به وجود می آورد. 
فوالدی ها هفته گذشته نمایش خوبی 
روبه روی استقالل نداشتند و نتیجه را 
به این حریف واگــذار کردند. دریافت 
دو گل در استادیوم خانگی و شکست 
خوردن در اهواز، اتفاقی اســت که به 
ندرت برای جــواد نکونام و تیمش رخ 
می دهد. ماجرایی که حاال آنها را با یک 
زخم بزرگ و یک انگیزه قابل توجه به 
دیدار با پیکان می فرستد. تیم مجتبی 
حسینی هفته قبل در آخرین لحظات 

برتری را از دست داد. جالب است بدانید 
که در پنج مسابقه این فصل، پیکان در 
آخرین لحظات برد را با تساوی عوض 
کرده است. اگر این باشگاه کمی بهتر 
بردهایش را حفظ می کرد و در آخرین 
لحظات گل نمی خورد، حاال در جدول 
باالتر از فوالد دیده می شد. در بازی رفت 
این دو تیم البته اتفاق کامال متفاوتی 
رقم خورد. در آن بازی، این فوالد بود که 
گل اول مسابقه را زد و در آستانه برتری 
در نبرد بود اما در آخرین لحظات، گل 
تساوی را از پیکان دریافت کرد تا سه 
امتیاز آن مسابقه را با یک امتیاز عوض 
کند. این بازی به لحاظ شرایط جدولی، 
حساس به نظر نمی رسد اما نبرد نکو و 
مجتبی حسینی بدون شک، یک نبرد 

جذاب و تاکتیکی خواهد بود.
گل گهر سیرجان-نفت 

مسجدسلیمان؛ امیدوار به پایان
چند نتیجه خــوب در هفته های 
گذشــته، مسجدســلیمانی ها را به 
ماندن در لیــگ برتر امیــدوار کرده 
اســت. این تیم بعد از هفته بیســت و 
دوم، دیگر شکست نخورده اما در پنج 
مســابقه اخیرش، فقط یک بار برنده 
بوده است. با این وجود آنها سه امتیاز با 
منطقه سقوط فاصله دارند و همچنان 
سرنوشت در دستان خودشان است. 
شاگردان مهاجری در جدال این هفته 
کار دشواری روبه روی شاگردان امیر 
قلعه نویی خواهند داشــت. این فصل 
بــرای امیر و تیمش بــه عجیب ترین 
شکل ممکن سپری شــده است. آنها 
شروع بســیار خوبی در لیگ بیست و 
یکم داشتند اما بعد از ماجرای بایناما، 
دیگر به شرایط عادی برنگشتند. تنها 

ماموریت مهم ایــن تیم در هفته های 
باقی مانده، تالش بــرای حفظ کردن 
رده چهارم لیگ برتر است. برای تیمی 
که هنوز زمان زیــادی از صعودش به 
رقابت های لیگ برتر ســپری نشده، 
این یک دستاورد جالب توجه به نظر 
می رسد. هرچند که بعد از خریدهای 
تابســتانی گل گهر، انتظارهــا از این 
تیم کمی بیشــتر بود اما چهارم شدن 
با وجــود از دســت دادن هفت امتیاز 
انضباطی، یک موفقیت مهم برای این 
باشگاه به شمار می رود. گل گهری ها 
امروز روبــه روی حریفی قرار خواهند 
گرفت که برای مانــدن در لیگ برتر، 

دست به هر کاری می زند.
 صنعت نفت-مس رفسنجان؛ 

به لپ تاپ رحم کن!
بعد از شکســت هفته گذشته در 
اراک، علیرضا منصوریان با عصبانیت 
شدید به سالن کنفرانس خبری رفت 
و هرچه فریاد داشــت بر سر لپ تاپ 
اعضــای کادر فنی زد. او به شــدت به 
داوری این مسابقه معترض بود و اعتقاد 
داشت که کمک داورها در جریان هر 
دو تصمیم کلیدی بازی دچار اشتباه 

شــده اند. او و تیمش حاال در آبادان از 
یکی از تیم هــای غافلگیرکننده این 
فصل لیگ برتر میزبانی خواهند کرد. 
مس با محمد ربیعی تیم ششم جدول 
است و حتی نیم نگاهی برای رسیدن 
به جمع چهــار تیم برتــر رقابت های 
این فصل دارد. نفت اما در رده یازدهم 
جدول رده بندی لیگ قرار گرفته است. 
هرچند کــه در آن بخــش از جدول، 
امتیازهــا به شــدت فشــرده به نظر 
می رسند و یک برد، می تواند شرایط به 
مراتب بهتری برای این تیم بسازد. نفت 
بعد از مدت ها در بازی امروز تماشاگر 
خواهد داشت و این اتفاق بسیار مهمی 
برای برزیلی های لیگ برتر به شــمار 
می رود. آنها آماده اند تا با تسخیر دوباره 
سکوها، حمایت شان را از باشگاه نشان 
بدهند و دوباره پشت تیم محبوب شان 

بایستند.
 فجرسپاسی-ذوب آهن؛ 

کاکوها و تقالی ماندن
تیم مهدی تارتار هفته گذشته با یک 
ضربه بزرگ روبه رو شد. آنها به سختی 
توانســتند در آخرین لحظات دروازه 
تراکتور را باز کنند اما کمک داور با یک 
اشتباه مهلک، این گل را مردود اعالم 
کرد و دو امتیاز را از ذوب گرفت. تارتار و 
تیمش این هفته با یکی از پرانگیزه ترین 
تیم های لیگ برتر روبه رو می شــوند. 
تیمی که هــر طور شــده می خواهد 
خودش را از منطقه سقوط نجات بدهد. 
فجر سه امتیاز با نزدیک ترین تیم خارج 
از منطقه سقوط فاصله دارد و این مساله 
کار را برای ماندن شیرازی ها در لیگ 
دشوار خواهد کرد. از یاد نبریم که آنها از 
شروع فصل تا امروز هرگز حتی امکانات 
حداقلی برای ماندن در رقابت های لیگ 

برتر نداشتند.
 استقالل-آلومینیوم؛ 

تهران آبی می شود!
و ســرانجام جذاب ترین نمایش 
هفته، در تهران رقم می خورد. جایی 
که دو کاپیتان ســابق اســتقالل در 
قامت سرمربی با هم روبه رو خواهند 
شــد. دو مربی جوان که در این فصل 
عملکــرد خوبی داشــته اند. فرهاد با 
اســتقالل قهرمان لیگ برتر شده و 
رحمتی تیمش را به فینال جام حذفی 
رسانده اســت. آبی ها بعد از قهرمانی 
لیگ در حضور هواداران شان به دنبال 
حفظ رکورد بی شکستی در این فصل 
خواهند بــود. بــرای آلومینیوم هم 
هیچ چالشی جذاب تر از تالش برای 
شکســت دادن این حریف و تحمیل 
اولین باخت فصل به استقالل وجود 
نخواهد داشــت. این یک بازی بسیار 
تماشایی و یک رقابت هیجان انگیز در 

آزادی خواهد بود.

چهرهبهچهره

برای تیمی که به نباختن خو گرفته، قهرمانی 
سرنوشتی دور از انتظار نیست. استقالل در این 
فصل چنین سرنوشتی داشــته و حاال در انتظار 
یک پایان درخشان است. بدون تردید، تک تک 
اعضای استقالل در این موفقیت بزرگ و تاریخی 
سهم داشته اند. هیچ عضوی از باشگاه نیست که 
در این موفقیت نقش ایفا نکرده باشد اما طبیعی 
به نظر می رســد که نقش بعضی ها در مســیر 
رسیدن به این اتقاق پررنگ تر باشد. چهره هایی 
که کلیدی ترین نفرات تیم در مسیر رسیدن به 

چنین تجربه ای هستند.
 فرهاد مجیدی

این تجربه تاریخی را باید بیشتر از هر کسی به 
نام او دانست. مردی که سال گذشته وعده ایجاد 
تغییرات بزرگ در استقالل را داد و خیلی خوب 
به وعده اش نیز عمل کرد. او یک تیم درخشــان 
ســاخت. تیمی که در زمین مســابقه تسلیم 
هیچ حریفی نمی شــد. تیمی که خیلی خوب 
می دانست از هر بازی چه می خواهد و چطور باید 
به هدفش برسد. فرهاد خیلی خوب به شاگردها 
اعتماد به نفس داد و بارها با تعویض های درست و 
عالی، ورق را به سود استقالل برگرداند. او حاال به 
دنبال رقم زدن بهترین فصل تاریخ لیگ برتر یک 

باشگاه ایرانی است. اتفاقی که برای استقالل دور 
از دسترس به نظر نمی رسد.

سیدحسین حسینی
هیچ کس انتظار نداشت او چنین پیشرفتی را 
در قامت یک گلر تجربه کند. فصل گذشته بعد از 
ورود رشید مظاهری، خیلی ها تصور می کردند 
دوران سیدحسین در این باشگاه به پایان رسیده 
اما حســینی این فصل هم بهترین گلر لیگ برتر 
بود و هم به اردوی تیم ملی راه پیدا کرد. سنگربان 
آبی ها یک فصل درخشان را پشت سر گذاشت و 
در بیشتر هفته های این فصل کاپیتان تیم هم بود. 
ستاره ای که با سختکوشی زیادی به این جایگاه 
رســیده و حرف های زیادی برای گفتن در فصل 

آینده خواهد داشت.
وریا غفوری

او نه فقط به خاطر فوتبالش، بازوبند کاپیتانی 
یا بازی اش، بلکه به خاطر شخصیت اجتماعی اش 
همیشه مورد تحسین است. وریا همیشه نشان داده 
که دوست دارد در سمت مردم بایستد و اکت های 
اجتماعی به موقعی داشته باشد. وریا این روزها هم 
دوباره به مرد محبوب هواداران فوتبال تبدیل شده 
و حتی برخی از هواداران تیم های رقیب نیز عالقه 
زیادی به او دارند. غفوری به خوبی معنی مسئولیت 
اجتماعی را می فهمد و همیشه در لحظات درست 
رفتارهای درستی دارد. او بعد از سال ها، حاال اولین 

کاپیتان استقالل است که جام قهرمانی لیگ را 
باالی سر می برد.

مرادمند/یزدانی
از نقش این دو مدافع در قهرمانی اســتقالل 
هم نباید به راحتی عبــور کرد. بازیکن هایی که 
تا بودند، برای تیم عالــی و بی نقص کار کردند 
و حتی رفتن شــان نیز به تیم انگیزه داد تا به هر 
قیمتی برای موفقیت بجنگد. به نظر می رسد که 
از شروع فصل آینده باید منتظر تماشای این دو 
نفر در ترکیب استقالل باشیم. بازیکنانی که یک 
فصل عالی را در این تیم پشــت سر گذاشتند و 
به لحاظ فردی نیز بهترین فصل فوتبال شان را 
سپری کردند تا در نهایت عضوی از تیم قهرمان 
رقابت های لیگ بیست و یکم باشند. اتفاقی که 

قبال برای هیچ کدام شان رخ نداده بود.
آرمان رمضانی

اگر گل های حیاتی و ســه امتیــازی آرمان 
نبود، استقالل به قهرمانی لیگ برتر نمی رسید. 
بازیکنی که در میان انبوهی از قضاوت ها به تیم 
فرهاد رفت اما مجیدی به خوبی می دانست که از 
او چه می خواهد و به خوبی از این بازیکن استفاده 
کرد. رمضانی در طول فصل، بازیکن مهمی برای 
استقالل بود و برای اثبات این اهمیت، حتما نباید 
در ترکیب اصلی تیم قــرار می گرفت. او حتی به 
عنوان یک ذخیره در لحظات حساس و مهم به 
کمک استقالل آمد و گل های بسیار مهمی برای 
استقالل به ثمر رســاند. حاال آرمان هم یکی از 

قهرمانان این فصل لیگ برتر است.
کوین یامگا

بازی هــای خــوب، پنالتی هــای دقیق و 

درخشیدن در چند پســت مختلف، یامگا را نیز 
به یکی از نفرات مهم تیــم تبدیل کرد. بازیکنی 
که برخالف سایر خارجی های باشگاه، عملکرد 
بسیار خوبی در استقالل داشت و به یکی از نفرات 
بدون جانشین در بین نفرات آبی پوش تبدیل شد. 
یامگا این اواخر عملکرد خوبی نداشته و در گل زنی 
عالی عمل نکرده امــا در مجموع فصل خوبی را 
سپری کرده و با این عملکرد، توانسته انتظارها 
را به خوبی برآورده کنــد. یامگا در مجموع یکی 

از آماده ترین های این فصل استقالل بوده است.
امیرحسین حسین زاده

بدون شــک او مهم ترین پدیــده این فصل 

استقالل و لیگ برتر است. حسین زاده در چند 
سال گذشــته چند مصدومیت جدی داشت و 
شاید هیچ مربی دیگری به سادگی به او اعتماد 
نمی کرد اما حســین زاده نشــان داد که سزاوار 
اعتماد فرهاد مجیدی بوده است. فوتبالیستی که 
در نبرد با فوالد نیز یک گل بسیار حساس برای 
اســتقالل زد و کاری کرد که جای خالی قایدی 
در این تیم احساس نشود. حسین زاده از همان 
بازی اول با الهالل عربستان، شمایلی از ظهور یک 
ستاره را در استقالل نشان داد و در طول فصل نیز 
عملکرد بسیار امیدوارکننده ای در بین تفرات 

استقالل داشت. 

کلیدی ترین کاراکترهای استقالل در مسیر بردن لیگ

نمی بازم، پس هستم!

تنها انگیزه پرسپولیس 
یحیی برای این مسابقه، 
تالش برای حفظ سکوی 

دوم لیگ برتر خواهد بود. 
رده ای که برای قهرمان پنج 

دوره اخیر لیگ برتر، اصال 
دوست داشتنی به نظر 

نمی رسد 

سپاهان بعد از شکست 
دادن پرسپولیس، جان 
تازه ای گرفته و حاال رده 

دوم جدول رده بندی 
لیگ را می خواهد. محرم 
و تیمش که فصل گذشته 
نایب  قهرمان شدند، حاال 
دوباره به دنبال تکرار این 

عنوان هستند
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 مربی ایرانی 
فوتسال در تیم ملی عراق

شهناز یاری سرمربی سابق تیم ملی فوتسال 
بانوان به تازگی ســکان هدایت تیم ملی عراق را 
به دست گرفته است. او درباره کارش در این تیم 
گفت:»تمرینات مان را شروع کردیم و شاگردانم 
دانشجو یا محصل هســتند که کار من را سخت 
کرده اســت. با وجود اینکه اینجا هستم سه روز 
منتظر هستیم تا شرایط حضور در تمرین را پیدا 
کنند و هنوز کار را شروع نکرده ایم.« یاری ترجیح 
می دهد که درباره قراردادش صحبت نکند چراکه 
برنامه هایی در ســر دارد.« ســرمربی تیم ملی 
فوتســال بانوان عراق، در خصوص فعالیتش در 
تیم ملی این کشور، تصریح کرد:»فعال مسابقات 
غرب آســیا نزدیک ترین بازی هایی است که با 
حضور هفت تیم در دو گروه و در کشور عربستان 
برگزار می شود و تیم ملی عراق برای نخستین بار 
شکل گرفته است.« او در پاسخ به سوالی مبنی 
بر تفاوت های دو تیم فوتسال ایران و عراق تاکید 
کرد:»به هر حال فوتسال ایران سرآمد قاره است 
و تیم عراق را نمی توانیم با ایران مقایسه کنیم.« 
یاری با اشاره به اینکه کشــورهای عربی به فکر 
توسعه و گسترش تیم های ملی خود افتاده اند، 
خاطرنشــان کرد:»اکثر کشورهای عربی به این 
فکر افتاده اند که در فوتسال پیشرفت کنند و به 
همین دلیل به ســراغ مربیان مطرح کشورهای 
دیگر مثل آقای ناظم الشــریعه کــه او را به کار 
گرفته اند، می روند.« او درباره سرمربیگری اش 
در این تیم، گفت:»ســابقه مربیگری من برای 
آنها پیروزی محسوب می شود و آنها می خواهند 
از دانــش و تجربه ما در راه توســعه فوتســال 
کشورشان اســتفاده کنند. ما هم به آنها کمک 
می کنیم، این موضوع به زمان نیــاز دارد و تیم 
عراق از لحاظ فنی، تکنیکــی و تاکتیکی خیلی 
عقب است و باید به پیشرفت این تیم کمک کرد.« 
همان طور که یاری در صحبت هایش اشاره کرد، 
فوتسال بانوان در ایران پیشرفت زیادی داشته و 
از مدعی های قاره آسیا است. بنابراین عراقی ها 
برای پیشرفت در این رشــته دست روی گزینه 

خوبی گذاشته اند. 
    

ترکیب سابر برای آسیایی
ترکیب تیم ملی شمشــیربازی ســابر ایران 
برای حضور در مســابقات قهرمانی آســیا کره 
جنوبی مشخص شد. چهار شمشیر باز در اسلحه 
ســابر به این مسابقات اعزام می شــوند که علی 
پاکدامن، محمد رهبــری و نیما زاهدی با توجه 
به عملکردی که در جام جهانی مادرید داشتند، 
انتخاب شــده اند. برای تعیین نفــر چهارم هم 
مسابقه انتخابی بین محمد فتوحی و امیرحسین 
شاکر برگزار شد و در پایان فتوحی توانست در دو 
مسابقه از سه مسابقه انتخابی پیروز شود. فتوحی 
مسابقات انتخابی را با نتایج ۱۵ بر دو و ۱۵ بر ۱۲ به 
سود خود به پایان رساند. به این ترکیب پاکدامن، 
رهبری، زاهدی و فتوحــی نمایندگان ایران در 
قهرمانی آسیا هستند. مســابقات خرداد برگزار 
می شود. تیم سابر بعد از المپیک توکیو روزهای 
چندان شلوغی نداشت و حاال قصد دارد با شروعی 
مقتدرانه در آسیا، به مسیر پیشرفت برگردد. این 
در حالی است که فدراسیون شمشیربازی با پایان 
دوره ریاســت فضل اهلل باقرزاده مواجه شده و در 

بالتکلیفی به سر می برد. 
    

خروج اجباری از اردوی ملی
در حالی که همه نگاه ها این روزها به مسابقات 
جام باشگاه های والیبال آسیا به میزبانی تهران است، 
اردوی تیم ملی والیبال نیز زیر نظر بهروز عطایی در 
غیاب چند ملی پوش پیگیری می شود. امیرحسین 
فرهادی، یکی از ملی پوشان جوان و تازه وارد به اردوی 
تیم ملی که فصل گذشته را در ترکیب سایپا سپری 
کرد، طبق اعالم فدراسیون با مصدومیتی جدی در 
تمرینات مواجه شده و قادر نیست تیم ملی را در لیگ 

ملت ها همراهی کند. 
امیرحسین فرهادی دریافت کننده تیم ملی ایران 
در تمرین تیم ملی دچار مصدومیت شد و طبق نظر 
پزشکان تا دو  ماه آینده در تمرینات و مسابقات این 
تیم شرکت نخواهد کرد تا یک دوری اجباری را از 

اردوی تیم ملی تجربه کند.

منهایفوتبال

آریا رهنورد

آریا طاري 

نگاهی به هفت مسابقه امروز لیگ برتر

نفس های آخر


