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 واکنش ها به قهرمانی دراماتیک گواردیوال
نشــریات انگلیســی بــه 
قهرمانــی زیبــا و بازگشــت 
دیدنی منچسترسیتی واکنش 

نشان دادند.
به گــزارش فارس، یکی از 
بهترین فصول تاریخ لیگ برتر 
رقم خورد و منچسترسیتی بار 
دیگر با یک کامبکی دیدنی به 
مقام قهرمانی رسید. در 5 سال اخیر، سیتی 4 بار به مقام قهرمانی در لیگ رسید 

تا به گفته پپ گواردیوال، جادوانه شوند و افسانه بسازند.
قهرمانی منچسترســیتی از دقیقه 76 و با گل ایلکای گوندوغان آغاز شــد و 
شاگردان گواردیوال بازی 2 بر صفر باخته را 3 بر 2 در 5 دقیقه و 56 ثانیه بردند 

تا دست کلوپ و لیورپول به جام نرسد.
شــب جادویی لیگ برتر با واکنش مطبوعات انگلیس همراه شــد و همه به 
شکلی از بازگشت باشکوه شاگردان گواردیوال صحبت کردند و از یک معجزه در 

لیگ برتر حرف زدند.
نشریه محلی منچسترایونینگ نیوز با تیتر »افسانه تا ابد« به 4 قهرمانی سیتی 

در 5 سال اخیر اشاره کرد و به صحبت های گواردیوال واکنش نشان داد.
دیلی تلگراف نوشت: معجزه پنج دقیقه ای!

این نشریه معتبر از بازگشت باشکوه سیتی در 5 دقیقه و 36 ثانیه صحبت کرد 
و از درخشش ایلکای گوندوغان و 2 گلش برای گواردیوال صحبت کرد.

نشــریه دیلی میرر با تیتر »ایلکای« از گوندوغان صحبت کرد و نمایشــی او 
را شــاهکار خواند. او گل گوندوغان را به گل آگوئرو در قهرمانی سیتی در سال 

2012 تشبیه کرد.
گاردین با تیتر »پادشــاه کامبک ها« از منچسترسیتی تمجید کرد و از یک 
داستان درام و زیبا نوشــت. یک کامبک احساسی دیگر برای منچسترسیتی تا 

دوباره قهرمان لیگ برتر نام گیرد.
گاردین از رسیدن تاتنهام به لیگ قهرمانان اروپا و کفش طالی سون و صالح 
نیز نوشت و از ماندن معجزه وار لیدزیونایتد با گل دقایق پایانی نیز صحبت کرد.

دیلی اکسپرس نیز تیتر »نمایشی باورنکردنی« را به روی جلد برد و از اسطوره 
بودن شاگردان گواردیوال نوشت.

ایندیپندنت با » جام یواشکی« از قهرمانی معجزه وار منچسترسیتی صحبت 
کرد.

دیلی استار نیز تیتر جالبی به روی جلد برد و از کلمات گوندوغان و باورنکردنی 
استفاده کرد و این اتفاق را غیرقابل باور دانست.

دیلی میل نیز تیتر »عجب روزی« را به روی جلد برد و از کامبک دراماتیک و 
قهرمانی بی نظیر سیتی و ماندن لیدز در لحظات پایانی صحبت کرد.

نکاتی از سیاست نقل و انتقاالتی استقالل
تیــم  انتقــاالت  و  نقــل 
اســتقالل برای فصــل آینده 
به طــور کلی توســط فرهاد 
و  انجام می شــود  مجیــدی 
ســرمربی آبی پوشان حرف و 
اول آخــر را در این خصوص 

می زند.
به گزارش  مهر، تیم فوتبال 
استقالل پس از اتمام فصل بیست و یکم لیگ برتر رسماً وارد بازار نقل و انتقاالت 
شده تا فرهاد مجیدی بتواند نقاط ضعف تیمش را برای فصل آینده ترمیم کرده 

و با تیمی قدرتمندتر از تیم کنونی وارد لیگ بیست و دوم شود.
اســتقاللی ها که تمامی فعالیت های نقل و انتقاالتی شــأن برای فصل جدید 
توســط شــخص فرهاد مجیدی صورت می گیرد، هنوز با هیچ گزینه ای مذاکره 

نداشته اند و مذاکرات خود را هم به اتمام فصل موکول کرده اند.
اولویت برای مجیدی و باشــگاه اســتقالل حفظ بازیکنان کنونی و تمدید با 
بازیکنان مورد نظر می باشــد و پس از آن استقاللی ها به دنبال تقویت خواهند 

رفت.
یکــی از اولویت هایی که مجیدی برای نقل و انتقاالت تیمش در فصل آینده 
در نظر گرفته است، حفظ بازیکنان خارجی می باشد. بازیکنان خارجی استقالل 
که نفراتی با کیفیت بودنــد در قهرمانی این فصل آنها تأثیر گذار بودند و حفظ 
آنها می تواند در حفظ کیفیت تیم استقالل برای فصل آینده هم تأثیر گذار باشد.

تارتار با ذوب آهن تمدید کرد
لیگ  در  تارتــار  مهــدی 
نیمکت  روی  نیز  بیست ودوم 

ذوب آهن می نشیند.
به گزارش ایســنا، مهدی 
از عملکرد تیمش  تارتار پس 
برای  بیســت ویکم،  لیگ  در 
تمدید قــراردادش با مدیران 

ذوب آهن وارد مذاکره شد.
او پس از توافق با مدیران ذوب آهن قرارداد خود را به مدت یک فصل دیگر با 

این باشگاه تمدید کرد.
ذوب آهنی ها اکنون در رده هفتم قرار دارند و در هفته بیست  و نهم لیگ برتر 

باید به مصاف نساجی بروند.

سون و صالح مشترکا آقای گل شدند
مهاجم کــره ای تاتنهام در 
کنار محمــد صالح آقای گل 

مشترک لیگ برتر شد.
به گزارش ایســنا ،  سون 
هیونگ مین فصل درخشانی  
را در تاتنهام داشــت و با زدن 
دو گل مقابل نوریچ  توانست 
در صدر جدول گلزنان لیگ برتر انگلیس قرار بگیرد و مشــترکا در کنار محمد 
صالح آقای گل لیگ برتر شود. این برای اولین بار است که یک بازیکن آسیایی 

آقای گل لیگ برتر می شود.
سون هیونگ مین در فصل 22-2021 لیگ برتر انگلیس، 35 بازی با پیراهن 
تاتنهام انجام داد و 23 گل ثبت کرد تا درخشش فوق العاده خود را تثبیت کند. 
نکتــه جالب این که هیچ کدام از گل های ســون هیونگ مین از روی نقطه 
پنالتی زده نشد و هری کین، پنالتی زن تیم تاتنهام است. در طرف مقابل محمد 

صالح 5 گل خود را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. 
تاتنهام توانســت فصــل را در رده چهارم به پایان ببرد تــا در کنار تیم های 
منچسترســیتی، لیورپول و چلسی سهمیه حضور در لیگ قهرمانان را به دست 

بیاورد و تیم های آرسنال و یونایتد را جا بگذارد.

طارمی رکوردش در پرسپولیس را شکست
مهدی طارمی توانســت با دو گل برابر 
توندال بهترین عملکرد دوران باشگاهی خود 

را در پرتغال ثبت کند.
به گزارش ایســنا، طارمی با دو گلی که 
در فینال به ثمر رســاند )که می توانســت 
ســه گل هم باشــد، اگر یکی از دو پنالتی 
را به تیــرک دروازه نمی زد(، پس از هرنی، 
ششــمین بازیکن پورتو شد که در فینال جام حذفی پرتغال دو گل یا بیشتر به 
ثمر می رســاند.  مهدی طارمی عالوه بر اینکه اولین بازیکن آســیایی بود که در 
جام حذفی گلزنی کرد، به رکورد دیگری نیز دســت یافت و به فصلی رسید که 
بیشترین گل را در دوران حرفه ای خود داشت و از آنچه در پرسپولیس در فصل  

17-2016 انجام داده بود، پیشی گرفت.
مهدی طارمی در این فصل در 4۸ بازی در تمامی رقابت ها، برای پورتو 26 گل 
زد. این بهترین عملکرد دوران باشــگاهی طارمی بوده است. او توانست با دو گل 
در دیدار برابر توندال رکورد 24 گل خود برای پرسپولیس در یک فصل را بشکند 

و بهترین عملکرد خود را ثبت کند. 
مهاجم ایرانی هم چنین در تمامی رقابت ها توانســته است در فوتبال پرتغال 
در ۹6 بازی 4۹ گل ثبت کند که آمار تقریبا یک گل به ازای هر دو بازی است.

اخبار کوتاه

علی دایی قصد ندارد علی رغم پیشنهادات 
داخلی، بازگشــت به لیگ برتر ایــران را برای 

سرمربیگری را دنبال کند.
به گزارش »ورزش ســه«، امروز دقیقا 750 
روز از آن مصاحبه آتشــین علی دایی گذشته 
و طــی این مدت علیرغم بحث هایی که درباره 
بازگشــت او بــه نیمکت مربیگــری تیم های 
مختلف از پرســپولیس و ذوب آهن تا تراکتور 

وجود داشــت، او تنهــا در پوزیشــن یکی از 
اسطوره های تاریخ فوتبال جهان، در مراسم های 
خیریــه اجتماعی و رویدادهای مهم فیفا دیده 

شود.
اما داغ ترین شــایعات درباره بازگشت علی 
دایی بعــد از قبول مدیریت رضــا درویش در 
پرسپولیس شــکل گرفت. این دو که عالوه بر 
همکاری در دوران سایپا، رفاقتی نیز با یکدیگر 

دارند، بعد از اینکه درویش به عنوان مدیرعامل 
پرسپولیس معرفی شد، به عنوان گزینه اصلی 

جانشین یحیی گل محمدی معرفی شد.
دایــی کــه ســابقه حضــور روی نیمکت 
پرسپولیس و قهرمانی با این تیم در جام حذفی 
را در کارنامــه دارد، بعــد از اتفاقات و تصمیم 
عجیبی که حمیدرضا سیاســی بــرای پایان 
همکاری با وی و جانشــین حمید درخشــان 
گرفته بود، در ادامه کار را روی نیمکت تیم های 
نفت تهران و بعد از آن سایپا دنبال کرد. اما یک 
اختالف عمیق بین او و مدیریت وقت ســایپا و 
مصاحبه آتشینی که علیه مصطفی مدبر داشت، 
به طور کلی از فوتبال ایران کنار رفت. طی این 
مدت اما همواره او در بطن حواشــی و شایعات 
مربوط به بازگشت و حضور در تیم های مختلفی 
همچون ذوب آهن، تراکتور و البته پرسپولیس 
قرار داشت. حتی در مقطعی نیز بحث جانشینی 
کارلوس کی روش و حتی مارک ویلموتس نیز 
حول نام شهریار فوتبال ایران شکل گرفته بود. 
با این حال هر بار این موضوع به نحوی منتفی 
می شد و حتی از عواملی بیرونی برای رد یا عدم 
صالحیت وی نام برده می شد که هیچگاه هم 

به طور رسمی تایید نشد.
همانطور که گفته شــد امــا در دوران رضا 
درویش و با توجه به سابقه دوستی و همکاری 
بیــن او و علی دایی، شــایعه حــول نیمکت 
پرســپولیس به اوج خود رســید. با این حال 
درویش چه از بابت دور کردن تیمش از حواشی 
و چه بابت اینکــه از تصمیم علی دایی اطالع 
داشت، هر بار به تکذیب این موضوع پرداخت 

و مدعی شــد که هیچ تصمیمــی برای تغییر 
نیمکت پرسپولیس و عقد قرارداد با علی دایی 
نخواهند داشــت. درویش به عنوان مدیرعامل 
پرســپولیس در این رابطه اینطور پاســخ داده 
اســت:  هر روز گزینه ای را بــرای مربیگری و  
حضور در پســت های مختلف مدیریتی مطرح 
می کننــد تا ذهنیت اعضای تیم و باشــگاه را 
درگیر کنند، در حالــی که اصال صحت ندارد. 
چنین مساله ای اصال جایی در پرسپولیس ندارد 
که قرار باشد برای تغییرات فنی، بحثی مطرح 
شده باشد. البته به نظر می رسد بعضی به دنبال 

القاء نا امیدی به هواداران است.
مدیرعامل پرســپولیس البتــه بدون اینکه 
نامــی از دایی و دیگر گزینه های مطرح شــده 
برای نیمکت این تیم و جانشــینی یحیی گل 
محمدی بیــاورد، اینطور به رد این شــایعات 
پرداخته بود: اســطوره ها و بزرگان پرسپولیس 
همه برای ما عزیز هســتند. آن ها بخشــی از 
پاره تن این باشگاه بزرگ را تشکیل می دهند. 
همچنین خیلی باید مراقب باشیم آن هایی که 
فضا را برای ایجاد شــک و تردیــد در خانواده 
پرسپولیس و نزد هواداران مناسب می بینند با 
انتشار اخبار کذب از یک سو بزرگان پرسپولیس 
را در دنیای شایعات و فضای مجازی روبه روی 
هــم قرار ندهنــد. علی دایی هــم در آخرین 
گفتگویی که در رابطه با این شــایعات داشته، 
به ایسنا اینطور پاسخ داده است: من هیچگونه 
مذاکره ای با آقــای درویش برای قبول هدایت 
پرســپولیس انجام نداده ام. نه تنها مذاکره ای 
انجام نشده بلکه من فعال دوست ندارم در ایران 

مربی گری کنم.
مهاجم اسبق تیم ملی و باشگاه پرسپولیس 
البته با تحلیل شــرایط نسبت به شکل گیری 
این شایعات نیز به این شکل پاسخ داده است: 
متاســفانه برخی با آوردن نام من می خواهند 
پرســپولیس و کادر این تیم را تحت فشار قرار 
دهند. اکنون در شــرایطی که پرســپولیس و 
یحیی گل محمدی به نظر می رسد به همکاری 
دوباره با توجه به قراردادی که همچنان جاری 
اســت، نزدیک تر می شــوند و گزینــه داخلی 
دیگری نیز برای این باشگاه باقی نمانده است، 
باید به طور کامل حضور دایی در باشگاه را در 
شــرایط کنونی پایان یافته تصور کرد. از سوی 
دیگــر هم می توان به اظهارات علی دایی تکیه 
کرد که ضمن رد هرگونه گفتگو برای بازگشت 
به پرســپولیس، از قبول مربیگری در فوتبال 
ایران نیز ســر باز زده است. در خصوص دایی 
البته درباره تیم هــای خارجی هم چندین بار 
شایعاتی شکل گرفته بود که آن هم به دالیل 
مختلفی که این آخری مربوط به شیوع کرونا 
بود، نافرجام باقی ماند. در این زمینه باید منتظر 
ماند و دید تصمیم دایی در ادامه و آینده برای 
بازگشت به لیگ برتر ایران و قبول پیشنهادات 
با تغییر همراه خواهد شــد یا اینکه پیشنهاد 
قابل توجهی از فوتبال خارج از ایران نصیب وی 
می شود یا نه. دایی اما چه بخواهد و چه نخواهد 
بازار شایعات درباره نام او و بازگشتش به لیگ 
ایران در تابستان نقل و انتقاالت و آماده سازی 
تیم ها بار دیگر داغ خواهد شــد و باید منتظر 

تصمیم نهایی وی ماند.

سرپرســت تیم ملی اعالم کرد که مســابقه تدارکاتی با 
سنگال در ماه خرداد امکان پذیر نیست.

به گزارش ورزش ســه، این اتفاق در شرایطی رخ می دهد 
که 24 ساعت پیش تر حمید استیلی از احتمال برگزاری این 
مســابقه و جایگزینی این بازی به جای دیدار ایران و اکوادور 
خبر داده و گفته بود فدراسیون ایران باید به سرعت برای این 
بازی برنامه ریزی کند. اما صحبت های استیلی مبنی بر اینکه 
سنگال نمی تواند در ماه ژوئن )خرداد( در ایران مقابل ما قرار 
بگیرد و این بازی باید به ماه سپتامبر )شهریور( منتقل شود، 
ســوال جدیدی را پیرامون برنامه تدارکاتی تیم ملی مطرح 

می کند. این که اساسا برنامه ای روی میز هست؟
تیم ملی ایــران برای اردوی خردادمــاه که طوالنی ترین 
اردوی آماده ســازی تمام تیم های حاضر در رقابت های جام 
جهانی به شــمار می رود با دو پنجره و چهار مسابقه دوستانه 
احتمالی مواجه بود و فدراســیون های مربوطه که بسیاری از 
آنها نیز درگیر رقابت های رســمی هســتند، دو، سه یا چهار 

مسابقه را برای خود در نظر گرفته اند.
در این شرایط انتظار می رفت که تیم ملی فوتبال ایران بعد 
از قرعه کشی جام جهانی در فروردین ماه، با توجه به تاکیدات 
و صحبت های مطرح شــده همیشگی چه از سوی مسئوالن 
و چه از ســوی اســتخوان خرد کرده های فوتبال برنامه های 
تدارکاتی مناسبی را برای این دوره آماده سازی در نظر بگیرد 
اما از همان روز بازگشــت کاروان ایران از قطر بحث و جدل 

درباره اینکه چه کسی مســئول برنامه ریزی برای مسابقات 
ایران است آغاز شد و در نهایت چیزی که با آن مواجه هستیم 

یک بی برنامگی و آشفتگی محض است.
 همانطور که در خبرها خوانده اید ایران تنها یک مسابقه 
دوستانه مقابل کانادا را در اولین پنجره و دومین تاریخ فیفایی 
)15 خرداد( برنامه ریزی کرده و سه تاریخ دیگر انجام مسابقه 
فعال خالی است؛ اگرچه که پیش از این گفته شده بود حداقل 
برای یکی از این دو تاریخ )بازی ســوم( ایران حریفان خود را 
رزرو کرده و قصد دارد مقابــل آنها به میدان برود. برای این 
تاریخ ابتدا از تیم اکوادور و ســپس از تیم سنگال صحبت به 
میان آمده بود اما در شرایطی که قراردادی هم با تیم اکوادور 
بسته نشده بود، دیدار مقابل این تیم خوب آمریکای جنوبی به 
دلیل عدم همکاری مقامات میزبان به واسطه حواشی سیاسی 
موجود در کانادا این بازی احتمالی لغو شــد. پس از این بود 
که بحث درباره بازی با سنگال مطرح شد که آن هم مشخص 
شــد توافقی در این زمینه انجام نگرفته و این مسابقه از ابتدا 
نیز شــرایط انجام را نداشته و رسانه ها در این زمینه سر کار 

بوده اند.
این را هم در نظر داشــته باشید که پیش از این نام های 
مختلفــی برای بازی های ایران مطرح شــده بود؛ از برزیل و 
آرژانتین گرفته که حریفانی دست نیافتنی به نظر می آمدند تا 
نیوزیلند، کامرون، پاراگوئه، السالوادور و ... که فعال هیچکدام 

از این تیم ها در برنامه های ایران قرار ندارند.

ما در فاصله دو هفته تا اولین بازی تدارکاتی برنامه ریزی 
شده )کانادا( دو هفته از رقابت های لیگ، انجام پروسه دریافت 
ویزا و ســفر طوالنی به آمریکای شمالی را پیش رو داریم که 
مقدمات این سفر خود موجب آن شده که فیفادی اول هم از 
دست برود که البته در این زمینه برنامه ریزی سازمان لیگ 
هم موثر بوده و مشخص نیست که چرا زمان اتمام رقابت های 
لیگ این زمان در نظر گرفته شــده که با تاریخ های از پیش 

تعیین شده بازی های دوستانه تیم ملی تداخل دارد.
این آشــفتگی و هرج و مرج در شرایطی است که مجمع 
سرنوشت ساز و جنجالی فدراسیون فوتبال ایران برای تعیین 
سرپرســت هم در بین تاریخ های اعالم شده برای بازی های 

تدارکاتی برگزار خواهد شد که آن هم حواشی و مسائل خاص 
خود را به دنبال خواهد داشــت. موضوعی که آن را می شود 
عامل اصلی مشکالت امروز دانست؛ ماجرایی ادامه دار درباره 
پست ریاســت فدراسیون که فوتبال ایران را با شرایط تازه و 
ناپایدار مواجه و بخش مهمی از ذهن مدیران فدراسیون را نیز 

درگیر خود کرده است.
بهمــن فروتن مربی ســابق فوتبال گفته بــود که بهتر 
اســت تیم ملی برای بازی های تدارکاتی با تیم های استقالل 
و پرســپولیس و ســپاهان بازی کند، صحبت او در آن روز 
مضحک به نظر می رسید اما با شرایطی که امروز داریم انگار 

شوخی بهمن خان چندان هم بیراه نبوده است.

نایــب رئیس فدراســیون کشــتی گفت: 
هیچ کشــتی گیری بدون مسابقه انتخابی به 
رقابت هــای جهانی نمی رود. به گزارش فارس، 
حمید ســوریان دربــاره رونمایــی از تصاویر 
برترین های قرن در خانه کشتی، اظهارداشت: 
این عزیزان شایسته ترین افراد بودند که انتخاب 
شدند، تختی به جهت مدال آوری و هم منش 
پهلوانی از همه جلوتر بود. بنا طی 17 ســال 
حضور در رده های مختلف و کسب نتایج قابل 
قبول خود را اثبات کرده اســت. ما در هر 10 
وزن در مســابقات جهانی صاحب طال شدیم، 

ما 4 طالی کشــتی فرنگی در المپیک داریم 
و در المپیک پیش رو نتایج بهتری هم کسب 
خواهد شــد. دارنده 7 عنوان قهرمانی جهان و 
المپیک خاطرنشــان کرد: در خصوص صحنه 
حسن یزدانی همه اشک ریختیم، لذت بردیم، 
صحنه هــای زیادی در طول تاریخ بوده اما این 
صحنــه بغضی برای همه بــود. جای همه هم 
وطنــان خالی بود و این افتخار را داشــتم که 
از نزدیک شــاهد این صحنه باشم. وی درباره 
شرایط اقتصادی کشور و اثرات آن در کشتی، 
یادآور شــد: این موضوع اثــرات منفی خود را 

گذاشــته و ورزش هم مســتثنی نیســت. در 
حوزه های مختلف دیدیم مشکالتی هست اما با 
حضور دبیر در فدراسیون و فعالیت شبانه روزی 
شاهد اتفاقات خوبی بودیم. من فضای کشتی را 
متفاوت از سایر رشته ها می بینم. سوریان درباره 
اینکه چرا نامش رر بین برارین های قرن نبود، 
گفت: من هم به عنوان کاندیدا حضور داشتم، 
این ارای مردم عزیز بوده و درخواست من بود 
به تختی رای دهند چــون او فراتر از قهرمان 

و بسیار متفاوت است. انتخاب او شایسته بود.
قهرمان ســابق کشــورمان درباره چرخه 

انتخابــی، تصریح کــرد: در آزاد و فرنگی این 
چرخه متفاوت اســت و قطعا کســانی که در 
اردو هســتند روند آمادگــی را بهتر طی می 
کنند بدون انتخابی کســی به قهرمانی جهان 

نمی رود. با تعویق بازی های آســیایی شرایط 
کمــی متفاوت اســت. انتخابــی رو در رو نیز 
بســتگی به کادر دارد و برخی اوزان به اردوی 

برون مرزی می روند.

شهریار و نه بزرگ مقابل پیشنهادات داخلی

علیداییدرلیگایرانمربیگرینمیکند

چهار فیفادی و فقط یک بازی در آن سر دنیا

تیم ملی و برنامه عجیب آماده سازی اش!

سوریان: کسی بدون انتخابی به جهانی نمی رود

رقابت های هفته بیســت و نهم لیگ برترفوتبال امشب به 
صورت همزمان برگزار می شود و استقالل قهرمان زودهنگام 
فصل میهمان تیم مس رفسنجان است و پرسپولیس به مصاف 
تیم قعرنشین لیگ برتر می رود.به گزارش فارس، دیدارهای 
هفته ماقبل پایانی لیگ برتر همگی ساعت 20 آغاز می شود. 
مهم ترین مساله این هفته همان تعیین تیم های سقوط کرده 
و احتماال تعیین نایب قهرمان لیگ برتر اســت. استقالل سه 
هفته قبل از پایان مسابقات قهرمانی اش را مسجل کرده بود.

نگاهی به این رقابت های می اندازیم؛
نفت مسجدسلیمان - نفت آبادان 

دربی نفتی خوزستان
نفت مسجدسلیمان برای بقا نیاز به 4 امتیاز از دو مسابقه 
پیش رو دارد تا با خیال آســوده فصل را به پایان برساند اما 
نفتی ها باید در این دیدار خانگی سه امتیاز را بگیرند و امیدوار 
باشند که دو تیم دیگر قعرنشــین این هفته امتیاز از دست 
بدهند. نفت مسجدســلیمان از 4 هفته اخیر ســه مساوی و 
یک شکســت دارد، نفــت آبادان هم 7 هفته اســت که برد 
نداشــته و روی نوار ناکامی گام بر مــی دارد به همین دلیل 
هم هواداران نفت آبادان هفته گذشــته بعد از باخت خانگی 
به مس رفسنجان امید شریفی نسب سرمربی تیم امیدهای 

باشگاه هاشان را با شعار امید آبادانی تشویق کردند!

ذوب آهن - نساجی 
جدال بدون حساسیت جدولی قهرمان

هر دو تیم  بعد از هفته  ها ناکامی در لیگ برتر بازی آخر 
خود را مقابل حریفانشان پیروز شدند. ذوب آهن تیم در حال 
سقوط فجرشهید سپاسی را شکســت داد و نساجی هم در 
تهران تیم هوادار را در ثانیه های پایانی شکســت داد. دو تیم 
خیالشان بابت بقا راحت اســت. ذوب آهن برای حفظ رتبه 
هفتمــی خود در جدول لیگ تــالش می کند و اگر دو بازی 
پیش رو را ببرد در همین رده باقی خواهد ماند اما در صورت 
از دســت دادن امتیاز ممکن است ســه چهار پله در جدول 

لیگ سقوط کند.
فوالد - سپاهان؛ نبرد آسیایی

یک دیدار آسیایی را در اواخر فصل در اهواز شاهد خواهیم 
بود جایی که دو نماینده کشورمان در لیگ قهرمانان این فصل 
رو دروی یکدیگر قرار می گیرند. سپاهان برای نایب قهرمانی با 
پرسپولیس رقابت دارد و اکنون با یک بازی بیشتر یک امتیاز 
باالتر از سرخپوشــان تهرانی در جدول ایســتاده تا وضعیت 

نتیجه بازی تراکتور و پرسپولیس مشخص  شود.
تراکتور- فجرشهید سپاسی

تالش برای بقا در ورزشگاه خالی
این آخرین میزبانی قرمزپوشان تبریزی در این فصل است 

. نتیجه مسابقه خیلی برای تراکتور اهمیت ندارد زیرا با توجه 
به نتایج هفته گذشــته این تیم بقایش در لیگ برتر تضمین 
شده است اما فجری ها با تمام توان برای بقا تالش می کنند  و 
امیدوارند نفت مسجدسلیمان امتیاز از دست بدهد. سرمربی 
فجرشــهید سپاســی بعد از باخت هفته گذشته حرف های 
عجیبی زد و گفت به او فشار آورده اند که هدایت این تیم را 
قبول کند! این هم عجیب ترین اتفاق فوتبال حرفه ای ماست 
که فردی را به اجبار ســرمربی یک تیم کنند! البته شاید اگر 
فجر نتایج بهتری با سرآسیایی می گرفت وضعیت فرق می کرد 
و او هرگز چنین حرف هایی نمی زد. مســابقه رفت دو تیم با 
نتیجه مســاوی یک بر یک به پایان رسید. به هر حال نتیجه 

این بازی برای فجری ها حکم مرگ و زندگی دارد.
پرسپولیس- شهرخودرو 

امضای یحیی پای سقوط تیم سابق؟
این بازی شاید برای یحیی گل محمدی سرمربی محروم 
پرسپولیس یک دیدار دراماتیک محسوب شود او مقابل تیمی 
قرار می گیرد که زمانی سرمربی اش بود و در نهایت با موافقت 
مدیران این باشگاه توانســت مجوز حضور در پرسپولیس را 

بگیرد.
شــهرخودرو با گل محمدی نتایج خوبی در گذشــته به 
دســت آورد و اکنون در آستانه ســقوط است در واقع شاید 
گل محمدی حکم ســقوط این تیم را امضا کند! شهرخودرو 
برای بقا امید کمی دارد زیرا باید منتظر شکست خوردن نفت 
مسجدســلیمان و فجر در دو بازی دیگر باشد و خودش هم 

پرسپولیس و فوالد خوزستان را شکست بدهد!
 مس رفسنجان - استقالل

رکورد شکنی شاگردان مجیدی؟
بازی رفت دو تیم در ورزشــگاه آزادی پر گل و جذاب از 
کار درآمد و در نهایت مس 3 بر 2 شکست خورد و این هفته 
مســی ها انگیزه زیادی برای مســابقه با قهرمان فصل دارند. 
تیمی بدون شکست که احتماال برایشان تونل افتخار هم در 
رفسنجان زده می شود. شاگردان ربیعی انگیزه  زیادی دارند تا 
شاید اولین شکست فصل را به بهترین استقالل تاریخ از نظر 
نتیجه گیری تحمیل کنند.مس اگرچه دررده ششــم جدول 

لیگ ایســتاده امــا 37 گل زده دارد و فقط یک گل کمتر از 
استقالل به ثمر رسانده .

آلومینیوم -پیکان؛ خروج از بحران بیرون از تهران؟
رقابت تیم های هشتم و نهم جدول برای رسیدن به رتبه 
هفتم دیدنی است. البته پیکانی ها در نیم فصل دوم لیگ برتر 
فقط دو برد مقابل نفت مسجدسلیمان و ذوب آهن به دست 
آورده اند و دلیل افت این تیم در نتیجه گیری شاید مربوط به 

نقل و انتقاالت نیم فصل باشد.  
هوادار- گل گهر؛ نبرد استقاللی های سابق

در لیگ برتر تا دلتان بخواهد ســرمربی استقاللی داریم و 
همین مســاله تقابل تاکتیکی آنها را روی نیمکت مربیگری 
جذاب تر می کند و این هفته هم رضا عنایتی مهاجم اســبق 
استقالل مقابل تیم امیر قلعه نویی قرار می گیرد. قطعا سابقه 
سرمربیگری قلعه نویی خیلی بیشتر از عنایتی است اما آقای 
گل سابق استقالل نشان داده در مربیگری هم بسیار با انگیزه 

است.
برنامه مسابقات هفته بیست و نهم لیگ برتر:

سه شنبه 3 خرداد
نفت مسجدســلیمان- صنعت نفت آبادان - ساعت 20- 

ورزشگاه   شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
ذوب آهــن اصفهان- نســاجی مازندران - ســاعت 20- 

ورزشگاه  فوالد شهر اصفهان
فوالد خوزستان – فوالد مبارکه سپاهان اصفهان  - ساعت 

20- ورزشگاه  شهدای فوالد اهواز
تراکتورتبریز- فجرشهیدسپاسی شــیراز  - ساعت 20- 

ورزشگاه  یادگار امام تبریز
پرسپولیس-  شــهرخودرو مشهد - ساعت 20- ورزشگاه   

آزادی تهران
مس رفسنجان- استقالل  - ساعت 20- ورزشگاه  شهدای 

مس رفسنجان
آلومینیوم اراک – پیکان تهران  - ســاعت 20- ورزشگاه  

امام خمینی)ره( اراک
هوادارتهران- گل گهر ســیرجان - ساعت 20- ورزشگاه  

پاس قوامین تهران

هفته بیست و نهم لیگ برتر

از احتمال رکوردشکنی استقالل تا سقوط تیم سابق گل محمدی


