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با حضور در كمك مؤمنانه روحيه بااليي گرفتم
گذش��ت بيش از يك سال از ش��يوع ويروس كرونا در كش��ور هنوز تنور 
كمك هاي مؤمنانه را سرد نكرده و جامعه ورزش كشور هم هنوز به صورت 
مصمم و مرتب اين كمك ها را انجام مي دهد. يكي از فدراسيون هايي كه 
پاي كار كمك مؤمنانه ايستاده فدراسيون تير و كمان است. مهم تر اينكه 
ورزشكاران سالم و معلول و جانباز اين رشته هم دوشادوش هم در اين امر 
مهم شركت می كنند. صادق اشرفي، عضو تيم ملي تيراندازي ريكرو يكي 
از همين ورزشكاران است. اشرفي با اش��اره به لزوم حضور ورزشكاران در 
امر مهم كمك هاي مؤمنانه گفت: »از اينكه توانستم در اين حركت مهم 
و خداپسندانه مشاركت داشته باشم احساس خوبي دارم و اين مسئله در 
روحيه كمانداران تأثير بسيار خوبي داشت. خوشحالم كه توانسته ايم به 
اندازه كوچكي در حل مشكالت معيشتي مردم تأثيرگذار باشيم. اميدوارم 
اين كارها تلنگري براي كساني باشد كه اين كمك ها را فراموش كرده اند.«

شيوا نوروزي

دنيا حيدري

 به بهانه باخت ششم يووه و به خطر افتادن 
كسب سهميه ليگ قهرمانان 

بانوي پير خانه تكاني مي كند 
با سقوط يوونتوس به رده پنجم سري »آ« اوضاع بانوي پير بحراني تر از 
قبل شد تا جايي كه پيرلو، سرمربي اين تيم در آستانه بركناري قرار دارد. 
هرچند سرمربي يووه به رغم نتايج ضعيف تيمش قصد ندارد استعفا كند 
اما خبرها حاكي از اين است كه جانشين پيرلو به زودي معرفي مي شود؛ 

جانشيني كه شايد نامش زين الدين زيدان باشد. 
    

راه راه پوشان از هفته ها قبل اميدش��ان به تكرار قهرماني در سري آ را از 
دس��ت داده بودند. يوونتوس در اين فصل آنقدر ضعيف ظاهر شده كه 
هواداران بارها عليه مديريت باشگاه و س��رمربي تيم موضع گرفته اند. 
يووه كه 9سال متوالي قهرمان ايتاليا بود، حاال جام را تقديم اينتر كرده 
است. در فاصله كوتاه باقي مانده تا پايان فصل تيم رونالدو با شكست برابر 
ميالن از بين چهار تيم اول جدول خارج ش��د تا عالوه بر از دست دادن 
جام؛ سهميه ليگ قهرمانانش نيز در خطر بيفتد. تيم توريني در خانه سه 
گل از آث ميالن دريافت كرد و البته خوش شانس بود كه حريف ضربه 
پنالتي اش را گل نكرد. با اين نتيجه روسونري با 72 امتياز در رده سوم 
جاي گرفت و يووه با 69 امتياز در رده پنجم ايس��تاد. ناپولي هم با برد 

پرگلي كه به دست آورده با 70 امتياز باالي سر يووه نشسته است. 
    

فقط سه بازي از سري آ باقي مانده است، يعني يووه در خوش بينانه ترين 
حالت مي تواند 9 امتياز ديگر به دست بياورد اما حال و روز تيم بدتر از 
اين حرف هاست كه بتوان با اطمينان از كسب سه برد متوالي صحبت 
كرد. حاال كه قهرماني كالچو از دست رفته، گرفتن سهميه ليگ قهرمانان 
كمترين انتطار هواداران از پيرلو و تيمش است، منتها شرايط با باخت 
به ميالن بحراني شده است؛ از يك طرف آث ميالن براي صعود به رده 
دوم خيز برداشته و ناپولي هم از يووه پيشي گرفته و از طرفي التزيو 64 
امتيازي هم شانس حضور در چهار تيم اول جدول را دارد. با اين حساب 
سه بازي با ساسولو، اينتر و بولونيا حساسيت زيادي براي راه راه پوشان 
دارد. يوونتوس امس��ال در اروپا هم موفق نبود و در يك هش��تم نهايي 
مغلوب پورتو شد، اگرچه هنوز شانس قهرماني در كوپا ايتاليا را دارد ولي 

از دست دادن سهميه اروپا به هيچ وجه قابل توجيه نخواهد بود. 
فصل پرفراز و نشيب يوونتوس همچنان ادامه دارد. براي تيمي كه داعيه 
قهرماني دارد تحمل شش شكست و 9 تساوي به منزله از دست دادن 36 
امتياز است، با اين همه فرصت سوزي پيرلو به هيچ عنوان نمي تواند از 
عملكردش دفاع كند، ضمن اينكه اگر آنها امسال سهميه اروپا نگيرند در 
10سال اخير بي سابقه خواهد بود. كريس رونالدو، مهاجم گران قيمت 
يووه نيز نتوانسته باري از دوش تيمش بردارد. او كه در اين فصل 27 گل 
در سري آ زده يكي از بازيكنان ناراضي تيم محسوب مي شود و احتمال 

جدايي اش در پايان فصل هم وجود دارد. 
    

كوتاه نيامدن پيرل��و و اميدوار بودن به آين��ده در نوع خود جالب توجه 
است. بعد از باخت به ميالن يك بار ديگر از زيدان به عنوان سرمربي فصل 
آينده تيم ياد ش��ده و اينكه در بازي چهارشنبه شب با ساسولو هدايت 
تيم به تودور، دستيار پيرلو سپرده شود. آندره پيرلو كه جايگزين ساري 
شده بود، مسئوليت باخت به ميالن را پذيرفت: »تيم در طول هفته در 
تمرينات خوب به نظر مي رسيد. ما با روحيه و ذهنيت درست و تمركز 
تمرين كرديم. تيم سرحال بود و مطمئن بود كه مي تواند نمايش خوبي 
داشته باشد ولي بعد چنين اتفاقي نيفتاد. ما بازي را خوب شروع كرديم 
اما راه مان را گم كرديم و نتيجه نهايي اين شد. توضيح دادنش االن سخت 
است. چيزهاي زيادي وجود داشت كه كار نكرد و جواب نداد اما من بايد 
اول اوضاع را بررسي كنم و بعد با آرامش با بچه ها درباره آن صحبت كنم. 
اگر نتوانم از اين بازيكنان بهترين نتيجه را بگيرم، اين تقصير من است 
و مطمئناً من بايد عملكرد بهتري داشته باشم. اگر چيزي درست پيش 
نرفت، بايد مسئوليت آن را پذيرفت. اين تيم از بازيكنان بزرگي تشكيل 

شده، اما واضح است كه يك چيزي درست كار نمي كند.« 
تأكيد سرمربي بر ادامه حضور روي نيمكت يووه هم جالب توجه بود: 
»من كناره گيري نخواهم كرد. با شور و اشتياق زيادي اين نقش را در 
ميان برخي مشكالت خاص بر عهده گرفته ام. هنوز سه بازي باقي مانده 
است، بنابراين تا زماني كه اجازه داشته باشم كار خود را ادامه خواهم 
داد. پروژه متفاوتي در ذهنم داش��تم و فكر مي ك��ردم مي توانم گروه 
متفاوتي از بازيكنان را در اختيار داشته باشم. روي برخي از مفاهيم كار 
كرده بودم، اما بعد مجبور ش��دم تغييراتي ايجاد كنم تا با خصوصيات 
بازيكنانم مطابقت داشته باشد و مجبور شدم افكارم را با توانايي بازيكنان 

يووه سازگار كنم.«

نقش VAR در سرنوشت صدرنشين الليگا
رقابت هاي اين فصل الليگا هنوز به پايان 
نرس��يده اس��ت و مدعيان براي قهرماني 
همچن��ان در ح��ال جنگ هس��تند ولي 
حساسيت زياد باعث ش��ده همه به ديدار 
رئال - سويا به چشم فينال ليگ نگاه كنند؛ 
فينالي كه مي توانست تكليف صدر جدول را 
مشخص كند. يك شب بعد از تساوي بارسا 
- اتلتيكو فرصت خوبي بود تا كهكشاني ها 
به هدفشان برسند. بازي به صورت مساوي 
دنبال مي شد تا اينكه در دقيقه 74 داور يك پنالتي به نفع ميزبان گرفت. 
در حالي كه همه چيز به سود تيم زيدان پيش مي رفت و برتري 2 بر يك 
مي توانست رئال را صدرنشين كند،  VAR بالي جانشان شد چراكه بعد 
از بررسي صحنه، آقاي داور برخورد توپ به دست ميليتائو را پنالتي به نفع 
سويا تشخيص داد. ورق برگشت و اعتراض ها هم ثمري نداشت. بعد از گل 
دوم سويا، زيدان خوش شانس بود كه هازارد در وقت هاي تلف شده بازي 
را دوباره به تساوي كشاند، وگرنه همين يك امتياز هم از كف شان رفته 
بود. اين نتيجه فقط به نفع همشهري رئال بود. در حقيقت خوان مانوئرا با 
تصميماتش سرنوشت همه مدعيان را تغيير داد. يك بازبيني فيلم زننده 
پنالتي را تغيير داد و تيم سيمئونه را در باالي جدول حفظ كرد، البته بارسا 
هم از اين تساوي سود برد اما بهت رئالي ها از تغيير نظر داور همچنان ادامه 
دارد. آنها به كل داوري هاي اين فصل اعتراض كرده اند و زيدان حتي بعد 
بازي از شدت شوك وارده به سمت داور رفت و علت اعالم پنالتي را پرسيد 
ولي چه فايده كار از كار گذشته بود. كار هنوز تمام نشده و بازي ها ادامه 
دارد. با تساوي باالنشينان در اين هفته شانس اول قهرماني اتلتيكو است 
و رئال و بارسا هم بايد نگران نتايج خود باشند و هم راه  راه پوشان. مهم اين 

است مدعي واقعي تا آخرين لحظه دست از تالش نكشد. 

رفتن به المپيك را از دست نمي دهم

فلسطين در قلب ماست
حمايت از مظلوميت مردم فلسطين به خصوص پس از روز قدس و      خبر
درگيري ه��اي اخي��ر در مناطق اش��غالي خصوصاً تقاب��ل جوانان 
فلسطيني با صهيونيست ها در مسجداالقصي واكنش هاي گسترده اي در سراسر جهان داشته است 
و بسياري از تيم ها و بازيكنان شاغل در ليگ هاي مختلف در روزهاي اخير از مبارزان فلسطين اظهار 
حمايت كرده اند. در همين راستا بازيكنان دو تيم العربي و السد قطر هم در ابتداي مسابقه نيمه نهايي 
جام حذفي باشگاه هاي قطر با چفيه و پارچه نوشته اي در حمايت از مردم مظلوم فلسطين به ميدان 
رفتند كه روي آن نوشته شده بود »فلسطين در قلب ماست«؛ اقدامي كه روزنامه العرب قطر آن را 
نش��انه حمايت و همراهي ملت قطر با برادران مظلوم فلس��طيني دانس��ت كه در روزهاي گذشته 

قهرمانانه از مسجداالقصي دفاع كردند.

مخالفت ه��اي م��ردم ژاپ��ن با 
فريدون حسن

      بازتاب
برگزاري المپيك سرانجام به كف 
خيابان هاي توكيو كشيده شد. 
اين مخالفت ها كه ابتدا در فضاي مجازي و جمع آوري طومار و 
امضا صورت مي گرفت، نتوانست آنچنان كه بايد و شايد مسئوالن 
ژاپني و جهاني برگزاري المپيك را قانع كند تا سرانجام اصرار آنها 
در برگزاري المپيك مخالفان اين رويداد را به خيابان ها كشاند.  
در حالي كه دادخواس��ت آنالين براي لغو بازي ه��اي توكيو به 
امضاي بيش از 300هزار نفر رسيده و نظرسنجي صورت گرفته 
در دو روز گذش��ته نيز حاكي از اين اس��ت كه60درصد مردم با 
برگزاري بازي ها مخالف هستند، ديروز حدود 100نفر از مخالفان 
المپيك اطراف اس��تاديوم ملي المپيك تظاه��رات كردند. اين 
استاديوم يك شنبه ميزبان مسابقات آزمايشي بود. مخالفان اعالم 
كردند در شرايط كرونا چرا بايد فشار روي برگزاري المپيك باشد. 
كوميكو س��وتو يكي از مخالفان برگزاري المپيك در اين باره به 
آسوش��يتدپرس گفت: »من تعجب كردم كه تعداد افرادي كه 

مخالف هستند، اينقدر افزايش يافته است اما حدس مي زنم اين 
نش��ان دهنده وضعيت وخيم ويروس كرونا باش��د ولی المپيك 
متوقف نمي شود.« يوشيهيده سوگا، نخست وزير ژاپن نيز در پاسخ 
به اين سؤال كه آيا بازي ها حتي در صورت افزايش شيوع ويروس 
كرونا ادامه خواهد يافت، پاس��خ داد: »من هرگ��ز المپيك را در 
اولويت قرار نداده ام. اولويت من حمايت از سالمتي و ايمني مردم 
ژاپن است. ما بايد در گام اول از شيوع ويروس جلوگيري كنيم. 
كميته بين المللي المپيك آخرين حرف را در مورد سرنوش��ت 
بازي ها مي زند و نقش دولت اين است كه قدم هايي را بردارد تا اين 
رويداد با خيال راحت برگزار شود.« در حالي كه شيوع كرونا در 
ژاپن مسافرت اخير توماس باخ، رئيس كميته بين المللي المپيك 
به اين كشور را به تعويق انداخته است، جان كوتز، يك مقام ارشد 
اين كميته در مصاحبه اي اعالم كرد هيچ سناريويي تعريف نشده 
كه بازي ها نبايد برگزار شود.  اما در اين ميان موافقاني هم وجود 
دارند. 39درصد مردم موافق برپايي المپيك هستند، در اين ميان 
23درصد معتقدند مسابقات بايد بدون حضور تماشاگران باشد. 

مخالفت ها علني تر شد 

 ژاپني ها عليه المپيك 
به خيابان ها آمدند

سيد لوو

  گاردين

تنها هدفمان كسب سهميه است
كمانداران ايران كار سختي براي كسب سهميه در مسابقات قهرماني 
جهان در فرانس��ه پيش رو دارند، با وجود اين اما به زعم بهزاد پاكزاد، 
سرمربي تيم ملي ريكرو، مرحله دوم جهاني تيروكمان از 2۸ ارديبهشت 
ماه به مدت يك هفته در سوئيس برگزار مي شود.  فرصت خوبي براي 
آماده سازي هرچه بيشتر كمانداران براي كسب سهميه هاي پيش  رو 
است: »كسب سهميه بدون شك كار سختي اس��ت اما براي رسيدن 
به اين هدف از هيچ كوششي فروگذار نيس��تيم و اميدوارم بتوانيم در 
بخش بانوان و آقايان به س��هميه انفرادي و تيمي دس��ت پيدا كنيم. 
كرونا مانع بزرگي براي تمرينات بانوان بود و متأس��فانه از زمان شيوع 
ويروس كرونا بانوان كماندار فضاي مناس��بي به جز سايت تيروكمان 
براي تمرين نداشتند و همين مسئله س��بب افت ركورد آنها شده بود 
اما با برگزاري مرتب اردوها كمانداران از لحاظ بدني در شرايط خوبي 
قرار دارند و ركورد آنها در حال حاضر به ش��رايط قبل از كرونا رسيده 
و اميدوارم از مسابقات جام جهاني سوئيس و قهرمان جهان فرانسه با 

دست پر بازگرديم.«

معضل حمايت بدون نظارت
يك جاي كار هميشه لنگ مي زند، يعني يا از اين سوي بام يا از سوي ديگر 
مي افتيم و هيچ گاه كارها را آنطور كه باي��د اصولي پيش نمي بريم و اين 
بدون شك اصلي ترين دليلي است كه باعث مي شود اوضاع آنطور كه انتظار 

مي رود، پيش نرود!
حمايت بدون ش��ك مهم ترين اصل براي نتيجه گيري ورزش��كاران به 
خصوص در رويداد مهمي چون المپيك است؛ همان داستاني كه بسياري 
از ورزش��كاران و مربيان از ناديده گرفتن آن گالي��ه دارند. اگر چه اين 
داستان در خصوص همه ورزشكاران نيز صدق نمي كند و برخي نيز در 
اين مورد خاص استثنا هستند اما مسئله اين است كه حتي حمايت هاي 
استثنايي از برخي ورزش��كاران نيز به صورت اصولي انجام نمي شود تا 

نتيجه مثبتي در پي داشته باشد !
در روزهايي كه بس��ياري از ورزشكاران به س��ختي و با كمترين امكانات و 
دغدغه هاي فراوان معيش��تي به خصوص در ش��رايط فراگيري كرونا براي 
كسب سهميه يا حضوري پرقدرت در المپيك تالش مي كنند و همچنان تنها 
خواسته اي كه دارند براي هموار شدن مسير موفقيت در المپيك حمايت است، 
برخي ديگر با شرايطي متفاوت روزهاي خود را سپري مي كنند و بعد از هفته ها 
نهايت اطالعاتي كه از آنها مخابره مي شود، چند عكس از تمريني است كه به 

تازگي پس از سپري كردن دوران نقاهت بعد از عمل آغاز كردند. 
بي ترديد حمايت، هزينه و س��رمايه گذاري كردن روي ورزشكاراني كه 
شانس بيش��تري براي مدال آوري در رويداد مهمي چون المپيك دارند 
يا آنها كه پيش��تر اين موفقيت را به دس��ت آوردند نه فقط بايد بيشتر و 
باكيفيت متفاوتي باشد كه كامالً منطقي نيز است، با وجود اين اما بسياري 
از شانس هاي باال و حتي مدال آوران پيشين المپيك اين روزها در شرايط 
نه چندان جالبي براي كسب افتخاري ديگر براي ايران تالش مي كنند اما 
در اين ميان تبعيض ها همواره آزاردهنده و سؤال برانگيز است؛ تبعيض هايي 

كه حتي اصولي نيست تا نتيجه اي مثبت در پي داشته باشد.
آنچه مسلم است اينكه حمايت بدون نظارت بر عملكرد نمي تواند نتيجه 
مثبتي در پي داشته باشد. اينكه امكانات براي ورزشكاري مهيا شود اما 
كوچك ترين نظارتي بر نحوه تمرينات و شرايط او نباشد، نمي توان انتظاري 
براي موفقيت او داشت چراكه اين نحوه حمايت حتي به سود ورزشكار نيز 
نيست و اين تصور را ايجاد مي كند كه او تافته جدا بافته است و همين حس 
غرور عالوه بر بازيكن ساالري، آينده و موفقيت احتمالي اين ورزشكاران را 
نيز به نابودي مي كشاند؛ داستاني كه احسان حدادي سال هاست بازيگر 
نقش اول آن است؛ پرافتخارترين ورزش��كار دووميداني كه در المپيك 
لندن موفق به كسب مدال نقره شد و همين موفقيت كافي بود تا اين امر 
براي بسياري از جمله خود او مشتبه شد كه تافته جدا بافته است و بايد 
مسيري متفاوت از ديگران را طي كند؛ داشتن بودجه اي جدا از فدراسيون 
دووميداني، انتخاب دكتر و حتي كشوري كه قرار است پاي خود را در آن 
به تيغ جراحي بسپارد، انتخاب مربي و حتي محل تمريني كه مدت هاي 
مديدي است جز امريكا نيست. اما آيا نظارتي در پي اين حمايت ها وجود 
دارد تا اميدي باشد براي تكرار موفقيت لندن در توكيو؟ موفقيتي كه به 
دليل همين نظارت نداشتن درست بود كه در ريو تكرار نشد و حاال يك بار 
ديگر شاهد حمايت هاي همه جانبه اما بدون نظارت از برخي ورزشكاراني 
هستيم كه براي خودشان نيز اين امر مشتبه ش��ده كه تافته جدا بافته 
هستند. حمايت هاي غيرمنطقي كه بدون شك نتيجه اي جز آنچه در ريو 
شاهد بوديم در پي نخواهد داشت. ناكامي ای كه درس عبرتي نشد براي 
آقايان مسئول تا تغييري در نحوه حمايت هاي غيراصولي خود ايجاد كنند؛ 
حمايتي كه از برخي دريغ مي شود و براي برخي ايجاد توهم خود بزرگ بيني 

ايجاد مي كند كه در نهايت نتيجه اي جز ناكامي در پي ندارد. 
اما آنچه در پي اين تبعيض هاي فاحش صداي برخ��ي را درآورده هزينه هاي 
هنگفت و دالري است كه انجام مي شود و به رغم لزوم فراهم كردن شرايط براي 
حضور پرقدرت ورزشكاران در المپيك بسياري از آنها هيچ توجيه منطقي ندارد. 
وقتي نظارت نداشتن بر هزينه هايي كه مي شود باعث شده تا برخي ورزشكاران به 
جاي طي كردن گام به گام مسير موفقيت و پيشرفت، پس رفت كرده يا درحال 
درجا زدن باشند و هيچ شكي هم نيس��ت كه در پي ناكامي دوباره همچنان 
زبانشان هم كمافي السابق دراز باشد! حال آنكه در چنين شرايطي برخي با وجود 
مشكالت بسيار و دغدغه هاي معيشتي كه ذهن آنها را به شدت درگير كرده 
است با تمام قوا خود را براي حضوري موفق در المپيك مهيا مي كنند  بي آنكه 
خود را بابت شانسي كه براي كسب موفقيت و مدال در اين رويداد مهم دارند، 
تافته جدا بافته بدانند و براي برپايي اردوهاي خاص و منحصربه فرد در امريكا! 

مسئولي برايشان بودجه و هزينه اي جداگانه در نظر بگيرد.

علي آقاميرزايي، 
حامد قهرماني

      چهره
ش  ملي پ�����و
ن�������ي  قايقرا
كشورمان هر چند موفق شد سهميه المپيك 
كاياك را براي ايران به ارمغان آورد اما حاال براي 
حضور قطعي در المپيك بايد در مسابقه انتخابي 
هم شركت كند تا مسافر توكيو شود. آقاميرزايي 
در حالي موفق به كسب سهميه المپيك شد كه 
قايقش هم س��ايز او نبود اما با تالش و جديت 
خاص موفق ش��د بر اين مش��كل غلب��ه كند. 
آقاميرزايي به خبرگزاري ايس��نا گفته اس��ت: 
»قايقي كه ما به شركت پرتغالي سفارش داده 
بوديم، سايز ML بود اما در ايران متوجه شديم 

براي ما قايق سايز M و L ارسال كرده اند. در 
نهايت در تايلند قايق ها را امتحان كردم و 
چون وزنم كم بود، احساس كردم قايق 
س��ايز M مناسبم اس��ت.« ملي پوش 
قايقراني ايران كه كس��ب سهميه را 

حاصل تالش 14ساله خود عنوان 
مي كند، مي خواهد در مس��ابقه 

انتخابي هم با تمام قوا شركت 
كن��د ت��ا المپيك��ي ش��ود: 

»فدراسيون بايد تست انتخابي را بگذارد و هر 
كسي مدعي اس��ت، بيايد رقابت كنيم. مسلماً 
نمي خواهم رفتن به المپيك را از دست بدهم. 
هدف گذاري كرده ام تا به المپيك بروم، از اين رو 
مطمئناً به اين راحتي پا پس نمي كش��م و در 

انتخابي داخلي نيز بايد حتماً اول شوم.«

ب�ا پاي�ان هفته 
سعيد احمديان

   گزارش
بيست و دوم، به 
نظ�ر مي رس�د 
سپاهان، پرس�پوليس و اس�تقالل در هشت 
هفته باقي مانده نبرد جذابي براي رسيدن به 
دارن�د.  پي�ش رو  قهرمان�ي  ج�ام 
ليگ برتر پس از چند هفته تعطيلي در آغاز دوباره 
يك هفته پرهيجان را تجربه كرد تا پس از تمام 
شدن مرحله گروهي ليگ قهرمانان، همه نگاه ها 
به ليگ برتر فوتبال باشد؛ جايي كه هم در صدر 
جدول و ه��م پايين جدول رقابت ه��ا در فاصله 
هشت بازي تا به پايان رسيدن اين فصل جذاب تر 
و نزديك تر دنبال مي شود. هفته بيست و دوم هم 
در حالي شنبه شب تمام شد كه تساوي سپاهان 
و پرسپوليس در مس��ابقه اي پرحاشيه و باخت 

استقالل به ذوب، نتايج روز پاياني آن بود. 
   مثلث قهرماني

با توجه به وضعيت جدول و نتايج��ي كه در هفته 
بيست و دوم رقم خورد، جنگ قهرماني را در هفته هاي 
باقي مانده بايد بين س��ه تيم دانس��ت؛ س��پاهان، 
پرسپوليس و استقالل كه مثلث قهرماني را در فصل 
شماره بيست و يك ليگ ش��كل داده اند. سپاهان با 
45 امتياز از 22 بازي در صدر اس��ت، پرسپوليس 
با 42 امتياز از 21 مسابقه و يك بازي كمتر در رده 
دوم است و استقالل هم با توجه به باخت يك شنبه 
شب به شاگردان مجتبي حسيني، 34 امتيازي باقي 
ماند و از رده سوم تكان نخورد، البته آبي ها نسبت به 
سپاهان دو بازي و نسبت به پرسپوليس يك بازي 
كمتر دارند و اميدوارند بتوانند با امتيازهاي بازي هاي 
عقب افتاده ش��ان در كورس قهرماني ب��ه زردهاي 

اصفهاني و قرمزهاي تهران نزديك تر شوند. 
ديگر تيم هاي مدعي مانند تراكتور، فوالد و گل گهر 
كه در مواقعي هم به صدر رسيد با توجه به فاصله 
امتيازي كه با صدر دارند، از سه تيم اول جدول عقب 
مانده اند و شانس زيادي براي رسيدن در هفته هاي 
باقي مانده ت��ا اختتاميه ليگ به ص��در ندارند و به 
نظر مي رسد جام در پايان ليگ به يكي از سه تيم 

سپاهان، پرسپوليس يا استقالل خواهد رسيد. 
   سپاهان پايين بيا نيست

س��پاهاني ها با وجود اينكه در بازي شنبه شب 
با پرس��پوليس ب��راي دقايقي عق��ب افتادند و 
صدرنشيني را از دست دادند اما با يك كام بك و با 
تيزهوشي استنلي كي روش و ضربه محمد محبي 
توانستند گل عيسي آل كثير را بي تأثير كنند تا 
پس از سوت زاهدي به نشانه تساوي، در همان 
صدر جدول باقي بمانند و چشم به هشت بازي 
باقي مانده براي يك فرار بزرگ به سمت قهرماني 
داشته باشند، به خصوص كه آنها با محرم نويدكيا 
در فصل جاري پوست انداخته اند و با برگشتن به 
جمع مدعيان نشان داده اند يكي از شانس هاي 
جدي قهرماني هستند و مي خواهند پس از شش 

سال دوباره جام را به اصفهان ببرند. 
س��پاهان كه با 45 امتياز به صدرنش��يني ادامه 

مي دهد بايد در ادامه ليگ تا هفته پاياني به ترتيب 
با تيم هاي مس رفس��نجان، فوالد خوزس��تان، 
ماشين سازي، پيكان، صنعت نفت، شهر خودرو، 
ذوب آهن و استقالل بازي كنند. به نظر مي رسد 
مسابقه هفته پاياني زردها با آبي ها در صورتي كه 
فاصله امتيازي به همين شكل باقي بماند در اوج 

حساسيت برگزار شود. 
  شكارچي جام باز هم مدعي اصلي است

پرسپوليسي ها مانند چهار فصل گذشته باز هم 
يكي از مدعيان جدي قهرماني هستند، آنها شنبه 
شب در نقش جهان اگر چند دقيقه بيشتر دوام 
مي آوردند، مي توانس��تند با گل آل كثير به صدر 
جدول برگردند اما آنها روي اش��تباه س��يامك 
نعمت��ي گل مس��اوي را در دقيق��ه ۸6 دريافت 
كردند تا ب��ا 42 امتياز همچنان در فاصله س��ه 
امتيازي سپاهان صدرنش��ين و در رده دوم قرار 
داشته باشند. قرمزها با توجه به تعويق بازي شان 
با ذوب آهن در هفته بيس��تم، يك بازي كمتر از 
سپاهان صدرنش��ين دارند كه با امتياز كامل آن 
بازي مي توانند با توجه به تفاضل گل بهتر جاي 

سپاهان را در صدر بگيرند. 

قرمزها كه ب��راي پنجمين قهرماني متوالي ش��ان 
دورخيز كرده اند، در فصل بيس��ت و يكم با نمايشي 
كه تا امروز و در پايان هفته بيس��ت و دوم داشته اند، 
اميدوارند جام پنجم را در پايان فصل س��يدجالل 
باال ببرد. آنها ع��الوه بر بازي عقب افت��اده با ذوب، 
در هش��ت بازي پاياني ش��ان به ترتيب با استقالل، 
مس رفس��نجان، گل گهر، فوالد، آلومينيوم اراك، 
ماشين س��ازي، تراكتور و پيكان روبه رو مي شوند. 
جدال آخر هفته با اس��تقالل در دربي تهران كه در 
هفته بيست و س��وم و روز جمعه در ورزشگاه آزادي 
برگزار مي شود، مي تواند حس��اس ترين بازي باقي 
مانده س��يدجالل و يارانش باشد كه پيروزي در آن 
مي تواند عالوه بر اينكه مجيدي و تيمش را از مدعيان 

دورتر  كند، مي تواند آنها را به جام نزديك تر كند. 
   مسير سخت براي شكستن طلسم 8 ساله

اس��تقالل ديگر ضلع قهرماني نسبت به سپاهان 
و پرس��پوليس اگر چه ش��انس كمتري دارد اما 
آنها هنوز در تالش براي رسيدن به باالي جدول 
هس��تند تا طلسم هش��ت ساله ش��ان را در ليگ 
بش��كنند. آبي ها اما در طول فص��ل جاري هيچ 
گاه قدر توقف حريفان بااليي ش��ان را در جدول 

ندانسته اند. مانند بازي شنبه شب با ذوب آهن كه 
پس از تساوي سپاهان و پرسپوليس، امتيازهاي 
آن مي توانست شاگردان مجيدي را به دو مدعي 
ديگر نزديك تر كند تا رقابت قهرماني داغ تر شود، 
با اين ح��ال آبي ها كه به نظر مي رس��د همچنان 
ساق هاي بازيكنان شان پس از بازي هاي فشرده 
آسيايي، خسته بود، نتوانستند از پس ذوب باانگيزه 
كه با مجتبي حسيني به دنبال فرار از پايين جدول 
است، بر بيايند و با باخت 2 بر صفر، سه امتياز را در 
حساس ترين جا در ليگ از دست دادند تا همچنان 
با 34 امتياز البته با دو بازي كمتر تيم سوم جدول 
باشند و به استقبال دربي حياتي روز جمعه بروند. 
آبي ها كه دو ب��ازي عقب افتاده از هفته بيس��تم  و 
 بيست و يكم با صنعت نفت و شهر خودرو دارند، عالوه 
بر اين مسابقات، در هشت مسابقه پاياني به ترتيب 
مقابل پرس��پوليس، گل گهر، آلومينيوم، تراكتور، 
سايپا، نفت مسجد سليمان، نساجي و سپاهان به 
ميدان مي روند. مسابقات هفته بيست وسوم و  هفته 
پاياني با س��پاهان مي تواند نقش حياتي در نتيجه 
ماجراجويي فرهاد مجيدي ب��راي قهرماني آبي ها 

پس از هشت سال داشته باشد.

نگاهي به بازي هاي باقي مانده 3 مدعي جام بيست و يكم تا پايان ليگ به بهانه پايان هفته بيست و دوم
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