
چه امیدی؟
توقف اســتقالل و برتری پرســپولیس در هفته 
بیست وپنجم سرخپوشــان را کمی به قهرمانی 
امیدوار کرد و بــه یحیی گل محمــدی هم این 
اعتمادبه نفس را داد که بگویــد: »لیگ تازه برای 
ما آغاز شده است.« ولی با بررسی بازی های آینده و 
البته فرم فعلی دو تیم، شاید این امیدواری چندان 
هم منطقی به نظر نرسد. استقالل البته بازی های 
سخت تری در پیش دارد اما بازی های پرسپولیس 
هم چندان راحت نیســتند و کسب امتیاز در این 

بازی ها چندان هم ساده نخواهد بود.

  بدترین فرم فصل
استقالل در اصفهان به سومین مساوی متوالی اش 
در لیگ برتر رسید. با احتســاب بازی با نساجی در 
جام حذفی، آبی ها االن 4بازی متوالی اســت پیروز 
نشده اند و ظاهرا تالش مجیدی برای حفظ رکورد 
شکست ناپذیری از استقالل یک تیم محتاط تر از قبل 
و عالقه مند به نتیجه مساوی ساخته است. استقالل 
در 6هفته اخیر لیگ، 4مســاوی داده درحالی که 
پیش از آن طی 11هفته فقط یک مساوی داده بود. 
اما اگر پرسپولیسی ها بخواهند به فرم اخیر استقالل 
دل ببندند باید گفت وضعیت خودشان هم چندان 
بهتر نبوده است. سرخپوشــان از 5بازی اخیرشان 
فقط 8امتیاز گرفته اند کــه پایین ترین امتیاز این 
تیم در بازه های 5هفته ای بوده است. به فرض اینکه 
قرمزهــا در هفته های باقیمانده متحول شــوند و 
امتیازات زیادی بگیرند باز هم نمی توان 5پیروزی از 
5بازی باقیمانده را برای آنها متصور شد. فرض کنید 
این تیم در مصاف با ســپاهان و تراکتور الاقل یک 
مساوی به یکی از این 2 تیم بدهد و 4بازی دیگرش 
را ببرد. در این صورت استقالل حق دارد در 5بازی 
باقیمانده 6امتیاز از دســت بدهد. یعنی 3مساوی 
طی 5بازی با شــهرخودرو، فوالد، آلومینیوم، مس 
و نفت مسجدسلیمان. کسب 2برد و 3مساوی از این 
بازی ها برای تیمی که نشان داده مساوی در آوردن 
از بازی های ســخت را خیلی خوب یاد گرفته، کار 

سختی است؟

  گره خوردن صدر و قعر
پرســپولیس که امروز 53امتیازی اســت فصل 
گذشته در همین مقطع یک امتیاز بیشتر یعنی 
54امتیاز داشــت. آن تیم برای قهرمان شدن از 
5بازی باقیمانده اش 13امتیاز گرفت و فقط یک 
مســاوی به فوالد داد. اگر سرخپوشــان امسال 
قهرمانی می خواهند باید قید آن یک مساوی را هم 
بزنند و همه 5بازی باقیمانده را ببرند. کاری سخت 
برای تیمی که در 5هفته باقیمانده با 2گزینه سقوط 
هم بازی دارد و در هفته های پایانی امتیاز گرفتن از 
این تیم ها آسان تر از امتیازگیری از حریفان صدر 
جدولی نیست. پرســپولیس در 2 هفته پایانی با 
شهرخودرو و فجرسپاسی روبه رو می شود که هر دو 
در رقابت فرار از سقوط هستند. استقالل هم باید با 
شهرخودرو و نفت مسجدسلیمان بازی کند و آن 
2 مســابقه هم نقش مهمی در قهرمانی و سقوط 
خواهد داشت. البته در رقابت سقوط، یک مسابقه 
دیگر هم نقش بسیار مهمی دارد که بازی همین 
هفته فجرسپاسی با نفت مسجدسلیمان خواهد 
بود. جالب اینکه شهرخودرو در 5بازی آینده باید 
با استقالل، پیکان، سپاهان، پرسپولیس و فوالد 
بازی کند که بازی های خیلی خیلی سختی خواهد 
بود. اما تیم مشهدی تا حدودی متحول  شده و شاید 
بتواند از این بازی ها هم امتیازات الزم را کسب کرده 

و در لیگ برتر ماندگار شود.

  روز آخر، بازی بازندگان؟
در قعر جدول شهرخودرو و نفت مسجدسلیمان 
در هفته های اخیر نتایج نسبتا بهتری گرفته اند. 
شهرخودرو در 5بازی اخیر شکست نخورده و نفت 
مسجدســلیمان هم بعد از آمدن رضا مهاجری 
نتایج بهتری گرفته است. اما فجرسپاسی با تغییر 
سرمربی هم نتایج بهتری نگرفت و اگرچه شکل 
بازی اش کمی بهتر شد اما در کسب امتیاز ناکام 
ماند. از لحاظ فرم فعلی وضعیت فجرسپاســی از 
دو تیم دیگر خراب تر اســت اما از لحاظ سختی 
بازی های باقیمانده شرایط شــهرخودرو از تمام 
تیم ها خطرناک تر و ناامیدکننده تر به نظر می رسد. 
به این ترتیب شاید بتوان شانس مسجدسلیمان 
را برای باقی ماندن در لیگ بهتــر از 2 تیم دیگر 
دانست. همانطور که شانس استقالل برای قهرمانی 
خیلی بیشــتر و پررنگ تر از پرســپولیس است. 
شــاید بازی هفته آخر پرسپولیس و فجرسپاسی 
با نایب قهرمانی این یکی و ســقوط آن یکی تمام 
شود. بازی بازندگان! درست مثل بازی پرسپولیس 
و راه آهــن در آخریــن روز لیگ پانزدهــم که با 

نایب قهرمانی قرمزها و سقوط راه آهن تمام شد.

 بازی های آسیایی
به تعویق افتاد

بازی های آسیایی2022 هانگژو یک سال به تعویق 
افتاد. قرار بود این بازی ها از 19شهریور تا 3مهر برگزار 
شود اما شرایط پاندمی کرونا در چین، اجازه برگزاری 
بازی ها را نداد. شورای المپیک آسیا تا یک ماه آینده 
تاریخ جدید بازی ها را اعالم می کنــد. این تعویق 
یک ساله، کمیته ملی المپیک ایران را هم با چالش 
روبه رو می کند. قرار بود انتخابات اسفند سال قبل 
برگزار شــود اما به خاطر در پیش بودن بازی های 

آسیایی انتخابات تا مهر امسال به تعویق افتاد. 
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سؤال از تیم »ناکام« بیشتر است
مطهری ادعا کرد برخی خبرنگاران از برد 

پرسپولیس ناراحت هستند، چرا که بعد از باخت 
سؤاالت زیادی دارند، اما حاال چیزی نمی گویند
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آیا در خط حمله استقالل  به اندازه کافی 
به مطهری  بازی می رسد؟ به طور کلی نگاه 

کادرفنی نسبت به او عجیب است

اول تیم ملی بعد اروپاابهامی به نام ارسالن
سجاد پذیرفته بعد از قهرمانی با تیم شهرداری 

گرگان در لیگ برتر بسکتبال، توقع دارد در 
تیم ملی بازی کند
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به استقالل 
کاری نداریم

حامدپاکدلستارهگلزنپرسپوليسازشانسهایقهرمانیتيمشمیگويد
اومعتقداستپرسپوليسهرگزازقهرمانینااميدنمیشود

سوژه روز

... و بازهم
از گور برخاسته
رئال تنها تیم تاریخ است که 
با 3 شکست در مراحل حذفی 
به فینال اروپا می رسد؛ کارلتو و 
کلوپ چه شباهت هایی دارند؟


