
داستان صعود
بازگشت ملوان به لیگ برتر فوتبال را باید بهترین 
خبر ورزشی این هفته دانست. قوی سپید خزر با 
توجه به قدمت و اصالتش همواره نقش زیادی در 
جذاب تر شــدن لیگ ایران داشت و با سقوط این 
تیم لیگ برتر چند سالی از این جذابیت مضاعف 
بی بهره مانده بود. انزلی چی ها سال95 و در پایان 
لیگ پانزدهم طی یک بازی دراماتیک از لیگ برتر 
سقوط کردند و جمعه گذشته بعد از گذشت 6سال 
دوباره به لیگ برتر بازگشــتند. این غیبت 6ساله 
در حالی رخ داد که تا پیــش از آن طی 31دوره 
برگزاری لیگ، ملوان فقط در 4دوره غیبت داشت 
اما در 6سال اخیر تعداد این غیبت ها دورقمی شد.

ملوان به عنوان قدیمی ترین قدرت شهرســتانی 
فوتبــال ایــران و رکــورددار حضــور در فینال 
جام حذفی بین تیم های غیرتهرانی، در رقابت های 
لیگ هم همیشــه حضوری پررنگ داشته است. 
پیش از انقالب اسالمی در سطح اول فوتبال ایران 
6دوره جام تخت جمشید برگزار شد که ملوان در 
هر 6دوره حاضر بود و البته دوره ششم نیمه کاره 
باقی ماند. بعد از انقالب و تا قبل از راه اندازی لیگ 
حرفه ای ایران نیز 11دوره لیگ با نام های قدس 
و آزادگان برگزار شــد که ملوان فقط 3دوره در 
سطح اول حضور نداشــت. بهترین مقام این تیم 
هم ســال1369در لیگ قدس به دست آمد که 
شــاگردان بهمن صالح نیا در لیگ دوگروهی تا 
مرحله نیمه نهایی صعود کردند و در جمع 4تیم 
برتر مغلوب قهرمان آن دوره یعنی استقالل شدند. 
ملوان در لیگ1370 نیز بعد از 3تیم نامدار تهرانی 
)پاس، استقالل و پرسپولیس( به مقام چهارم رسید 
و به عنوان بهترین تیم شهرستانی برگزیده شد که 
در آن سال ها عنوان مهمی بود. با این پیشینه ملوان 
از سال1380 و نخستین دوره لیگ حرفه ای در این 
لیگ حاضر بود و طی 15دوره فقط یک بار سقوط 
کرد که سال بعد بالفاصله به لیگ برتر بازگشت. اما 
سقوط بعدی که در پایان لیگ پانزدهم رقم خورد، 
به سقوطی بزرگ تر برای سفیدها بدل شد و این 

تیم را 6سال از سطح اول دور نگه داشت.
روز جمعه، 24اردیبهشت ماه95 روز تلخ سقوط 
ملوانی ها به دســته پایین تر بود. رقیب ملوان در 
جنگ بقا، ســیاه جامگان مشــهد بود که از قضا 
همین 2 تیم در روز پایانی باید در ورزشگاه ثامن 
مشــهد به مصاف یکدیگر می رفتند. قوی سپید 
حتی با یک باخت خفیف هم در لیگ برتر ماندگار 
می شد اما سیاه جامگان به پیروزی با اختالف 2گل 
نیاز داشت؛ نتیجه ای که در دقیقه90 رقم خورد 
و گل دوم سیاه جامگان در آخرین دقیقه، سقوط 
تلخ قوهای ســفید را رقم زد. در آن بازی تراژیک 
چهره هایی نظیر محمدحســین کنعانی زادگان، 
عزت پورقاز، حســین ماهینی، محمد آبشــک و 
جالل رافخایی در ترکیب ملوان حضور داشــتند 
اما مهم ترین چهره سفیدپوشــان مازیار زارع بود 
که حاال بعد از 6سال سرمربی ملوان و الهام بخش 
این تیم در صعود دوباره به لیگ برتر است. جالب 
اینکه دیگر تیم صعودکننده یعنی مس کرمان هم 
با هدایت کاپیتان سال های نه چندان دورش یعنی 
فرزاد حســین خانی به لیگ برتر رسیده است. اما 
خارج از شهرهای کرمان و انزلی، بازگشت ملوان 
طبعا شور و شادی بیشــتری را نصیب هواداران 
فوتبال کرده اســت تا صعود مس کرمان؛ چراکه 
عالقه مندان پیگیر فوتبال ایران چند سالی هست از 
حضور تیم های کرمانی در لیگ برتر کامال سیراب 
هستند ولی بازگشت بندرنشینان انزلی رنگ و بوی 
دیگری به لیگ برتر می بخشد. چند سالی هست که 
نیمی از تیم های لیگ برتر از حوالی کویر می آیند اما 
ساحل دریا از جغرافیای این لیگ حذف شده است. 
حاال ملوان برگشته تا دریا را به لیگ برتر بازگرداند؛ 
دریایی که صدای امواج خروشــانش، روز جمعه 
با فریاد شادی ساکنان ســکوهای سن سیروس 

درآمیخته شد. و چه اتفاقی از این بهتر.

 3بازی 
و هزار عالمت سؤال

لیگ برتر فوتبال ایران امشب پیگیری می شود 
و 3بازی عقب افتــاده از هفته بیســت ونهم در 
شهرهای اهواز و تهران انجام خواهد شد. امشب 
تیم هوادار میزبان گل گهر خواهد بود اما بازی های 
مهم تر را پرســپولیس و سپاهان مقابل حریفان 
برگزار می کنند تا تکلیف نایب قهرمانی این فصل 
کمی روشن تر شود. پرســپولیس از ساعت20 
امشب میزبان شهرخودرو مشهد است و سپاهان 
هم از همین ساعت در زمین فوالد بازی سختی را 
آغاز خواهد کرد. سازمان لیگ آخرین بازی های 
این دو تیم را برای روز 12خــرداد برنامه ریزی 
کرده و از آنها خواسته تا بدون بازیکنان ملی پوش 
خود در آخرین بازی به میدان بروند؛ درخواستی 
که البته با مخالفت شدید پرسپولیسی ها مواجه 
شده و آنها هم مثل استقالل تأکید کرده اند بدون 
حضور ملی پوشان خود به زمین نخواهند رفت. 
باید دید سازمان لیگ چه ترفندی برای حل این 
مشکل خواهد داشت. این سازمان، آخرین بازی 
استقالل را برای فردا )9خرداد( برنامه  ریزی کرده 
تا الاقل برای این تیم مشکل حضور ملی پوشان را 
حل کرده باشد. اما اگر امشب شهرخودرو موفق 
به شکست پرسپولیس شود، برنامه بازی استقالل 
هم باید تغییر کند چون حریف استقاللی ها رقیب 
شهرخودرو در راه سقوط خواهد بود و باید بازی ها 

به شکل همزمان برنامه ریزی شود.

سوژه روز

   یکشــنبه     8 خرداد  1401     27  شــوال  1443       سال سی ام          شـــماره  8507

اسطوره ستاره شناس
بعد از طارمی، نوراللهی، انصاری فرد و ... در 

کارنامه امیرحسین حسین زاده هم  حضور 
زیرنظر علی دایی به چشم می خورد

19

بیرانوند، پورعلی گنجی و خیلی از 
ستارگان دیگر در تیم های بی هوادار 

تهرانی اوج گرفتند

نُقلِ انتقاالتجایت سبز، نفت تهران!
با پایان یافتن فصل فوتبال باشگاهی در 
اروپا تنها جذابیت فوتبال شایعه های 

نقل وانتقاالتی آن است
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میالد عبادی پور، کاپیتان تیم ملی والیبال 
معتقد است که جوان شدن امتیاز بزرگ 
تیم در لیگ ملت هاست و تا زمانی که به 
جوان ها میدان داده نشود، هیچ اتفاقی 

در والیبال نمی افتد

 جوانی
امتیاز تیم ماست

تیتر یک

 روز مانده تا 
جام جهانی

برنامه بازی

پخش زنده روز
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پرسپولیس

شهرخودرو 
20:00

هوادار

گل گهر
20:00

فوالد

سپاهان
20:00

 با صعود ملوان، يکی از نمادهای ليگ ايران به سطح اول بازگشت
دوری 6ساله قوهای سفيد، دريا را از جغرافيای ليگ برتر حذف کرده بود
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سالم سن سیروس

دوشنبه 9 خرداد 1401

سه شنبه 10 خرداد 1401

پنج شنبه 12 خرداد 1401
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پیکان

استقالل

مس

نفت . م.س

فجر سپاسی

پرسپولیس

صنعت نفت

هوادار

گل گهر

ذوب آهن

سپاهان

آلومینیوم

19:00

نساجی

تراکتور
18:30

19:00

20:00

20:00

20:00

20:00

شهرخودرو

فوالد
20:00
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