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هفتــه بیســت وهفتم رقابت هــای لیــگ برتــر پــر 
اســت از بازی های جذاب و حســاس در شهرهای 
مختلــف؛ 4 هفتــه مانده بــه پایــان ماراتــن 16 تیم 
کــه  جایگاهــی  در  ایســتادن  بــرای  برتــری  لیــگ 
لیاقتش را دارند، باقیمانــده و اعضای تیم ها برای 
پایانی خوش در یک تورنمنت فشــرده و فرسایشی 

تمام تالش خود را خواهند کرد.
گرچــه اســتقالل بــا 6 امتیــاز  در بــاالی جــدول ا
اختالف نسبت به پرسپولیس شانس خود را برای 
به آغوش کشــیدن جــام قهرمانی بــه باالترین حد 
ممکن رســانده، امــا همچنــان رقابت داغ اســت و 
تیم یحیــی گل محمدی کورســوهای امیــد را برای 

فتــح ششــمین جــام متوالــی جســت وجو می کند. 
البته که آنها کار ســختی مقابل ســپاهانی خواهند 
داشت که با از دست دادن همه جام ها فقط برای 

اعاده حیثیت مقابل شان قرار خواهد گرفت.

امیــد  آخریــن  اصفهــان؛  در  حیثیتــی  تقابــل 
پرسپولیس

شــک  بــدون  ســپاهان  و  پرســپولیس  دیــدار 
جایــی  اســت.  هفتــه  ایــن  بــازی  حســاس ترین 
کــه ســرخ ها بعــد از هــدر دادن دو امتیــاز مقابــل 
ذوب آهــن بایــد بــا تیمــی بــازی کننــد که ســرمربی 
جوانــش محــرم نویدکیا بعــد از کنــار رفتــن از لیگ 

قهرمانــان آســیا روزهــای ســختی را تحمــل کــرد و 
در لیــگ برتر بــه دنبــال نشــان دادن توانایی های 

فنی اش است.
اســتقالل  لیــگ،  دوبــاره  شــروع  در  ســپاهان 
صدرنشــین را متوقــف کرد و از ســد پیــکان در یک 
بــازی بیــرون از خانه گذشــت و حاال انگیــزه زیادی 
کســب امتیــاز مقابــل پرســپولیس دارد. از  بــرای 
، سرخ پوشــان فوتبــال ایــران نیــز در  ســوی دیگــر
حالی کــه همچنــان از وجــود یحیــی گل محمدی 
روی نیمکت خود بی بهره هستند، در مسابقه ای 
که با تصمیــم کمیتــه انضباطی در زمیــن بی طرف 
برگــزار می شــود، به دنبال جبران تســاوی گذشــته 

بــا دیگــر تیــم اصفهانــی هســتند. ایــن مســابقه در 
ســیرجان برگزار می شــود؛ شــهری که زمین چمنی 
عالــی و ورزشــگاهی مناســب  و مردمانــی خونگــرم 
پرســپولیس خیلــی خوش یمــن  بــرای  امــا  دارد، 

نیست.
گردان گل محمدی در ســیرجان سوپرجام را  شا
به تیم فوالد باختند. حاال هم ممکن است در این 
شــهر با قهرمانی لیگ برتر وداع کنند. پرســپولیس 
حــاال می داند کــه دیگــر از اســتقالل امتیازی کســر 
گــر می خواهــد حداقــل جنــگ  نخواهــد شــد و ا
قهرمانــی را تــا روز آخــر ادامه بدهــد باید ســپاهان 
را شکســت بدهــد، البتــه بــه شــرطی کــه اســتقالل 
هــم امتیــاز از دســت بدهــد، وگرنــه جبــران فاصله 
6 امتیــازی در 4 هفتــه مانــده بــه پایان مســابقات 

کاری تقریبا غیرممکن به نظر می رسد.
پرســپولیس  گــر  ا ســپاهان   ، دیگــر ســویی  از 
گردان  شــا امتیــازی  دو  بــه  بدهــد  شکســت  را 
ممکــن  صــورت  آن  در  و  می رســد  گل محمــدی 
اســت پرســپولیس حتی نایب قهرمان هم نشــود. 
بــازی رفــت دو تیــم با نتیجــه یک بــر صفر به ســود 

پرسپولیس به پایان رسید.

استقالل با سرعت به سمت قهرمانی
گردانش  هرچند چشــمان فرهــاد مجیدی و شــا
بــه بــازی پرســپولیس و ســپاهان اســت، امــا آنهــا 
خــوب می دانند کــه قبــل از آن، خودشــان باید در 
دیــدار با فــوالد سرســخت موفق باشــند. مســابقه 
اهــواز میان فوالد و اســتقالل جدا از حاشــیه هایی 
کــه تقابل جــواد نکونــام و فرهــاد مجیــدی خواهد 
داشــت، یــک میانبر خــوب بــرای نزدیک تر شــدن 

آبی ها به جام قهرمانی است.
فوالد بعد از نمایشــی بی نظیر در لیگ قهرمانان 
آســیا، با گل گهر به تســاوی رســید و نفت آبــادان را 
شکســت داد تا بدون شکست به اســتقالل برسد. 
بــدون  تیــم  ، اســتقالل هــم تنهــا  از طــرف دیگــر
شکســت مســابقات اســت و هرگــز عالقــه ای بــه از 
دســت رفتن این رکورد 26 هفته ای نــدارد. با همه 
، دوئــل فــوالد آره نــا هــم دســت کمی  ایــن تفاســیر
از نبــرد جــذاب آزادی نــدارد و طبیعــی اســت کــه 
شنبه شــب ایــن دو مســابقه هــواداران فوتبــال را 
روی سکوهای ورزشگاه یا قاب جادویی تلویزیون 

میخکوب کند.
گرچــه اســتقالل قوی تریــن خــط دفــاع لیــگ  ا
را دارد، امــا فوالدی هــا هــم در دفــاع بــا برنامــه و 

گردان نکونام نیم نگاهی به  منسجم هســتند. شــا
جایــگاه ســومی ســپاهان دارنــد، بــه همیــن دلیل 
قرمزپوشــان اهوازی نیــز در این بــازی انگیزه های 
زیــادی بــرای پیــروز شــدن دارنــد، امــا اســتقالل 

شکست ناپذیرترین تیم این فصل است.
پریرا با 10 گل زده زهردارترین بازیکن فوالد اســت 
کی  و در اســتقالل هــم یامگا 9 گلــه مهاجــم خطرنا
اســت، اما نباید از آرمــان رمضانی پرانگیــزه در این 
دیــدار غافل بــود. در بــازی رفــت، اســتقالل یک بر 
گــر بتوانــد در بازی برگشــت هم  صفــر پیروز شــد و ا
ســه امتیاز از فوالد بگیرد دیگر می توان استقالل را 

قهرمان نامید.

قعر جدول؛ آخرین تالش ها برای بقا
در قعر جدول هم رقابت بــرای بقا در لیگ برتر با 
گرمی فراوان دنبال می شود؛ شهرخودرو که مقابل 
اســتقالل در آخریــن دقایق تســاوی را با شکســت 
عوض کــرد و کم شــانس ترین تیــم بــرای ماندن در 
مســابقات اســت، از پیکانــی پذیرایــی می کنــد که 
بــا وجــود حســرت 8 هفتــه ای در کســب پیــروزی، 
 ، تیم سرســختی محسوب می شــود. از سوی دیگر
هــوادار کــه بعــد از 9 هفتــه شکســت ناپذیری ایــن 
رکــورد را از دســت داد، مقابــل فجــر سپاســی قــرار 
می گیــرد کــه باالتــر از شــهرخودرو در رده پانزدهــم 
قــرار دارد و بــرای نیفتــادن دســت و پاهــای آخــر را 
خواهــد زد. نفــت مسجدســلیمان نیــز کــه بعــد از 
حضــور رضــا مهاجــری از قعــر جــدول جدا شــده و 
امتیازاتــش را به عدد 19 رســانده، بــرای حفظ این 
جایگاه و عدم ســقوط بــه دســته اول در خانه تیم 
قهرمان جــام حذفی را پیــش رو دارد. دیــداری که 
گر  نفتی ها در آن کار دشواری خواهند داشت، اما ا
با استفاده از شرایط میزبانی آن را ببرند، راه زیادی 

از مسیر بقا در لیگ برتر را رفته اند.

برنامــه کامــل مســابقات هفته بیســت وهفتم 
ح زیر است: لیگ برتر به شر

شــهرخودرو-  اردیبهشــت:   24 شــنبه 
- فجرسپاسی)ساعت  پیکان)ســاعت 16(، هوادار
19:30(، نفــت مسجدســلیمان- نساجی)ســاعت 
19:30(، آلومینیــوم- نفت آبادان)ســاعت 19:30(، 
سیرجان)ســاعت  گل گهــر  رفســنجان-  مــس 
 ،)19:45 استقالل)ســاعت  فــوالد-   ،)19:30
)ســاعت 20( و پرســپولیس-  کتور ذوب آهــن- ترا

سپاهان)ساعت 21:50(

 مهم تریــن رویــدادی کــه از عصــر شــنبه در تهــران برگزار 
خواهد شد، بازی های جام باشگاه های والیبال آسیاست؛ 
مســابقاتی کــه طــی روزهــای 24 تــا 30 اردیبهشــت ماه به 
میزبانــی ایــران بیســت ودومین دوره خــود را پشــت ســر 
خواهد گذاشــت. نکته قابل توجه در این دوره از رقابت ها 
حضور ستاره های مطرح جهان والیبال در ترکیب تیم های 
شــرکت کننده اســت. به غیر از دو تیــم ایرانی کــه بازیکنان 
نامــداری به خدمــت گرفتند، تیم هــای دیگر نیــز از وجود 
ســتاره ها اســتفاده می کننــد و همیــن موضــوع جذابیــت 

ویژه ای به بازی ها می دهد.

پیکان و شهداب، ستاره ها را درو کردند
مســابقات جام باشــگاه های آســیا در حالی بــه میزبانی 
ایران برگــزار می شــود کــه دو تیم پیــکان تهران و شــهداب 
یــزد نماینــدگان ایــران در ایــن مســابقات هســتند. نکتــه 
قابل توجــه اینکــه دو تیــم ایرانی با جمعــی از ســتاره های 
بزرگ جهان قــرارداد امضا کردند و در این رقابت ها شــرکت 
خواهند کرد. پیکان تهــران عالوه بر بازیکنــان بزرگی که در 
اختیار داشــت، حــاال 4 ســتاره مطــرح والیبــال دنیــا را هم 
جذب کرده اســت. اروین انگاپت، ستاره تیم ملی فرانسه؛ 
نیمیــر عبدالعزیــز، بازیکــن تیم ملــی هند؛ ســعید معروف 
و ســیدمحمد موســوی، دو بازیکن ســابق تیم ملــی ایران 
کــه ســوابق زیــادی در والیبــال دارنــد بــه عضویــت پیکان 
درآمدنــد و برای این تیــم به میــدان خواهند رفــت. عالوه 
بــر این، پیکانی هــا نفرات مطرحــی از جمله حمــزه زرینی، 
پویا فیاضی، آرمین تشکری، پوریا یلی، امیرحسین وادی، 
محمدرضا حضرت پور و ... را نیز در اختیار دارند تا بتوان از 

این تیم به عنوان شانس اصلی قهرمانی یاد کرد.
در ســوی مقابــل، شــهداب یــزد بــه عنــوان قهرمــان 
مســابقات لیــگ برتــر ایــران، از بازیکنانــی نظیــر مهــدی 
مرندی و مهدی مهدوی سود می برد، اما آنها نیز با نفرات 
خارجی تیم خود را برای حضور در جام باشــگاه های آسیا 
تقویت کردند. چند روز پیش بود که باشــگاه شهداب یزد 
اعالم کرد جان گردن پریــن، دریافت کننده تیم ملی کانادا 

و دونوان ژاورونوک، بازیکن تیم ملی کانادا، به عضویت این 
تیم درآمده اند و این دو بازیکن بامداد پنجشــنبه به ایران 
رســیدند و در تمرینات شهداب شــرکت کردند. همچنین 
روبــرت لندی ســیمون، بهترین مدافع وســط حال حاضر 
دنیــای والیبــال و یکــی از ارزشــمندترین بازیکنــان دنیــا با 
عقــد قــراردادی رســمی بــرای حضــور در رقابت هــای جام 
باشــگاه های آســیا 2022 به شــهداب یزد پیوســته اســت. 
بنابرایــن دو تیم ایرانی حاضر در مســابقات با ســتاره های 
پرتعــداد و ترکیبــی قدرتمنــد پــا بــه رقابت هــای آســیایی 
خواهند گذاشــت؛ دو تیمی که ممکن است در دور بعدی 

نیز با هم روبه رو شوند.

تیم های دیگر هم عقب نماندند
در کنــار تقویــت دو تیــم ایرانــی بــرای مســابقات جــام 
کشــورهای  کــه از  باشــگاه های آســیا، تیم هــای دیگــری 
مختلــف در رقابت هــا شــرکت دارنــد هــم بــرای جــذب 
در  قدرتمنــد  حضــوری  و  والیبــال  دنیــای  ســتاره های 
مســابقات اقدام کردند. تیم سانتوری ســانبردز ژاپن یکی 
از قدرت های برتر آسیاست که آنها نیز عالوه بر ستاره های 
بومی،  ســه خارجی در اختیار دارند. شیکن پنگ، بازیکن 
تیــم ملی چیــن و آالیــن دیارمــاس، بازیکــن تیم ملــی کوبا 
دو ســتاره تیــم ژاپنــی هســتند. آنهــا همچنیــن دیمیتری 
موزورســکی، بازیکن مطرح روس را بــه خدمت گرفتند که 
بــا حضــور آنها بــه ایــران آمــده و کارشــان را شــروع خواهند 
کرد. تیم الریان قطر هم با سه بازیکن خارجی از کشورهای 
جمهــوری چک، برزیــل و روســیه در این رقابت ها شــرکت 
می کند. البتــه در این تیم چنــد بازیکن خارجــی دیگر هم 
حضــور دارنــد، امــا تابعیــت ایــن کشــور را دریافــت کردند. 
هدایــت تیم تــاراز قزاقســتان را نیز بوریس گربنیکــوف، پدر 

جنیا گربنیکوف لیبرو تیم ملی فرانسه بر عهده دارد.

 تیم منتخب جهان در غرب تهران!
اتفــاق ویــژه ای کــه بــرای مســابقات جــام باشــگاه های 
والیبال آسیا رخ داده، حضور ستاره های پرتعداد در ایران 

اســت. منتخبی از بهترین بازیکنان والیبــال دنیا در قالب 
تیم هــای مختلــف در مســابقات شــرکت می کننــد و ایــن 
مساله برای والیبال دوستان ایرانی اتفاق ویژه ای محسوب 
می شــود. خصوصــا اینکــه رقابت هــا در ســالن دوازده هزار 

گران برگزار می شود. نفری آزادی و با حضور تماشا

گران چگونه است؟ ورود تماشا
بــرای  آســیا  ســطح  در  هــم  آن  والیبــال  رقابت هــای 
عالقه مندان به این رشته بســیار جذاب است و به همین 
خاطر بــرای خرید بلیت متقاضیــان زیادی وجــود دارد. بر 
اساس اعالم ســتاد مبارزه با کرونا، فقط 30 درصد ظرفیت 
سالن آزادی، یعنی حدود 4 هزار نفر می توانند به ورزشگاه 
بروند و بازی ها را تماشــا کنند. بلیت فروشــی مســابقات از 
طریق فدراســیون والیبال انجام می شــود و البتــه که هنوز 
درباره ورود بانوان به سالن تصمیم خاصی از سوی شورای 

تامین گرفته نشده است.

رکوردهای دست نیافتنی ایران
والیبــال ایــران با 22 مــدال شــامل 15 طــال، چهــار نقره و 
سه نشــان برنز پرافتخارترین کشور قاره کهن آســیا در این 
رقابت هــا محســوب می شــود که ایــن رکــورد تا ســال های 
گــر نماینــدگان ایــران مدالی کســب نکند،  متوالــی حتــی ا
پابرجا خواهد بود. از نظر تعداد قهرمانی، کره  جنوبی با دو 
مدال طال در رتبه دوم آماری این مســابقات قرار دارد، اما از 
نظر تعداد مدال ها قطر با 11 مدال شامل یک طال، 6 نقره و 

چهار برنز دومین کشور پرافتخار محسوب می شود.
تیم پیکان تهران با هفت قهرمانی، دو نایب قهرمانی و دو 
نشان برنز پرافتخارترین باشگاه آسیا در این رقابت هاست 
که امســال نیز به عنوان میزبان در این مســابقات شــرکت 
می کند. پیکانی ها که عنوان سومی جهان را نیز در پرونده 
کاری خود دارند، در سال های 2006 تا 2011 شش قهرمانی 
متوالی در این مسابقات به دست آوردند. نماینده ورامین 
و بانک ســرمایه نیز بــا دو قهرمانی و صنام، کالــه مازندران، 
خاتم اردکان و فوالد ســیرجان ایرانیان نیز با یک قهرمانی 

از باشگاه های افتخارآفرین ایران در این رقابت ها هستند. 
صنام، سایپا و کاله مازندران نیز یک عنوان نایب قهرمانی 
در این مسابقات دارند. در برخی سال ها همانند امسال، 
دو نماینــده از ایران در این رقابت ها حضور داشــتند. حاال 
پیکانی هــا امیدوارند امســال بتوانند هشــتمین قهرمانی 
خود در رقابت های آسیایی را جشــن بگیرند و یک افتخار 

دیگر به دست آورند.

نحوه برگزاری مسابقات
قهرمانــی  رقابت هــای  در  شــرکت کننده  تیم هــای 
باشــگاه های مــردان آســیا بــا ســتارگان مطــرح والیبــال 
جهــان بــه مــدت هفــت روز در تهــران بــه مصــاف یکدیگر 
می روند. باشــگاه  والیبال پیــکان به عنــوان پرافتخارترین 
تیم آسیا به منظور حضوری مقتدرانه در رقابت های جام 
باشگاه های قاره کهن با تیمی قدرتمند در این مسابقات 
شرکت می کند. بازی های مرحله گروهی طی روزهای 24، 
25 و 26 اردیبهشــت مــاه برگــزار می شــود. روز سه شــنبه، 
27 اردیبهشــت تیم هــای شــرکت کننده در ایــن رقابت ها 
استراحت دارند و در مرحله یک چهارم نهایی )چهارشنبه 
28 اردیبهشــت( تیم های اول تا چهارم جــدول گروه A به 

 B صورت ضربدری بــه مصاف تیم های اول تا چهــارم گروه
می رونــد. مراحل نیمه نهایــی و نهایی مســابقات والیبال 
قهرمانــی باشــگاه های مــردان آســیا 2022 نیــز روزهــای 
پنجشــنبه و جمعه 29 و 30 اردیبهشــت پیگیــری خواهد 

شد.  برنامه دور گروهی مسابقات به شرح زیر است:
شنبه 24 اردیبهشت

( – تایلند )ناخون  ســاعت 10: ژاپن )ســانتوری ســانبردز
راتچاســیمای(/ ســاعت 13: قطــر )الریــان( – قزاقســتان 
گاز جنوبی(/  (/ ســاعت 16: ایران )پیکان( – عــراق ) )تاراز

ساعت 19: ایران )مقاومت شهداب یزد( – عراق )اربیل(
یکشنبه 25 اردیبهشت

گاز  ســاعت 10: تایلنــد )ناخــون راتچاســیمای( – عــراق )
(  – عــراق )اربیل(/ جنوبی(/ســاعت 13: قزاقســتان )تاراز
( – ایــران )پیکان(/ ســاعت 16: ژاپن )ســانتوری ســانبردز

ساعت 19: قطر )الریان( – ایران )مقاومت شهداب یزد(
دوشنبه 26 اردیبهشت

گاز  ( عــراق   –  ) ژاپــن )ســانتوری ســانبردز ســاعت 10: 
جنوبی(/ساعت 13: عراق )اربیل( – قطر )الریان(/ساعت 
16: ایران )پیکان( – تایلند )ناخون راتچاسیمای(/ساعت 

) 19: ایران )مقاومت شهداب یزد( – قزاقستان )تاراز

 سپاهان، پابرهنه 
وسط جنگ استقالل و پرسپولیس!

هفته بیست وهفتم لیگ برتر فوتبال با جدال های حساس برگزار می شود

تیم منتخب ستاره های جهان در تهران!
ح والیبال عصر شنبه آغاز می شود جام باشگاه های آسیا با حضور بازیکنان مطر


