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اســتقالل فرهاد مجیدی می تواند 
دست به کار بزرگی بزند و یک نیم فصل 
کامل از لیگ برتر را بدون شکست تمام 
کند. آنها تنها تیم لیگ بیســت و یکم 
هســتند که هنوز در هیچ مسابقه ای 
بازنده نشده اند. اســتقالل در 10 سال 
گذشته، هیچ وقت در نیم فصل های اول 
لیگ برتر بدون شکســت نمانده است. 
با این وجود جالب اســت بدانید که در 
این یک دهه، بهترین نتیجه استقالل 
در پایان فصل، در فصلــی رقم خورده 
که آبی ها در نیم فصل ابتدایی آن چهار 
شکست داشته اند. بدون باخت ماندن در 
نیم فصل اول، به خودی خود به معنای 
قهرمانی آبی ها در لیگ نیست اما برای 
ادامه راه، اعتماد به نفس قابل توجهی به 

این تیم می دهد.
لیگ یازدهم؛ سه شکست

اســتقالل در لیگ برتــر یازدهم با 
هدایت پرویز مظلومــی به مصاف رقبا 
می رفت. آنها فصل را خیلی خوب شروع 
کردند و در هشــت هفته اول، 6 برد به 
دســت آوردند. تنها شکست استقالل 

در این هشت هفته، در استادیوم آزادی 
روبه روی تراکتورسازی رقم خورد. با این 
وجود استقالل تا پایان نیم فصل اول، دو 
شکست دیگر را هم تحمل کرد. آنها در 
هفته نهم با نتیجه عجیب و دور از انتظار 
چهار-دو به ملوان باختند و در نیم فصلی 
که به خاطــر 18 تیمی بودن لیگ برتر 
»17« هفته داشت، نتیجه دیدار هفته 
شــانزدهم به صنعت نفت آبادان را هم 
واگذار کردند. اســتقالل نیم فصل اول 
لیگ یازدهم را با ســه شکست به پایان 

برد.
لیگ دوازدهم؛ 4 شکست

شاید حاال کمی عجیب به نظر برسد 
اما آخرین قهرمانی استقالل در لیگ برتر 
تا امروز در حالی به دست آمد که این تیم 
در نیم فصل اول لیگ چهار بار شکست 
خورده بود. اســتقالل لیگ دوازدهم با 
امیر قلعه نویی که اتفاقا فرهاد مجیدی 
هم ستاره اش بود، در نیم فصل اول لیگ 
دوازدهم به سایپا، تراکتورسازی، فوالد 
و دامــاش گیالن باخت. کم تر کســی 
انتظار داشت این تیم با چهار شکست 
در نیم فصل اول، در نهایت قهرمان لیگ 
شود اما تیم قلعه نویی در نیم فصل دوم 

لیگ برتر، تنها »یک باخت« را متحمل 
شد و در نهایت با شایستگی، قهرمانی 
رقابت های لیــگ برتر ایــران را از آن 

خودش کرد.
لیگ سیزدهم؛ 3 شکست

مدافع عنوان قهرمانــی لیگ برتر، 
شروع چندان ایده آلی در لیگ سیزدهم 
نداشت و در همان هفته دوم، روبه روی 
سپاهان بازنده شد. این تیم به تدریج فرم 
مطلوبش را به دست آورد و در پنج بازی 
پیاپی به برتری رســید اما در سه هفته 
بعدی، دو باخت به استقالل خوزستان 
و ذوب آهن را تجربه کــرد. این آخرین 
شکست استقالل امیر تا پایان نیم فصل 
اول لیگ سیزدهم بود. جالب اینجاست 
که این تیم تا هفته بیست و هفتم، دیگر 
در هیچ مسابقه ای بازنده نشد. آن تیم در 
نهایت روی ســکوی پنجم رقابت های 

لیگ برتر سیزدهم ایستاد.
لیگ چهاردهم؛ 5 شکست

شرایط اســتقالل با امیر قلعه نویی 
کامال بحرانی شده بود. مرور شکست های 
این تیم در نیم فصل اول لیگ برتر هم 
این حقیقت را نمایان می کند. استقالل 
در هفته ســوم لیگ به سپاهان باخت، 

بین هفته های هشتم تا دهم هم در سه 
جدال متوالی روبــه روی نفت تهران، 
فوالد و ذوب آهن بازنده شد. نکته جالب 
اینجاست که اســتقالل قلعه نویی در 
11 هفته ابتدایی لیگ چهاردهم، فقط 
یک تساوی در کارنامه داشت و در همه 
دیدارهــای دیگر از بین بــرد و باخت، 
انتخابش را انجام داده بود. نتایج نه چندان 
خوب آن فصل و در نهایت تکیه زدن به 
رده ششم در جدول رده بندی لیگ برتر، 
کار قلعه نویی را در این تیم تمام کرد و به 
دوران نشستن او روی صندلی هدایت 

این باشگاه پایان داد.
لیگ پانزدهم؛ یک شکست

تا قبل از شروع این فصل لیگ برتر، 
بهترین عملکرد این تیم از لحاظ بدون 
شکست ماندن در نیم فصل اول متعلق 
به لیگ پانزدهــم و تیم پرویز مظلومی 
است. تیمی که در 15 هفته اول لیگ برتر 
پانزدهم، فقط یک بار زمین را به عنوان 
تیم بازنده ترک کرد. اگر تیم فرهاد در 
دیدار هفته پانزدهــم این فصل بازنده 
نباشد، باالخره می تواند از رکورد جذاب 
تیم مظلومی عبور کند. استقالل لیگ 
برتر پانزدهم در نیم فصل اول لیگ برتر، 
فقط روبه روی ذوب آهن بازنده شد و در 
هیچ مسابقه دیگری شکست نخورد. این 
تیم تا هفته های پایانی هم مدعی عنوان 
قهرمانی بود و سرانجام روی سکوی سوم 
لیگ قرار گرفت. این تیم در نیم فصل دوم 
سه شکســت را تجربه کرد. اگر شرایط 
این تیم در نیم فصــل دوم هم همانند 
نیم فصل اول لیگ برتر بــود، آبی ها به 
راحتی قهرمانی رقابت های لیگ برتر را 

به دست می آوردند.
لیگ شانزدهم؛ 3 شکست

در شــروع شــانزدهمین دوره 
رقابت های لیگ برتر، هدایت استقالل 
به علی منصوریان ســپرده شد. تیم او 
فصل را اصال خوب شروع نکرد و بعد از 
تساوی هفته اول روبه روی نفت تهران، 
در دو بازی بعدی روبه روی اســتقالل 
خوزستان و صنعت نفت آبادان بازنده 

شد. دو شکست در همان سه هفته اول، 
شروع ناامیدکننده ای برای علیمنصور 
بود. تیم او در ادامــه نیم فصل اما فقط 
یک باخت دیگر را تحمل کرد و این بار 
روبه روی تراکتور بازنده شــد. همین 
شروع بد، در نهایت استقالل را از کورس 
قهرمانی لیگ خارج کرد اما عملکرد این 
تیم در نیم فصل دوم کامال قابل دفاع به 
نظر می رسید. تیم علیمنصور حتی به 
رکورد پنج برد پیاپی در رقابت های لیگ 

برتر هم رسید.

لیگ هفدهم؛ 5 شکست
شروع استقالل در لیگ هفدهم به 
معنای واقعی کلمــه فاجعه بار بود. این 
تیم در 6 هفته اول لیگ، روبه روی صنعت 
نفت، سایپا، پدیده و پارس جنوبی چهار 
باخت را تجربه کرد تا شغل علیمنصور 
در معرض یک خطر بســیار جدی قرار 
بگیرد. تســاوی هفته هفتم با ذوب، به 
معنای پایان کار منصوریان در استقالل 
بود و دوران کوتاه او به عنوان سرمربی 
در استقالل به پایان رسید. وینفرد شفر 
در ادامه راه هدایت استقالل را بر عهده 
گرفت و این تیم تا پایان نیم فصل اول تنها 
در یک مسابقه شکســت خورد. جدال 
مهمی که البته روبه روی پرسپولیس 
در دربی تهران برگزار می شد. استقالل 
در لیگ هفدهم، درســت یک ســوم 
دیدارهایش را در نیم فصل اول واگذار 
کرد. عملکرد این تیم با شفر در نیم فصل 

دوم امــا فوق العاده بود و آنهــا تنها در 
یک مسابقه باختند. با این وجود همان 
شکســت های نیم فصل اول، موجب 
شد که اســتقالل نتواند در پایان فصل 
قهرمانی رقابت های لیگ برتر را به دست 
بیاورد. درست به همین خاطر است که 
بی شکست ماندن تیم فرهاد در نیم فصل 
اول لیگ بیست و یکم، برای ادامه راه آنها 
در لیگ برتر و در نهایت بردن لیگ، بسیار 

جذاب به نظر می رسد.
لیگ هجدهم؛ 2 شکست

استقالل لیگ هجدهم با وینفرد شفر، 
تیمی نبود که در دیدارهای متعددی 
شکست بخورد. آنها در نیم فصل اول لیگ 
برتر، فقط بازنده دو مسابقه شدند. در آن 
نیم فصل، استقالل فقط در جم به پارس 
جنوبی و در آزادی به سپاهان باخت تا 
15 هفته اول لیگ را با دو شکست سپری 
کند. خیلی ها به استقالل و نتیجه اش 
در آن لیگ امید داشــتند اما تیم شفر 
در هفته های پایانــی از کورس جا ماند 
و در نهایت هم این پرسپولیس بود که 
دوباره قهرمانی لیگ را به دســت آورد. 
بعد از روبه رو شدن با تنها دو شکست در 
نیم فصل اول لیگ برتر، هیچ کس تصور 
نمی کرد شفر حتی تا پایان فصل روی 

نیمکت استقالل دوام نیاورد.
لیگ نوزدهم؛ دو شکست

یک گل دیرهنگام از ماشین سازی، 
اولین شکست استراماچونی در فوتبال 
ایران را در اولین هفته از لیگ نوزدهم رقم 
زد. استقالل سه هفته بعد، به پرسپولیس 
هم باخت و در پنج هفتــه اول هدایت 
استراماچونی، حتی یک برد هم به دست 
نیاورد. با این حال روزهای بهتری از راه 
رسیدند و اســتقالل با مربی ایتالیایی، 
6 برد متوالی را جشــن گرفت. دوران 
حضور استرا در فوتبال ایران اما حتی به 

پایان نیم فصل اول آن لیگ هم نرسید.
لیگ بیستم؛ 3 شکست

استقالل محمود فکری فصل را با یک 
برد خانگی روبه روی مس شروع کرد اما 
یک هفته بعد، حواشی عجیب و غریب 
دیدار با فوالد اتفاق افتاد و استقالل در 
آن نبرد شکســت خورد. آ نها تا هفته 
دوازدهم دیگر بازنده نشدند اما در چهار 
هفته پایانی نیم فصل، به سایپا و سپاهان 
باختند. سومین شکست، به معنای پایان 
کار محمود فکری در استقالل و انتخاب 
دوباره فرهاد مجیدی برای هدایت این 

تیم در ادامه لیگ برتر بیستم بود.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اگر لیگ شانزدهم را شروعی بر دوران استیالی 
پرسپولیســی ها در فوتبال ایران بدانیم، قرمزها 
در این فصل تفاوت نســبتا محسوسی با تیم آن 
فصل پیدا کرده اند. نکته مهمی که به شروع دوران 
قهرمانی های متوالی این تیــم در فوتبال ایران 
کمک کرد، عملکرد درخشــان خط دفاعی این 
تیم در پنج فصل متوالی بود. برای درک بهتر این 
نکته، کافی است بدانید تعداد گل های دریافتی 
پرسپولیسی ها برای اولین بار از لیگ شانزدهم، 
در 14 هفته ابتدایی لیگ »دورقمی« شده است. 
خوردن 10 گل در 14 مسابقه، اصال آمار خوبی 
برای این تیم به شمار نمی رود. آماری که در قیاس 
با پنج فصل گذشته این تیم، نگران کننده است و 
می تواند نشــانه ای برای پایان دوران طالیی این 

باشگاه در لیگ برتر ایران باشد.
لیگ شانزدهم؛ 5 گل خورده

اولین قهرمانی پرسپولیس با برانکو، در لیگ 
برتر شــانزدهم اتفاق افتاد. مهم ترین تغییری 
که در تیم پروفسور نســبت به فصل پیش از آن 
رقم خورده بود، اســتحکام دوباره خط دفاعی با 
بازگشت  سیدجالل حسینی و البته خرید یک 
گلر آماده مثل بیرانوند بود. جالب است بدانید که 
آن تیم تا پایان هفتــه چهاردهم لیگ برتر، فقط 
و فقط »پنــج گل خورده« داشــت. در حقیقت 
برخالف لیگ آشفته پانزدهم، پرسپولیس در آن 
فصل به لحاظ دفاعی عملکرد بسیار درخشانی 

داشت. پرسپولیس برانکو در 14 هفته اول لیگ 
شانزدهم، روبه روی سایپا، گسترش فوالد تبریز، 
تراکتورسازی، اســتقالل تهران، صنعت نفت 
آبادان، پیکان و ماشین ســازی کلین شیت کرد. 
هفت کلین شیت در 14 هفته آمار درخشانی برای 
این تیم به حساب می آمد. ماجرا زمانی جالب تر 
می شود که به یاد بیاوریم این تیم در آن 14 هفته 
روبه روی هیچ تیمی بیشتر از یک گل نخورد. آن 
پرسپولیس به لحاظ اســتحکام دفاعی اش، در 
نهایت با اختالف و اقتدار قهرمانی رقابت های لیگ 
برتر را به دست آورد و بعد از 9 سال روی سکوی 

اول لیگ رفت.
لیگ هفدهم؛ 6 گل خورده

پرسپولیس پروفسور در لیگ هفدهم هم به 

لحاظ دفاعی عملکرد جالب توجهی داشت. آنها 
در 14 هفته اول آن فصل، فقط 6 بار به رقبا اجازه 
دادند تا توپ را از خط دروازه این تیم عبور بدهند. 
پرســپولیس در سه مسابقه نســبتا دشوار اول 
روبه روی فوالد، تراکتــور و نفت تهران فقط یک 
گل دریافت کرد. این روند در سه مسابقه بعدی 
هم تا حدودی ادامه داشت و پرسپولیس روبه روی 
مشکی پوشان، گسترش فوالد و پیکان روی هم دو 
گل خورد. روند طالیی تیم برانکو در خط دفاعی 
درست بعد از تساوی دو-دو با سپاهان شروع شد. 
جایی که آنها در هفت مسابقه با صنعت، استقالل 
خوزستان، استقالل، پدیده، سایپا، پارس جنوبی 
و ذوب، تنها یک گل خوردند. 6 کلین شــیت در 
هفت هفته متوالی، یک امتیاز بزرگ برای تیمی 

بود که در پایان آن فصل هم توانست بدون دردسر 
قهرمانی رقابت های لیگ برتر را به دست بیاورد.

لیگ هجدهم؛ 5 گل خورده
پرســپولیس در هجدهمین فصل لیگ برتر 
هم به خوبی توانست به رکورد موفقیت هایش در 
فوتبال ایران ادامه بدهد. به لحاظ دفاعی آنها در آن 
فصل عملکردی استثنایی داشتند. پرسپولیس 
فصل را با چهار کلین شیت پیاپی روبه روی پدیده، 
فوالد، استقالل خوزستان و نفت مسجدسلیمان 
شــروع کرد. خط دفاعی تیم برانکو در این چهار 
هفته شکست ناپذیر به نظر می رسید. این صنعت 
نفت آبادان بود که در هفته پنجم، اولین گل فصل 
را به پرسپولیس زد. تیم پروفسور یک گل هم از 
نساجی خورد اما در دو نبرد بعدی با سپیدرود و 
استقالل، باز هم زمین مســابقه را با کلین شیت 
ترک کرد. پیکان و سایپا در دو مسابقه بعدی، هر 
کدام یک بار موفق به باز کــردن دروازه این تیم 
شدند اما پرســپولیس روبه روی ذوب، تراکتور و 
ماشین هیچ گلی نخورد و تنها دروازه اش یک بار 
برابر سپاهان باز شد. 9 کلین شیت در 14 مسابقه، 
یک آمار شــگفت انگیز دیگر در خط دفاعی تیم 
برانکو بود. تیمی که مطابق پیش بینی ها، قهرمانی 
هجدهمین دوره رقابت های لیگ برتر ایران را هم 

به دست آورد.
لیگ نوزدهم؛ 7 گل خورده

دوران برانکو هم باالخره تمام شد و پرسپولیس 
لیگ نوزدهم را با گابریل کالدرون شــروع کرد. 
طبیعتا شروع یک دوران جدید بعد از آن تجربه 

کامال موفق، کمی سخت به نظر می رسید. با این 
وجود تیم کالدرون هم از رکورد نیم گل خورده 
به ازای هر بازی عبور نکرد و توانست به مرور زمان 
عملکرد دفاعی خوبی را به نام خودش رقم بزند. 
پرسپولیس کالدرون بعد از کلین شیت هفته اول 
روبه روی پارس جنوبی، یک گل از تراکتور خورد. 
آنها روبه روی صنعت نفت و استقالل کلین شیت 
کردند اما در مســابقه بعدی با ســپاهان دو گل 
خوردند. شکســت مقابل شهرخودرو با یک گل 
خورده، شرایط را برای این تیم کمی نگران کننده 
ســاخت. این تیم روبه روی پیکان هم یک گل 
دریافت کرد اما برابر شــاهین، ماشــین و فوالد 
دروازه اش را بسته نگه داشت. نفت مسجدسلیمان 
و گل گهر تیم هــای دیگری بودنــد که تا هفته 
چهاردهم به پرســپولیس کالــدرون گل زدند. 
تیمی که توانسته بود روبه روی نساجی و ذوب، 

دروازه اش را بسته نگه دارد.
لیگ بیستم؛ 8 گل خورده

لیگ بیســتم، اولین دوره لیگ بــود که در 
آن یحیی گل محمــدی از ابتــدا روی نیمکت 
پرسپولیس دیده می شد. شروع فصل پرسپولیس 
در فاز دفاعی، خیره کننده به نظر می رسید. این 
تیم در شــروع فصل هیچ گلی از سایپا، صنعت 
نفت، نفت مسجدسلیمان و پدیده نخورد و 360 
دقیقه دروازه اش را بسته نگه داشت. با این حال 
آنها تا پایان هفته چهاردهم در مجموع هشــت 
گل از نساجی، ذوب، استقالل، فوالد، آلومینیوم و 

ماشین سازی دریافت کردند.

چهره به چهره

شروع استقالل در لیگ 
هفدهم به معنای واقعی 
کلمه فاجعه بار بود. این 

تیم در 6 هفته اول لیگ، 
روبه روی صنعت نفت، 
سایپا، پدیده و پارس 

جنوبی چهار باخت را تجربه 
کرد تا شغل علیمنصور در 

معرض یک خطر بسیار 
جدی قرار بگیرد
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 سهميه تاريخي
 استعداد جديد دووميداني

دوومیداني ایران ســال ها است که با مشکالت و 
حواشي بسیار زیادي روبه رو است. مشکالتي که باعث 
مي شود خیلي از ورزشکاران این رشته زودتر از آنچه 
که باید غزل خداحافظي بخوانند و البته به نوجوان ها و 
عالقمندان به ورزش مادر توصیه اکید کنند که اگر به 
دنبال ورزش حرفه اي هستند هر رشته اي را انتخاب 
کنند جز دوومیداني! با این وجود عالقه به این ورزش 
پرطرفدار در سطح جهان باعث شده که تعدادي از 
دختران و پسران مشکالت دوومیداني را نادیده بگیرند 
و در مسیر حرفه اي شدن قدم بردارند. در همین راستا 
به نظر مي رسد رشته پرش ســه گام بانوان نیز یک 
استعداد جدید دارد. استعدادي که توانسته با مربي 
خانم ایراني خود سهمیه مسابقات جوانان جهان را نیز 
به دست بیاورد. سارینا ساعدي بانوي دوومیداني کار 
کشورمان در یکي،دو سال گذشته نمایش هاي خوبي 
در پرش سه گام داشته است. او در مسابقات جوانان 
قهرمانی کشــور در خرم آباد رکــورد 12 متر و 88 
سانتی متر را ثبت کرد و بدین ترتیب با اعالم ورودی ها 
از سوی فدراسیون جهانی، این ورزشکار اولین بانوی 
دوومیدانی کاری شد که سهمیه رقابت هاي جوانان 
جهان را کسب کرد این مسابقات تیرماه سال آینده 
در کلمبیا برگزار می شود.. طبیعتا در رقم خوردن این 
اتفاق باید به نقش موثر زهرا نبي زاده مربي ساعدي نیز 
پرداخت. درست است که کار در دوومیداني با وجود 
ماده هاي زیادي که دارد، سخت تر از سایر رشته ها 
اســت اما با مدیریت و برنامه ریزي خوب و استفاده 
درست از مربي هاي توانا و جذب استعدادهاي کشور، 
مي توان هدفگذاري هاي خوبي براي آینده و پیشرفت 

در این ورزش داشت.  
    

 غايبان سرشناس كشتي
 در قهرماني كشور

مسابقات قهرمانی کشــور در رشته کشتي آزاد 
که اولین مرحله از چرخه انتخابی تیم ملی اســت، 
طي روزهای 21 تا 24 دی به میزباني گرگان برگزار 
خواهد شد. طبق چرخه تعریف شده تیم ملی برای 
سال 2022، همه کشتی گیران به استثنای هفت 
مدال آور ایران در مسابقات جهانی اسلو باید در این 
رقابت ها روی تشــک بروند و در غیــر این صورت 
شــانس رســیدن به دوبنده تیم ملی را از دســت 
خواهند داد. امیرمحمد یزدانی نایب قهرمان وزن 
65 کیلوگرم جهان به دلیل تغییر وزن باید کارش را 
در چرخه از همین قهرمانی کشوری شروع کند، اما 
حسن یزدانی، کامران قاسم پور و امیرحسین زارع سه 
طالیی مسابقات جهانی اسلو به همراه علیرضا سرلک 
و محمد نخودی نایب قهرمانان جهان و مجتبی گلیج 
نفر سوم جهان تنها کشتی گیرانی هستند که مجوز 
غیبت در قهرمانی کشور را دارند. با این وجود گفته 
می شــود این رقابت ها غایبانی هم خواهد داشت 
که بعید به نظر می رســد غیبت شان در مرحله اول 
چرخه از سوی کادرفنی موجه تشخیص داده شود. 
علیرضا کریمی نایب قهرمان جهان در سال 2019 
در نامه ای اعــالم کرده که مصدوم اســت و قادر به 
شرکت در مسابقات نیست. مصطفی حسین خانی 
عضو المپیکی کشتی آزاد در توکیو هم ظاهرا تمرین 
نمی کند و امیرعلی آذرپیرا قهرمان امیدهای جهان 
هم به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه زانو قصد شرکت 
در قهرمانی کشور را ندارد. باتوجه به اولتیماتوم کادر 
فنی، باید دید تغییری در تصمیم این کشتی گیران 
ایجاد می شود و یا اینکه قید حضور در تیم ملی را در 
سال 2022 که اتفاقا باید دو تیم ملی داشته باشیم، 
خواهند زد. با توجه به فاصله اندک و چند روزه بین 
مسابقات قهرمانی جهان و بازی های آسیایی 2022، 
دو تیم مجزای 6 و 10 نفره برای حضور در مسابقات 
هانگژو و صربســتان انتخاب می شود. این در حالي 
است که براي کمیته ملي المپیک و وزارت ورزش 
بازي هاي آســیایي در اولویت اســت و فدراسیون 
عالوه بر المپیک آســیایي، اهمیت ویــژه اي براي 
مسابقات جهاني قائل است و قطعا به کسب مدال هاي 
خوشرنگ در این میدان فکر مي کند. به این ترتیب 
بسیار حیاتي است که کشتي ایران در این سال مهم 

از تمام ظرفیت خود استفاده کند. 

منهای فوتبال

آدرنالین

آریا رهنورد

آریا طاري 

پرسپولیس و آماری نگران کننده در خط دفاعی
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