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آریا رهنورد

حدود ســه ســال قبل، برخورد 
پرسپولیس و استقالل خوزستان تاثیر 
زیادی در سرنوشت قهرمانی لیگ داشت 
اما حاال بین دو تیم در جدول رده بندی 
لیگ برتر، فاصله ای نجومی ایجاد شده 
اســت. تیم برانکو هنوز برای قهرمانی 
می جنگد اما اســتقالل خوزســتان 
انگیزه ای به جز بقا ندارد و برای ماندن 
در لیگ، باید دســت بــه معجزه بزند. 
در اولین مسابقه هفته هجدهم لیگ 
برتر، پرسپولیس و استقالل خوزستان 

تالش خواهند کرد تــا هدیه ولنتاین 
هواداران شان را مهیا کنند!

پرسپولیس و استقالل خوزستان در 
حالی امروز به مصاف هم می روند که هر 
دو در هفته هفدهم لیگ برتر شکست 
خورده اند. برای اســتقالل خوزستان، 
این یک نتیجه »عادی« دیگر به شمار 
می رود اما پرسپولیسی ها پیش از جدال 
هفته گذشــته در اهواز، هرگز در لیگ 
برتر هجدهم در معرض شکست قرار 
نداشــتند. نتیجه دیدار هفته قبل با 
فوالد خوزســتان، انگیــزه تیم برانکو 
برای کنار زدن اســتقالل خوزستان 

را بــه اوج می رســاند. روی کاغذ این 
ســاده ترین بازی فصل پرســپولیس 
اســت اما نباید فرامــوش کرد همین 
تیم در جدال جنجال برانگیز نیم فصل 
اول، دو امتیاز را برابــر آبی های اهواز از 
دست داد. تیم پروفســور که در غیاب 
شجاع خلیل زاده در دفاع کامال متزلزل 
ظاهر شده بود، حاال دوباره این بازیکن 
را به عنوان زوج سیدجالل حسینی در 
اختیار خواهد داشت. شیری و مصلح 
نیز هماننــد دیدارهای گذشــته در 
کناره های خط دفاعی قرار می گیرند. 
کمال کامیابی نیا که هفته گذشته در 

اهواز موفق به گل زنی بــرای قرمزها 
شــد، باز هم در میانه میــدان به بازی 
گرفته خواهد شــد. در غیــاب احمد 
نوراللهی محــروم اما احتماال نعمتی و 
عالیشاه به همراه سروش رفیعی پشت 
ســر علی علیپور و مهدی  ترابی توپ 
خواهند زد. به جز سعید کریمی جوان 
و کم سن وسال، سایر مهره های تازه وارد 
پرسپولیس هنوز موفق به گل زنی برای 
تیم شان نشده اند و درخشش چندانی 
در این تیم نداشته اند. آنها می توانند از 
جدال با استقالل خوزستان برای شروع 
درخشش در پرسپولیس استفاده کنند. 
تیم برانکو بعد از محرومیت از دو پنجره 
نقل و انتقــاالت، حاال ترمیم شــده تا 
ترکیب پرستاره تر و نیمکت کامل تری 
در اختیار داشته باشد. در اردوی رقیب 
اما چیزی به نام »خرید زمســتانی« 
وجود نداشته و استقاللی ها در زمستان 
تنها فروشــنده بوده اند. ایمان مبعلی 
پس از ترک این تیم راهی فوالد شده و 
یونس دلفی حاال برای شارلروا در لیگ 
بلژیک توپ می زند. تیم بدون امتیاز دور 
برگشت لیگ برتر برای بقا در سطح اول 
فوتبال ایران، چاره ای به جز اعتماد به 

فوتبالیست های جوان ندارد.
اوضاع پرســپولیس و اســتقالل 
خوزســتان در جدول رده بندی لیگ 
برتر کامال متفاوت به نظر می رســد. 
قرمزها 9 بار در این فصل برنده شده اند و 

سهم آبی ها تنها دو پیروزی بوده است. 
قرمزها تنها یک بار شکست خورده اند 
اما استقالل خوزســتان 9 بار زمین را 
به عنوان تیم بازنده ترک کرده اســت. 
قرمزها 20 گل زده و هشت گل خورده 
در کارنامه دارند اما آبی ها 10 گل زده اند 
و 23 گل از تیم هــای مختلف دریافت 
کرده اند. فاصله دو تیم اما همیشــه به 
این انــدازه زیاد نبوده اســت. در لیگ 
برتر پانزدهم، اســتقالل خوزستان با 
هدایت عبدا... ویسی و در اختیار داشتن 
ســتاره هایی مثل فرناندو د خسوس، 
کولیبالی، حســن بیت سعید و رحیم 
زهیوی ناگهان به یکی از مدعیان جدی 
قهرمانی تبدیل شد. لسترسیتی فوتبال 
ایران، سایه پرســپولیس را به عنوان 
جدی ترین رقیب پشــت سر خودش 
احســاس می کرد. آنها در مســابقه 
رفت تیم پروفســور را شکست دادند 
و در بازی برگشــت قافیه را به این تیم 
باختند اما در جدول لیگ، هرگز تسلیم 
سرخ ها نشدند و تا هفته ماقبل پایانی، 
برتری شان را حفظ کردند. این تیم برای 
قهرمانی لیگ پانزدهم، باید ذوب آهن 
را شکست می داد و در نهایت موفق به 
انجام این کار بزرگ شد تا پرسپولیس با 
همه ستاره ها، به خاطر تفاضل گل جام 
قهرمانی را از دست بدهد. آن پایان تلخ، 
هنوز از ذهن مهره های پرسپولیس و 
هواداران باشگاه خارج نشده و همین 

موضوع انگیزه مضاعفی برای شکست 
دادن استقالل خوزســتان به این تیم 

خواهد بخشید.
از دســت دادن 6 امتیــاز با حکم 
بی رحمانه فیفا، تجربه مشــترک دو 
تیم مســابقه امروز به شــمار می رود. 
پرسپولیس اواسط لیگ هفتم و در حالی 
که بــرای قهرمانی با ســپاهان مبارزه 
می کرد، ناگهان به دلیل عدم پرداخت 
مطالبات یکــی از بازیکنان خارجی، 6 
امتیاز از دست داد. به نظر می رسید این 
شوک بزرگ، به معنای از دست رفتن 
شانس قهرمانی باشــد اما تیم امپراتور 
تسلیم نشــد و تا آخرین ثانیه ها برای 
رسیدن به قهرمانی امیدوار ماند. این تیم 
ســرانجام در آخرین ثانیه ها از آخرین 
مسابقه فصل، دراماتیک ترین قهرمانی 
ممکن را تجربه کرد و بعد از سال ها فاتح 
لیگ برتر شد. حاال استقالل خوزستان، 
زندگی زیر بار سنگین کسر 6 امتیاز را 
تجربه می کند. اگر این اتفاق رخ نداده 
بود، آنها همین حاال در جدول باالتر از 
سپیدرود رشت قرار داشتند اما حاال دیگر 
ماموریت فرار از سقوط برای شاگردان 
کریم بوستانی بیش از حد دشوار شده 
است. تیم قطبی می تواند الگوی خوبی 
برای استقالل خوزستان باشد. آنها هنوز 
هم برای ماندن در لیگ شــانس دارند 
اما برای این کار دوباره باید همه اهالی 

فوتبال ایران را شگفت زده کنند.

به استقبال جدال پرسپولیس-استقالل خوزستان در ورزشگاه آزادی

ولنتاین قربانیان فیفا!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

جنگ تازه  رئال  و    بارسا؟!
روزنامه شــهر فرانکفورت با ادعایی بی اساس 
مبنی بر توافق شخصی بارســلونا و لوکا یوویچ، به 
هدفش که به راه انداختن یک مزایده بر ســر این 
مهاجم صربستانی بود، رســید. به گزارش میگل 
ریکو از موندو دپورتیوو، وقتــی روزنامه معروف 
شهر چنین خبری منتشر کرد، مدیران بارسلونا 
بالفاصله احتمال دادند این حرکت، با هماهنگی 
باشگاه آینتراخت بوده تا توجه دیگر باشگاه های 
بزرگ اروپایی هم جلب شود و در نتیجه رقم انتقال 
باالتر برود. حدس بارسا درست بود و تنها ساعاتی 
بعد نشــریه معتبر بیلد گزارش داد رئال مادرید با 
پیشــنهادی 45 میلیون یورویی وارد رقابت شده 
اســت. خبری که البته فقط چند ســاعت بعد از 
مصاحبه فلورنتینو پرز با فرانس فوتبال رسانه ای 
شــد آن هم در مصاحبه ای که پرز تاکید داشت 
بنزما را بهترین شماره 9 دنیا می داند و رئال مادرید 
برنامه ای برای جذب مهاجمی جدید ندارد. البته 
قضیه فقط به بارسلونا و رئال مادرید ختم نمی شود 
چون چلسی و بایرن مونیخ هم تحرکاتی داشته اند. 
پروسه هم واضح است. آینتراخت بی برو برگرد در 
پایان فصل بند خرید دائمی 12 میلیون یورویی 
یوویچ را فعال می کند و شاید در عرض تنها چند 
روز، او را به ســه یا چهار برابــر قیمتی که خرید، 
می فروشــد. چیزی که قطعی است این است که 
بارسا از ماه ها پیش یوویچ را زیر نظر گرفته است. 
اولین و بهترین گزارش ها از سوی گوران ووچویچ، 
بازیکن سابق بارسلونا که مدتی است استعدادیاب 
باشگاه در بوندسلیگا است، به دست رسید. یوویچ 
گزینه نخست بارســلونا برای تقویت خط حمله 
است و این را می توان از موضعی که باشگاه در قبال 
کریستوف پیونتک اتخاذ کرد و اجازه داد بدون هیچ 
تالشی او به میالن برود، فهمید. بارسا تا پایان فصل 
یوویچ را زیر نظر خواهد داشت و بعید نیست او را در 

تابستان خریداری کند.

فوتبال خارجی
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