6

ورزشی

وطن امروز شماره 2720

گزارش
گاف کانال استقالل بود یا ...؟

مجیدی  3ساله بست

باشگاه استقالل در چند هفت ه گذشته اخبار
متفاوت��ی را در دل خ��ود ج��ای داده؛ از اخراج
وینفرد ش��فر گرفته تا حض��ور فرهاد مجیدی و
البته استعفای علی خطیر که انگار بیشتر نمایشی
ب��ود تا واقعی .به هم ه اینها داوری ضعیف مقابل
نفتآبادان و اعتراضها را هم اضافه کنید ،همان
قضاوت معروف که پیروزی را از استقالل گرفت.
همه اتفاقها اما مهمترین اتفاق جدایی شفر
میان 
بود .قطع همکاری مربی آلمانی ،استقالل را برای
انتخاب سرمربی فصل آینده با مشکالت بسیاری
مواجه کرده اس��ت .پس از اخراج وینفرد ش��فر،
استقالل به طور رسمی فرهاد مجیدی را به عنوان
سرمربی موقت انتخاب کرد تا به ادعای مدیران
این باشگاه ،پس از پایان فصل در ارتباط با سرمربی
رسمی و دائمی تصمیمگیری شود .امیرحسین
فتحی با اعالم بازه زمانی  10روزه برای مشخص
ش��دن نام س��رمربی جدید ،به هواداران ش��وک
مثبتی وارد کرد .یعنی اینکه منتظر اخبار خوب
باشند ،بویژه که قرار شد سرمربی بعدی استقالل
هم خارجی باشد .استقالل در این شرایط مقابل
الدحیل به تساوی رس��ید ،برابر نفتآبادان یک
امتیاز گرفت و استقاللخوزستان و سپیدرود را
هم شکس��ت داد .قرار ب��ود فرهاد مجیدی پس
از پای��ان فصل جای خود را به س��رمربی جدید
و خارج��ی داده و کارش را ب��ه عنوان دس��تیار
ادامه دهد اما او به ش��کلی کام ً
ال مشکوک پس
از پیروزی برابر س��پیدرود رشت و پایان لیگ رو
به روی خبرنگاران قرار گرفت و مدعی شد برای
ادام ه همکاری با استقالل -به عنوان سرمربی -
آماده است .او حتی تأکید کرد برای بازگرداندن
استقالل به روزهای اوج برنامههایی جدی در سر
دارد .پس از این مصاحبه ،کانال رس��می باشگاه
استقالل در تلگرام با انتشار خبری فوری نوشت:
«با اعالم علی خطیر ،فرهاد مجیدی با قراردادی
 3س��اله هدایت اس��تقالل را به عنوان سرمربی
دائم بر عهده گرفته اس��ت» .این خبر البته پس
از گذش��ت دقایقی از روی کانال اطالعرس��انی
باش��گاه حذف شد تا این اشتباه بزرگ و عجیب،
نام سرمربی قطعی اس��تقالل در فصل بعد را لو
دهد .حاال میتوانیم به انتخاب مجیدی از سوی
مسؤوالن باش��گاه استقالل اطمینان پیدا کنیم.
هم ه اخبار هم چنین موضوعی را تأیید میکند،
مگر اینک��ه اتفاق جدیدی رخ دهد؛ اتفاقی چون
هماهنگی پشت پرده برای انتشار این خبر.
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لیگ برتر

تیم پرسپولیس با پیروزی یک بر صفر مقابل پارسجنوبی جم
برای سومین سال پیاپی لیگ برتر فوتبال ایران را فتح کرد

ترینهای لیگ هجدهم

پرسپولیس قهرمان تکراری

چه رکوردهایی شکسته شد؟

■■بیشترینپیروزی

بیش��ترین پیروزی در این دوره از رقابتهای
لیگ برتر به طور مشترک در اختیار پرسپولیس،
اس��تقالل و پدی��ده ب��ا  ۱۶پیروزی ب��ود .رکورد
بیش��ترین پیروزی در تمام ادوار لی��گ برتر ،در
اختیار پرس��پولیس اس��ت .سرخپوشان در لیگ
ش��انزدهم با  ۲۲پیروزی قهرمان شدند و به این
ترتیب این رکورد شکسته نشد.
■■کمترینپیروزی

تیمهای نفت مسجدسلیمان ،سپیدرودرشت و
استقالل خوزستان هر سه با  3پیروزی کمترین
برد را کسب کردند .این رکورد را مس کرمان با یک
پیروزی در فصل سیزدهم همچنان در اختیار دارد.
■■بیشترینتساوی

این رکورد از آن ماشینسازی با  ۱۷تساوی شد.
باالترینتعدادتساویدرلیگهای۱۶تیمیدراختیار
مس کرمان در لیگ سیزدهم با  ۱۹تساوی است.

■■کمترینتساوی

سرانجام لیگ هجدهم با قهرمانی پرسپولیس به
پایان رسید .پیروزی یک بر صفر مقابل پارسجنوبی
جم موجب شد تیم برانکو در قهرمانی هتتریک کند
و این افتخار که تا پیش از این از آن سپاهان بود ،حاال
مشترکا در اختیار سرخهای پایتخت و زردهای نصف
جهان است .پرسپولیس در جم توانست برای سومین
فصل پیاپی قهرمان لیگ برتر شود تا تعداد قهرمانی
این تیم به عدد  ۵برسد و از نظر قهرمانی هم با سپاهان
برابر شود .سپاهان نیز در این دوره از مسابقات موفق
شد نایب قهرمان شود تا تعداد نایب قهرمانی  2تیم در
عدد  ۲مس��اوی باشد ولی پرسپولیس با  ۲بار عنوان
سومی موفقتر از سپاهان بوده که تنها یک بار این مقام
را به دس��ت آورده است .با این اوصاف پرسپولیس که
پرافتخارترین تیم ادوار لیگ است ،عنوان پرافتخارترین
تی��م تاریخ لی��گ برتر را که از لیگ ده��م در اختیار
سپاهان بود از آن خود کرد .پرسپولیس در دورههای
اول و هفتم لیگ قهرمان شده بود و از لیگ شانزدهم تا
هجدهم به مقامی کمتر از نخست بسنده نکرده است.
این برای نخستینبار در تاریخ پرسپولیس است که این
تیم  ۳دوره پیاپی موفق به قهرمانی در لیگ میشود.
سپاهان نیز در دورههای دوم ،نهم تا یازدهم و چهاردهم
قهرمان شده است .پرسپولیس در دورههای سیزدهم و
پانزدهم نایب قهرمان شد .سپاهان نیز این تجربه را در
لیگ هفتم و هجدهم کسب کرد و در نهایت  2عنوان

سومی پرسپولیس در لیگهای دوم و ششم در قیاس
با تنها عنوان سومی سپاهان در لیگ دوازدهم ،باعث
برتری پرسپولیس بر سپاهان شده است .سومین تیم
پرافتخار تاریخ لیگ برتر استقالل است .هر چند این
تیم از نظر تعداد جام از رقیب تهرانی و اصفهانی خود
ضعیفتر ظاهر شده اما آبیپوشان بیشترین استمرار
را در حض��ور در جمع مدعیان داش��تهاند و با  ۱۳بار
قرار گرفتن در جمع  ۳تیم نخس��ت جدول رکورددار
تاریخ مس��ابقات هس��تند .این تیم در  ۱۱دوره اخیر
در  ۹فص��ل در  ۳رده باالی جدول ب��وده ولی از این
 ۹فصل تنها  ۲بار به قهرمانی رس��یده اس��ت .حضور
پاس تهران در رتبه پنجم لیس��ت پرافتخارترینها از
جمله نکات جالب این فهرس��ت است .با وجودی که
بی��ش از یک دهه از توقف فعالیت این تیم میگذرد،
پاس با یک قهرمانی و  ۲نایب قهرمانی جزو تیمهای
موفق تاریخ این مسابقات است .استقالل خوزستان در
ط��ول دوران حضور خود در لیگ برتر تنها یک فصل
درخش��ان داشت و در آن فصل نیز به قهرمانی رسید
و در میان تیمهای پرافتخار ضعیفترین محس��وب
میشود .ذوبآهن با  ۴نایب قهرمانی در کنار استقالل
رکورددار قرار گرفتن در رتبه دوم اس��ت .این تیم با ۴
نایب قهرمانی و یک س��ومی بهترین تیمی است که
تاکنون به مقام قهرمانی نرسیده ،البته تراکتورسازی
نیز وضعیت تقریبا مش��ابهی دارد .ای��ن تیم از زمان

بازگشت به لیگ برتر در اکثر فصول در زمره مدعیان
به شمار میرفته ولی توفیقی در قهرمانی نداشته و ۳
نایب قهرمانی و یک مقام س��ومی کسب کرده است.
نکت��ه جالب درباره فهرس��ت پرافتخارترین تیمهای
تاریخ لیگ برتر آن اس��ت ک��ه از جمع  ۱۳تیمی که
س��ابقه کسب عنوان اول تا سوم یک فصل را دارند۵ ،
تیم در لیگ برتر حضور ندارند و استقالل خوزستان
نی��ز از فص��ل بعد به جم��ع آنها اضافه خواهد ش��د.

پدی��ده و پیکان با  8تس��اوی کمترین تعداد
تس��اوی را در اختیار داش��تند .ملوان بندر انزلی
در لی��گ س��یزدهم و لی��گ پنجم ،ب��ه همراه
استقالل اهواز در لیگ شش��م ،سیاهجامگان در
لیگ پانزدهم و پرس��پولیس در لیگ شانزدهم با
 6تس��اوی و سپیدرود هم با همین تعداد تساوی
در لیگ هفدهم این رکورد را در اختیار دارند که
این رکورد شکسته نشد.

لیگ هجدهم نیز گفت 2 :سال است از این جام جدید
رونمایی شده که در هر دو سال پرسپولیس آن را مال
خود کرده و اگر امسال برای بار سوم پرسپولیس بتواند
قهرمان لیگ برتر شود ،این جام را به خانه خواهد برد
و ب��رای فصل بعد جامی جدید طراحی خواهد ش��د.
این موضوع بیتردید افتخار بزرگی برای س��رخها به
حساب میآید و البته س��ازمان لیگ را دچار چالش
جدی��دی میکند .آنها حاال باید جام جدیدی را برای
لیگ نوزدهم طراحی کنند.

■■جام جدید؛ تا همیشه در ویترین پرسپولیس

■■بیشترینشکست

در این فصل استقاللخوزستان با  ۱۸شکست،
بیشترین باخت را در لیگ آورد ،این در حالی است
که اس��تقالل اهواز در لیگ پانزدهم با  ۲۱باخت
این رکورد را در دس��ت داشت که به این ترتیب
این رکورد هم شکسته نشد.

■■هتتریک با شیب نزولی

جام جدی��دی که برای قهرمان لیگ ش��انزدهم
طراحی شد ،چهارمین جام مختلف لیگ برتر فوتبال
ایران است .پرسپولیسیها در حالی توانستند این جام
را برای س��ومین بار فتح کنند ک��ه پیشتر  9بار هم
جامهای دیگر در لیگهای سراسری را به دست آورده
بودند .با توجه به اعالم س��ازمان لیگ ،هتتریک در
قهرمانی سبب شد این جام برای همیشه در ویترین
افتخارات این باشگاه قرار گیرد .همچنین جام اصلی
که درصد طالی بیش��تری دارد نیز به قرمزها خواهد
رسید 3 .س��ال پیش فتاحی در این باره گفته بود :از
این جام میخواهی��م طرحی بزنیم که درصد طالی
بیشتری داشته باشد و آن را پیش خود نگه میداریم؛
در صورت��ی که تیم��ی بتواند  3بار عن��وان قهرمانی
لی��گ برتر را از آن خود کند ،جام اصلی را به آن تیم
میدهیم .فتاحی س��ال پیش در مراس��م قرعهکشی

برانک��و ایوانکووی��چ س��ومین قهرمان��یاش را با
پرسپولیس به دست آورد و آرزوی هتتریک را برای
سرخپوش��ان محقق کرد اما امتیازات تی��م او در راه
کسب این  3قهرمانی هر سال کمتر از سال قبل بوده
است .سرمربی کروات پرسپولیس در لیگ شانزدهم
نخستین قهرمانیاش را با  ۶۶امتیاز جشن گرفت که
حد نصاب بسیار خوبی برای تاریخ لیگ برتر بود .سال
دوم این قهرمانی با  ۶۴امتیاز به دس��ت آمد و سهام
سرخپوشان  ۲امتیاز سقوط کرد .امسال اما قهرمانی
برانکو و ش��اگردانش س��ختتر و با امتیازی پایینتر
حاصل شد .پرسپولیس این بار  ۳امتیاز دیگر هم پایین
آمد و فقط  ۶۱امتیاز گرفت .باال بودن تعداد مدعیان و
رقابت تنگاتنگ  ۵تیم در باالی جدول از دالیل تقسیم
شدن امتیازات بود.

■■کمترینباخت

عنوان شکس��تناپذیرترین تیم لیگ برتر در
این فصل در اختیار پرس��پولیس با یک شکست
قرار گرفت .این رکورد قب ً
ال در دس��ت استقالل و
استقالل خوزستان با  3باخت در لیگهای پنجم و
پانزدهم بود و به این ترتیب این رکورد شکسته شد.

■■بیشترین گل زده

برتری��ن خط حمله لیگ برتر در این فصل با
 ۴۶گل در اختیار س��پاهان ب��ود .باالترین رکورد
در ای��ن زمین��ه در اختی��ار تراکتورس��ازی در
فصل چهاردهم اس��ت که ب��ا  ۵۸گل زده عنوان
خطرناکترین خط حمله را یدک میکشید.

لطف ًا یکبار دیگر تا  60بشمارید!
يادداشتامروز ادامه از صفحه اول
آی��ا در آن زم��ان
موگرینی نمیدانس��ت اقدامات مش��ترک دولت
ترام��پ و دولتهای اروپایی ک��ه به بهانه «ترمیم
توافق هس��تهای» انجام میشد ،مغایر اصل توافق
ش��کلگرفته میان ایران و اعضای  5+1بود؟ فراتر
از این مس��أله ،آیا موگرینی نقشآفرینی خود به

سود دولتهای اوباما و ترامپ را در کمیته مشترک
برجام فراموش کرده است؟
بدون شک ،ادعای مشاور موگرینی و متعاقبا،
ادعای شخص مسؤول سیاست خارجی اتحادیه
اروپایی با واقعی��ات جاری درباره برجام منطبق
نبوده و از این رو ،مورد پذیرش جمهوری اسالمی
ایران نیس��ت .بدون ش��ک ،فدریکا موگرینی و

www.vatanemrooz.ir

دیگر مسؤوالن اروپایی باید به جای تالش برای
خرید زمان بیش��تر از ایران ـ که به س��ود کاخ
سفید استـ به تعهدات حداقلی خود در توافق
هستهای جامه عمل بپوشانند .ساعت شنی 60
روزهای که جمهوری اسالمی ایران آن را تنظیم
کرده ،با سرعت به نقطه نهایی تعیین شده نزدیک
میشود!

