
گروه ورزشــی - لیگ بیست و 
دوم در حالی به نیمه دوم خود رسیده 
که این فصل تغییــرات در لیگ برتر 
کمتر از حد مورد انتظار بوده و به نظر 
می رســد نوعی صبوری و آرامش در 
رفتار مدیــران و هواداران تیم ها قابل 

مشاهده است.
از لیگ پانزدهم تاکنون، تنها شش 

تیم در لیگ برتر ایران همیشه حضور 
داشــته اند: پرســپولیس، اســتقالل، 
سپاهان، فوالد، تراکتور و ذوب آهن. 
نکته جالب اینکه این شش تیم در این 
فصل لیگ برتر هم بدون تغییر در راس 

کادر فنی به کار خود ادامه می دهند.
در بین این تیم ها، پرســپولیس با 
ثبات ترین نیمکت را از لیگ پانزدهم 

بدین ســو داشــته و تنها سه سرمربی 
مختلف هدایت این تیــم را برعهده 
داشته اســت. برانکو ایوانکوویچ در 
لیگ پانزدهم، شــانزدهم، هفدهم و 
هجدهم روی نیمکت قرمز ها نشست، 
گابریل کالدرون نیم فصل نخســت 
لیگ نوزدهم سرمربی سرخپوشان بود 
و یحیی گل محمدی نیز بعد از جدایی 

سرمربی آرژانتینی، هدایت پرسپولیس 
را تا حاال برعهده داشته است.

بعــد از پرســپولیس، فــوالد با 
ثبات ترین تیم ایران اســت. آن ها البته 
به جز لیگ بیســتم، در شــروع فصل 
ســرمربی جدیدی نســبت به فصل 
گذشته داشتند، اما با این حال وضعیت 
بهتری نسبت به چهار تیم دیگر دارند. 
دراگان اســکوچیچ، نعیم سعداوی، 
ســیروس پورموســوی، ایلن استن، 
افشــین قطبی، جواد نکونام، عبداهلل 
ویسی و دوباره نکونام، مردانی بودند 
کــه بر صندلی هدایت سرخپوشــان 

اهوازی تکیه زدند.

سپاهان، اســتقالل و ذوب آهن 
ســه تیمی هســتند که در این مدت ۹ 
ســرمربی مختلف را بر مسند هدایت 
خود داشــتند. در این بین سپاهان دو 
فصــل نوزدهــم و بیســت و یکم را 
بدون تغییــر روی نیمکت آغاز کرد، 
اما در عــوض در لیگ های پانزدهم، 
شــانزدهم و هفدهم، هــر فصل دو 
سرمربی مختلف را تجربه کرد که آمار 
ضعیفــی برای این تیــم با ثبات مرکز 

ایران محسوب می شود.
با ایــن حال از لیــگ هجدهم، 
سپاهان تنها سه سرمربی روی نیمکت 
خود داشــته و مدیران این باشــگاه با 

ورود محمدرضا ســاکت، سیاســت 
ایجاد ثبات را در دستور کار خود قرار 
دادند کــه البته تا کنون منجر به نتیجه 

نشده است.
نکته جالب در مورد استقالل این 
است که آن ها هر فصل نسبت به ابتدای 
فصل گذشته تغییر داشته اند. این لیست 
تغییرات روی نیمکت استقالل است: 
پرویز مظلومــی، علیرضا منصوریان، 
وینفرد شــفر، فرهاد مجیدی، آندره 
استراماچونی، فرهاد مجیدی، محمود 
فکــری، فرهاد مجیــدی و ریکاردو 

ساپینتو.
برای تیــم ذوب آهــن نیز این 

عدد روی ۹ قرار دارد و سبزپوشــان 
اصفهانی تنها این فصل نسبت به فصل 
گذشته تغییر نداشتند و نیمکت خود 
را به مهدی تارتار سپردند. ذوب آهن 
در این مدت بار ها تا آستانه سقوط نیز 
پیــش رفت، اما بهترین دورانش را در 
لیــگ هفدهم با امیر قلعه نویی رقم زد 
و به عنوان نایب قهرمانی رســید. این 
تیم حاال با مهدی تارتار امیدوار است 
رتبه تک رقمی داشته باشد و از کابوس 

منطقه سقوط رها شود.
پرسپولیس تنها سه بار سرمربی 
جدید )نســبت به ابتدای فصل قبل( 

داشته و باثبات ترین تیم ایران است.
نکته ویژه فهرست تیم های ثابت 
فوتبال ایران، تراکتور اســت. تی تی ها 
در لیــگ پانزدهم تونی اولیویرا و امیر 
قلعه نویی را روی نیمکت داشتند و در 
لیگ شانزدهم با هدایت قلعه نویی کار 
را به اتمام رساندند. یحیی گل محمدی 
سرمربی بعدی این تیم بود، اما مجتبی 
حســینی جای او را گرفت و ســپس 

ساغالم سرمربی تیم شد.
دوره جدیــد تراکتور با هدایت 
این نفرات تاکنون ســپری شده است: 

توشــاک، تقوی، لیکنــز )هجدهم(، 
دنیزلی، الهامی )نوزدهم(، منصوریان، 
شــجاعی، خطیبی، کریمی )بیستم(، 
کمالوند، کریمی، ســولدو، ســاغالم 
)بیســت و یکــم(، بردیف و خمس 
)بیســت و دوم(. حاال به نظر می رسد 
با ورود خمس، تراکتور شرایط بهتری 
را تجربه می کند و محمدرضا زنوزی 
نیز قصد دارد قرارداد او را تمدید کند.
نکته جالب در مورد پرسپولیس 
این است که متوسط حضور سرمربی 
روی نیمکت این تیم عدد ۰.۴ را نشان 
می دهد و بــه عبارتی این تیم هر ۲.۵ 
فصل یک بار ســرمربی خود را تغییر 

داده است.
حــال اگر یحیــی گل محمدی 
تا پایــان قراردادش در پرســپولیس 
بماند، سرخپوشــان به متوســط هر 
ســرمربی ۳.۳ فصل خواهد رسید که 
یک رکورد استثنایی است. در صورتی 
که پرسپولیس بالفاصله بعد از جدایی 
برانکو، یحیی را سرمربی می کرد، حاال 
این تیم متوســط هر سرمربی، ۴ فصل 
را داشــت که یک آمار فوق العاده در 

فوتبال ایران محسوب می شود.
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گروه ورزشی - هفته هجدهم 
لیــگ برتر فوتبال برای زردپوشــان 
لیگ برتر حکایت متفاوتی داشــت، 
سپاهان با یک برد دیگر به صدر رسید 
و صنعت نفت بــا یک باخت دیگر 
جایگاهــش را در بین قعر جدولی ها 

محکم تر کرد.
هفتــه هجدهــم لیــگ برتر با 
رقابت داغ باالنشــینان جدول همراه 
بود، رقابتی که حاال میلیمتری شــده 
است تا لیگ برتر در ۱۲ هفته مانده تا 
پایان در اوج حساسیت پیگیری شود. 
البتــه همان قدر که در داخل زمین با 
نتایجــی که ثبت می شــود، رقابت 
مدعیــان داغ تر می شــود، در بیرون 
زمیــن هم حواشــی مختلف تمامی 
نــدارد تا لیگ برتر در حال ثبت یکی 
از پرحاشــیه ترین دوره ها باشد. فراز 
و فرودهای هفتــه هجدهم را مرور 

کرده ایم.
صدر جدولی که زرد رنگ 

شد
از همان روزی که سپاهان دستیار 
خوزه مورینیو را به اصفهان کشاند و 
گران ترین قراردادها با بازیکنان مورد 
نظرش امضا کرد، مشــخص بود که 

زردپوشان در لیگ بیست و دوم تنها 
بــرای قهرمانی دورخیز کرده اند و به 
کمتــر از آن رضایــت نخواهند داد. 
هفته هجدهم هم بازگشــت دوباره 
ســپاهان به صدر جدول بود و پس 
از فراز و نشــیب هایی که مواریس و 
شاگردانش در فصل جاری داشتند، 

نظــر  بــه 
آنها  می رسد 
دوبــاره بــه 

خوب شان  فرم 
برگشته اند.

آنها این هفته گل گهر 
دیگر مدعی قهرمانی را از پیش 

رو برداشــتند تا با توجه به توقف 
پرسپولیس به صدر جدول بچسبند. 
ســپاهان پس از باخت به پیکان در 
هفته چهاردهــم در ۵ بازی بعدی ۵ 
برد متوالی به دست آورده است. هر 
چند آنها هم امتیاز با پرســپولیس و 
تنها به دلیل تفاضل گل بهتر تیم اول 
لیگ برتر هســتند اما نتایج شاگردان 
مورایــس در هفته های اخیر در کنار 
افت قرمزها که نزدیک ترین تعقیب 
کننده شان هستند، سبب شده نام شان 
به عنوان مدعی شماره یک قهرمانی 

سر زبان ها باشد.
شکستن طلسم ۸ ساله قهرمانی 
در لیــگ برتر بــا این رونــد برای 
هــواداران ســپاهان دور از انتظــار 
نخواهد بــود، اگر چه دیگر مدعیان 
هم منتظــر کوچکترین لغزش برای 
به پایین کشــیدن این تیم هســتند و 
فاصله امتیازی نزدیک تیم های اول 
تا چهارم، هــر جابجایی را در ادامه 

لیگ امکان پذیر کرده است.
قرمــز  وضعیــت 

اردوگاه قرمزها

باخت بــه فــوالد در اهواز و 
تســاوی این هفته بــا آلومینیوم در 
تهران، پرســپولیس را پس از هفته ها 
از صــدر جــدول پایین کشــید تا 
روزهای بحرانی قرمزها آغاز شود. 
پرسپولیس از ۶ امتیاز ممکن دو بازی 
آخر تنها یک امتیاز به دست آورده و 
از دســت دادن ۵ امتیاز سبب شده تا 
سپاهان و استقالل با دو برد متوالی که 
به دســت آورده اند، به بهترین شکل 
ممکن از این فرصت اســتفاده 

کنند.

البتــه نقش مشــکالت داوری 
و ســوت های بحث برانگیز هم در 
نتایجی که پرســپولیس در دو بازی 
اخیر به دســت آورده، بی تاثیر نبوده 
اســت، اتفاقی که باعث شد تا پس 
از بازی این هفتــه مقابل آلومینیوم، 
و  ســرمربی 
مــل  مدیرعا
باشــگاه بــه 
بــه  شــدت 
فوتبال  فدراسیون 
و داور بــازی حملــه 
کننــد. با این حال روزهای 
سخت گل محمدی و درویش 
برای عبور از این بحران آغاز شده 
اســت، بحرانی که ادامه آن می تواند 
پرسپولیس را از جمع مدعیان دورتر 

کند.
آبی ها روی دور برد

استقالل دوباره با ساپینتو روی 
نوار برد افتاده اســت و مدافع عنوان 
قهرمانی فصل گذشــته پس از چند 
هفته ســخت که با دو باخت و یک 
مســاوی برای آنها همــراه بود، در 
هفته هــای هفدهم و هجدهم با دو 
پیــروزی متوالی فاصلــه را با صدر 

کمتر از قبل کرده است تا آنها دوباره 
یکی از مدعیان لیگ بیســت و دوم 

لقب بگیرند.
اســتقالل که هفته قبل ملوان از 
پیش برو داشــت، ایــن هفته هم در 
کرمــان مس را را شکســت داد تا با 
۳۳ امتیاز در رده ســوم قرار بگیرد و 
فاصله اش را با صدر جدول به ســه 
امتیاز برســاند. گلزنی مهدی قایدی 
پس از ۱۵ هفته یکــی از اتفاق های 
ویژه بــرای آبی ها در بــازی مقابل 
مس بود. این گل ریکاردو ســاپینتو 
را امیدوار کــرد که مهاجم ریزنقش 
آبی هــا پس از یک مدت طوالنی گل 
نــزدن، دوبــاره راه دروازه حریفان 
را پیــدا کرده اســت و ایــن مربی 
پرتغالــی می توانــد روی او بــرای 
ادامه مســیری که تا پایان لیگ پیش 
 رو دارند، بیشــتر از قبل حساب باز 

کند.
هر چند حاشــیه های ســاپینتو 
کنار زمیــن و درگیری او در جریان 
بازی این هفته، می تواند پاشنه آشیل 
تیمی باشــد که یک مربی پرحرارت 
و عاشق جنجال روی نیمکتش دارد.

اگر خمس زودتر می آمد

هــواداران تراکتور این هفته ها 
آرزو می کننــد که کاش پاکو خمس 
زودتــر از ایــن روز نیمکت این تیم 
می نشست، ســرمربی اسپانیایی که 
اواســط آذر به تبریز آمــد و پس از 
شــروع رقابت های لیگ بعد از جام 
جهانی هدایت ایــن تیم را بر عهده 

گرفت.
قرمزهــا تبریــز با ایــن مربی 
توانســته اند تا جمــع مدعیان باالی 
جدولــی بــاال بیایند و ایــن هفته با 
شکســت دادن فوالد که سخت گل 
می خــورد، دومیــن بــرد متوالی را 
جشــن گرفتند تا با ۲۹ امتیاز در رده 
پنجــم جدول و ۷ امتیازی صدر قرار 

بگیرند.
تراکتور با خمــس در ۷ دیدار 
در لیــگ برتر ۴ برد، دو مســاوی و 
یک باخت به دســت آورده اســت، 
نتایجــی که باعث شــده تبریزی ها 
پس از جام جهانی روزهای بهتری را 
نسبت به قبل تجربه کنند و دوباره به 
همان تیمی تبدیل شوند که به دنبال 
رسیدن به جمع دیگر مدعیان است. 
آنها این بازگشــت را مدیون خمس 
اسپانیایی هستند و امیدوارند با ادامه 

این مســیر بتوانند جایگاه شان را در 
جدول باالتر ببرند.

آژیر خطر در آبادان
اوضاع در آبادان روبراه نیســت 
و برزیلی های فوتبال ایران روزهای 
خوبی را در لیگ بیست و دوم تجربه 
نمی کنند. آنها این هفته در خانه برابر 
هوادار شکســت خوردند تا دومین 

باخت متوالی را ثبت کنند.
حضور ادسون تاوارس برزیلی 
روی نیمکــت برزیل ایران هم گویا 
چاره ساز نبوده، به طوری که صنعت 
نفتی ها ۶ هفته اســت که طعم برد را 
در لیگ نچشــیده اند و با ۴ باخت و 
دو مســاوی در هفته هــای اخیر هر 
هفته جایگاه شــان را در قعر جدول 

محکم تر می کنند!
آنها با ۱۱ امتیاز از ۱۸ بازی تنها به 
دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به نفت 
مسجد سلیمان در رده پانزدهم و یکی 
مانده بــه آخر قرار گرفته اند و با این 
دست فرمان شاید یکی از بزرگترین 
حســرت های لیگ برتر فصل آینده 
خالی بودن جای برزیلی های فوتبال 
ایران باشد، تیمی که هر هفته سقوط 

نزدیک می شود.

گروه ورزشی - بحث قدیمی 
درباره بازیکنان درخشــانی که با سه 
شــرکت آدیداس، پوما یا نایکی قرار 

دارند دوباره باال گرفته است.
درگیری وینیســیوس جونیور، 
ستاره رئال مادرید، با شرکت نایکی 
باعث شده که بحث همیشگی درباره 
این که کدام شــرکت بهترین ۱۱ نفر 
دنیای فوتبال را در اختیار دارد مطرح 

شود.
تاثیر قابل توجــه فوتبال روی 
دنیــا و عواقب اقتصــادی غیر قابل 
انکار و گســترده آن باعث شــده که 
مذاکرات بازیکنان با شــرکت  های 
بــزرگ و حامیان مالــی آن ها تقریبا 
اهمیتی به انــدازه مذاکرات آن ها با 

باشگاه هایشان باشد.
ســه شــرکت آدیداس، نایکی 
و پوما در طول چند ســال گذشــته 
به قــدرت بالمنازعی در این عرصه 
تبدیل شــدند و سرمایه گذاری قابل 
توجــه آن ها روی جــذب بازیکنان 
از ســنین بسیار کم تا تبدیل شدن به 
ستاره های بزرگ تا حد زیادی برای 

آن ها جواب داده است.
نقــل و انتقال بازیکنــان بین 
این شــرکت ها در طول چند ســال 
گذشــته با ارقام قابل توجهی انجام 
شــده و حتی بسیاری معتقد هستند 
که پرداخت هزینه هــای فضایی به 
بازیکنــان مختلف باعث شــده که 

ادامه کار در این بازار دشوار شود.
با این حــال، یکی از اتفاقات 

باور نکردنی در این عرصه این است 
کــه ارلینگ هالند بــه عنوان یکی از 
بزرگترین ســتاره های حال حاضر 
دنیای فوتبال هنوز با هیچ شــرکتی 
قرارداد ندارد. قرارداد او با شــرکت 
نایکی چند ماه قبل به پایان رسید، اما 
این بازیکن حاضر به تمدیدش نشد.
این در حالی اســت که نایکی 
پیشــنهاد قابل توجهــی را برای او 
در نظر گرفته بود، اما حاال بســیاری 
پیش بینــی می کننــد کــه او بتواند 
قراردادی با رقمی بــاور نکردنی با 
یکی از ســه شرکت آدیداس، نایکی 

یا پوما که از آن ها پیشنهاد دارد امضا 
کند.

چند شرکت دیگر هم در طول 
چند ســال اخیر سعی کرده اند با این 
سه برند شــناخته شده رقابت کنند. 
شــرکتی مانند نیوباالنــس حاال با 
بازیکنان بزرگی مانند ســادیو مانه، 
رحیــم اســترلینگ و بوکایو ســاکا 

قرارداد امضا کرده است.
اما بحث درباره انتخاب بهترین 
ترکیب هر یک از سه شرکت معروف 
دنیــای ورزش همچنان ادامه دارد و 
روزنامه اســپانیایی مــارکا ترکیب 
منتخب فعلی این ســه تیم را منتشر 
کــرده تا بتــوان به راحتــی بهترین 

ترکیب را انتخاب کرد.
آدیداس:

مارک آندره تراشتگن )بارسا(، 
ادر میلیتائو )رئــال مادرید(، ماتیس 
دی لیخــت )بایرن مونیخ(، اشــرف 
حکیمی )پاری سن ژرمن(، ژوائو 
فلیکس )چلســی(، تونی کروس 
)رئال مادرید(، پدری )بارسلونا(، 
جود بلینگام )دورتموند(، محمد 

صالح )لیورپول(، کریم بنزما )رئال 
مادرید(، لیونل مســی )پاری ســن 

ژرمن(
نایکی:

تیبــو کورتوا )رئــال مادرید(، 
آلفونســو دیویس )بایــرن مونیخ(، 
ویرژیل فــن دایک )لیورپول(، ژول 
کنده )بارســلونا(، کوین دی بروینه 
)منچسترسیتی(، لوکا مودریچ )رئال 

مادرید(، مارکو وراتی )پاری ســن 
ژرمــن(، فدریکو والــورده )رئال 
مادرید(، کیلیان امباپه )پاری ســن 
ژرمــن(، روبــرت لواندوفســکی 
)بارســلونا(، جمال موسیاال )بایرن 

مونیخ(
پوما:

یان اوبــالک )اتلتیکو مادرید(، 
اولکســاندر زینچنکو )آرســنال(، 
تیاگو سیلوا )چلسی(، رافائل واران 
جورجینیــو  )منچســتریونایتد(، 
)آرسنال(، اکســل ویتسل )اتلتیکو 
مادریــد(، کینگزلی کومــان )بایرن 
مونیخ(، نیمار )پاری ســن ژرمن(، 
)اتلتیکو  گریزمــان  آنتــوان 
آنتونــی  مادریــد(، 

)منچستریونایتد(

سایه روشن های هفته هجدهم؛

از صدرنشینی زردهای اصفهان تا قعرنشینی زردهای آبادان

از لیگ پانزدهم، تنها سه سرمربی مختلف روی نیمکت تیمی نشست تا عنوان با ثبات ترین 
باشگاه فوتبال در لیگ برتر ایران لقب بگیرد.

معرفی با ثبات ترین تیم فوتبال 
ایران در هشت فصل!
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آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق العادهآگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق العادهجنگ نیمار، مسی و امباپه در سه تیم منتخب
  شرکت پارس حامی کیش )با مسئولیت محدود(شرکت پارس حامی کیش )با مسئولیت محدود(

بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت پارس حامی کیش ) بامسئولیت 
محدود( به شماره ثبت 9385 دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده این شرکت مورخ 1401/12/01 ساعت 10 صبح در محل 

قانونی شرکت حضور به هم رسانند.
    دستور جلسه:

-  افزایش سرمایه     
ناصر مسافرزاده - عضو هیئت مدیره ناصر مسافرزاده - عضو هیئت مدیره 

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق العادهآگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق العاده
  شرکت پارس حامی کیش )با مسئولیت محدود(شرکت پارس حامی کیش )با مسئولیت محدود(

بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت پارس حامی کیش ) بامسئولیت 
محدود( به شماره ثبت 9385 دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده این شرکت مورخ 1401/12/01 ساعت 10 صبح در محل 

قانونی شرکت حضور به هم رسانند.
    دستور جلسه:

-  افزایش سرمایه     
ناصر مسافرزاده عضو هیئت مدیره ناصر مسافرزاده عضو هیئت مدیره 

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق العاده  آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق العاده  
شرکت پارس حامی کیش )با مسئولیت محدود(شرکت پارس حامی کیش )با مسئولیت محدود(

بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت پارس حامی کیش ) بامسئولیت 
محدود( به شماره ثبت 9385 دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی 
العاده این شرکت مورخ 1401/12/01 ساعت 12 ظهر در محل  فوق 

قانونی شرکت حضور به هم رسانند.
    دستور جلسه:

-  کاهش سرمایه     
ناصر مسافرزاده عضو هیئت مدیره ناصر مسافرزاده عضو هیئت مدیره 

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق العاده آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت پارس حامی کیش )با مسئولیت محدود(شرکت پارس حامی کیش )با مسئولیت محدود(

بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت پارس حامی کیش ) بامسئولیت 
محدود( به شماره ثبت 9385 دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی 
العاده این شرکت مورخ 1401/12/01 ساعت 14 ظهر در محل  فوق 

قانونی شرکت حضور به هم رسانند.
    دستور جلسه:

-  انتخاب اعضای هیئت مدیره
ناصر مسافرزاده عضو هیئت مدیره ناصر مسافرزاده عضو هیئت مدیره 

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق العاده  آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق العاده  
شرکت پارس حامی کیش )با مسئولیت محدود(شرکت پارس حامی کیش )با مسئولیت محدود(

بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت پارس حامی کیش ) بامسئولیت 
محدود( به شماره ثبت 9385 دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی 
العاده این شرکت مورخ 1401/12/01 ساعت 12 ظهر در محل  فوق 

قانونی شرکت حضور به هم رسانند.
    دستور جلسه:

-  کاهش سرمایه     
ناصر مسافرزاده - عضو هیئت مدیره ناصر مسافرزاده - عضو هیئت مدیره 


