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فوتبــال ایــران ایــن روزها در 
محاصــره اخبار تلخی قــرار گرفته 
اســت. ماجرای مجوز حرفه ای هم 
به همه ثابت کرده کــه این فوتبال با 
تمام قدرت به ســمت آماتور شدن 
پیش مــی رود. این حقیقــت را هم 
نباید از یــاد برد کــه برخالف همه 
وعده ها، تنها و تنها »دو مسابقه« در 
این فصل تماشاگر داشتند. همانند 
تماشــاگرها، از وی.ای.آر هم خبری 
نیســت اما با وجود همه این مسائل 
ناخوشــایند، حــاال نیم فصــل اول 
لیگ به ایستگاه پایانی اش رسیده و 
هوادارها هیجان زیادی برای تماشای 
دیدارهای حساس امروز دارند. این را 
هم فراموش نکنیم که سازمان لیگ 
با این اصرار عجیــب و باورنکردنی به 
قرار دادن تک تــک دیدارها در یک 
روز و یک باکس زمانی بسیار فشرده، 
فرصت دیدن بازی ها را از تماشاگرها 

می گیرد.
نفت مسجدسلیمان-استقالل؛ 

در انتظار قهرمانی
حتی یک امتیاز در مسابقه امروز 
با نفــت مسجدســلیمان، قهرمانی 
استقالل در نیم فصل را قطعی خواهد 
کرد. با توجه بــه اختالف تفاضل گل 
این تیم با پرسپولیس، استقالل حتی 
در صورت شکســت در این مسابقه 
هم به احتمال زیاد قهرمان نیم فصل 
می شود. تیم فرهاد امروز یک هدف 
بزرگ دیگر هم دارد و آن بی شکست 
ماندن در تمــام هفته های نیم فصل 
اول اســت. اتفاقی که می تواند یک 
تجربه تاریخی برای ایــن تیم تلقی 
شود. استقالل که در 6 دیدار اخیرش 
در لیگ برتر پنج برد و یک تساوی را 
تجربه کرده، امروز در زمین حریفی 
به میدان می رود که در 6 دیدار اخیر 
فقط یک بار برنده بوده و سه شکست 
را هم پشت سر گذاشته است. برخورد 
فرهاد با دستیار سابقش در استقالل 
یعنی کمالوند، هنــوز در هاله ای از 
ابهام اســت. چراکه فــراز از هدایت 
نفتی ها اســتعفا داده اما این استعفا 
هنوز پذیرفته نشده است. در آستانه 
نبرد امــروز، وریا غفوری بــار دیگر 
آسیب دیده و بابک مرادی هم رسما از 
استقالل جدا شده است. سایر نفرات 
آبی ها اما برای این جدال کامال آماده 
به نظر می رســند. در ســمت مقابل 
بعد از حملــه لیدرها به رختکن نفت 
مسجدسلیمان، شرایط این تیم کمی 
به هم ریخته و چنــد بازیکن نفت در 
آســتانه جدایی از باشــگاه هستند. 
استقالل این فصل یک بار در جنوب 
به میدان رفته و به تساوی برابر نفت 
آبادان رضایت داده. آنها برای مسابقه 
امــروز روبه روی یکــی از نامزدهای 
سقوط اما، به هیچ چیز به جز رسیدن 

به برد فکر نمی کنند.
 پرسپولیس-فجرسپاسی؛

نبرد با شگفتی
شاگردان یحیی در مسابقه هفته 
گذشــته با پدیده، چیزی مهم تر از 
دو امتیاز را از دســت دادنــد. آنها با 
مصدومیت جدی عیســی آل کثیر 
روبه رو شــدند تا این نبــرد، به یکی 

از بدترین نبردهای این فصل شــان 
تبدیل شود. پرسپولیس در مسابقه 
امروز، میزبان یکی از تیم های تازه وارد 
لیگ برتــر خواهد بود. تیــم میزبان 
در صورت رســیدن به بــرد در این 
مسابقه، شانســش را برای قهرمانی 
نیم فصل محک می زند و البته مطمئن 
می شود که از رده دوم جدول پایین تر 
نخواهد آمد. قبل از شروع این جدال، 
پرسپولیس مشکالت بسیار بزرگی 
دارد. ماجرای لغو مجوز حرفه ای و از 
دست دادن آســیا در کنار استعفای 
صدری از مدیریت باشگاه، تیم را در 
اوج بالتکلیفی رها کرده است. باشگاه 
شــرایط نگران کننده ای دارد و بعید 
نیست تاثیر این اتفاق در نبرد امروز 
با فجرسپاسی مشخص شود. حریف 
امروز پرسپولیس باید با سه غایب در 
آزادی به میدان برود. سیروان قربانی، 
حمید نعمتی و رضا آقابابایی نفراتی 
هستند که نمی توانند تیم شان را در 
نبرد امروز با پرســپولیس همراهی 
کنند. رویارویی ایمان صادقی با تیم 
ســابقش هم اتفاق جذابــی خواهد 
بود. پرســپولیس در این فصل فقط 
یک بار شکســت خــورده و فجر در 

این فصل، فقــط دو بار برنــده بوده 
است. با این وجود مســاوی گرفتن 
از اســتقالل، فوالد تراکتــور و مس 
رفسنجان و شکســت دادن پیکان، 
نشان می دهد که فجر همیشه برای 

رقم زدن شگفتی آماده خواهد بود.
 آلومینیوم-سپاهان؛ 
از این داغ تر نمی شود

مهیج ترین مســابقه ایــن هفته 
لیگ برتر را محرم نویدکیا و رســول 
خطیبی برگــزار می کنند. یک جدال 
بزرگ بین تیم هایی که به لحاظ فنی، 
در این فصــل قابلیت هــای زیادی از 
خودشان نشــان داده اند. سپاهان با 
محرم، فصل پرنوســانی را پشت سر 
گذاشته است. آنها در 9 هفته اول لیگ 
برتر )با احتساب رای جنجالی گل گهر( 
هفت پیروزی به دســت آوردند اما در 
سه مسابقه متوالی شکست خوردند. 
خیلی ها تصــور می کردند این تیم در 
بحران قــرار گرفته اما ســپاهان با دو 
نمایش بسیار جذاب و دو برد متوالی، 
به لیگ برتر برگشت. آلومینیوم هم در 
این فصل، فقط یک شکست را تجربه 
کرده و فصل درخشــانی را پشت سر 
گذاشته است. آنها به جز صنعت نفت، 
روبه روی هیچ حریف دیگری شکست 
نخورده اند و توانسته اند پرسپولیس را 
شکست بدهند و از استقالل و گل گهر 
هم امتیاز بگیرند. نکته  نگران کننده در 
مورد تیم خطیبی، فاصله گرفتن این 
تیم از کلین شیت در سه هفته متوالی 
اســت که با توجه بــه کیفیت دفاعی 
آلومینیوم در شروع فصل عجیب به نظر 
می رسد. سپاهان و آلومینیوم با فاصله 
پنج امتیــاز، تیم های ســوم و چهارم 
جدول رده بندی لیگ برتر هســتند. 
هر دو تیم این فصل به لحاظ تاکتیکی، 
نمایش های خوبی داشته اند و انتظار 

می رود این مســابقه هم ظرافت های 
فنی خاصی به همراه بیاورد.

 تراکتور-نساجی؛ 
ساکت و تیم سابق

آخرین جــام تراکتورســازی در 
فوتبــال ایــران، با هدایت ســاکت 
الهامی به دســت آمده و حــاال این 
مربی روبــه روی تیم ســابقش قرار 
خواهد گرفت. تراکتور در شــرایطی 
کامال بحرانی به ســر می برد. تیمی 
که در چهار مســابقه گذشــته فقط 
یک امتیاز تصاحب کرده و در هشت 
هفته اخیر فقط یک بار به عنوان تیم 
برنده از زمین خارج شــده است. اگر 
زنوزی قصد واگذار کــردن مالکیت 
این باشگاه را نداشــت، تا امروز چند 
بار سولدو را برکنار کرده بود. این اما 
خوش شانسی مربی کروات است که 
با این نتایج فاجعه بار همچنان روی 
نیمکــت تیمش باقی مانده اســت. 
حریف امروز تراکتور، تیمی فقط با یک 
شکست در هفت هفته گذشته لیگ 
برتر است. تیمی که ریتم دلخواهش را 
پیدا کرده و فوتبال موردعالقه الهامی 
را به نمایش گذاشــته است. نساجی 
در این فصل ثبات نســبتا خوبی پیدا 
کرده و به یک تیم میانه جدولی تبدیل 
شده است. تیمی که دیگر برخالف دو 
فصل گذشــته، اصال خطر سقوط را 
احساس نمی کند. تراکتور اما شرایط 
نگران کننده ای دارد و در فاصله یک 
امتیازی منطقه ســقوط قرار گرفته 
است. اگر شــرایط این باشگاه تغییر 
نکند، بعید نیســت آنها هم به مرور 
زمان به سرنوشــت ماشین ســازی 

دچار شوند.
 هوادار-صنعت نفت آبادان؛ 

دو آبی در یک قاب
علیرضا منصوریان و رضا عنایتی، 

از محبوب ترین ستاره های دهه های 
گذشــته اســتقالل هســتند. یک 
هافبک شــماره 10 و یــک مهاجم 
گل زن که در تاریخ لیگ برتر بیشتر 
از هر بازیکنی موفق بــه عبور دادن 
توپ از خط دروازه ها شده است. این 
دو نفر در مسابقه امروز، روبه روی هم 
قرار می گیرند. هوادار و صنعت در این 
فصل، یک وجه اشــتراک نسبتا مهم 
دارند. هر دو تیم فوتبال خوبی بازی 
می کنند اما معموال تاثیر این فوتبال 
خوب را در نتیجه ها نمی بینند. هر دو 
تیم البته چند نتیجه بسیار درخشان 
در این فصل داشته اند. تساوی هوادار 
با پرســپولیس در آزادی و تســاوی 
نفت با اســتقالل در آبادان، کیفیت 
دو تیم را نشان داد. کیفیتی که حاال 
ایــن دو مربی در انتظار تماشــایش 
برای مســابقه امروز هستند. نفت در 
رده یازدهم جدول لیــگ برتر دیده 
می شود و هوادار در جایگاه دوازدهم 

ایستاده است.
 مس رفسنجان-پیکان؛ 

یک برخورد تاکتیکی
اصــال نمی تــوان انکار کــرد که 

تیم هــای محمد ربیعــی و مجتبی 
حســینی در این فصــل فراتر از حد 
انتظار ظاهر شــده اند. تیم هایی که 
نشــان داده اند می توان بــا کم ترین 
هیاهو و تکیه کردن بــه جنبه های 
فنی فوتبال، کارهــای جذابی انجام 
داد. قرار گرفتن آنهــا در بین 6 تیم 
باالی جدول و ایستادن آنها باالتر از 
تیم هایی مثل گل گهر و فوالد، در نوع 
خودش جالب توجه به نظر می رسد. 
هر دو تیم این فصــل نتایج خوبی به 
دست آورده اند و امیدوار به حفظ این 
روند در دیدار حساس امروز هستند. 
اگر این مسابقه برنده داشته باشد و تیم 
رسول خطیبی در مسابقه همزمان به 
برتری دست پیدا نکند، برنده این بازی 
در رده چهارم جدول پایانی نیم فصل 

اول فوتبال ایران قرار خواهد گرفت.
ذوب آهن- گل گهر سیرجان؛ 

شوت باران
ذوب در مسابقه هفته گذشته اش 
روبه روی نساجی، شکست خورد اما با 
زدن 18 شوت به طرف دروازه، فراتر از 
استانداردهای فوتبال ایران عمل کرد. 
به طور کلی تیم مهدی تارتار در دسته 
تیم هایی از لیگ بیســت و یکم قرار 
می گیرد که به خوبی خلق موقعیت 
می کنند اما نمی تواننــد به بهترین 
شــکل از این موقعیت ها بهره ببرند. 
حریف امروز ذوب در آخرین مسابقه 
نیم فصل، تیم امیر قلعه نویی خواهد 
بود. تیمی که اگر آن ماجرای عجیب 
انضباطی را تجربــه نمی کرد، حاال با 
27 امتیاز یکــی از مدعیان قهرمانی 
به شمار می رفت و با ایستادن در رده 
ســوم، فقط دو امتیاز با صدرنشین 
لیگ برتــر فاصله داشــت. هم ذوب 
و هــم گل گهر تا این جــای فصل از 
هدف گذاری شان در شروع رقابت ها 
عقب تر هســتند و همیــن موضوع 
انگیزه آنها را برای درخشیدن در این 
جدال به شکل قابل توجهی افزایش 

می دهد.
 فوالد-پدیده؛ 

چوب خطی که پر شد
دو شکســت روبه روی استقالل و 
سپاهان در هفته های گذشته، شرایط 
فوالد را نگران کننده کرده است. این 
تیم قبل از ورود نکو هم با ویســی به 
پرسپولیس باخته بود تا عمال 9 امتیاز 
کامل را در جدال با تیم های باالنشین 
و مدعی قهرمانی از دست داده باشد. 
فوالد نکو مشــکالت زیادی دارد و به 
خصوص در خط دفاعــی، بی نقص 
عمل نمی کند. به همین خاطر است 
که این مربی تصمیم به تقویت تیم در 
پنجره نقل و انتقاالت پیش رو گرفته 
است. قرار گرفتن در رده نهم جدول، 
اتفاقی نیست که برای فوالد خوشایند 
باشد. آنها باید از مسابقه امروز با پدیده 
نهایت اســتفاده را ببرند و خودشان 
را در جدول کمی باال بکشند. پدیده 
هفته گذشته دست به یک کار بزرگ 
زد و پرسپولیس را متوقف کرد. با این 
حال آنها در 14 هفته این فصل حتی 
یک برد هم به دست نیاورده اند و امروز 
هم شانس چندانی برای پایان دادن 
به این طلسم بزرگ پیش روی خود 

نمی بینند.

ورزش بانوان

سي ام دي ماه، بیستمین دوره جام ملت هاي 
فوتبال زنان آسیا به میزباني هند برگزار مي شود. 
مسابقاتي که تیم ملي کشورمان براي نخستین بار 
جواز حضور در آن را به دست آورده است. تیم هاي 
حاضر در جام ملت هاي آسیا براي کسب سهمیه 
جهاني وارد زمین مي شوند و به همین دلیل قطعا 
آمادگي بسیار باالیي خواهند داشت.حتي تعدادي 
از کشورها از حاال مدعي قهرماني هستند که به نظر 
مي رسد دو مدعي هم در گروه ایران حضور دارند. 
ملي پوشان ایران در گروه A رقابت ها با تیم هاي 
هند، چین و چین تایپه همگروه هستند که آمار 
نشان مي دهد دو تیم چین و چین تایپه، جزو پنج 
تیم گل زن قاره کهن قرار دادند. به این ترتیب همین 

موضوع کافي است تا نشان دهد مریم ایراندوست و 
شاگردانش کار راحتي در هند ندارند. 

با آماري که چین در جام ملت ها دارد، این تیم 
را باید سخت ترین رقیب ایران دانست. چیني ها با 
هشت قهرماني، رکورددار قهرماني در آسیا هستند 
و همچنین چند نایب قهرماني و سومي را هم در 
کارنامه دارند. آنها همچنین با 348 گل زده در 70 
بازي در صدر گل زن ها قرار دارند و با خط دفاعي 
مستحکم شان )33 گل خورده در طول مسابقات( 
یکي از مدعي هاي قهرماني به حساب مي آیند. آنها 

در رده پنجم آسیا و 19 جهان ایستاده اند. 
چین تایپه دیگــر حریــف گل زن تیم ملي 
کشــورمان در جام ملت هاي  آسیا 2022 است. 
آنها در طول حضورشان در این مسابقات 165 گل 

به ثمر رسانده اند تا در رده چهارم گل زن ترین هاي 
این جام قرار بگیرند. البته شاگردان کازوئو ایچیگو 
به دنبال افزایش تعداد گل هاي خود در مسابقات 
امسال هستند. چین تایپه با سه عنوان قهرماني 
از تجربه خوبي برخوردار اســت و آنها را در جمع 
مدعي هاي قهرماني قرار مي دهد. آنها 59 بازی 
انجام داده اند که 36 بــازی با پیروزی همراه بوده 
است. چین تایپه در رده هشت آسیا و 39 جهان 

قرار دارد. 
در پایان باید به تیم هند اشاره کرد. میزباني که 
شاید در جمع گل زن ترین هاي این جام قرار نداشته 
باشد اما با دو بار نایب قهرماني در قاره، انگیزه زیادي 
دارد که خودش را به جمع مدعي ها نزدیک یا وارد 
کند. این میزباني هم طبیعتا در رقابت هاي امسال 
به کمک شان خواهد آمد. هندي ها که در نخستین 
دیدار به مصاف ایران مي روند، با هدایت توماس 
دنربی سرمربي سوئدي خود به دنبال یک شروع 
محکم در مســابقات خواهند بود. آنها در رده 11 
آسیا و 55 جهان قرار دادند و مي خواهند در پایان 

میزباني شان این رده ها را ارتقا بدهند و حتي به جام 
جهاني 2023 راه پیدا کنند.

در مجموع آمار منتشر شده نشان می دهد تیم 
ملی کشورمان در گروه سختی قرار دارد که جزو 
مدعیان کســب قهرمانی محسوب می شوند در 
حالی که تیم ملی زنان ایران نخستین حضورش 
را تجربه می کند. شاگردان ایراندوست که تا همین 

جا دســت به کار بزرگي زدند و به رنکینگ فیفا 
بازگشتند، تمرینات خود را پیگیري مي کنند که 
آنها هم حریف دست و پا بسته اي براي رقبا نباشند. 
تیم ملي کشورمان در رده 14 آسیا و 70 جهان قرار 
دارد. پنج تیم برتر این مسابقات مستقیم راهی جام 
جهانی 2023 خواهند شد که به صورت مشترک با 

میزبانی استرالیا و نیوزیلند برگزار می شود.

تجربه هیجان انگیز براي فوتبال بانوان در قاره کهن

رقابتباگلزنترينها

حتی یک امتیاز در 
مسابقه امروز با نفت 

مسجدسلیمان، قهرمانی 
استقالل در نیم فصل را 

قطعی خواهد کرد. با توجه 
به اختالف تفاضل گل این 

تیم با پرسپولیس، استقالل 
حتی در صورت شکست در 

این مسابقه هم به احتمال 
زیاد قهرمان نیم فصل 

می شود

پرسپولیس در مسابقه 
امروز، میزبان یکی از 

تیم های تازه وارد لیگ برتر 
خواهد بود. تیم میزبان در 

صورت رسیدن به برد در این 
مسابقه، شانسش را برای 
قهرمانی نیم فصل محک 

می زند و البته مطمئن 
می شود که از رده دوم 

جدول پایین تر نخواهد آمد

 شماره  985 / پنجشنبه 23 دی   1400  /   10 جمادی الثانی 1443  / 13 ژانویه   2022

نازنین دشتي 

کالف سردرگم بهترین تنیسور دنیا
جوکودرحبس

خبر دستگیری نوواک جوکوویچ در استرالیا، 
دنیای تنیس را شــوکه کرده اســت. این تنیسور 
بعد از سپری کردن یک ســال رویایی، حاال با یک 
حاشیه عجیب روبه رو شــده که ممکن است سال 
جدید را برایش کامال تحت تاثیر قرار بدهد. جوکو 
سال گذشته در یک تجربه تاریخی، به فینال چهار 
گرنداسلم رسید و سه گرنداسلم را برد تا به رده اول 
رنکینگ تنیس دنیا برگردد. با ایــن وجود او قبل 
از شروع اولین گرنداسلم ســال جدید در استرالیا، 
بازداشت شده اســت. ماجرا به نحوه ورود او به این 
کشــور برمی گردد. در لحظــه ورود جوکوویچ به 
سیدنی، فرمی روبه روی او قرار داده شده تا سفرهای 
گذشته اش را مشخص کند. بر اساس قوانین ورود 
به اســترالیا، اگر فرد 14 روز قبل از ســفر تنها در 
یک کشور حضور داشــته باشد، نیازی به قرنطینه 
ندارد. جوکوویچ هم اعالم کرده بود که در دو هفته 
اخیر فقط در اسپانیا اقامت داشته اما با انتشار چند 
تصویر، مشخص شده که او یک سفر کوتاه به بلگراد 
را در همین مدت پشت سر گذاشته است. جوکو به 
گفته خودش برای دیدن یک مسابقه بسکتبال به 
صربستان رفته و بعد از رفتن به این مسابقه، تست 
کرونا داده و جواب منفی را دریافت کرده اســت. او 
بالفاصله یک مصاحبه با یــک خبرنگار مطرح هم 
داشــته و به گفته خودش در همه لحظه های این 
مصاحبه ماسک روی صورت داشــته است. با این 
وجود مشــکل اســترالیایی ها به پر کردن فرم او و 
دروغگویی در این فرم برمی گردد. خود جوکوویچ 
اعتقاد دارد که این کار توسط افرادش انجام شده و 
خودش هیچ نقشی در آن نداشته است. با این وجود 
نوواک نتوانسته بود مسئوالن استرالیایی را قانع کند 
و رسما بازداشت شده است. او البته در نهایت تبرئه 
شد و به تمرین برگشت اما پلیس استرالیا همچنان 
به دنبال کوچک ترین مدرکی برای دستگیر کردن 

این ستاره است.
اتفاق کلیدی در مورد نوواک صــرف نظر او از 
واکسن زدن است. اتفاقی که موجب شده او با موجی 
از انتقاد از سوی هوادارانش روبه رو شود. با این حال او 
همچنان حاضر نیست تزریق واکسن را انجام بدهد. 
نوواک البته رسما به خاطر دروغگویی در پر کردن 
فرم عذرخواهی کرده اما بعید اســت که حتی این 
ماجرا را هم او را به واکسن زدن مجاب کند. جالب 
اینکه با وجود تمرین او در استادیوم محل برگزاری 
تنیس، هنوز حضــور او در این مســابقات قطعی 
نشده و این دولت استرالیاست که قرار است تصمیم 
نهایی را در این خصوص بگیرد. به نظر می رسد این 
سخت ترین سال دوران حرفه ای نوله خواهد بود. 
ستاره ای که برای ورود به هر کشوری با دردسرهای 
زیادی روبه رو خواهد شد. او بخش مهمی از تمرکزش 
را روی این مســاله گدذاشته و این مساله برای یک 
قهرمان حرفه ای دردسرساز است. رقیب قدیمی او 
یعنی رافا نادال اخیرا اعالم کرده که اگر جای جوکو 
بود بعد از رفتارهای اخیر استرالیا، قید شرکت در 
رقابت های اوپن این کشور را می زد و حاضر نبود در 

چنین جوی به ادامه رقابت بپردازد.
    
صيد،

صيادسهميهالمپيكزمستاني
سومین روز از هفته نخست رقابت های بین المللی 
اسکی صحرانوردی با قهرمانی سیدستار صید در 
بخش مردان و سمانه بیرامی باهر در بخش زنان به 
پایان رسید. در پایان سه روز رقابت انتخابی المپیک 
سیدستار صید موفق شد برای چهارمین بار به عنوان 
نماینده المپیکی اســکی صحرانوردی ایران جواز 
حضور در بازی های المپیک زمستانی را به دست 
بیاورد. در بخش زنان نیز رایزنــی و تالش ها برای 
کسب سهمیه المپیک زمستانی سمانه بیرامی باهر 
همچنان ادامه دارد. بیرامی باهــر علی رغم نتایج 
خوب در رقابت های بین المللی ترکیه با تصمیمات 
جدید فدراسیون جهانی اسکی هنوز موفق به کسب 
سهمیه المپیک زمستانی نشده است. حال باید دید 
سرانجام این رایزني ها چه مي شود و آیا بیرامي را به 

المپیک مي فرستد؟

منهای فوتبال
آریا طاري 

نیم فصل اول لیگ بیست و یکم امروز به پایان می رسد

ساالدنیمفصل


