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زيــر ســايه حــذف اســتقالل، 
پرســپوليس و گل گهر ســيرجاناز 
رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا، ليگ 
برتر فوتبــال كشــورمان ادامه پيدا 
مي كند. ليگي كه در دورترين نقطه از 
حرفه اي بودن قرار دارد چراكه قهرمان 
فصل گذشته آن و صدرنشين فعلي اش 
با حذف از مسابقات باشگاهي قاره آسيا 
روبه رو شــده اند. در هر حال تيم هاي 
مدعي بايد به قدرت به كار خود ادامه 
دهند تا شــايد براي فصل بعدي ليگ 
قهرمانان آســيا، درها به روي شــان 

باز شد. 
بازي راحت سرخ ها روي كاغذ

كسب چهار پيروزي متوالي در ليگ 
برتر و برد در جام حذفي، شــاگردان 
يحيي گل محمدي را به مســير اوج 
برگردانده اســت. قهرمان پنج دوره 
متوالــي ليگ برتر در حالــي در ليگ 
بيست ويكم نوسان داشــت كه حاال 
به نظر مي رســد راه خود را پيدا كرده 
است. ســرخ هاي پايتخت امروز براي 
رقم زدن پنجمين برد متوالي، برابر تيم 
قعرنشــين جدول به ميدان مي روند. 
پديده مشهد كه روزي يكي از تيم هاي 
قوي ليگ بودند، حاال به تعبير بسياري 
از كارشناسان گزينه اصلي سقوط به 
ليگ دسته يك است. نماينده مشهد 
تنها تيم بدون برد ليگ است و همين 
ماجرا براي اينكه سقوطش قطعي به 
نظر برســد، كافي است. به اين ترتيب 
مي توان گفت پرسپوليس روي كاغذ 
مسابقه راحتي دارد و مي تواند به روند 
بردهاي پياپي خــود ادامه دهد. البته 
يحيي امروز نمي تواند از چهار شاگرد 
خود استفاده كند. اميد عاليشاه، حامد 

پاكدل، محمد شريفي و وحدت هنانوف 
چهــار بازيكن مصدوم پرســپوليس 
هستند كه گفته مي شود غيبت شان 
در ديدار با پديده قطعي است. از سوي 
ديگر اما اين ديدار فرصت خوبي است 
كه يحيي منوچهر صفروف را به ميدان 
بفرستد. البته ناگفته نماند هفته گذشته 
پديده به راحتي بازي را به ســپاهان 
واگذار نكرد و بايد ديد شاگردان داوود 
سيدعباســي كار را براي تيم مدعي 

قهرماني سخت مي كنند يا نه. 

 ميزباني آبي ها 
از حريف سرسخت

برخالف پرسپوليس كه بازي راحتي 
در هفته چهاردهم دارد، آبي ها ميزبان 
حريف سرسختي هستند. درست است 
كه اين بازي در تهران برگزار مي شود، اما 
مس رفسنجان مي تواند براي استقالل 
دردسرســاز شود. مســي ها در چهار 
بازي اخير خود برابر نساجي مازندران 

شكست خوردند، برابر گل گهر سيرجان 
به تساوي رسيدند و برابر صنعت نفت 
آبادان به پيروزي رســيدند و در رده 
چهارم جدول  قرار دارند. درباره حريف 
امروز اســتقالل دو نكتــه مهم وجود 
دارد. اول اينكــه در فصل جاري، مس 
تيمي است كه داورها به راحتي برايش 
پنالتي مي گيرند. از سوي ديگر منشا 
كه عنوان آقاي گلي ليگ برتر را يدك 
مي كشــد نيز در اين تيم توپ مي زند. 
مس در حال حاضر در رقابت كســب 
ســهميه ليگ قهرمانان آسيا است و 
براي اينكه خودش را در باالي جدول 
نگه دارد، انگيزه زيادي براي پيروزي 
برابر تيم فرهاد مجيدي دارد. از سوي 
ديگر استقالل بدون هيچ شكستي و 
با بهترين خــط دفاعي به صدر جدول 
تكيه زده و از مدعي هاي اصلي قهرماني 
به شمار مي رود. اما با اين حال هواداران 
نگراني هايي بابت عملكــرد فني اين 
تيم دارند. استقالل به خصوص پس از 
تساوي برابر آلومينيوم، امروز كار راحتي 
براي حفظ صدر جدول برابر تيم محمد 

ربيعي ندارد. 
دوئل تيم هاي آسيايي

امروز ســپاهان خوشــحال ترين 
تيم حاضر در هفته چهاردهم اســت. 
چراكه آنها تا قبل از حذف استقالل و 
پرسپوليس، بايد كارشان را از مرحله 
پلي آف در ليگ قهرمانان آسيا شروع 
مي كردند؛ اما حاال كه خبري از حضور 
سرخابي هاي پايتخت در اين مسابقات 
نيست، سپاهان در كنار فوالد در مرحله 
گروهي شــركت مي كند. در هر حال 
امروز شــاهد دوئل تيم هاي آسيايي 
هستيم. ســپاهان يكي از مدعي هاي 
جدي قهرماني ليگ برتر اســت. آنها 
فصل گذشــته نايب قهرمان شدند و 

امســال مي خواهند جام را به اصفهان 
ببرند. درست است كه آنها برابر پيكان 
و پرسپوليس با شكست ميدان را ترك 
كردند، اما برابر پديده به برد برگشتند تا 
خودشان را باالي جدول نگه دارند. با 
اين حال زردپوشان اصفهان برابر فوالد 
خوزستان كه با جواد نكونام دوباره به 
يك تيم سرســخت تبديل شده، كار 
راحتي ندارند. اين بــازي براي هر دو 
تيم حياتي به نظر مي رســد. سپاهان 
اگر واقعا قهرمانــي را مي خواهد، بايد 
برابر فوالد برنده باشد و در مقابل فوالد 
اگر مي خواهد به حضــورش در ليگ 
قهرمانان آســيا تداوم ببخشد، نياز به 

پيروزي در اين بازي دارد. 
ديدار نفتي ها با پايان اعتصاب

يكي ديگر از ديدارهاي امروز بين 
دو تيم نفتي ليگ برتر برگزار مي شود. 
صنعت نفــت آبادان و نفت مســجد 
سليمان كه به ترتيب در رده هاي 12 
و 15 جدول ديده مي شوند، هر دو در 
هفته گذشــته بازنده ميدان بوده اند. 
صنعت نفــت هفته پيــش برابر مس 
رفسنجان سه بر صفر شكست خورد 
و نفت مسجدســليمان دو بر صفر به 
گل گهر سيرجان باخت. اين دوئل اما 
در حالي شكل مي گيرد كه تيم آباداني 
با انبوهي از مشــكالت مالي پا به اين 
مسابقه مي گذارد. بازيكنان نفت آبادان 
تاكنون هيچ دريافتي نداشتند و همين 
اتفاق باعث اعتصاب چند روزه آنها شد. 
شاگردان منصوريان سرانجام پنجشنبه 
راضي به بازگشــت بــه تمرينات تيم 
شدند و بايد ديد عالوه بر روحيه، غيبت 
چند روزه در تمرينــات در بازي امروز 

تاثيرگذار است يا نه. 
نبرد ميان جدولي ها در مشهد

نســاجي مازنــدران و ذوب  آهن 

اصفهان در دو شــهر مختلف فعاليت 
مي كنند، امــا االن در جــدول ليگ 
همسايه هستند. نساجي مازندران در 
دو ديدار اخير خود برابر نفت مســجد 
سليمان و هوادار به تســاوي رسيده 
اما ذوب آهــن برابر فجر سپاســي و 
تراكتورســازي تيم برتر ميدان بوده 
است. نساجي با اينكه ميزبان ذوبي ها 
اســت اما اين ديدار در استاديوم امام 
رضا )ع( شهر مشــهد برگزار مي شود. 
كاشت چمن استاديوم شهداي ساري، 
باعث شده كه ميزباني هاي نساجي در 
شهرهاي ديگر انجام شــود اما جالب 
است كه اين تيم بازي به بازي ميزبان 
خود را به سازمان ليگ معرفي مي كند! 

 اولين مسابقه تراكتور
 با مالك جديد

باالخره تراكتورســازي از مالكيت 
مشــترك خارج شــد و حاال اين تيم 
بحران زده امروز نخستين بازي اش با 
مالكيت مس سونگون را برگزار خواهد 
كرد. تراكتور يكي از تيم هاي پرطرفدار 
ليگ ايران اســت كه هميشــه عادت 
داشته ايم آن را در باالي جدول ببينيم 
اما در اين فصل بحران هاي بسيار اين 
تيم تبريزي را بــه انتهاي جدول برده 
است و آنها بايد هرچه زودتر از منطقه 
خطر خارج شوند. تراكتوري ها امروز 
برابر فجر سپاسي به ميدان مي روند كه 
بعد از مدت ها بار ديگر ليگ برتري شده 
و بايد ديد پس از سه شكست متوالي، 

تراكتور رنگ برد را مي بيند يا نه؟
تقابل ژنرال و مهاجم محبوبش

هفته چهاردهم براي امير قلعه نويي 
و رضا عنايتــي خاص خواهــد بود. 
چراكه مربي و شــاگرد كه روزگاري 
با هم كاپ هاي قهرماني را باالي ســر 
مي بردند، حاال بايد مقابــل هم قرار 

بگيرند. تقابل ژنرال با مهاجم محبوبش 
واقعا ديدني به نظر مي رســد. رابطه 
اين دو نفر آنقدر خوب بود كه عنايتي 
حتي همراه با قلعه نويي به ســپاهان 
رفت. اما حاال هــر دو نفر بايد براي برد 
تيم هاي شــان تالش كنند. گل گهر 
ســيرجان امســال يكي از تيم هاي 
مدعي ليگ برتر بود اما ماجراي ســه 
بر صفر شدن بازي هاي اين تيم مقابل 
استقالل، سپاهان و پيكان با راي كميته 
انضباطي، شــرايط را براي قلعه نويي 
پيچيده كرد. دليل ايــن تصميم نيز 
استفاده غيرقانوني از اريك بايناما بود. 
به اين ترتيب گل گهر براي بازگشت 
به جمــع مدعي ها نياز به بــرد دارد و 
مي خواهــد بعد از شكســت صنعت 
نفت مسجدسليمان، روند بردهايش 
را ادامه دهد. از سوي ديگر هوادار تازه 
ليگ برتري شده هم كه در ميانه هاي 
جدول ديده مي شود، بعد از دو تساوي 
برابر فجر سپاسي و نساجي مازندران، 
به دنبال كسب پيروزي است. از سوي 
ديگر شاگر براي اينكه خودي به استاد 

نشان دهد هم انگيزه دارد. 

هفته چهاردهم ليگ برتر زير سايه حذف آسيايي

مدعي قهرماني برابر مدعي سقوط!

اتفاق روز

همان طــور كــه پيش بينــي مي شــد، 
كنفدراســيون فوتبــال آســيا راي به حذف 
استقالل و پرسپوليس از ليگ قهرمانان آسيا 
داد. دو تيمي كه مدت ها است اي اف سي دست 
روي حرفه اي نبودن شان گذاشــته اما هر بار 
بدون اينكه قدمي در راه حرفه اي شدن شــان 
برداشته شود، با البي و قول و وعده سندسازي 
باشگاه ها، در رقابت هاي باشگاهي آسيا ماندگار 
شدند. همين سال گذشته اين دو تيم با قولي 
كه به شيخ سلمان داده شــد، مجوز حضور در 
اين مســابقات را به دســت آوردند اما اين بار 
ديگر كنفدراسيون فوتبال آسيا پاي قوانينش 
ماند تا خبرهاي روز گذشــته فوتبال ايران با 
تصميم حذف اين دو تيم شكل بگيرد. ناگفته 
نماند در كنار اســتقالل و پرســپوليس، تيم 
گل گهر سيرجان هم نتوانست مجوز حرفه اي 
را بگيرد تا با حذف اين سه تيم، سپاهان و فوالد 

تنها نماينده هاي ايران در ليگ قهرمانان آسيا 
باشند. ای اف سی در بيانيه خود نوشت: »كميته 
مســتقل مجوز حرفه ای بر اســاس بندهای 
14.4 و 14.5 مقــررات حرفــه ای رقابت ها 
مجوزشــان را لغو كند. اين كميته اعالم كرده 
كه اين سه باشگاه معيارهای اجباری حضور در 
رقابت ها را فراهم نكردند. همين طور اين كميته 
درخواست فوری باشــگاه گل گهر سيرجان 
كه ارسال كرده بود را رد كرد.« كنفدراسيون 
فوتبال آسيا همچنين در فايل پيوست جداگانه 
اعالم كرده كه »پرونده اين اقدام به دبيرخانه 
كميته انضباطــی و اخالقی AFC ارســال 
می شود تا تحقيقات بيشتر و اقدامات الزم )در 

صورت نياز( صورت بگيرد.«
در اينجا بايد گفت درست است كه حذف اين 
تيم ها اتفاقي بسيار مهم و خبر تلخي است، اما با 
شرايطي كه فوتبال ايران در پيش گرفته است 

باالخره يك روز اين اتفــاق بايد رقم مي خورد. 
حتي مي توان گفت تصميم اخير اي اف اســي 
مي تواند تلنگري براي فصل هاي بعدي باشــد 
تا شايد مسئوالن ورزش كشور و البته باشگاه ها، 
وضعيت را درست كنند و بعد از حرفه اي شدن 
وارد اين رقابت ها شــوند. حتي مي توان گفت 
شايد اين تيم ها چيز زيادي هم از دست نداده اند. 
به هر حــال همان طور كه ليگ برتــر ايران به 
سرعت به سمت آماتور شــدن مي رود، رقباي 
غرب آسيا هر روز قدرتمندتر مي شوند. آنها از 
امكانات بسيار خوبي بهره  مي برند و بازيكنان 
خوبي را هم از سراســر جهان به تيم هاي شان 
مي آورند. اين خودش كار را براي ايراني ها سخت 
كرده است. از سوي ديگر جايزه هايي كه در ليگ 
قهرمانان آسيا به تيم ها داده مي شود، به دليل 
تحريم ها به دست باشگاه هاي ايراني نمي رسد. 
بنابراين بهتر است به جاي حسرت خوردن روي 
حل مشكالت تمركز كنيم و به جاي عقبگرد، 
نگاه مان رو به جلو باشد. اين فرصت خوبي است 
كه باشگاه ها مي توانند براي حرفه اي شدن از آن 
استفاده كنند. به عنوان مثال مي توان از مشكل 

اصلي دو تيم پايتخت شروع كرد. يكي از داليل 
حذف اين دو تيم مالكيت مشترك آنها است كه 
سال ها است در اختيار وزارت ورزش قرار دارد. 
بارها صحبت از خصوصي سازي دو تيم بزرگ 
پرسپوليس و استقالل مطرح شده اما فقط در 
حد همان صحبت مانده و هيــچ اقدام عملي 
درباره كليد خوردن اين پروســه اتفاق نيفتاده 
است. مباحث مالي از جمله بدهي هاي سنگين 

و مشــكالت مالياتي هم ديگر مواردي اســت 
كه كنفدراسيون فوتبال آسيا به آنها پرداخته 
است. مشكالت زيرساختي هم كه سال ها است 
گريبان اين دو تيم را گرفته است، اما چه بدهي ها 
و چه مســائل زيرســاختي مواردي الينحلي 
نيســتند. تنها به مديريت خوب نياز دارند كه 
اميدواريم اين مشــكالت تا فصل بعدي ليگ 

قهرمانان آسيا حل شوند. 

كنفدراسيون فوتبال راي به حذف سرخابی ها از ليگ قهرمانان داد

خداحافظآسيا!

سرخ هاي پايتخت امروز 
براي رقم زدن پنجمين برد 
متوالي، برابر تيم قعرنشين 

جدول به ميدان مي روند. 
پديده مشهد كه روزي يكي 
از تيم هاي قوي ليگ بودند، 

حاال به تعبير بسياري از 
كارشناسان گزينه اصلي 
سقوط به ليگ دسته يك 

است
امروز سپاهان 

خوشحال ترين تيم حاضر 
در هفته چهاردهم است. 

چراكه آنها تا قبل از حذف 
استقالل و پرسپوليس، 
بايد كارشان را از مرحله 

پلي آف در ليگ قهرمانان 
آسيا شروع مي كردند؛ اما 

حاال كه خبري از حضور 
سرخابي هاي پايتخت 

در اين مسابقات نيست، 
سپاهان در كنار فوالد در 

مرحله گروهي شركت 
مي كند
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نخستين دوره رقابت هاي فوتسال زنان در رده 
ســني آزاد در قالب تورنمنت كافا، امسال برگزار 
مي شود. بر اساس تقويم زمان بندی مسابقات اين 
تورنمنت از 19 تا 29 ژانويه 2022 )28 دی ماه تا 
هشتم بهمن ماه( به ميزبانی دوشنبه تاجيكستان 
به انجام خواهد رسيد. 6 كشور ايران، افغانستان، 
قرقيزستان، تاجيكستان، ازبكستان و تركمنستان 
عضو تورنمنت كافا هستند كه از ميان اين كشورها، 
افغانستان و تركمنســتان در رقابت های فوتسال 
اين دوره حضور نخواهند داشت تا تورنمنت كافا 
2022 فوتسال زنان با حضور چهار تيم دنبال شود. 
تيم ملی فوتسال زنان ايران بعد از دو سال تعطيلی 
از عصر ديروز نخســتين اردوی آماده سازی خود 
را آغاز كرد. تيم ايران با هدايت فروزان ســليمانی 
كه پيش از اين هدايت تيم ملي فوتبال را بر عهده 
داشت و داراي مدرك مربيگري A آسيا نيز هست، 
در اين رقابت ها شــركت می كند كه بايد ديد چه 
افتخاری نصيب ملی پوشان می شود؛ البته كه به 
لحاظ سطح فنی، اختالف مشهودی ميان ايران و 
رقبايش در اين تورنمنت وجود دارد. طبق برنامه 
اعالم شــده، تيم ايران در نخستين بازي خود روز 
جمعه اول بهمن به مصاف ازبكستان مي رود، در 
دومين ديدار روز شنبه دوم بهمن با تاجيكستان 
ديدار مي كند و در سومين بازي روز دوشنبه چهارم 
بهمن مقابل قرقيزســتان قرار مي گيرد. در ادامه 
سه شــنبه پنجم بهمن ديدار ايران و قزاقســتان 
برگزار مي شــود، پنجشــنبه هفتم بهمن ايران 
به مصاف ازبكســتان مــي رود و درنهايت جمعه 
هشتم بهمن ايران و تاجيكستان با همديگر ديدار 
مي كنند. درست است كه تيم ملي فوتسال بانوان 
كشورمان به مدت دو ســال تعطيل بوده اما با اين 
حال ايران ستاره هايي دارد كه مي تواند روي شان 
حساب كند و شانس قهرماني در اين تورنمنت را 
داشته باشد. طبق اعالم شهره موسوي، نايب رييس 
بانوان فدراســيون فوتبال، فوتساليســت هاي 
كشورمان با پيشنهاد ســرمربي جديد تيم ملي 
دو مرحله اردو را تا اعــزام به تورنمنت كافا 2022 

پيش رو دارد.  

انصرافژاپن
ازقهرمانيآسيايهندبال

بيستمين دوره مســابقات هندبال قهرمانی 
مردان آسيا با شــركت 1۷ تيم از 28 دی ماه به 
ميزبانی عربستان در شــهر دمام برگزار خواهد 
شــد كه تيم ملی ژاپن در فاصله كمتر از 15 روز 
تا شروع اين مسابقات از شركت در اين مسابقات 
به علت مثبت شدن تست كروناي تعداد زيادی 
از بازيكنان اين تيم  كناره گيــری كرد. ژاپن در 
روزهای اخير چند ديدار تداركاتی دوستانه انجام 
داد كه پس از بازی مقابل هلند تست بازيكنان اين 
تيم مثبت اعالم شد. كنفدراسيون هندبال آسيا 
هم با كناره گيری ژاپن موافقت كرده و حاال قرار 
است مســابقات بدون حضور اين تيم قدرتمند 
برگزار شــود. با انصراف ژاپن از اين مســابقات 
تعداد تيم های حاضر به 16 تيم رســيد و گروه 
D كه ژاپن در آن حضور داشــت هم مانند ساير 
گروه ها چهار تيمی شــد. تيم ملی ايران در اين 
رقابت ها در گروه B با عربستان ميزبان، استراليا 
و هند همگروه است. پنج تيم برتر اين مسابقات 
مستقيم به مسابقات هندبال قهرمانی جهان به 
ميزبانی مشترك لهستان و ســوئد راه خواهند 
يافت. تيم ملــی هندبال مردان ايــران تاكنون 
يك بار جــواز شــركت در مســابقات قهرمانی 
جهان را كســب كرده كه آن هم به سال 2014 
و مســابقات قهرمانی جهان در ســال 2015 به 
ميزبانی قطر بر می گردد. براي حضوري دوباره در 
جهان، ملی پوشان هندبال ايران برای انجام يك 
تورنمنت دوستانه راهی اســپانيا شدند كه پس 
از مصاف با تيم های لهســتان و عربستان ميزبان 
مجددا به كشــور بازخواهند گشــت و ششمين 
اردوی آماده ســازی تيم ملی را تشكيل خواهند 
داد. ملی پوشــان هندبال ايران در شــهر دمام 
عربستان برای كسب جواز جهانی كار سختی را با 
مانوئل مونتايا فرناندز اسپانيايی در پيش خواهند 
داشت و اگر بتوانند عربستان ميزبان را شكست 
دهند، به عنوان تيم صدرنشــين از گروه صعود 
كنند و می توانند سهميه جهانی را قطعی بدانند؛ 
در غير اين صورت كار برای بازيكنان ايران و مربی 

اسپانيايی سخت خواهد شد.

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آريا رهنورد


