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گروه ورزشــی- رقابت های 
هفتــه پنجم لیــگ برتــر فوتبال با 
برگــزاری ۵ دیدار به پایان رســید و 
آلومینیوم اراک با برتری ۲ بر یک برابر 
نفت مسجد سلیمان، ۱۱ امتیازی شد 
و برحســب تفاضل گل بهتر نسبت 
به اســتقالل، جای این تیم در صدر 

جدول قرار گرفت.
نتایج هفته پنجم لیگ برتر
نفــت   ۱  -  ۲ اراک  آلومینیــوم 

مسجدسلیمان
پدیده مشهد ۱ - ۲ ذوب آهن

صنعــت نفــت آبــادان ۰ - ۰ گل 
گهرسیرجان

پیکان ۰ - ۱ فجر سپاسی

مس رفسنجان ۱ - ۱ پرسپولیس
فوالد ۱ - ۰ هوادار

سپاهان ۰ - ۰ تراکتور
استقالل ۰ - ۰ نساجی مازندران

تیم هفته )آلومینیوم اراک(
در هفته پنجم لیگ برتر شــاهد 
تغییراتــی در جــدول رده بندی این 
مســابقات بودیم که رسیدن صدر به 
آلومینیوم اراک و ســقوط استقالل به 
رده دوم از جملــه این تغییرات بود. 
شاگردان رسول خطیبی که در ۴ هفته 
گذشــته به ۲ پیروزی و ۲ تســاوی 
رســیده بودند، ایــن هفته بازی یک 
هیچ باخته به نفت مسجد سلیمان را 
با نتیجه ۲ بر یک به ســود خود پایان 

دادند تا عالوه بر صدرنشــینی، یکی 
از ۳ تیم بدون شکســت لیگ بیست 

و یکم بمانند.
مربی هفته )جواد نکونام(

فوالد خوزســتان که با هدایت 
ویســی شــروع ضعیفی داشت و از 
۴ بازی ابتدایــی ۴ امتیاز گرفت، در 
نخســتین حضور جواد نکونام روی 
نیمکت ســرمربیگری این تیم موفق 
شد هوادار تهران را با یک گل از پیش 
رو بردارد و به شــرایطش در جدول 

سر و سامان دهد.
با اخــراج مهران موســوی در 
دقیقه ۲۴ و ۱۰ نفره شــدن فوالد، به 
نظر می رسید که شانس این تیم برای 

امتیازگیری خیلی کم باشد، اما نکونام 
در نیمه مربیان ورق را به ســود فوالد 
برگردانــد و این تیم با تک گل دقیقه 
۷۰ بوحمدان دومین پیروزی خود در 

فصل جدید را تجربه کرد.
فوالد که فصل گذشته با هدایت 
نکونام در لیگ قهرمانان آســیا برای 
تیم های متمول و پرســتاره السد قطر 
و النصر عربستان حسابی دردسر ساز 
شده بود، با برد هوادار ۷ امتیازی شد 

و به رده نهم صعود کرد.
)اســماعیل  هفته  بازیکن 

شریفات(
 ۳۳ در  شــریفات  اســماعیل 
ســالگی همچنان بــرای آلومینیوم 
اراک می درخشــد و در دومین فصل 
حضورش در این تیم به مهره باتجربه 
و قابل اتکای رســول خطیبی تبدیل 

شده است.
شریفات پیش از به پایان رسیدن 
نیمه دوم برای آلومینیوم پنالتی گرفت 
تا تیمش بازنده به رختکن نرود و در 
نیمه دوم روی ریبانــد دروازه نفت 
مسجد سلیمان را برای دومین بار باز 

کرد تا آلومینیوم صدرنشین شود. 
بازی هفته )مس رفسنجان 

- پرسپولیس(
هر چند پرســپولیس در بیشتر 
آمار ها تیم برتر میــدان بود، اما مس 

در رفسنجان مدافع عنوان قهرمانی را 
بــه زحمت انداخت و در صورتی که 
شاگردان ربیعی قدر گل زیبای عقیل 
کعبی را می دانســتند، می توانســتند 
میهمان مدعی خود را با شکســت به 

تهران بدرقه کنند.
جالل حسینی، کاپیتان و مدافع 
میانــی باتجربه پرســپولیس بهترین 
بازیکــن تیمش در ایــن دیدار بود و 
کعبی، همتای او در قلب دفاع نارنجی 
پوشان نیز بهترین بازیکن تیمش برابر 

پرسپولیس بود.
دروازه بــان هفته )محمد 

رضا اخباری(
در دیــدار تیم های ســپاهان و 
تراکتــور که با تســاوی بدون گل به 
پایان رســید، طالیی پوشان تیم برتر 
میدان بودند. البته با توجه به شــرایط 
تراکتور و تغییر در کادرفنی این تیم، 
ارائه یک بازی برتر از سوی شاگردان 
نویدکیا که از امتیاز میزبانی برخوردار 

بودند محتمل تر بود.
محمــد رضا اخبــاری، دروازه 
بــان تراکتور نقش مهمی در کســب 
یک امتیاز تیمش داشت و تراکتور به 
لطف ۵ مهــار و ۱۰ خروج موفق او، 

اصفهان را با امتیاز ترک کرد.
اتفــاق هفتــه )حضــور 
هواداران در ورزشــگاه آزادی 

برای تماشــای بازی نساجی - 
استقالل(

در حالی که از اســفندماه سال 
۱۳۹۸ بــه دلیل همه گیــری کرونا 

در کشــور ورود هــواداران به 
ممنوع شــد  ورزشــگاه ها 
و بازی هــای لیــگ بدون 
تماشــاگر برگزار می شد، 
در بازی اســتقالل برابر 
نســاجی پس از حدود 
۲۰ ماه هواداران اجازه 
حضور در ورزشگاه 
و تماشــای بازی از 
نزدیک را پیدا کردند.

هــر چنــد در این دیــدار تنها 
۵ هــزار هوادار که هر ۲ دز واکســن 
کرونا را تزریق کرده بودند با خرید 

بلیــت اینترنتی اجــازه حضور 
در ورزشــگاه را پیــدا کردند، 
اما حضــور همین تعداد اندک 
در ورزشــگاه، بازی نساجی و 
استقالل را از ســایر بازی های 

لیگ متمایز کرد. 
بدون شک این اتفاق نوید 
دهنده بازگشــت پرشــمار و 
پرشورتر مردم به ورزشگاه ها 
برای تماشــای بازی تیم های 
محبــوب آن هــا در آینده ای 

نزدیک است.

با پایان بازی های هفته پنجم لیگ برتر فوتبال، ترین های هر بخش مشخص شدند. درخشش دروازه بان ها
 یکی از عوامل اصلی کم گل بودن هفته پنجم لیگ برتر بود.

عامالن قحطی گل در هفته پنجم ؛

هشدار به عابدزاده و 
بیرانوند و نیازمند!

گروه ورزشی- کمتر از دو ماه 
تا باز شــدن پنجره نقــل و انتقاالت 
باقی مانــده و به همین دلیل فعالیت 

باشگاه ها رو به افزایش است.
بــازار زمســتانی برای 
دشوار  بســیار  باشــگاه ها 
اســت که لیســت خود را 
بهبود بخشند، زیرا سایرین 

اغلب تمایلی به تضعیف تیم های 
خود در نیمه  فصــل ندارند، با این 
حــال با وجود ابــری از همه گیری 

COVID-۱۹ که هنوز بر جنبه های 
مالی ورزش سایه افکنده است، تعداد 
بازیکنانی که می توانند بازار ژانویه را 

تکان دهند محدود است.
بازیکنــان در ســال های اخیر 
بیشــتر مایل بوده اند که اجازه دهند 
قراردادهایشــان بــه ســمت پایان 
پیــش برود، به ویــژه به این دلیل که 
بیماری کرونا باعث شــده باشگاه ها 
پول کمتــری برای هزینه های نقل و 

انتقاالت خرج کنند.
ما شاهد بودیم که کیلیان امباپه 

با قراردادی که قرار اســت در ژوئن 
۲۰۲۲ به پایان برسد، تبدیل به بهترین 
نمونه در این زمینه شــد، با این حال 

بازیکنانی وجود دارند که تاثیرگذاری 
کمتری نسبت به ســتاره فرانسوی 

دارند کــه تالش می کنند همین کار 
را انجــام دهند، با این حال باشــگاه 
فروشنده آنها در عدم دریافت هزینه 
انتقال شکست خواهد 

خورد.
ژانویــه  در 
احتمــاالً   ،۲۰۲۲
شــاهد جابه جایی 

تعدادی از بازیکنان برجسته خواهیم 
بود امــا جنبه مهم تقریبــاً همه این 
موقعیت ها این است که به نفع باشگاه 
فروشــنده است تا قرارداد بازیکن را 

ادامه دهند.
در اینجــا پنج بازیکن بزرگ  پ 
نام هایی که می توانند بازار میان فصل 

را شکل دهند، آورده شده است:
رحیم استرلینگ

اســترلینگ در تابستان یکی از 
ســتاره های لیگ قهرمانان اروپا بود، 
اما پپ گواردیوال ظاهراً اعتماد خود 
را نسبت به او از دست داده است. او 
نمی خواهــد جام جهانی ۲۰۲۲ را از 
دســت بدهد و می داند که به همین 
دلیل فرصتی دور از منچسترسیتی 

نیاز دارد. 

او با حرکت قرضی به بارسلونا 
در نظر گرفته شــده است، اما سیتی 
امیدوار اســت یک خریــدار دائمی 

پیدا کند.
ایسکو

این خروجی اســت که به نظر 
می رسد سال ها در حال شکل گیری 
اســت. بسیاری از مربیان با ایسکو و 
قرار دادن او در ترکیب اصلی مشکل 
داشــتند. این بازیکن اســپانیایی که 
از ۲۵ ســپتامبر بازی نکرده، می داند 
که قراردادش در تابســتان ۲۰۲۲ به 
پایان می رسد. لوس بالنکوس سعی 
خواهد کرد او را در ژانویه بفروشد، 
میالن و ســویا در گذشته عالقه مند 
بودند، اما هافبک باید نشــان دهد که 
همچنان همــان بازیکن قابل اعتماد 

است.
لوک دی یونگ

ســتاره هلنــدی یــک خرید 
وحشتناک توسط رونالد کومان بود 
و این آخریــن پرتاب تاس ناامیدانه 
با شکســت مواجه شــد. بــا رفتن 

کومان، مهاجم هلندی هیچ متحدی 
در نیوکمــپ ندارد و احتماالً با پایان 
قــرارداد قرضی خود به ســویا باز 
خواهد گشــت. سویا سپس به دنبال 
ایــن خواهد بود که او را در لیســت 

فروش بگذارد.
پوگبا

این هافبک فرانسوی بعید است 
قراردادش را با منچستریونایتد تمدید 
کند. بعید اســت منچســتریونایتد 
تمدیــد قرارداد مــورد نظر خود را 
پیشــنهاد دهد. این منجر به وضعیتی 
می شــود که یونایتــد می خواهد در 
ژانویه مقداری پول برای این بازیکن 

به دست بیاورد. 
مینــو رایــوال به دنبــال انتقال 
رایگان دیگری برای مشــتری خود 
در تابســتان است اما اگر پیشنهادات 
نقدی مناسبی در ژانویه وجود داشته 
باشــد، یونایتد احتماال قبول خواهد 

کرد.
کاوانی

ورود کریستیانو رونالدو زندگی 

در منچستر را برای ادینسون کاوانی 
پیچیده کرده اســت، نقشی که او در 
فصل گذشــته ایفا کرد اکنون توسط 

ستاره پرتغالی انجام می شود. 
او به ســختی در این فصل بازی 
کرده اســت و در مجموع فقط ۲۷۴ 
دقیقــه به میدان رفته اســت، اگرچه 
این تا حــدی به دلیــل تعهدات او 
بــه تیم ملی اروگوئه مربوط اســت. 
باشگاه های بزرگی هستند که به او و 
توانایی هایش عالقه دارند، از جمله 
بارســلونا، که ممکن است مجبور به 

جایگزینی سرخیو آگوئرو شود. 
اینتر همچنین به دنبال یک گلزن 
اســت، در حالی که چلســی مطمئنًا 
شانس اضافه کردن یک بازیکن کهنه 
کار به روملو لوکاکو را رد نمی کند. 

قــرارداد مهاجم اروگوئه ای در 
اولدترافــورد در مــاه ژوئن به پایان 
می رســد و فرار زودهنگام برای او 
دشــوار نخواهد بود، اگرچه یونایتد 
می خواهــد از ماندن او در لیگ برتر 

جلوگیری کند.

گروه ورزشــی-۱۷ مســابقه 
والیبال در سال ۲۰۲۲ برگزار خواهد 
شــد که تیمهای مــردان و زنان ایران 
در رده های مختلــف در ۱۳ رقابت 

حضور خواهد داشت.
فدراســیون جهانــی والیبال و 
کنفدراســیون والیبال آســیا برنامه 
مســابقات ســال ۲۰۲۲ را اعــالم 
کردند. طبق برنامه اعالم شــده قرار 
 است ۱۷ مســابقه به صورت فشرده 

برگزار شود.
تقویم فشــرده رقابت ها طوری 
است که مسابقات قهرمانی جهان روز 
بیستم شهریور به پایان می رسد و این 
در حالیست که بازی های آسیایی ۲۲ 
شهریور آغاز می شود! تیم ملی والیبال 
ایران برای حضور در این دو رقابت به 
مشکل خواهد خورد چرا که اگر قرار 
باشد یک تیم در هر دو رقابت شرکت 
کند، ایران برای دور اول رقابت های 

آسیایی به مشکل خواهد خورد.
باتوجه به این موضوع می طلبد 
فدراسیون والیبال دو تیم ملی تشکیل 
داده تا والیبــال ایران بتواند در هر دو 
رقابت با شایستگی تمام حضور داشته 
باشد. بهتر اســت فدراسیون والیبال 

اکنون موضع دقیق خود را مشــخص 
کنــد و طبق آن تصمیــم گیری های 
خــود را به اجــرا در آورد. باتوجه به 
فشردگی رقابت ها تشکیل دو تیم ملی 
ضروری به نظر می رســد اما ممکن 
است فدراســیون نشین ها بخواهند 
تصمیــم دیگری بگیرند و یک تیم در 
دو مســابقه سنگین بالفاصله شرکت 

کند.

نمایندگان والیبال ایران در سال 
۲۰۲۲ از ۱۷ مســابقه موجود در ۱۳ 
رقابت شرکت خواهند کرد که هشت 
مســابقه آن در تابستان ۱۴۰۱ خواهد 
بــود. قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۲ در 
روسیه و لیگ ملت ها والیبال مردان دو 
رویداد مهم تیم ملی بزرگساالن ایران 

در سال ۲۰۲۲ خواهد بود.
با توجه به درخواست کشورهای 

متعدد برای حضــور در رقابت های 
قهرمانی مردان و زنان آســیا در سال 
۲۰۲۲، برای انتخاب تعدادی از تیم ها 
مســابقات زیر گروه لیگ ملت های 
آســیا برگزار خواهد شــد و تیم های 
ملی مردان و زنان ایران بدون حضور 
در این رقابت ها و بر اساس رده بندی 
آسیا در مرحله نهایی شرکت خواهند 

کرد.

گروه ورزشی- بحرین حریف 
نخست تیم ملی بسکتبال کشورمان 
در رقابت های انتخابی جام جهانی، 

دوشنبه به تهران سفر می کند.
تیم ملی بســکتبال رقابت های 
خــود در انتخابی جــام جهانی را از 
۵ آذرماه آغاز می کند. ملی پوشــان 
کشــورمان کــه در گــروه D این 
رقابت هــا قرار دارند، در نخســتین 
دیدار به مصاف بحرین می روند. این 
دیدار به میزبانی ایران و در ورزشگاه 

آزادی برگزار می شود.
به همین منظور تیم ملی بسکتبال 
بحرین دوشــنبه )۲ آذرماه( به تهران 

سفر می کند.
دیدار تیم های ملی بســکتبال 
ایران و بحرین ساعت ۱۷ روز جمعه 

)۵ آذرمــاه( در ورزشــگاه آزادی 
برگزار می شــود. دیدار برگشت دو 
تیم ۸ آذرماه در منامه برگزار می شود.
به همین مظور بالفاصله پس از 
دیدار رفت، ملی پوشــان کشورمان 

آماده ســفر به بحرین می شوند. این 
ســفر بامداد شــنبه هفتــه آینده )۶ 

آذرماه( انجام می شود.
مسابقات جام جهانی بسکتبال 
شهریورماه سال ۱۴۰۲ )۲۵ آگوست 

تا ۱۰ سپتامبر - ۳ تا ۱۹ شهریورماه( 
به میزبانی مشترک ژاپن، اندونزی و 

فیلیپین برگزار می شود. 
تیم های شــرکت کننده در این 
جام از طریــق برگزاری رقابت های 
انتخابــی در قاره هــای مختلــف 

مشخص می شوند.
دیدارهای انتخابی جام جهانی 
در قاره آســیا از آذرماه با حضور ۱۴ 
تیم آغاز می شــود و طی ۱۵ ماه در ۶ 

پنجره پیگیری خواهند شد.
طبق قرعه کشــی انجام شــده 
برای برگــزاری رقابت های انتخابی 
جام جهانی در قاره آســیا، تیم ملی 
بسکتبال ایران در گروه D با تیم های 
قزاقستان، سوریه و بحرین همگروه 

شد.

این پنج ستاره می توانند بازار زمستانی را تکان دهند
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انتخابی جام جهانی بسکتبال؛

تیم ملی بسکتبال بحرین دوشنبه وارد تهران می شود


