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رقابت های  ورزشــی-  گروه 
هفتــه دوازدهم لیگ برتــر فوتبال از 
چهارشــنبه، ۸ دی ماه آغاز می شوند 
و ۱۶ تیم حاضر در این مســابقات به 

مصاف یکدیگر می روند.
نســاجی مازندران - نفت 

مسجد سلیمان
نســاجی که در هفته های گذشته 
روند رو به رشدی در پیش گرفته و در 
۵ بازی گذشته متحمل شکست نشده 
اســت، این هفته باید از نفت مسجد 
سلیمان میزبانی کند. نفتی ها پس از ۷ 
هفته ناکامی، هفته گذشته موفق شدند 
فجر شــهید سپاسی شیراز را شکست 
دهنــد و دومین پیروزی خــود را به 
دست بیاورند. در حال حاضر نساجی 
با ۱۴ امتیاز در رده هشــتم ایســتاده و 
نفت مســجد سلیمان با ۱۰ امتیاز، رده 
چهاردهم را بــه خود اختصاص داده 

است.

پیکان - پدیده مشهد
پیــکان با بــرد روحیــه بخش 
هفته گذشــته برابر ســپاهان اصفهان 
پا به رقابت هــای این هفته می گذارد. 
شاگردان حسینی که با ۱۸ امتیاز در رده 
ششــم هستند، حداقل روی کاغذ کار 
آسانی برابر مهمان قعرنشین و ضعیف 
خــود دارند که از بازی های گذشــته 
تنها ۲ امتیاز گرفته اســت و دیگر حتی 
نام تیم مدعی ســال های گذشته را هم 
یدک نمی کشد. پیکان هفته گذشته با 
پیروزی برابر صدرنشین لیگ توانست 
به یکی از ۸ تیمی تبدیل شود که از مرز 
۶۰۰ امتیاز در لیگ برتر عبور کرده اند. 
شــاگردان حسینی که سودای آسیایی 
شدن را دارند، برای بازگشت به جمع 
مدعیان به ۳ امتیاز این بازی نیاز زیادی 

دارند.
تراکتور - ذوب آهن

هیــچ یک از ۲ تیم تا به این جای 

کار در قامت یک مدعی ظاهر نشده و 
با ۱۱ امتیاز رده های یازدهم و دوازدهم 
را به خود اختصــاص داده اند، اما نام 
و ســابقه تراکتور و ذوب آهن باعث 
می شــود که ناخودآگاه انتظار دیداری 

جذاب و حساس را داشته باشیم.
هــر ۲ تیم در هفته های گذشــته 
شرایط بدی داشــته و از ۵ بازی آخر 
۳ شکست را تجربه کرده اند. تراکتور 
که بــه تازگی با شــکایت حمزاوی 
عکاشه، بازیکن سابق خود پنجره نقل 
و انتقاالتی اش را بسته می بیند، با ادامه 
این شرایط نمی تواند در نقل و انتقاالت 
زمستانی بازیکنی را به خدمت بگیرد. 
به همین دلیل شــاگردان ســولدو که 
موقعیت خوبی در جدول ندارند، باید 
امتیاز های از دست رفته را در بازی های 

پیش رو جبران کنند.
گل گهرسیرجان - مس رفسنجان

گل گهر که صدرنشین لیگ برتر 

بود و با شــکایت چند باشگاه به دلیل 
اســتفاده غیرقانونی از بازیکن گابنی 
چند امتیاز را از دست داد و به رده نهم 
سقوط کرد، هفته گذشته در اراک برابر 
تیم مدعی آلومینیــوم بازی خوبی به 
نمایش گذاشــت و نشان داد که برای 
بازگشت به جمع مدعیان مصمم است.

شــاگردان قلعه نویــی این هفته 
میزبان مس رفسنجانی هستند که اکنون 
با ۱۸ امتیاز در رده پنجم ایســتاده و در 
دومیــن فصل حضورش در لیگ برتر 
بــه دنبال قرار گرفتن در جمع مدعیان 

است.
فجر سپاسی - هوادار

تقابل ۲ تیــم تازه صعود کرده به 
لیگ برتر جذابیت های خاص خودش 
را دارد، به ویژه در این مقطع که هوادار 
با کســب چنــد پیــروزی روحیه ای 
دوچندان دارد و زردپوشــان شیرازی 
۷ بــازی اســت که طعم پیــروزی را 

نچشــیده اند. در حال حاضر هوادار با 
۱۲ امتیاز در رده دهم ایســتاده است 
و فجر سپاســی با ۱۰ امتیاز در جایگاه 

سیزدهم قرار دارد.
سپاهان - پرسپولیس

ســال های  بازی  جنجالی ترین 
گذشته فوتبال کشور این هفته در اراک 
برگزار خواهد شد تا دیگر رفتار های 
پرخاشــگرانه ای کــه در فصول قبل 

شاهد آن بودیم، تکرار نشوند.
ســپاهانی ها که در روال عادی 
باید از پرسپولیس در اصفهان میزبانی 
می کردند، به دلیل این که ورزشــگاه 
اراک نزدیک ترین ورزشگاه استاندارد 
به اصفهــان اســت و از طرف دیگر 
پرســپولیس از بــازی در این شــهر 
خاطرات خوبی نــدارد و متحمل ۲ 

شکست شــده، این شهر را برای 
میزبانی انتخاب کردند.

هــر ۲ تیــم ۲۲ امتیازی 
هســتند، اما ســپاهان به دلیل 

تفاضل گل بهتر در رده دوم قرار دارد 
و پرســپولیس نزدیک تریــن تعقیب 
کننــده این تیم اســت. دیداری که به 
الکالســیکوی فوتبال ایران معروف 
اســت، همچــون فصل گذشــته در 
ورزشــگاه خالی از تماشاگر برگزار 
خواهد شد؛ اما هواداران زیادی پیگیر 

این بازی هستند.
صنعــت نفــت آبــادان - 

آلومینیوم اراک
صنعت نفت که با تساوی هفته 

گذشــته برابر فوالد خوزستان در 
منطقه ســقوط قرار گرفت و با 

۱۰ امتیــاز در رده پانزدهم 
ایســتاد، برای 

جبران نتایج ضعیفــش در این فصل 
باید از تیم مدعی آلومینیوم اراک امتیاز 

بگیرد.
شــاگردان خطیبی بــا ۲۱ امتیاز 
پشت سر پرســپولیس در رده چهارم 

هســتند و کوچک تریــن لغــزش از 
پرسپولیس و سپاهان در کنار پیروزی 
آلومینیوم در اراک تضمین کننده صعود 

این تیم به رده دوم است.
استقالل - فوالد

اســتقالل هفته گذشته 

با پیــروزی قاطــع برابر پدیــده راه 
صدرنشــینی خود را هموار کرد، اما 
این تیم برای تثبیت صدرنشــینی کار 
سختی دارد و باید تیم قدرتمند فوالد 

خوزستان را از پیش رو بردارد.
فوالد در ۷ بازی گذشته با هدایت 
نکونام صاحب ۳ پیروزی و ۴ تساوی 
شــده و اگر پیروزی این تیم در جام 

حذفی برابر شــهرداری نوشهر 

را در نظر بگیریــم، این آمار به ۴ 
پیروزی و ۴ تساوی می رسد.

البته اســتقالل هم از ۵ 
بازی گذشــته ۳ پیروزی و 
۲ تســاوی به دست آورده 
اســت و تنها تیم شکســت 
ناپذیر لیگ بیســت و یکم به شــمار 
می رود. به همین دلیل بازی فردا برای 
هر ۲ تیم ســخت است و نقش تعیین 

کننده ای در جدول لیگ دارد.
زمان برگزاری مســابقات 

هفته دوازدهم لیگ برتر
نســاجی مازنــدران - نفت 

مسجدسلیمان ۱۴:۳۰
پیکان - پدیده مشهد ۱۵:۰۰
تراکتور - ذوب آهن ۱۵:۰۰

گل گهرســیرجان - مــس 
رفسنجان ۱۵:۰۰

فجر سپاسی - هوادار ۱۵:۰۰
سپاهان - پرسپولیس ۱۶:۰۰

صنعت نفت آبادان - آلومینیوم 
اراک ۱۷:۰۰

استقالل - فوالد ۱۸:۰۰

گروه ورزشی- بارسلونا در هفته 
جاری باید اقدامات بزرگی انجام بدهد 
تا برای ســال جدید میالدی در مسیر 

موفقیت قدم بردارد.
با نزدیک شــدن به پنجره نقل و 
انتقــاالت ژانویه، بارســلونا یک هفته 
کلیدی را برای تالش جهت پایان دادن 
به مسائل مختلف پیش رو دارد تا سال 
جدیــد را با بهترین عملکرد خود آغاز 

کند.
ژاوی

 هرناندز به آبــی اناری ها کمک 
کرده است، اما تیم نیاز به تغییراتی دارد 
و شرایط ایده آل برای باشگاه این است 
که به محض باز شدن پنجره، چهره های 

جدیــدی را وارد دروازه کند تا کاتاالن 
بتواند در اســرع وقت با آنها همکاری 
کنند. البته برای اینکه خریداری شوند، 
باید حرکتی در جهت دیگر نیز وجود 
داشــته باشد، بنابراین مدیران بارسلونا 
در روزهای آینده مشغول خواهند بود.

ورود فران تورس
انتظار می رود فران تورس، بازیکن 
اســپانیایی در پنجره نقــل و انتقاالت 
زمستانی توسط بارسلونا جذب شود و 
انتقال او در وضعیت فعلی در اولویت 
است. با منچسترسیتی و همچنین با این 
بازیکن توافق شده است، به این معنی 
که اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، 
فران می تواند روز ســه شنبه)امروز( به 

عنوان بازیکن بلوگرانا معرفی شــود و 
بالفاصله تمرینات خود را با هم تیمی 

های جدید آغاز کند.
پرونده دمبله

یکی دیگر از مــوارد ضروری، و 
یکی از مواردی که باشــگاه برای حل 
آن زمان قــرار می دهد، قرارداد عثمان 
دمبله اســت که در پایان فصل به پایان 
می رسد. بارسلونا خواهان ماندن وینگر 
فرانسوی است، اما نمایندگان او ممکن 
است ایده های دیگری داشته باشند، در 
این صورت، باشــگاه باید از خروج او 
درآمد کسب کند، قبل از اینکه او بتواند 
با باشگاه دیگری پیش قرارداد ببندد و به 

صورت رایگان تیم را ترک کند.

رمپ خروجی
همانطور که بارها و بارها، از جمله 
توســط متئو آلمانی، مدیر بارســلونا، 
مشخص شده است، بارسلونا برای ثبت 
نام فران تــورس باید بازیکنان خود را 
جابجا کند و آنها می خواهند به سرعت 
این کار را انجام دهند. به نظر می رســد 
یوســف دمیر در راه خروج باشــد، در 
حالی که لوک دی یونگ ممکن اســت 
به مقصد کادیز برود و ســرجینو دست 
نیز ممکن است به آنجا منتقل شود زیرا 
او خواستار این است که دقایق بیشتری 

بازی کند.
ثبت قراردادها

باشــگاه تا ۳ ژانویه که پنجره نقل 

و انتقاالت به طور رســمی باز می شود 
نمــی تواند بازیکنان جدیدی ثبت کند 
و اولین حرکت بارســلونا این است که 
نام ســرخیو آگوئــرو را با نام دنی آلوز 
جایگزین کند. سپس، عالوه بر اضافه 
کردن فران تورس، ایده این اســت که 
نیکــو گونزالــس و گاوی را به عنوان 

بازیکنان تیم اصلی انتخاب کنند.

یک خرید دیگر
بلوگرانا عالوه بر دنی آلوز و فران 
تورس، خواهان خرید جدیدی است. 
درســت کردن اعداد و ارقام کار آسانی 
نخواهد بود، اما باشــگاه در جستجوی 
حرکت مناسب است و مایل است یک 
مهاجم دیگر یا شاید یک مدافع کناری 

به لیست تیم اضافه کند.

رقابت های هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال، موسوم به جام خلیج فارس امروز چهارشنبه
 برگزار خواهند شد.

هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال؛

سپاهان و پرسپولیس به دنبال رسیدن 
به صدر در زمین ثالث؛ استقالل در 

سودای تداوم شکست ناپذیری

گروه ورزشی-مهاجم ایرانی تیم فوتبال زنیت سن پترزبورگ قصد 
ندارد، در پنجره نقل و انتقاالت زمستانی این باشگاه را ترک کند.

به گزارش رســانه فرانسوی"کافه دو کامرس OL"، سایت هواداری 
باشــگاه لیون فرانسه، سردار آزمون قصد دارد 
قــرارداد خود را با زنیت به پایان برســاند. 
ایــن بازیکن ۲۶ ســاله تصمیم دارد پس از 
پایان قراردادش با باشگاه زنیت در تابستان 
۲۰۲۲ تمام پیشــنهاد های دریافت شــده را 

بررسی کند.
پیــش از این گزارش شــده بود که 
آزمــون برای مدت ۴.۵ ســال با لیون به 
توافق رسیده اســت.آزمون در این فصل 
در ۲۱ بــازی ۱۰ گل زده و ۴ پــاس گل 
داده اســت.ارزش این بازیکن ایرانی که 
تمام دوران بزرگسالی خود را در روسیه 

گذرانده، ۲۵ میلیون یورو است.

هفته کلیدی برای آینده بارسلونا آزمون در زنیت ماندنی شد

تیم والیبال دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
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