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گروه ورزشی- لیگ برتر فوتبال 
ایران در حالــی به هفته دوازدهم خود 
رسیده که می توان درباره مدعیان قهرمان 
حرف زد و از چندین تیم قدرتمند این 
فصــل نام برد که توان بــاال بردن جام 
قهرمانی بیست و یکمین دوره لیگ برتر 

را دارند.
یــک نکته بــارز و حائز اهمیت 
در مقایســه میان فصل جاری و فصل 
گذشــته، رقابتی تر شــدن مسابقات 
لیگ برتر اســت؛ به طوری که در هفته 
دوازدهم این فصل، ۲ تیم با بیش از ۲۲ 
امتیاز وجود دارد )استقالل با ۲۸ امتیاز 

و پرســپولیس با ۲۵ امتیاز( اما در لیگ 
بیســتم، بهترین عملکرد از آن تیم های 

استقالل و سپاهان با ۲۲ امتیاز بود.
در انتهای جدول هم فضا رقابتی تر 
از لیگ بیستم است. فصل گذشته به جز 
ماشین سازی ۴ امتیازی که در قعر جدول 
بود، ذوب آهن و نساجی با ۸ و ۹ امتیاز 
در جایگاه پانزدهم و چهاردهم جدول 
بودند اما در فصل جاری به جز پدیده با 
۳ امتیاز، سه تیم تراکتور، فجرسپاسی و 
نفت مسجد سلیمان با ۱۱ امتیاز در جدال 

برای بقا در لیگ برتر هستند.
با این پیش زمینه، نگاهی خواهیم 

داشت به وضعیت تیم های لیگ برتری 
در فصل جاری و فصل گذشته لیگ برتر 
و شرایط آن ها را بررسی خواهیم کرد که 

آیا پیشرفت کرده اند یا پسرفت؟
۱- استقالل: ۶+ امتیاز

شــاگردان فرهاد مجیدی در این 
فصل و در هفته دوازدهم، ۶ امتیاز بیش 
وضعیت مشــابه خود در لیگ بیستم 
کسب کرده اند و همین وضعیت نوید 
روزهای درخشان در ادامه فصل جاری 

برای آبی پوشان را می دهد.
۲- پرسپولیس: ۴+ امتیاز

دومیــن تیم لیگ برتــر به لطف 

پیروزی هــای اخیر خود در این فصل، 
از انتقــادات ابتدای فصل فاصله گرفته 
و حتی عملکرد بسیار بهتری نسبت به 
فصل گذشــته هم به جای گذاشته و ۴ 
امتیاز بیش از وضعیت مشــابه در لیگ 

بیستم کسب کرده است.
۳- سپاهان: بدون تغییر

شاگردان محرم نویدکیا که فصل 
جاری را طوفانــی آغاز کرده بودند، با 
سه شکست متوالی، در امتیاز ۲۲ طلسم 
شده اند. آن ها اگر از سه بازی اخیر خود، 
یک امتیاز هم می گرفتند، نسبت به فصل 
قبل پیشرفت داشتند اما فعال اوضاع بر 

وفق مراد سپاهانی ها نیست.
 +۶ اراک:  آلومینیــوم   -۴

امتیاز
شاگردان رسول خطیبی پدیده این 
فصل هستند. آن ها شروع بسیار خوبی 
در فصل جاری داشتند و در حال حاضر 
با ۲۱ امتیاز در جمع تیم های صدرنشین 
لیگ برتر هستند. اراکی ها در لیگ بیستم 
و در هفته دوازدهم فقط ۱۵ امتیاز کسب 

کرده بودند.

۵- مس رفسنجان: ۴+ امتیاز
مــس در دومین فصــل حضور 
خود در لیگ برتر پیشرفت کرده است. 
رفسنجانی ها با ۴ امتیاز پیشرفت نسبت 
به لیگ بیستم، در این فصل ۱۹ امتیاز و 

در رتبه پنجم جدول هستند.
۱۳- تراکتور: ۷- امتیاز

تیمی که روزگاری مدعی عنوان 
قهرمانی بود، در ادامه روند نزولی خود 
در فصول اخیــر، در هفته دوازهم این 
فصل، ۷ امتیاز کمتر از وضعیت مشابه 
در لیگ بیستم دارد. شاگردان سولدو در 
این فصل فقط ۱۱ امتیاز کسب کرده اند 
که کمتر از متوسط یک امتیاز به ازای هر 

بازی است.
۱۴- فجرسپاسی: -

فجرسپاسی در اولین فصل حضور 
خود در بازگشت به لیگ برتر، عملکرد 
قابل قبولی از خود به جای گذاشته و با 
نتایج اخیر خود اندکی سقوط داشته و 
به جمع تیم هایی پیوســته که در تالش 

برای بقا در لیگ برتر هستند.
مسجدســلیمان:  نفت   -۱۵

۵- امتیاز
نماینــده مســجد ســلیمان و 
قدیمی ترین تیم حــال حاضر فوتبال 
ایران نســبت به فصل گذشته ۵ امتیاز 
سقوط داشته و فعال ۱۱ امتیازی است. 
آن ها سال گذشــته و تا هفته دوازدهم 

۱۶ امتیاز کســب 

کرده بودند.
۱۶: پدیده: ۱۲- امتیاز

آخرین تیم لیگ برتر که از شرایطش 
برمی آید که در مسیرسقوط به لیگ دسته 
یک قرار دارد، در حال حاضر فقط سه 

تســاوی کســب کرده و با 

ســه امتیاز، قعرنشین است. آن ها سال 
گذشــته و در وضعیت مشــابه با این 
فصــل، ۱۵ امتیازی 

بودند.

گروه ورزشی- تیم ملی فوتبال 
زنان این روزها خود را برای حضور در 
مرحله نهایی مسابقات جام ملت های 
آسیا آماده می کند؛ رقابتی که نخستین 
تجربه ملی پوشــان به شمار رفته و پس 
از سال ها شکســت، ناکامی و تمرین 

بدست آمده است.
تیم ملی فوتبــال زنان که از زمان 
تشــکیل یعنــی ســال ۱۳۸۴ تاکنون 
تلخ ترین تجربیــات را در رقابت های 
برون مرزی کســب کرد، تنوانســت 
همچون تیم ملی فوتسال زنان در آسیا 

بدرخشد.
هرچند فوتبــال ما قدمت زیادی 
نــدارد اما نبــود اردوهای مســتمر و 
دیدارهــای تدارکاتی مســیر مدعی 
شدن در آســیا را به روی آنان بست. با 
این حال بنظر می رســد گام های اولیه 
برای تشکیل فوتبال زنان خوب و روبه 
رشد بوده اســت. نمونه آن را می توان 
در برگــزاری دیدارهــای تدارکاتی با 
تیم های اروپایی و اســتخدام سرمربی 

خارجی مشاهده کرد.
ملی پوشان در نخستین تجربه در 
ســال ۸۴ با حضور در مسابقات غرب 
آسیا به مقام دوم بسنده کردند و اردن هم 
به قهرمانی رسید. در سال ۱۳۸۵ دیدار 
تدارکاتی خوبی برای آنها در نظر گرفته 
شد و به مصاف تیم آلمانی برلین رفته و 
 البته در ۲ بازی با این تیم تن به شکست 

دادند.
امــا نکته جالب توجه این بود که 
در سال ۱۳۸۹ رنکینگ تیم ملی فوتبال 
زنان باالتر از تیم ملی فوتبال مردان بود و 
با این دیدار دوستانه در رنکینگ جهانی 

رتبه ۵۵ را بدست آورد.
فدراسیون فوتبال در ۱۳۸۶ برای 
نخستین بار هدایت تیم ملی فوتبال زنان 
را به یک سرمربی چینی سپرد تا بتواند 
از مرحله پلی آف به مرحله گروهی جام 
ملت ها صعود کند. آنها در نخســتین 
دیدار از دور رفت برابر هندوســتان ۳ 
بــر یک بازی را واگذار کرده اما در دور 
برگشت این بازی ها ملی پوشان انتقام 
شکست را با نتیجه ۴ بر یک برابر هند 

گرفته و به مرحله گروهی راه یافتند.
اما تیم ایران در این مرحله در دیدار 
اول برابر ویتنام ۴ بر یک شکست خورد 
و بازی دوم را ۲ بر یک به میانمار واگذار 
کرد و در بازی سوم دختران ایران موفق 
شــدند ۳ بر ۲ تایوان را شکست دهند 
 اما در نهایت از صعود به مرحله نهایی 
بازماندند. در تیر ماه ۱۳۸۹ رقابت های 
مقدماتــی برای حضــور زنان در جام 
ملت های ۲۰۱۰ آسیا به جهت شرکت 
در جام جهانی ۲۰۱۱ آلمان آغاز و ایران 
با ازبکستان و تایلند همگروه شد. ایران 
با نتیجه عجیــب ۸ بر یک برابر تایلند 
شکست و برابر ازبکستان نیز چهار گل 
خــورد اما در نهایت به مرحله گروهی 

مسابقات آسیایی اردن راه یافت. آنها در 
این مرحله نیز ۴ بر صفر از سد فلسطین 
گذشــته و ۲ بر یک بحرین را شکست 
داده و در دیدار برابر اردن به تســاوی 
یک بر یک دســت یافته و به دور بعد 
صعــود کردند اما دختران ایران در دور 
دوم به دلیل کارشــکنی ناظر مسابقه، 
مجوز حضور در مسابقات را به دست 
نیاورده و از دور رقابت ها حذف شدند.
فوتبــال زنــان؛ از فرش به 

عرش
فدراســیون فوتبال برای حضور 
تیم ملــی فوتبال زنان در مســابقات 
مقدماتــی المپیک ۲۰۱۶ چین تایپه، ۲ 
دیدار تدارکاتی با ازبکستان برگزار کرد.

مســابقات  مقدماتــی  دور  در 
گزینشی المپیک ملی پوشان با تیم های 

چین تایپه و الئوس همگروه شــدند. 
دختــران ایــران الئــوس را ۵ بر یک 
شکست دادند و بازی برابر چین تایپه 
را یک بر صفر واگذار کرده و باز هم از 

صعود بازماندند.
در نهایــت پس از چهار ســال 
ملی پوشــان باید در دور اول مقدماتی 
بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو شرکت 
مــی کردنــد و پیــش از آن دو دیدار 
تدارکاتــی با بالروس داشــتند که در 
هــر دو بازی یک بــر صفر و ۲ بر یک 

شکست خوردند.
تیم ملــی فوتبال زنــان در دور 
اول مقدماتــی بازی های المپیک با  با 
تیم های هنــگ کنگ و لبنان هم گروه 
شــد و با یک پیروزی و یک تســاوی 
ضمن سرگروهی به مرحله بعدی این 

رقابت ها راه پیدا کــرد. دختران پیش 
از حضــور در مرحله دوم مســابقات 
گزینشی المپیک با هدف بهره مندی از 
آمادگی بیشتر در رقابت های چهارجانبه 
هند شرکت کرده و به مصاف تیم میزبان 
و میانمار و نپال رفتند که در هر سه دیدار 

برگزار شده تن به شکست دادند.
آنهــا در مرحله دوم مســابقات 
گزینشی المپیک در گروه دوم تنها یک 
برد برابر فلسطین کسب کرده و مقابل 
چین تایپه و فیلیپین شکست خوردند 
و تیم ملی فوتبال زنان ایران اینگونه از 
حضور در مرحله مقدماتی بازی های 
المپیــک ۲۰۲۰ بازماند و حتی مدتی 
هم به دلیل نبود بازی های دوســتانه از 

رنکینگ جهانی حذف شد.
امــا دختران ایــران از خرداد ماه 
۱۴۰۰ فعالیت هــای خود را پس از ۲ 
ســال تعطیلی برای حضور در مرحله 
مقدماتــی جــام ملت های آســیا از 
ســرگرفتند و فدراسیون فوتبال هم ۲ 
دیدار دوستانه برای ملی پوشان برگزار 
کرد اما دختران برابر تیم های بالروس 
و ازبکستان شکست سنگینی را متحمل 
شدند. هر چند این دیدارها سبب شد 
تا تیــم ملی فوتبال زنــان به رنکینگ 
جهانــی بازگردد. مرحله مقدماتی این 
رقابت هــا از ۲۱ شــهریور تا ۳ مهرماه 
۱۴۰۰ به صورت متمرکز برگزار شــد 
و ملی پوشــان در نخستین دیدار خود 

با شکســت ۵ بر صفر بنگالدش آغاز 
قدرتمندانه ای در این تورنمنت داشته و 
در ادامه نیز امروز با پشت سر گذاشتن 
اردن، برای نخستین بار موفق به صعود 
به مرحله نهایی جــام ملت های زنان 
آسیا شــده اند. رقابتی که با حضور ۱۲ 
تیــم از ۳۰ دی تــا ۱۷ بهمن ماه در هند 
برگزار می شود و تیم ملی فوتبال زنان 
در نخستین بازی باید به مصاف میزبان 
بــرود و پس از آن هــم در گروه  A با 
تیم های چین و چین تایپه بازی خواهد 
کــرد. چین، چین تایپه و هند به ترتیب 
در رتبه هــای ۱۷، ۴۰ و ۵۷ رده بنــدی 
فدراسیون بین المللی فوتبال قرار داشته 
و در میان تیم های آســیایی به ترتیب 
چهارم، هشتم و یازدهم هستند. ایران 

تیم ۷۲ جهان و ۱۴ آسیا است.
ملی پوشــان در حالی راهی این 
مسابقات می شوند که تنها به چند دیدار 
دوستانه داخلی بسنده کردند و به گفته 
مسووالن فدراسیون هیچ کشوری برای 
 بازی دوستانه با ایران اعالم آمادگی نکرده

 است. حال باید دید که دختران ایرانی 
در نخســتین تجربه بــرای حضور در 
مرحله نهایی جام ملت های آســیا چه 
عملکردی از خود نشــان می دهند و 
آیا آن شکســت های تلخ و ناکامی ها 
می تواند برگ زرینــی برای آنها برای 
رســیدن به موفقیت در جام ملت های 

آسیا باشد؟

گروه ورزشی- تیم ملی فوتبال 
زنان این روزها خود را برای حضور در 
مرحله نهایی مسابقات جام ملت های 
آسیا آماده می کند؛ رقابتی که نخستین 
تجربه ملی پوشــان به شمار رفته و پس 
از سال ها شکســت، ناکامی و تمرین 

بدست آمده است.
ترنکینگ جهانی بازگردد. مرحله 
مقدماتی این رقابت ها از ۲۱ شــهریور 
تا ۳ مهرمــاه ۱۴۰۰ به صورت متمرکز 
برگزار شــد و ملی پوشان در نخستین 
دیــدار خــود با شکســت ۵ بر صفر 
بنگالدش آغــاز قدرتمندانه ای در این 
تورنمنت داشــته و در ادامه نیز امروز با 
پشت سر گذاشتن اردن، برای نخستین 

بار موفق به صعود به مرحله نهایی جام 
ملت های زنان آسیا شــده اند. رقابتی 
کــه با حضور ۱۲ تیــم از ۳۰ دی تا ۱۷ 
بهمن ماه در هند برگزار می شود و تیم 
ملی فوتبال زنان در نخستین بازی باید 
بــه مصاف میزبان برود و پس از آن هم 
در گروه  A با تیم های چین و چین تایپه 
بــازی خواهد کرد. چین، چین تایپه و 
هند به ترتیب در رتبه های ۱۷، ۴۰ و ۵۷ 
رده بندی فدراسیون بین المللی فوتبال 
قرار داشته و در میان تیم های آسیایی به 
ترتیب چهارم، هشتم و یازدهم هستند. 

ایران تیم ۷۲ جهان و ۱۴ آسیا است.
ملی پوشــان در حالی راهی این 
مســابقات می شــوند که تنها به چند 

دیدار دوســتانه داخلی بسنده کردند 
و بــه گفته مســووالن فدراســیون 
هیچ کشــوری برای بازی دوســتانه 

 با ایــران اعالم آمادگــی نکرده
 است. 

حــال باید دیــد که 
دختران ایرانی در نخستین 
بــرای حضور  تجربــه 
در مرحلــه نهایــی جام 

آسیا  ملت های 
عملکردی  چه 

از خــود نشــان 
می دهنــد و آیــا آن 

شکســت هــای تلــخ و 
ناکامی هــا می توانــد برگ 

زرینــی بــرای آنها برای رســیدن به 
موفقیت در جام ملت های آسیا باشد؟

گروه ورزشی- با تصمیم فرهاد 
مجیدی، رشــید مظاهری ستاره فصل 
گذشته استقالل در اختیار باشگاه قرار 
گرفتــه تا بدترین دوران فوتبالی اش را 

سپری کند.
رشید مظاهری بدون تردید یکی 

از ستاره های استقالل 
گذشته  فصل  در 
بود؛ او که با انجام 
بازی های خوب 
مســابقات  در 
زیــادی کمک 

حال تیمش بود، امسال هم با حواشی 
فراوان در نهایت در اســتقالل ماند اما 
به غیر از حــدود ۸۰ دقیقه حضور در 
بازی بــا ذوب آهن)آنهم به عنوان یار 
تعویضــی( دیگر برای آبی ها به میدان 

نرفته است.
شــاید کمتر کسی تصور می کرد 
مظاهری در ۸ بازی متوالی در لیســت 
۲۰ نفره استقالل هم قرار نگیرد و تنها 
جایی که پیراهن استقالل را می پوشد 
در تمرینات این تیم باشد. در روزهایی 
که سیدحسین حسینی درون چارچوب 
استقالل مقتدر نشان داده و در روزهای 
اوج فوتبالــش قــرار گرفته و علیرضا 
رضایــی جوان هم یــک گلر خوب 
و آینده دار نشــان داده، طبیعی اســت 
مظاهری به عنوان دروازه بانی که در تیم 
های بزرگی فوتبال بازی کرده و همواره 
یک گلر خوب نشــان داده و بارها به 
تیم ملی نیز رسیده از شرایط ناراحت 
باشــد. او که یکبار هم در مصاحبه ای 
این ناراحتــی را علنی و اعالم کرد در 
بهترین شرایط جســمانی قرار دارد، 
حاال با تصمیم جدی تر فرهاد مجیدی 
هم روبه رو شــده است. امروز باشگاه 
اســتقالل اعالم کرد بــه دلیل تخلف 
انضباطی در تمرین روز پنجشنبه ۹ دی 
مظاهری را در اختیار باشگاه قرار گرفته 
و قرار اســت این دروازه بان به جلسه 

کمیته انضباطی باشگاه برود تا تکلیفش 
روشن شود.

در این خصوص گفته می شــود 
در تمرین روز گذشــته مجیدی برای 
رســیدگی به امور شخصی زود محل 
تمریــن را ترک کرده اســت؛ بعد از 
خروج سرمربی از محل تمرین رشید 
مظاهری در چند نوبت در برنامه های 
تاکتیکی اخالل ایجاد کرده و بیشتر از 
وظایــف خود به عنوان یک بازیکن، با 
نفرات جوان صحبت های فنی کرده که 
این موضوع توسط کادرفنی به گوش 
مجیدی رسیده و او تصمیم گرفته این 
دروازه بــان را در اختیار باشــگاه قرار 
بدهد. جالب اینکه نامه قرار گرفتن در 
اختیار باشگاه نیز همان دیروز به دست 
مظاهری رسیده است. درباره مظاهری 
طی هفته های گذشته شایعات زیادی 
پیرامون جدایی اش از استقالل مطرح 
بود؛ اگرچه فرهاد مجیدی قبل از دیدار 
با فوالد اعالم کرد که به جدایی مظاهری 
از تیم رضایت نمی دهد و هیچ بازیکنی 
را از دســت نخواهد داد، اما مشخص 
اســت که این دروازه بان که همواره در 
اوج بوده، بدش نمی آید برای خروج از 
شرایطی که این فصل نصیبش شده،  از 
جمع آبی های پایتخت جدا شــود. بی 
تردید اتفاقات اخیر می تواند به شایعات 
جدایی این دروازه بان دامن بزند تا چند 

هفته بعد که نقل و انتقاالت زمســتانی 
شــروع شــود، تیم های زیادی برای 
جذب این دروازه بان با باشگاه استقالل 

وارد مذاکره شوند.
چیــزی که مشــخص اســت، 
مظاهری بدترین روزهای فوتبالی اش 
را سپری می کند؛ او روزی که رضایت 
فرهــاد مجیدی را برای بازگشــت به 
استقالل گرفت، هرگز تصور نمی کرد 
چنین شــرایط عجیبــی را در این تیم 
تجربه کند و به یک سکونشــین کامل 
تبدیل شــود. حاال به خاطر مســائل 
انضباطــی هم در اختیار باشــگاه قرار 
گرفته تا حتی فرصت سکونشینی را هم 
از دست بدهد! اتفاقی که می تواند رشید 
را به سمت در خروجی باشگاه استقالل 
سوق بدهد و برای او اتفاقات دیگری 
را رقم بزند. مســاله ای که خودش هم 
در مصاحبه چندی قبل به آن اشاره کرد 
و البته واکنشی از سوی فرهاد مجیدی 
و ســایر اعضای کادرفنی و مدیریتی 

استقالل به همراه نداشت.
حال باید تا نیم فصل رقابت های 
لیــگ برتر صبر کرد و دید چه اتفاقاتی 
حول مظاهــری رخ خواهد داد. اینکه 
آیا او به شرایط کسالت بار در استقالل 
ادامه می دهد یا اینکه رضایت مسئوالن 
باشــگاه برای جدایی را جلب خواهد 

کرد.

یک مقایسه میان لیگ بیستم و بیست ویکم فوتبال نشان می دهد که فصل جاری با رقابت فشرده تری برای قهرمانی، 
کسب سهمیه و یا بقا در لیگ برتر همراه است.

بهترین نسخه استقالل در 
مسیر قهرمانی

برتــر  لیــگ  مســابقات  برگشــت  دور  ورزشــی-  گــروه 
 والیبــال از امــروز یکشــنبه بــا برگــزاری ۷ دیــدار آغــاز خواهــد

 شد.
مرحله برگشت مسابقات لیگ برتر والیبال از امروز یکشنبه به میزبانی 
شــهرهای ارومیه، مریوان، رفســنجان، گرگان، تهران، رامسر و گنبد آغاز 
می شــود. دو تیم تهرانی پیکان و سایپا از ساعت ۱۶ در خانه والیبال مقابل 

هم صف آرایی خواهند کرد. 
شــاگردان پیمان اکبری که بازی رفت را با پیــروزی مقابل نارنجی 
پوشــان پشت سرگذاشتند فردا برای برد دیگر به زمین خواهند رفت. تیم 
ســایپا نیز که شرایط خوبی در مرحله رفت نداشت، با ۴ پیروزی در مکان 
ســیزدهم جدول رده بندی قرار گرفت و امروز برای پیروزی مقابل پیکان 

صف آرایی خواهد کرد.
تیم صدرنشین ســپاهان که تنها شکست خود را در دیداری عجیب 
در هفته آخر مرحله رفت مقابل تیم قعرنشــین آذرباتری تجربه کرد فردا 

میهمان تیم مس رفسنجان است.
عظیم جزیده در تیم شــهرداری گنبــد که در آخرین روزهای نقل و 
انتقاالت به یک باره دســتش خالی شــد و دو پشت خط زن این تیم ساز 
جدایی کوک کردند فردا مقابل تیم متحول شــده شهداب یزد قرار خواهد 
گرفت. علیرضا طلوع کیان هدایت شــهدابی ها را برعهده دارد که آزمون 

سختی برای او در بازی نخست است.
برنامه دیدارهای هفته چهاردهم لیگ برتر والیبال؛

آذرباتری ارومیه - فوالد سیرجان - سالن غدیر - ساعت ۱۶
راه یاب ملل مریوان - شهرداری ارومیه - زاگرس مریوان - ساعت ۱۶

مس رفسنجان - فوالد سپاهان - سالن ۹ دی - ساعت ۱۶
پاس گرگان - هراز آمل - امام خمینی گرگان - ساعت ۱۶

پیکان تهران - سایپا تهران - خانه والیبال - ساعت ۱۶
هورسان رامسر - شهرداری ورامین - شهید صدر - ساعت ۱۶

شهرداری گنبد - شهداب یزد - المپیک گنبد کاووس - ساعت۱۶

آغاز دور برگشت لیگ برتر؛ جدال 
خودروسازان در خانه والیبال

فوتبال زنان؛ از فرش به عرش
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