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عملکرد ضعیف استقالل در آزادی
بررسی آماری نشان می دهد که استقالل در بازی های خانگی در رقابت های لیگ 

برتر عملکرد خوبی نداشته و در ۸ بازی تنها ۲ برد کسب کرده است.
به گزارش ایسنا، تیم فوتبال استقالل با پایان یافتن نیم فصل رقابت های لیگ برتر 
با ۲۷ امتیاز در جایگاه چهارم مســابقات ایستاد. آبی پوشان پایتخت از ۱۵ بازی اول 
خود، ۷ برد کسب کردند و ۶ نتیجه مساوی و ۲ باخت، حاصل کار شاگردان ساپینتو 

در نیم فصل اول لیگ برتر بود.
یکی از نکات قابل توجه نتیجه گیری اســتقالل در نیم فصل اول رقابت های لیگ 
برتر، عملکرد متفاوت این تیم در بازی های خانگی و خارج از خانه اســت. شاگردان 
ســاپینتو ۸ بازی خانگی در نیم فصل اول این مســابقات داشــتند کــه ۲ پیروزی، ۵ 

مساوی و یک باخت حاصل کار این تیم تا پایان نیم فصل بوده است.
این آمار در مقایســه با فصل گذشته استقالل، متفاوت به نظر می رسد. آبی های 
پایتخــت که در فصل گذشــته موفق به کســب عنوان قهرمانی شــدند،   از ۷ بازی 
خانگی خود، موفق شــدند ۵ پیروزی و ۲ تساوی به دست بیاورند و عنوان قهرمانی 

نیم فصل را از آن خود کنند.
در این فصل از رقابت های لیگ برتر، نساجی موفق ترین تیم در بازی های خانگی 
بود. این تیم در ۸ بازی خانگی خود، ۴ برد، ۳ تســاوی و یک باخت به دســت آورده 

است.
عملکرد  بهتر  استقالل  در  بازی های  خارج  از  خانه

آبی پوشــان پایتخت برخالف  مصاف های خانگــی، در رقابت های خارج از خانه 
عملکرد بهتری داشــته اند. اســتقاللی ها ۷ بــازی خارج از خانــه در نیم فصل اول 
داشــتند که ۵ پیروزی، یک تســاوی و یک باخت حاصل کار این تیم در این رقابت ها 

بوده است.
این آمار در قیاس با فصل گذشــته هم مقداری تفاوت دارد. اســتقالل در فصل 
گذشته، از ۸ بازی خارج از خانه  نیم فصل اول، ۵ پیروزی و ۳ تساوی به دست آورده 

است و موفق به کسب ۱۸ امتیاز در بازی های خارج از خانه شده است.
در ایــن فصل از رقابت های لیگ برتر، پرســپولیس موفق تریــن تیم در بازی های 
خارج از خانه بوده اســت. شــاگردان یحیی گل محمدی همچون اســتقالل فصل 
گذشته موفق شدند از ۸ بازی خارج از خانه، ۵ پیروزی و ۳ تساوی به دست بیاورند.

هم تیمی سابق نکونام در  اوساسونا
شاگردش شد

تیم فوتبال فوالد خوزستان یک مهاجم اسپانیایی جذب کرد. روبرتو تورس مهاجم 
۳۳ســاله اسپانیایی که در تیم اوساسونا توپ می زد، پس از مذاکره با مسئوالن باشگاه 
فوالد، رســما به عضویت این باشگاه درآمد. تورس که به مدت ۱۸ سال و از رده سنی 
جوانان در تیم اوساســونا شــاغل بود، مدتی پیش، پس از خداحافظی از این تیم برای 
مذاکره وارد ایران و خوزستان شد و در نهایت قرارداد رسمی خود را امضا کرد. تورس 
که در اوساســونا هم تیمی جواد نکونام بود، اینک به عنوان شاگرد زیر نظر او در فوالد 
کار خواهد کرد. او در جام حذفی، دیدار تیم فوالد و خوشه طالیی را که با برد شاگردان 
نکونام همراه بود، نظاره گر بود. پس از ســعید واســعی، تورس دومین خرید زمستانه 

فوالد است.

سرمربی تیم ملی فوتسال زنان انتخاب شد
فروزان ســلیمانی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتســال زنان انتخاب شد. با حکم 
مهدی تاج، رئیس فدراســیون فوتبال، فروزان ســلیمانی به عنوان سرمربی تیم ملی 
فوتسال زنان انتخاب شد. سلیمانی پیش از این هم هدایت تیم ملی را بر عهده داشت 
و چنــد دوره اردوی تدارکاتی برگــزار کرد. او اکنون باید تیم ملــی را آماده حضور در 
مســابقات فوتسال آسیای مرکزی موسوم به کافا کند. مســابقات کافا از ۵ تا ۱۱ بهمن  
به میزبانی تاشــکند ازبکســتان برگزار می شــود و تیم ایران نیز به این رقابت ها اعزام 

خواهد شد.

عملکرد ضعیف پاکدامن در مسابقات 
شمشیربازی تونس

ملی پوش شمشــیربازی بازی ایران در اولین بازی جدول اصلی مســابقات تونس 
شکســت خورد و حذف شــد. به گزارش ایســنا، جــدول اصلی مســابقات گرندپری 
شمشــیربازی سابر تونس امروز (یکشنبه) برگزار شد و تنها نماینده باقی مانده ایران نیز 
در بازی اول شکســت خورد و کنار رفت. علی پاکدامن که مستقیم در جدول اصلی به 
رقابت پرداخت، در مرحله یک ســی و دوم نهایی مقابل ویلیام درای از بریتانیا با نتیجه 
۱۵ بر ۱۲ شکســت خورد و حذف شــد. پیش از این محمد رهبــری در دور اول جدول 
مقدماتی شکســت خورده بود و محمد فتوحی نیز از مرحله گروهی صعود نکرد. به 
این ترتیب سه شمشیرباز ایران عملکرد ضعیفی در مسابقات تونس داشتند و موفق به 
کســب نتیجه قابل قبولی نشدند. پیمان فخری سرمربی پیشین تیم ملی به عنوان داور 

در این مسابقات به قضاوت پرداخت.
رنکینگ سابریست های ایران در مسابقات تونس:

۳۶- علی پاکدامن
۹۸- محمد رهبری

۱۱۴- محمد فتوحی
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بهرام حیدری رامشــه: همین چنــد روز پیش بــود که خبر 
درگذشــت جانلوکا ویالی، فوتبالیست و اســطوره ارزشمند 
ایتالیایی، جهان فوتبال را در شوک فرو برد. بازیکنی که عالوه 
بر فوتبال در زندگی هم انســان باارزشــی بــود . بنا بر گواهی 
هم تیمی هایــش، ویالی انســانی بزرگ منش بــود که حجم 
عظیمی از انســانیت را در درونش جــا داده بود . قبل تر از آن 
اما خبر درگذشــت سینینشــا میهایلوویچ صرب که او هم در 
حال مبارزه با ســرطان بــود، در خبرگزاری ها مخابره شــد. 
مردم ایران با گلی که در جام جهانی از ضربه ایســتگاهی از 
او دریافــت کردند، احتماال او را به یــاد می آورند. اینها اولین 
نفراتی نیســتند که در مبارزه با ســرطان شکست می خورند 
و قطعــا آخرین نفرات نیز نخواهند بود. اما انســان هایی هم 
هستند که به جای قبول شکست در مقابل سرطان، شروع به 
مبــارزه با آن می کنند ؛ آنها ترجیح می دهند به جای اینکه در 
گوشه ای بنشینند تا مرگ سراغ شان بیاید، با سرطان و به نوعی 
با مرگ چنگ در چنگ هم بیندازند. یکی از این افراد سباستین 
هالر مهاجم ۲۸ ســاله اهل ساحل عاج تیم دورتموند آلمان 
اســت؛ زمانی که پس از یک فصل بسیار رؤیایی در آژاکس و 
به ثمر رساندن گل های متعدد و پاس گل های بسیار کلیدی، 
از ســوی اســتعدادیاب های زبده و کاربلد تیم دورتموند زیر 
ذره بیــن قرار گرفت. هالر در فصــل ۲۰۲۱- ۲۰۲۲ در ۳۱ بازی 
بــرای آژاکس موفق بــه زدن ۲۱ گل و هفت پاس گل شــده 
بود؛ آماری جالب و خیره کننده که نشان می داد بازیکن بسیار 
با استعداد و گل زنی اســت. با دریافت پیشنهاد از دورتموند، 
زمان رؤیاپردازی جدیدی فرا رسیده بود. با پیشنهاد ۳۵ میلیون 
یورویی از آژاکس به دورتموند پیوســت. رفت که جانشــین 

ارلینگ هالندی شــود که به منچستر سیتی پیوسته بود . ولی 
داســتان آن گونه که می خواســت پیش نرفت . در تست های 
پزشــکی متوجه شد به ســرطان بیضه مبتال شده است. تنها 
بعد از دو جلســه تمرین مجبور به ترک تمرینات شد. حاال دو 
راه وجود داشــت؛ این رؤیاپردازی را برای همیشه رها کند یا 
بجنگد و پیروز شــود . نکته ای که وجود داشت، روحیه بسیار 
باالی او برای بازگشــت به میادین بود. در یک مصاحبه اعالم 
کرده بود قادر به انجام همه کارهای قبل از ســرطان اســت. 
همچنین گفته بود که می خواهد هر چه ســریع تر به میادین 
بازگردد و از نظر او هیــچ محدودیتی برای حضور در میادین 
ندارد و فقط محدودیتی که برای بازی کردن دارد، نظر مخالف 
کادر پزشــکی اســت! با این روحیه مثال زدنــی هفت ماه با 
سرطان جنگید و در نهایت موفق شد سرطان را شکست دهد.

بعد از پشت سر گذاشتن ســرطان، در یک بازی دوستانه 
مقابل بازل، در دقیقه ۶۱ وارد زمین شــد و تنها هفت دقیقه 
زمان نیاز داشــت تا استعداد فوتبالی و روحیه باالی خودش 
را به رخ جهانیان بکشــد . در این هفت دقیقه موفق به ثبت 
هت تریک شــد. موفقیت او در به ثمر رساندن گل، موجی از 
خوشحالی و شــادی را بین هم بازیان و طرفداران دورتموند 
رقم زد. فریادهای بی امان او پس از به ثمر رساندن گل در نوع 
خود بسیار جالب بود. پس از به ثمر رساندن گل، هم تیمی ها 
و مربیان او واکنش های بســیاری که نشــان از خوشــحالی 
آنها داشــت، نشان دادند. او نشان داد با داشتن روحیه عالی 
می توان بر ســرطان غلبه کرد. امیدواریم بتواند همین روند 
را حفظ کند و در مســابقات بعدی به موفقیت های بیشتری 

دست پیدا کند.

تیم ملی هندبال ایران در شرایطی در بیست وهشتمین دوره 
رقابت هــای قهرمانی جهان هندبال که به میزبانی مشــترک 
دو کشــور کرواسی و ســوئد برگزار می شود به میدان رفته که 
نمایش قابل قبولی داشــته اســت. ایران در نخستین بازی با 
ارائه یک نمایش دلچسب و تماشایی با اختالف یک گل از سد 
شیلی گذشــت تا برای ادامه رقابت ها امیدوار بماند. البته که 
هم گروهی با مونته نگرو و اسپانیا از همان ابتدا مشخص کرده 
بود کار ساده ای پیش روی بازیکنان تیم ملی نیست. بااین حال، 
ایران در این دوره از بازی ها نشــان داد حســابی متحول شده 
و مزد زحماتش را گرفته اســت. تیم ملــی در دومین بازی و 
بــا وجود ارائه یک بازی قابل قبول برابر مونته نگرو شکســت 
خورد ولی نتیجه نزدیک ۳۴ بر ۳۱ در همان دیدار نشــان داد 
کــه رقبای گردن کلفــت اروپایی باید برای به برتری رســیدن 
مقابل تیم منســجم ایران زحمــت زیادی بکشــند. ایران در 
حالــی دومین بازی اش را در این رقابت ها واگذار کرد که جای 
امیدواری زیادی نشــان داد. به طــوری که حتی بازیکنان تیم 
ملی هم با وجود شکســت برابر مونته نگرو از سبک بازی تیم 
ابراز خوشحالی کردند. پویا نوروزی نژاد یکی از ستاره های ایران 
در این بازی ها می گویــد: «واقعا از بازی برابر مونته نگرو کیف 
کــردم. ۶۰ دقیقه بازیکنان از جان مایه گذاشــتند و این خیلی 
خوب اســت. ما تیم جوانی داریم، اما باتجربه مقابل تیم های 
اروپایی بازی می کنیم و این قطعا لذت بخش است. برنامه ما 
این بود که مونته نگرو را شکست دهیم و برای باخت به میدان 
نرفته بودیم. همین که با تیم های سطح باال و باتجربه اروپایی 
۶۰ دقیقه پایاپای بجنگیم برای ما یک انگیزه است تا بدانیم در 
هر بازی تجربه بهتری از نظر بازی تیمی کســب می کنیم. این 

مســابقات می تواند برای تیم ما یک مدرسه باشد و می توانیم 
هماهنگ شویم و چیزهای جدید یاد بگیریم. با اینکه باختیم، 
خوشــحالم، چون ۶۰ دقیقه تیم ما یکدل جنگید». ایران ولی 
امشب در سخت ترین بازی گروه باید به مصاف تیم قدرتمند و 
مدعی اسپانیا برود که سابقه دو طالی جهان دارد. اسپانیا در 
همین گروه صدرنشین است و ایران فعال در رده سوم ایستاده 
اســت. روی کاغذ برنده این بازی که قرار اســت از ساعت ۲۳ 
به وقت تهران شروع شــود، اسپانیاست ولی انگیزه بازیکنان 
تیم ملی نشــان داده که در این دوره از بازی ها نمی شود هیچ 
نتیجه ای برای آنها قابل تصور بود. درست است که اسپانیای 
۴ امتیــازی که دو بازی قبلی اش را برده دلش نمی خواهد اما 
و اگری باقی بگذارد ولی ایران با یکی، دو دروازه بان برجســته 
و البته جوانانی که به خوبی خواسته های سرمربی را در زمین 
پیــاده می کنند، می تواند هر تیمی را غافلگیر کند. حتی اگر آن 
تیم اســپانیای نامدار و مدعی باشــد. این موضوعی است که 
پویــا نوروزی نژاد هم به آن اشــاره می کند و می گوید: «از بعد 
از بازی با مونته نگرو سعی کرده ایم روی بازی با اسپانیا تمرکز 
کنیم. باید به بازی اســپانیا فکر کنیم. اســپانیا از بهترین های 
اروپاســت، مدال های زیادی در جهــان و اروپا دارد و بازیکنان 
آن در لیگ هــای معتبر بازی می کننــد. اگر ما هم یک هندبال 
اصولی بازی کنیــم هیچ چیزی بعید نیســت و می توانیم ۶۰ 
دقیقه در زمین برای بهترین نتیجه بجنگیم». در گروه نخست 
رقابت های قهرمانی جهان، اسپانیا با ۴ امتیاز صدرنشین است 
و تیم هــای مونته نگرو و ایران هرکدام بــا ۲ امتیاز در رده های 
بعدی ایستاده اند. شــیلی تنها تیم بدون امتیاز این گروه است 

که در دیدار بعدی باید به مصاف مونته نگرو برود.

بــا وجود برگــزاری رقابت های هفته پانزدهم لیــگ برتر فوتبال ایــران، رقابت های 
نیم فصل نخســت به پایان نرسید؛ چون دیدار تیم های آلومینیوم اراک و گل گهر سیرجان 
که قرار بود در هفته سیزدهم برگزار شود، به دلیل بارش برف در اراک لغو شد و به زمان 
دیگری موکول شد و معوق شدن این مسابقه باعث شد تا پرونده رقابت های نیم فصل اول 
باز بماند و حاال قرار اســت تقابل شاگردان مهدی رحمتی و امیر قلعه نویی امروز برگزار 
شود. آلومینیوم اراک در نیم فصل نخست لیگ بیست ودوم در ۱۴ مسابقه، پنج برد و چهار 
مســاوی و پنج باخت دارد و شــاگردان مهدی رحمتی برای تکمیل روند سینوسی خود 
فقط به یک تساوی در دیدار امروز نیاز دارند! شاگردان رحمتی در چهار بازی اخیر، دو برد 
و دو باخت را تجربه کرده اند و در هفته پانزدهم مقابل فوالد متحمل شکســت شدند و 

برای صعود به جمع شش تیم برتر جدول، باید مقابل گل گهر به پیروزی برسند. در سوی 
دیگر، گل گهر ســیرجان با یک بازی کمتر نسبت به سایر مدعیان در جدول ۲۷ امتیازی و 
هم امتیاز با اســتقالل و سپاهان است؛ اما شاگردان امیر قلعه نویی این فرصت را دارند تا 
با پیروزی در مســابقه امروز برابر آلومینیوم در اراک، بتوانند با ۳۰ امتیاز به تنهایی به رتبه 
دوم جــدول صعود کنند و در فاصله دو امتیازی با پرســپولیس کار خود را در نیم فصل 
نخســت به پایان برسانند. البته در کنار حساســیت های موجود، تقابل سرمربیان دو تیم 
هم درخورتوجه است. مهدی رحمتی و امیر قلعه نویی همواره در سال های اخیر روزگار 
پرچالشــی را با هم گذرانده اند؛ از دوره همکاری شــان در استقالل که رحمتی دروازه بان 
بود و قلعه نویی روی نیمکت آبی ها می نشست تا درگیری فراموش نشدنی آنها در دوئل 

استقالل-تراکتور و سپس آشتی کنان شان که باعث شده تا رابطه رحمتی و قلعه نویی در 
گرم ترین حالت قرار بگیرد. به نظر می رسد در بازی امروز هم رفاقت گرم و صمیمی میان 
ســرمربیان دو تیم برقرار باشد و باید در انتظار برخورد گرم دو استقاللی سابق بود.  پیام 
حیدری با اعالم کمیته داوران مســئولیت قضاوت در آخرین مسابقه نیم فصل نخست را 
بر عهده دارد؛ مســابقه ای که از ساعت ۱۵ به میزبانی ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار 
خواهد شد تا رســما با برگزاری این مسابقه، پرونده نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال ایران 
بسته شود؛ هرچند خبری از تعطیلی مسابقات لیگ نیست و از روز پنجشنبه ۲۹ دی  ادامه 
رقابت های لیگ برتر دنبال خواهد شــد و مســابقات در نیم فصل دوم به جریان خواهد 

افتاد.

بازگشت شکوهمندانه هالر بعد از هفت ماه مبارزه با سرطان آغاز  مأموریت غیرممکن تیم ملی هندبال

خیز  قلعه نویی و  تیمش برای  رتبه  دوم  جدول لیگ برتر

مهدی طارمی ستاره بوشهری تیم ملی فوتبال ایران این روزها 
بــه تنهایی پرچم فوتبال ایران را در دنیا باال نگه داشــته اســت. 
درســت اســت که می توان یکی، دو بازیکن را تا حدودی نزدیک 
به او نگه داشــت ولی واقعیت این است که در دو، سه سال اخیر 
هیچ بازیکن فوتبالی در ایران نتوانسته به اندازه مهدی، اسم ایران 
را در فوتبال دنیا مطرح کند. درســت است که او هنوز کار زیادی 
برای تبدیل شــدن به علی دایی و معرفــی فوتبال ایران دارد ولی 
مسئله اینجاســت که به اندازه وسع خودش در این زمینه توفیق 
داشته اســت. مهدی از زمانی که راهش را به فوتبال پرتغال به 
ویژه باشگاه پورتو باز کرده همواره در کورس عنوان آقای گلی قرار 
داشته و این موضوع درباره این فصل هم صدق می کند. او بعد از 
۱۵ بــازی با زدن ۹ گل و البته دادن ۶ پاس گل به هم تیمی هایش 
همچنان تأثیرگذارترین مهره تیمش نشــان داده اســت. در کنار 
این، با وجود آنکه تیــم ملی ایران نمایش خوبی در جام جهانی 
نداشــت ولی باز همین مهدی با گشودن دروازه انگلیس آن هم 
دو بــار، چندین رکورد را در تاریخ فوتبال ایــران جابه جا کرد. این 
روزها هم که اسم او در آسیا به اندازه کافی طنین انداخته است. 
در ســال ۲۰۲۲ هیچ بازیکن آســیایی ای به اندازه مهدی طارمی 
گل زنی نکرده و همین یکی، دو روز گذشــته هم مشخص شد که 
او تنها بازیکن ایرانی اســت که در تیم منتخب آســیا قرار گرفته 
اســت. جایی که دو کشور ژاپن و کره حسابی نماینده دارند، ایران 
فقــط با مهدی طارمی در این عرصه موفق نشــان داده اســت. 
شــاید همین چند فکت برای اینکه نشان دهد مهدی طارمی به 
تنهایی بار فوتبال از  رمق  افتاده ایران را به دوش می کشــد، کافی 
باشــد. او شــبیه به کاری که پیش تر علی دایی برای فوتبال ایران 
انجام داده و نام ایران را در اروپا بر زبان انداخته اســت، مشغول 
هنرنمایــی اســت ولی با وجــود چنین افتخاراتی که به دســت 
آورده هنوز در ایران نگاه مهربانانه ای به او نمی شــود. مهدی از 
بد روزگار در فضای مجازی کار به نســبت سخت تری در مقایسه 
با ســایر هم تیمی هایش داشــته چون به همان اندازه که هوادار 
دارد، منتقد هم دارد. در واقع اتفاقات اخیر در ایران حساسیت ها 
نسبت به وضعیت و جبهه گیری بازیکنان را دوچندان زیر ذره بین 
برده و طارمــی از این حیث لطمات زیادی خــورده و گاهی با او 
نامهربانی هایی صورت گرفته اســت. او در جریان جام جهانی از 
اینکه حرف هایش درباره همین جریان بد تعبیر شده به صراحت 
حــرف زد و گفت دیگر درباره مســائل سیاســی فقط در صفحه 

مجازی اش حرف می زند. آن زمان بســیاری از او خرده گرفتند که 
این بازیکن رسالت اجتماعی اش را به خوبی به جا نیاورده است. 
مــوردی که با حمایت جریانی خاص روبه رو شــد و آنها از اینکه 
بازیکنــان تیم ملی از جمله مهدی طارمــی صراحتا گفته اند که 
وظیفه شــان بازی کردن است نه چیز دیگری تمجید کردند. البته 
که این رویه مربوط به قبل از پست اخیر مهدی طارمی در اعتراض 

به اعدام ها در ایران است. از آن زمان به بعد، همان هایی که پیش 
از این در تیم مهدی طارمی بودند علیه  او شده اند و می گویند او در 
مسائلی که تخصصی ندارد حرف می زند و نباید در چنین مواردی 
دخالت کند. درســت یا غلط ولی ایــن رویه مهدی طارمی را هم 
تبدیل به یکی دیگر از چهره های مطرح ورزش ایران می کند که در 
مظان قضاوت قرار می گیرد. او و دیگر ستاره های فوتبال و ورزش 

ایران بیش از آنکه نیاز به جناح بندی سیاسی یا گروکشی سیاسی 
از ســوی جریانات مختلف داشته باشــند، نیاز به حمایت دارند. 
حمایتی که البته ســودش به نفع ایران اســت و می توان درست 
مثــل همین االن که این بازیکن تقریبا تک ســتاره فوتبال ایران در 
اروپاست، به افتخاراتش بالید و فضایی برایش مهیا کرد تا سفیر و 

پیام آور خوبی برای مردم ایران باشد.

نامهربانی
 با مهدی طارمی
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