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 خداحافظی کاپیتان
 بعد از قهرماني لیگ

شــیدا فالحی، کاپیتان تیم ملــی هندبال 
زنان ایران و بازیکن گوش چــپ تیم ملی بعد از 
۲۰ سال فعالیت در هندبال بعد از باال بردن جام 
قهرمانی با تیم اشتاد سازه در شانزدهمین دوره از 
رقابت های لیگ برتر هندبال زنان از دنیای ورزش 
خداحافظی کرد. فالحی پــس از خداحافظی از 
هندبال گفت:»۲۰ سال اســت در خدمت تیم 
ملی بزرگساالن هســتم. از ۱۴ سالگی دست به 
توپ شــدم. تصمیم بر این بود که در اوج و با یک 
خاطره خوب خداحافظی کنم . من از هر دو تیم 
ملی و باشــگاهی خداحافظی کردم. دیگر به این 
نتیجه رســیدم که در عرصه بازیگری خدمتم را 
کرده ام. اگر تصمیم به بازی داشتم حداقل تا پنج 
سال دیگر می توانستم بازی کنم اما نمی خواستم 
بدنم افت کنــد و در آن شــرایط هندبال را کنار 
بگذارم. در این شرایط تصمیم گرفتم بعد از این 
شیداهای دیگری بسازم و تحویل جامعه هندبال 
دهم.« او گفت:»این سومین قهرمانی پیاپی من 
در لیگ برتر هندبال اســت. امســال هت تریک 
کردم و خداراشکر با جام خداحافظی کردم. البته 
حتی اگر تیم هم قهرمان نمی شد باز خداحافظی 
می کردم. هرچند که ما هم قســم شده بودیم که 
قهرمان شویم. قصد دارم در کسوت مربیگری به 

فعالیت خود ادامه دهم.« 
    

دانشگاه،  قهرمان لیگ سابر
فینال لیگ شمشیربازی اســلحه سابر بین 
دو تیم اشتادسازه و دانشــگاه آزاد برگزار شد و 
در پایان تیم دانشــگاه آزاد عنوان قهرمانی را به 
دست آورد. دانشگاه آزاد در حالي با نتیجه ۴۵ بر 
۴۱ اشتادسازه را شکست داد و به مقام قهرمانی 
رسید که مجتبي عابدیني را به علت مصدومیت 
قدیمي در فینال نداشــت. عابدیني حتي زمان 
اهداي مدال هم روي ســکوي قهرماني حضور 
نداشــت. علي پاکدامن و فرزاد باهرارســباران 
دیگر ملي پوشان دانشگاه آزاد بودند که در لیگ 
مســابقه دادند. همچنین در دیدار رده بندی نیز 
آکادمی ساری ۴۵ بر ۴۴ فوالد آلیاژی را شکست 
داد. مهدی علی نژاد، معاون قهرمانی وزیر ورزش 
مدال تیم قهرمان را اهدا کرد. علي نژاد در حاشیه 
رقابت ها از شایستگي شمشیربازي براي داشتن 
ســالن صحبت کرد. موضوعي که سال هاســت 
شمشیربازان بر آن تاکید دارند و حال باید دید آنها 
باالخره سالن دار مي شوند یا نه. در این رقابت ها 
همچنین محمد فتوحي بازیکن تیم اشتادسازه 
مصدوم شد تا احتمال از دست دادن جام جهاني 
مجارستان درباره او رقم بخورد. تیم ملي اسلحه 
سابر در حالي به زودي عازم جام جهاني مي شود 
که یک ســالي اســت در تورنمنت بین المللي 
شرکت نکرده. شــاگردان پیمان فخري سهمیه 
تیمي المپیک را در دست دارند و با اهداف دیگري 

در این تورنمنت شرکت مي کنند. 
    

سفر سه هفته ای براي سهمیه
مسابقات گزینشــی المپیک در رشته تنیس 
روی میز از ۲۴ اســفندماه در قطر آغاز شــده و تا 
پایان این ماه در دو بخش جهانی و آسیایی پیگیری 
خواهند شــد. برای حضور در این دو رویداد و در 
فاصله حدود ســه هفته مانده به آغاز آنها، نوشاد 
و نیما عالمیان امــروز )چهارشــنبه( عازم قطر 
می شوند. دلیل این اعزام زود هنگام تاکید مسئوالن 
برگزارکننده مســابقات بر رعایت پروتکل های 
بهداشــتی برای مبارزه با کروناست و همچنین 
شرکت در دو تورنمنت مصوب فدراسیون جهانی 
تنیس روی میز. قبل از هر یک از این تورنمنت ها 
یک پیش مســابقه )پری راند( برگزار می شود تا 
بازیکنان به واســطه حضور در آنها بتوانند مجوز 
شرکت در پرو تورها را کسب کنند. بعد از مسابقات 
گزینشی جهانی و آسیا، رنکینگ جهانی آخرین 
فرصتی اســت که نمایندگان ایران برای کسب 
ســهمیه می توانند از آن اســتفاده کنند. نوشاد 
عالمیان برای المپیکی شــدن از طریق رنکینگ 
جهانی شانس دارند. طبق برنامه برادران عالمیان 
از ۱3 تا ۱6 اســفند در تورنمنت کانتندر شرکت 
مي کنند، از ۱8 تا ۲3 اســفند در اســتار کانتندر 
مسابقه خواهند دارد، از ۲۴ تا ۲7 اسفند انتخابي 
گزینشي جهان را در برنامه دارند و در نهایت از ۲8 

تا 3۰ در انتخابي گزینشي آسیا رقابت مي کنند. 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

حاال که باالخره جدول لیگ 
برتر منظم شــده و همه تیم ها 
نیم فصل اول را رســما به پایان 
رسانده اند، زمان ایده آلی برای 
پرداختن به لیگ از دریچه آمار 
از راه رسیده اســت. لیگ برتر 
بیستم با همه نقص و مشکالتی که 
داشت، یک لیگ فشرده و جذاب 
بود و همین حاال در صدر جدول 
این لیگ، رقابت مهیجی بین چند 
باشگاه دیده می شود. بزرگ ترین 
مشکل این فصل را باید در نبود 
تماشاگرها جســت وجو کرد. 
تماشاگرانی که بدون تردید اگر 
در استادیوم ها حضور داشتند، 
به بازی ها شور و طراوت به مراتب 

بیشتری می بخشیدند.
    

قهرمان زانو نمی زند
در چند فصل گذشــته به محض 
شــروع هر دوره از لیگ برتر، خیلی ها 
پیش بینی لغزش پرسپولیس را مطرح 
می کنند اما این پیش بینی ظاهرا قرار 
نیســت هیچ وقت به حقیقت تبدیل 
شود. ســرخ ها لیگ بیستم را چندان 
خوب شــروع نکردند و بخش مهمی 
از تمرکزشان، به بردن لیگ قهرمانان 
آســیا معطوف بود. آنها در فاصله دو 
فصل، چند مهره بسیار کلیدی را هم از 
دست دادند و ناچار شدند فصل جدید 
را بدون نفراتی مثل علی علیپور، مهدی 
ترابی و شجاع خلیل زاده کلید بزنند. 
پس از فینال آسیا هم بشــار رسن از 
این تیم جدا شد تا تیم یحیی به مراتب 
کم مهره تر از سال های گذشته به نظر 
برســد. با این وجود آنها خیلی خوب 
خودشان را پیدا کردند و با پیروزی در 

دیدارهای پایانی، قهرمانی نیم فصل را 
به دســت آوردند. پرسپولیس یحیی 
به مــرور زمان اوج گرفت و توانســت 
قابلیت هایش را به رقبا نشان بدهد. آنها 
البته برای موفقیــت در این فصل، دو 

رقیب کامال جدی و سرسخت دارند.
تعداد تماشاگر: صفر

تا قبل از شــروع لیگ برتر بیستم، 
لیگ نوزدهم کم تماشاگرترین دوره 
تاریخ لیگ محســوب می شد. چراکه 
در ۱۰ هفتــه پایانــی آن لیگ هیچ 
تماشاگری روی سکوها حضور نداشت. 
لیگ بیســتم اما از ایــن حیث، همه 
رکوردهــا را جابه جا کــرد. چراکه از 
زمان آغاز این فصل، استادیوم ها حتی 
به صورت موقت روی تماشــاگرها باز 
نشده اند. ســابقه نداشته یک فصل از 
فوتبال باشگاهی ایران این چنین خالی 
از تماشاگرها باشد. کرونا، این چنین 
همه دنیا را تحت تاثیر قرار داده است. 
البته هواداران تیم هایی مثل نساجی 
و نفت آبــادان، تیم مــورد عالقه را از 
خانه های مجاور اســتادیوم حمایت 
می کردند! خیلی بعید به نظر می رسد 
که تا پایــان این فصــل از لیگ برتر، 
استادیوم ها روی هواداران فوتبال باز 
شــوند. این روند به احتمال فراوان تا 

پایان لیگ ادامه خواهد داشت.
بهترین برد فصل

یک طرفه ترین و ســنگین ترین 
برد نیم فصــل اول لیگ برتــر، اتفاقا 
همان آخرین بــازی نیم فصل بود که 
بین گل گهــر و پرســپولیس تهران 
در ســیرجان برگزار شــد. شاگردان 
قلعه نویــی در غیاب خــود این مربی 
که یک جلســه محرومیت را سپری 
می کــرد، شکســت وحشــتناکی 
را پشت ســر گذاشــتند و پنج گل از 
پرسپولیس دریافت کردند. تا امروز این 

سنگین ترین نتیجه این فصل از فوتبال 
باشــگاهی ایران بوده است. پیروزی 
چهار گله ســپاهان روبه روی نساجی 
نیز، بهترین برد خانگــی این فصل از 

رقابت های لیگ برتر به شمار می رود.
پرگل ترین بازی؛ جادوی 

پنالتی ها
پرگل تریــن بــازی ایــن فصل 
از لیگ برتــر، یک رکــورد عجیب و 
دســت نیافتنی را به همراه داشت. در 
این مسابقه، داور مجموعا پنج پنالتی 
اعالم کرد. پیمان بابایی که در نیم فصل 
از ماشین سازی به تراکتور ملحق شده، 
توانست در این جدال با ضربات پنالتی 
هت تریک کنــد. در پرگل ترین بازی 
این فصل از لیگ برتر، مجموعا 6 گل 
رد و بدل شــد. در این مسابقه سه گل 
سهم سپاهانی ها بود و ماشین سازی 
نیز سه بار از روی نقطه پنالتی به گل 
رسید. شــاید در ادامه فصل، مسابقه 
پرگل تری هم داشته باشیم اما تصور 
اینکه در ادامه لیگ مسابقه ای با بیش 
از پنج پنالتی وجود خواهد داشــت، 

تقریبا محال به نظر می رسد.
خط حمله؛ بهترین و بدترین

سپاهان این فصل در فاز هجومی، 
تیم معرکه ای نشــان داد. آنها اگرچه 
در دفاع مشکالتی داشــته اند اما در 
خط حمله بــا زدن ۲۵ گل، بهترین 
خط آتــش لیگ برتر ایران به شــمار 
می روند. ســپاهان البته در این فصل 
۱8 گل نیز دریافت کــرده که در بین 
هشت تیم باالی جدول، بدترین آمار 
محسوب می شــود. ضعیف ترین آمار 
هجومی این فصل از لیگ برتر به سایپا 
و ماشین سازی تعلق دارد. این دو تیم 
در ۱۵ هفته گذشته فقط موفق به زدن 
۱۰ گل شده اند. در مجموع چهار تیم 
در لیگ برتر بیستم، هنوز نتوانسته اند 

به میانگین یک گل به ازای هر مسابقه 
دست پیدا کنند.

خط دفاع؛ بهترین و بدترین
در لیگ برتر بیستم فقط یک تیم 
وجود دارد که هنوز تعــداد گل های 
خورده اش دورقمی نشــده  اســت و 
آن تیم، همان صدرنشــین لیگ برتر 
است. پرسپولیس باز هم برتری اش را 
در فاز دفاعی به رخ رقبا کشــید و این 
فصل فقط هشت گل دریافت کرد. در 
حقیقت این تیم تقریبا به ازای هر دو 
مسابقه، فقط یک گل خورده و حامد 
لک هم با هشت کلین شیت، عملکرد 
قابل توجهی در این فصل داشته است. 
نقطه مقابل پرسپولیس، تیم ذوب آهن 
اســت. تیمی که در ۱۵ هفته گذشته 
مجموعــا ۲3 بار اجازه عبــور توپ از 
خط دروازه اش را به رقبا داده اســت. 
آنها در خط حمله فقط 6 گل کم تر از 
پرســپولیس زده اند اما از نظر دفاعی، 

یک فصل  فاجعه بار را سپری کرده اند.
درخشان، مثل شهباز

بدون شــک بهترین و آماده ترین 
مهاجم این فصل و شاید حتی بهترین 
بازیکن لیگ بیستم، سجاد شهباززاده 
بوده است. مهاجمی که زیر نظر محرم، 
به شدت احیا شده و فصل درخشانی را 
سپری کرده است. سجاد در نیم فصل 
اول لیگ برتر، توانسته ۱۲ گل به ثمر 

برســاند. در چند دوره از همین لیگ، 
زدن ۱۲ گل حتی برای آقای گلی نیز 
کافی بوده است. شهباززاده این فصل 
به تنهایی حتی بیشتر از چند باشگاه 
گل زنی کرده و آمادگی اش را به بهترین 
شکل به رخ کشیده است. این یکی از 
بهترین فصل های دوران فوتبال این 
بازیکن است و آمار گل زنی فوق العاده 
او، حتی می توانــد در نیم فصل دوم از 

این هم بهتر شود.
مهندس اسالمی!

در نیم فصــل اول لیــگ برتــر 
بیســتم، فقط یک بازیکن توانســته 
آمار پاس هــای گلش را از عدد ســه 
عبور بدهد. بازیکن باتجربه ای که در 
3۴ ســالگی، پیراهن باشگاه نساجی 
قائمشهر را بر تن دارد. کریم اسالمی 
فعال با چهار پاس گل، بهترین پاسور 
لیگ برتر بیســتم به شــمار می رود. 
بازیکنــی که قبل از ملحق شــدن به 
نســاجی، مدتی در لیگ یــک برای 
بــادران به میــدان می رفــت و حاال 
تنها نقطه امیدبخــش در یک فصل 
ناامیدکننده برای قائمشهری ها شده 

است.
بیشترین برد پیاپی

این رکورد هم همانند بســیاری 
از رکوردهای مثبــت دیگر لیگ برتر 
به پرسپولیســی ها تعلق دارد. پس از 
شکســت روبه روی آلومینیوم اراک، 
تیم یحیی به نوعی متحول شد و خیلی 
خوب توانست خودش را جمع و جور 
کند. آنها ماشین سازی و تراکتور را در 
دو بازي پیاپی شکست دادند، سپس در 
مسابقه خانگی با مس رفسنجان برنده 
شدند. پیکان و گل گهر نیز دو قربانی 
بعدی قرمزها بودند. پرسپولیس با این 
پنج برد و یک سبقت فراموش نشدنی، 
قهرمانی نیم فصل را از آن خودش کرد. 
در این فصل هیچ تیمی نتوانسته بود 
در پنج مسابقه پیاپی به برتری دست 

پیدا کند.
بیشترین بازی بدون باخت

رکورد بیشترین مســابقه بدون 
باخت در این فصل از لیگ برتر هم به 
پرسپولیس تعلق دارد. این تیم پیش 
از تنهــا شکســتش در نیم فصل اول 
روبه روی آلومینیوم، در 9 بازی پیاپی 
طعم باخت را نچشیده بود. البته بازی با 
تیم اراکی در چارچوب هفته دوازدهم 
برگزار شد اما پرسپولیس پس از انجام 
9 بازی و با دو دیدار معوقه، به آن نبرد 
رسید و روند بی شکستی اش سرانجام 

در اراک قطع شد.
بیشترین بازی بدون برد

بیشترین مســابقه متوالی بدون 
کســب پیروزی در لیــگ برتر، برای 
ماشین ســازی تبریز رقم خورد. آنها 
که فصل گذشــته یکــی از تیم های 
خوب و سرســخت لیگ برتر به شمار 
می رفتند، این فصــل ۱۴ هفته برای 
کســب اولین پیروزی صبــر کردند. 
درســت وقتی به نظر می رســید که 
اوضاع این باشــگاه کمی بهتر شده و 
روزهای خوب تری برای ماشین از راه 
خواهد رسید، بهترین گل زن این تیم 
یعنی پیمان بابایی جدا شــد و پشت 

ســر او هم، ســرمربی تیم از سمتش 
استعفا داد تا شرایط این باشگاه دوباره 

نگران کننده شود.
بیشترین باخت پیاپی

پس از تساوی هفته نهم لیگ برتر، 
نساجی تا پایان نیم فصل هیچ نتیجه ای 
به جز شکســت را تجربه نکرد. آنها از 
زمان بازگشت به ســطح اول فوتبال 
ایران، همیشــه تیم آماده ای به نظر 
می رسیدند اما نساجی در این فصل، 
به رده های پایین جدول تبعید شــد. 
نساجی تنها تیم لیگ بیستم است که 
6 باخت متوالی را در این لیگ تجربه 
کرده و در مجموع ۱۰ شکســت را در 
۱۵ مسابقه این فصل پشت سر گذاشته 
اســت. تیم وحید فاضلی در نیم فصل 
اول دو پیروزی به دست آورد که هر دو 
در همان چهار هفته اول لیگ برتر به 

دست آمدند.
شگفت انگیزان

غافلگیرکننده ترین تیم های این 
فصل لیگ برتر، صنعــت نفت آبادان 
و آلومینیوم اراک بوده اند. صنعت در 
تابستان بسیاری از مهره های مهمش 
را از دست داد و عمال خالی شد اما باز 
هم عالی نتیجه گرفت. آلومینیوم هم 
برخالف خیلی از تیم هــای تازه وارد 
لیگ برتر، تنها با هدف بقا به لیگ نیامد 
و فراتــر از حد انتظــار نتیجه گرفت. 
هرچند که معلوم نیســت با جدایی 
ســرمربی این تیم، در نیم فصل دوم 
چه سرنوشــتی در انتظــار اراکی ها 

خواهد بود.
ناامیدکننده ترین تیم فصل

این لقب بدون تردید برازنده باشگاه 
ذوب آهن است. تیمی که در پنجره نقل 
و انتقاالت به ســراغ ستاره هایی مثل 
شهاب گردان و میالد جهانی رفت اما 
مشکالت داخلی تیم و اختالفات بین 
اعضای کادر فنی و مدیران باشــگاه، 
شرایط را برای ذوب پیچیده کرد. حتی 
اخراج رحمان رضایی هم اوضاع تیم 
اصفهانی را تغییر نداد. تیمی که حاال 
در رده های پایین جــدول رده بندی 

دست و پا می زند.
بدشانس ترین ها

با زدن هشــت توپ به تیر دروازه 
در یــک فصــل، گل گهر بــه نوعی 
بدشــانس ترین تیم این فصل لیگ 
برتر به شــمار می رود. البته در زمینه 
بدشانســی می توان به باشگاه ذوب 
آهن نیز اشاره کرد. چراکه آنها در لیگ 
برتر بیستم، رکورددار متضرر شدن از 

اشتباه های داوری بوده اند. 

همه نکات ریز و درشت نیمه اول لیگ بیستم

ساالد نیم فصل! 

اتفاق روز

آریا طاری

دور رفت مرحله یک چهــارم نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا، امشب رسما به پایان خواهد 
رسید. شبی که به نظر می رسد با دو مسابقه 
بسیار هیجان انگیز همراه باشــد. در اولین 
مســابقه، آتالنتا میزبان رئال مادرید است. 
زیزو و تیمش برای این بازی، مشکالت بسیار 
بزرگی دارند. با توجه به بحران مصدومیت ها 
در رئال و آســیب دیدگی دوباره کارواخال، 
هــازارد و بنزما، زیــدان فقــط ۱۱ بازیکن 
بزرگســال برای این مســابقه دارد و تمامی 
اعضای نیمکت باشــگاه از مهره های جوان 
رئال خواهنــد بود. غیبت ســرخیو راموس 
هم مثل همیشه کهکشــانی ها را به دردسر 
می اندازد. آنها با این ترکیب نصفه و نیمه باید 

روبه روی یکی از خطوط آتش جذاب سری آ 
قرار بگیرند. تیمی که همین هفته چهار بار 
دروازه ناپولی را باز کرده و قدرت هجومی اش 
در این چند فصل همیشه زبانزد بوده است. 
این اولین تقابل تاریخ دو باشــگاه به شــمار 
می رود. تنها تجربه قبلــی برخورد آتاالنتا با 
یک حریف اســپانیایی به دیدارهای رفت و 
برگشت فصل گذشته با والنسیا برمی گردد 
که با پیروزی هشت بر چهار تیم ایتالیایی در 
مجموع دو بازی همراه شد. رئالی ها اما در پنج 
دیدار خارج از خانه اخیــر اروپایی روبه روی 
رقبــای ایتالیایی بــه پیروزی دســت پیدا 
کرده اند و همیشــه با اعتماد به نفس زیادی 
مقابل ایتالیایی ها به میدان می روند. این برای 
بیست و چهارمین بار متوالی است که رئال به 
مرحله حذفی لیگ قهرمانان راه پیدا می کند. 

هیچ باشگاهی در تاریخ این تورنمنت در ۲۴ 
فصل متوالی وارد مرحله حذفی این رقابت ها 
نشده است. با این حال نباید از رکورد جذاب 
آتاالنتا هم عبور کرد. آنها پس از سویا، دومین 
تیمی هستند که در هر دو تجربه اول حضور 
در لیگ قهرمانان، به مرحله حذفی می رسند. 
در حقیقت این تیم فقــط دو بار در این جام 
شرکت کرده و هر دو بار نیز بســیار آماده و 
غافلگیرکننده نشان داده است. نکته جالب 
اینجاســت که تیم ایتالیایی، هنوز نتوانسته 
در رقابت های این فصل لیگ قهرمانان یک 
برد خانگی را جشــن بگیرد. اتفاقی که آبی و 
مشکی ها دوســت دارند روبه روی تیم زیزو 

برای شان به دست بیاید.
مسابقه حساس دیگر امشــب در آلمان 
بین مونشن گالدباخ و منچسترسیتی برگزار 
خواهد شــد. ایــن دو تیم قبال هفــت بار با 
هم مسابقه داده اند. ســیتی هرگز در لیگ 
قهرمانان به گالدباخ نباخته اما سال ۱979 
در یک چهارم نهایی جــام یوفا روبه روی این 
حریف شکست خورده و از جریان مسابقات 

خارج شده اســت. ســیتی در هشت فصل 
متوالی، پای ثابت دور حذفی لیگ قهرمانان 
بوده امــا از آخرین حضور گالدبــاخ در این 
مرحله ۴3 سال سپری شده و آنها با رسیدن 
به این دور، دست به یک طلسم شکنی بزرگ 
زده اند. گالدباخ یــک رکورد جالب هم دارد. 
آنها در 9 دیدار خانگی اخیر در لیگ قهرمانان 
حداقل یک گل به ثمر رســانده اند. از سوی 

مقابل اما ســیتی با ۱7 بــرد پیاپی در همه 
جام ها به مصاف این حریــف می رود. انتظار 
می رود این مسابقه، بســیار جذاب و پرگل 
باشــد. چراکه هر دو تیم از خط حمله بسیار 
قدرتمندی برخوردار هستند و همیشه برای 
گل زدن در دیدارهای مختلف، آماده به نظر 
می رســند. این بازی هیجان بسیار زیادی 

خواهد داشت.

با برگزاري مرحله یک چهارم نهایي لیگ قهرمانان اروپا

چهارشنبه خون به پا می شود! 

در لیگ برتر بیستم فقط 
یک تیم وجود دارد که هنوز 

تعداد گل های خورده اش 
دورقمی نشده  است و آن 

تیم، همان صدرنشین لیگ 
برتر است. پرسپولیس 

باز هم برتری اش را در فاز 
دفاعی به رخ رقبا کشید و 
این فصل فقط هشت گل 

دریافت کرد

سپاهان این فصل در فاز 
هجومی، تیم معرکه ای 

نشان داد. آنها اگرچه در 
دفاع مشکالتی داشته اند 
اما در خط حمله با زدن 25 

گل، بهترین خط آتش لیگ 
برتر ایران به شمار می روند
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