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 هفته راحت 
باالنشین های بسکتبال

رقابت های بســکتبال لیگ برتر باشگاه های 
کشور امروز )پنجشنبه( با برگزاری هفت دیدار 
پیگیری می شود. برخالف هفته های گذشته که 
رویارویی تیم های مدعی دیدارهایی حساس را 
رقم می زد، در این هفتــه تیم های مدعی بدون 
تب و تاب آنچنانی برگزار کننده دیدارهای شان 
برابر تیم هایی هســتند که فاصله زیادی با باالی 
جدول دارند و بعید است بتوانند تهدیدی جدی 
برای مدعیان باشــند. این هفته از رقابت ها برای 
تیم های میانه نشین و ته جدولی به مراتب مهم تر 
اســت از این حیث که بتوانند برابر بزرگان لیگ 
خودی نشان دهند و چه بســا نتیجه ای معقول 
کسب کنند؛ تیمی مانند ذوب آهن این وضعیت 
را دارد. اصفهانی ها که با تنها ســه برد در انتظار 
روزهای بهتر در لیگ هستند، در این هفته مهمان 
نفت آبادان خواهند بود که تنها تیم بدون باخت 
لیگ به حســاب می آید. توفارقان آذرشهر که از 
نظر تعداد برد شرایطی مشــابه ذوب آهن دارد 
هم همچون این تیم در جنوب کشــور به مصاف 
دیگر تیم مدعی لیگ یعنی پتروشیمی می رود 
که با وجود متحمل شــدن یک باخت همچنان 
صدرنشین جدول رده بندی است. مس کرمان که 
با تنها یک برد در قعر جدول رده بندی قرار گرفته، 
باید برابر یکی از مدعیان لیگ یعنی شــهرداری 
گرگان صف آرایی کند، تیمی که هفته گذشــته 
متحمل اولین شکســت فصل خود شد و قطعا 
به بازی امروز به عنوان فرصتی برای بازگشت به 
روزهای پیروزی نگاه می کند. مهرام که در دو هفته 
اخیر اولین شکست فصل شاگردان فرزاد کوهیان 
و مهران شاهین طبع را به آنها تحمیل کرد هم در 
این هفته به مصاف شهرداری بندرعباس می رود. 
تیمی کــه بعد از باخت هــای متوالی هفته های 
گذشته را با برد سپری کرد اما فعال جایگاهی بهتر 
از هشتمی ندارد. شیمیدر دیگر تیم مدعی لیگ 
هم با شهرکردی ها دیدار خواهد داشت که تعداد 
باخت های شان سه برابر بردهای شان است و به 
همین دلیل جایگاهی بهتر از یازدهمی ندارند. 
آویژه صنعت مشهد و اکســون تهران تنها دیدار 
از هفته دهم لیگ برتر بســکتبال است که میان 
دو تیم با موقعیت تقریبا مشابه برگزار می شود. دو 
تیمی که با امتیاز مشابه ۱۳ )آویژه یک بازی کمتر 

دارد( در میانه جدول قرار گرفته اند.
    

فرصتی برای میزبانی نیست
قرار بــود رقابت هــای جام جهانی کشــتی 
فرنگی در روزهای هفتم و هشــتم آذر در سالن 
۱۲ هزارنفری برگزار شــود و همه شرایط برای 
میزبانی این رقابت ها مهیا شده بود، اما اتحادیه 
جهانی کشــتی در تصمیمــی یک طرفه اعالم 
کرد که این رقابت ها به تعویــق افتاده و در تاریخ 
مورد نظر برگزار نمی شــود. پس از آن گفته شد 
تاریخ جدیــد میزبانی اعالم می شــود اما حذف 
این مسابقات از تقویم سال ۲۰۱۹، شائبه هایی 
در خصوص احتمال برگزار نشدن آن ایجاد کرد. 
مسئوالن وزارت ورزش و همینطور کمیته ملی 
المپیک تالش کردند با رایزنی این مشکل را حل 
کنند و فدراسیون کشتی ایران هم در نامه ای به 
اتحادیه جهانی کشتی، زمان پیشنهادی برگزاری 
جام جهانی کشتی فرنگی را اعالم کرد و قرار بود 
پنجشنبه هفته گذشته پاسخ این نامه داده شود، 
اما تا روز گذشته فدراسیون کشتی پاسخی را از 
اتحادیه دریافت نکرده بود. با توجه به شــرایط 
موجود به نظر می رسد جام جهانی برگزار نخواهد 
شد، چراکه تنها ۲۴ روز تا پایان سال ۲۰۱۹ باقی 
مانده و این رقابت ها باید در همین ۲۴ روز برگزار 
شود که عمال بعید اســت چنین اتفاقی رخ دهد 
چراکه رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های 
جهان هم هنوز برگزار نشده تا عمال فرصتی برای 

برگزاری جام جهانی نباشد.
    

اردوی جدید بوکس
مرحلــه جدیــد اردوی تیم ملــی بوکس 
کشــورمان پس از پایان اردوی مشترک و دیدار 
دوستانه با تیم ملی ترکیه از روز جمعه ۱5 آذر ماه 
آغاز خواهد شد. با تصمیم مسئوالن فدراسیون و 
کادر فنی تیم ملی قرار است ۲۲ بوکسور دعوت 
شده به اردوی تیم ملی پس از چند روز استراحت 
 از روز جمعــه خود را بــه کادر فنــی تیم ملی

 معرفی کنند.

منهای فوتبال

آریا طاری

»نباختن« عــادت تکــراری این 
هفته های استقالل محسوب می شود. 
آنها از هفته چهــارم به بعــد در هیچ 
مســابقه ای از لیگ برتر و جام حذفی، 
شکســت نخورده اند. روند فوق العاده 
پیروزی های متوالی این تیم، سرانجام 
در نقش جهان قطع شــد اما رسیدن 
به هشت پیروزی و یک تســاوی در ۹ 
مسابقه اخیر این باشگاه، فرم درخشان 

آنها را نشان می دهد. استقالل این فصل 
بعد از شکست خوردن برابر پرسپولیس، 
تراکتور را شکست داده و از سپاهان نیز 
امتیاز گرفته اســت. در واقع این تیم از 
ســه نبرد با تیم های مدعی قهرمانی به 
چهار امتیاز رســیده و اگر امروز بتواند 
این امتیازها را به هفت برســاند، نتایج 
ایده آلی را برابر این رقبا تجربه کرده است. 
آنها هفته گذشته در زمین سپاهان نیز 
نمایش بسیار خوبی ارائه کردند. دریافت 
گل زودهنگام در چنین مســابقه ای، 

می تواند برای هر تیمی مرگبار باشــد. 
شــوک دوم نیز با اعالم نشدن پنالتی 
آشکار کی روش استنلی به استقاللی ها 
وارد شد اما خط حمله مرگبار این تیم، 
دوباره استثنایی نشــان داد و با دو گل 
تماشایی، دروازه تسلیم نشدنی ترین گلر 
لیگ را به تسخیر درآورد. زدن دو گل به 
خط دفاعی خوب سپاهان، نشان می دهد 
که آبی ها قدرت ویران کردن همه خطوط 
دفاعی لیگ برتر نوزدهم را دارند. البته 
نباید فراموش کرد که اســتقالل در دو 

بازی گذشته، موقعیت های زیادی نیز 
به تیم های رقیب تقدیم کرده اســت. 
آنها در جدال با نساجی، چندین بار در 
معرض فرصت های فوق العاده حریف 
برای گل زنی قرار گرفتند و برابر سپاهان 
نیز، نتوانستند تا آخرین دقیقه از بازی 
مقاومت کنند. اگر گل دیرهنگام امید 
نورافکن از راه نرسیده بود، استقالل حاال 
به عنوان صدرنشین لیگ با شهرخودرو 
روبه رو می شــد اما هفته دوازدهم برای 
شاگردان یحیی و استراماچونی، هفته 

غفلت از صدرنشینی محسوب می شد. 
استقالل تا اینجا در ۱۲ مسابقه فصل، 
۲5 گل به ثمر رسانده است. اگر آبی ها به 
این روند درخشان ادامه بدهند، شانس 
تبدیل شدن به بهترین خط حمله تاریخ 
لیگ را نیز خواهند داشــت. برگ برنده 
مهم این روزهای استقالل، زوج هجومی 
این باشگاه هستند. شیخ دیاباته و مهدی 
قائدی، در این فصل از لیگ برتر روی هم 
۱۱ گل به ثمر رسانده اند. تعداد گل های 
این مهاجم یکی بیشتر از تعداد گل های 
این فصل همه بازیکنان شــهرخودرو 
مشــهد اســت. تیم گل محمدی این 
فصل فقط ۱۰ بــار دروازه رقبــا را باز 
کرده و صاحب یکــی از خطوط حمله 
ضعیف لیگ برتر اســت. آمار گل زنی 
این تیم حتی از تیم های پایین جدولی 
ناامیدکننده تر به نظر می رســد اما آنها 
در دفاع، بســیار خوب ظاهر شده اند. 
چهــار گل خورده مشــهدی ها مقابل 
۱۲ گل خورده استقالل، نشان می دهد 
باالنشینی آنها در جدول نتیجه کیفیت 
و انسجام دفاعی شان بوده است. اولین 
برخورد یحیی و استراماچونی در فوتبال 
ایران، جذابیت های بسیار زیادی خواهد 
داشت. هر دو مربی جوان و صاحب ذهن 
پیچیده ای هستند. آنها انگیزه و اشتیاق 
زیادی برای بردن از خودشــان نشان 
می دهند و اصال نمی خواهند با شکست، 
فرصت دیگری برای صدرنشــینی را 
از دست بدهند. اســتقالل در صورت 
پیروزی، با دو بازی بیشــتر نســبت به 
سپاهان صدرنشین می شود. یک ساعت 
بعد از شروع این بازی نیز، سپاهان باید 
در زمین نســاجی یک جدال دشوار را 
پشت سر بگذارد. استقالل در این فصل، 
دیدارهای خانگی اش را با یک تســاوی 
و یک شکست اســتارت زد. این تیم اما 
در هر ســه دیدار بعــدی اش در آزادی 
برنده بود. در واقع آنها از پنج مســابقه 

خانگی این فصل از لیگ برتر، ۱۰ امتیاز 
گرفته اند. اوضاع پدیــده در دیدارهای 
خارج از این خانه، حتــی از این آمار نیز 
بهتر است. مشهدی ها بیرون از استادیوم 
خودی، سه پیروزی و دو تساوی را تجربه 
کرده اند و هنوز بیرون از شهر خودشان 
شکســت نخورده اند. نکته عجیب در 
مورد تیم یحیی این اســت که تنها در 
استادیوم  خودش می بازد! شهرخودرو 
این فصل پرســپولیس را شکست داده 
و جدالش با تراکتور نیز لغو شده است. 
اگر آنها برنده بازی امروز باشند، رکورد 
»صددرصدی«شان را در نبرد با تیم های 
مدعی حفظ می کنند. این هدف بزرگ 
آنها در مسابقه تعیین کننده امروز خواهد 
بود. در دو نبرد فصل گذشته استقالل و 
شهرخودرو، تنها یک گل رد و بدل شد. 
بازی رفت که داوری جنجال برانگیزی نیز 
داشت با تساوی بدون گل به پایان رسید 
و بازی برگشت با تنها گل بهنام برزای، 
به سود مشهدی ها تمام شد. این همان 
مسابقه ای بود که اخراج شفر از استقالل 
را در پی داشت. حاال آبی ها در نبرد امروز 
به دنبال انتقام گرفتن از رقیب هستند. 
رقیبی که به کمــک خط دفاعی اش به 
خنثی کردن بمب هجومی تیم میزبان 

فکر می کند.

استقالل-شهرخودرو؛ جنگ صدرنشینی در آزادی

باال، باال، باالتر!

سوژه روز

اتفاق روز

یک امتیاز، سهم استقالل و شهرخودرو از رقابت های هفته دوازدهم لیگ برتر بود. آبی ها در اصفهان پیروزی شان را در 
آخرین ثانیه ها با تساوی عوض کردند و تیم یحیی گل محمدی در خانه، شکست غیرمنتظره ای را برابر صنعت نفت آبادان 
پشت سر گذاشت. با وجود توقف در رقابت های هفته گذشته، فاصله هر دو تیم با صدر جدول همچنان کم به نظر می رسد. 

شهرخودرو امروز با یک تساوی نیز موقتا به باالترین رده جدول خواهد رفت و استقالل نیز با گرفتن همه امتیازهای این 
جدال خانگی، بعد از مدت ها صدرنشینی را تجربه خواهد کرد. این یکی از مهم ترین مسابقه های نیم فصل اول لیگ برتر 

خواهد بود. برخورد دو تیم تاکتیکی و شطرنج مربیانی که برای هر لحظه از مسابقه تیم شان برنامه ای در سر دارند.

انتشار رســمی آرای توپ طال ۲۰۱۹ نشان 
داد که اختالف مســی و فن دایک در رای گیری 
تنها »هفت امتیاز« بوده است. در واقع اگر تنها دو 
خبرنگار در دنیا به جای مسی فن دایک را در صدر 
رای های شان قرار می دادند، امروز توپ طال برنده 
دیگری داشت. این نزدیک ترین رقابت تاریخ توپ 
طال بود. از زمان شروع اهدای این جایزه از سوی 
فرانس فوتبال، هرگز نفرات اول و دوم چنین فاصله 
کمی با هم نداشتند. فاصله آرای مسی و ویرجیل 
حتی از یک درصد نیز کم تر بود. آنقدر کم که حتی 
گروهی اصرار داشتند که امسال باید دو توپ طال به 
این دو نفر اهدا شود. بعضی های دیگر نیز خواهان 
برگزاری یک رای گیری دیگر میان این دو ستاره 
بودند. به هر حــال فرانس فوتبال تصمیم گرفت 

توپ طال را به صاحب بیشــترین آرا بدهد. لئو از 
دوشنبه قبل، می دانســت که برنده شده و حتی 
در خانه اش، با توپ طالی شــماره 6، عکس هم 
گرفته بود. فن دایک با وجود فصل درخشانی که 
داشت، برنده این جایزه نشد اما رفتار فوق العاده ای 
از خودش نشــان داد. با وجود اینکه فاصله میان 
آرای او و مسی بسیار کم بود، او هرگز اعتراضی از 

خودش نشان نداد.
رفتار فن دایک در قبال توپ طال، می تواند یک 
الگوی بزرگ برای بســیاری از فوتبالیست های 
شاغل در لیگ های مختلف دنیا باشد. ویرجیل 
از یک هفته قبل می دانست که برنده نخواهد شد 
اما باز هم قید حضور در مراســم را نزد و برخالف 
کریســتیانو، ترجیح نداد وقتش را طور دیگری 

سپری کند. او با وجود شکست میلی متری مقابل 
لئو مسی، به پاریس رفت، در سالن مراسم حاضر 
شد و قبل و بعد از مراسم فرانس فوتبال، به ستایش 
از رقیب جدی اش پرداخت. او به همه نشان داد که 
جایزه بردن همه چیز نیست و در فوتبال، چیزهای 
مهم تری نیز وجــود دارد. فن دایک بدون تردید 
یکی از کاریزماتیک ترین ستاره های حال حاضر 
فوتبال جهان است. رهبر خط دفاعی لیورپول که 
نتایج فوق العاده تیم کلوپ، بدون او هرگز به دست 
نمی آمد. او چیزهای تازه ای به تیم اضافه کرد و از  
لیورپول، یک تیم قدرتمند در خط دفاعی ساخت. 
تیم کلوپ پیش از او نیز تیم خوبی بود اما با ورود این 
ستاره، به یک تیم شگفت انگیز تبدیل شد. شاید 
این، تنها شانس مدافع قرمزها برای بردن توپ طال 
بوده باشد. شاید او دیگر هرگز در جمع سه نفر نهایی 
این فهرست قرار نگیرد و تا این اندازه به بردن توپ 
طال نزدیک نشود اما بدون تردید هیچ کس رفتار 
جذاب و انســانی او را در این مراسم از یاد نخواهد 

برد. فن دایک در عمل ثابت کرد که جوایز تیمی 
برایش مهم تر هستند و بردن یا باختن رقابت توپ 
طال، نمی تواند شــرایط او را تغییر بدهد. او سالی 
استثنایی را سپری کرد و از همین حاال به دنبال 
تکرار ماجراهای ۲۰۱۹ برای خودش خواهد بود. 

سالی که با قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا برای او 
همراه شد و البته با یک حضور جذاب در مراسم توپ 
طال به پایان رسید. ستاره لیورپولی ها به همه نشان 
داد که گاهی اخالق، می تواند از همه رقابت های 

ورزشی مهم تر باشد.

آریا رهنورد

لغو مســابقه هفته گذشته با نســاجی، برای تیم کالدرون 
خطرناک به نظر می رســد. قرمزها فرصت خوبــی در اختیار 
داشتند تا با بردن یک تیم بحران زده در آزادی، دوباره به جمع 
تیم های مدعی برگردند اما این بخت ایده آل برای برنده  شدن 
از دســت رفت. در روزهایی که هر شکســت می تواند آخرین 
شکست گابریل کالدرون باشد، پرسپولیس جدال دشواری را 
در فوالدشهر پشت سر خواهد گذاشت. این دوئل، میان مربیانی 
برگزار می شود که هر دو فصل ایده آلی را پشت سر نگذاشته اند 
و در خطر برکناری هستند. یک پیروزی در این مسابقه بزرگ، 
همه آن چیزی است که می تواند علیمنصور و کالدرون را از شرایط 

فعلی شان خارج کند.
سرمربی پرسپولیس این روزها بیشتر از نیمکت باشگاه، در 
صفحه اینستاگرامش فعالیت می کند. کالدرون در پست های 
عجیبی که به زبان فارسی به انتشار می رساند، به دفاع از عملکرد 
خودش مشغول می شود. او در واکنش به موج انتقادها، عوض 

شــدن مداوم ترکیب بایرن مونیخ در دوران پپ گواردیوال را به 
عنوان یک مثال برای تبرئه خودش به کار می برد اما جالب است که 
هواداران بایرن، همیشه به این موضوع معترض بودند و آن را یکی 
از عوامل اصلی ناکامی اروپایی تیم شان در دوران پپ می دانستند. 
کالدرون هنوز سیستم ایده آل برای پرسپولیس را پیدا نکرده 
و هنوز بهترین موقعیت را برای درخشش مهره های تیمش به 
وجود نیاورده است. تیم او فصل را با یک هافبک دفاعی شروع کرد 
اما پس از مدتی، محسن ربیع خواه نیز در کنار احمد نوراللهی قرار 
گرفت. این احتمال وجود دارد که در هفته های بعدی نیز، سیستم 
بازی تیم دوباره عوض شود. رابطه سرمربی آرژانتینی با مهره های 
تیم نیز چندان ایده آل به نظر نمی رسد. گابریل نسبت به همتایش 
روی نیمکت رقیب سنتی، چند قدم عقب تر است و بعید به نظر 
می رسد که خیلی زود بتواند این عقب ماندن را جبران کند. شاید 
اگر او قید دفاعیه های اینستاگرامی و مقایسه های باورنکردنی اش 
را بزند و همه تمرکزش را روی فوتبال بگذارد، پرسپولیس تیم به 
مراتب موفق تری در لیگ برتر خواهد شد. هواداران قرمزها این 
هفته ها فقط با پیروزی راضی می شوند. این تیم اگر می خواهد 

همچنان بخشی از کورس قهرمانی باشد و امیدهایش را برای 
رســیدن به چهارمین قهرمانی متوالی در لیگ برتر زنده نگه 
دارد، دیگر نباید تا پایان نیم فصل هیچ لغزشــی را تجربه کند. 
پرسپولیس امروز به مصاف تیمی می رود که در این فصل فقط 
دو بار برنده بوده اما هر دو پیروزی اش را در هفته های گذشته به 
دست آورده است. ذوبی ها از دو جدال خانگی اخیرشان در لیگ 
برتر، 6 امتیاز تصاحب کرده اند و دست به هر کاری می زنند تا این 
روند از دست نرود. تیم اصفهانی در 6 جدال خانگی این فصل، دو 
بار برنده بوده، دو بار شکست خورده و دو بار نیز طعم تساوی را 
چشیده است. هشت امتیاز در 6 دیدار، آمار درخشانی برای تیم 
علیمنصور محسوب نمی شود. با این حال آنها این فصل در جدال 
با تیم های مدعی عملکرد بدی نداشتند و سپاهان و شهرخودرو 
را در بازی های رودررو آزار دادند. ذوب یک امتیاز نیز از استقالل 
گرفت اما آن امتیاز را در شرایطی به دست آورد که تیم استراما، 

هنوز فرم خوب این فصلش را پیدا نکرده بود.
در نقطه مقابل ذوب، پرسپولیسی ایستاده که این فصل هرگز 
بیرون از خانه »مساوی« را تجربه نکرده است. پرسپولیس در 
جدال های غیرخانگی این فصل، دو بار شکست خورده و سه بار 
نیز برنده بوده است. یکی از این سه برد البته در دربی و در استادیوم 
آزادی روبه روی استقالل رقم خورده و عمال یک پیروزی خانگی 
برای تیم کالدرون به شمار می رود. رسیدن به ۹ امتیاز از پنج دیدار 
خارج از خانه این فصل، آمار درخشانی برای کالدرون و تیمش 

محسوب نمی شود. هواداران باشگاه رفته رفته متقاعد شده اند که 
تیم شان این فصل شخصیت الزم را برای قهرمانی لیگ ندارد و بعد 
از سه فصل، باید جام را به تیم دیگری واگذار کند. برای بر هم زدن 
این باور عمومی در مورد پرسپولیس، بردن در چنین مسابقه هایی 
ضروری به نظر می رسد. سرخ ها این روزها نه فوتبال خوبی بازی 
می کنند، نه تماشاگرها را به وجد می آورند، نه گل های زیادی 
می زنند و نه تیم های بزرگ را شکست می دهند. همه این عوامل 
دست به دست هم داده اند تا تماشاگرها، کم تر به تیم شان ایمان 
داشته باشند اما این روند هم ممکن است به مرور زمان، تغییر کند 

و آنها نیز هنوز شانس راضی کردن هواداران شان را دارند.
مسابقه امروز فوالدشهر، هیجان و حساسیت زیادی خواهد 
داشــت. برخورد دوباره کنعانــی زادگان و علیمنصور، یکی از 
دوئل های تماشــایی این مســابقه خواهد بود. از سوی دیگر 
محمدرضا خلعتبری نیز امروز روبه روی یکی دیگر از تیم های 
سابقش در فوتبال ایران قرار می گیرد. برخالف انتظارها، دوران 
حضور او در پرســپولیس اصال طوالنــی و موفقیت آمیز نبود. 
بازگشت بیرانوند از مراسم برترین های آسیا نیز، این دروازه بان 
را در مسابقه امروز در کانون توجه قرار خواهد داد. پرسپولیس 
هشت سال و هفت ماه است که در فوالدشهر، نتوانسته ذوب آهن 
را شکســت بدهد. از میان بردن این طلســم بزرگ، ماموریت 
کالدرون و شاگردها در نبرد جذاب امروز خواهد بود. طلسمی که 

در دوران برانکو نیز، پابرجا ماند.

در ستایش بازنده نزدیک ترین کورس تاریخ توپ طال

هنر فن دایک بودن

ذوب آهن-پرسپولیس؛ جدال نیمکت های لرزان

در جست وجوی راه فرار!

استقالل تا اینجا در 12 
مسابقه فصل، 25 گل به ثمر 
رسانده است. اگر آبی ها به 

این روند درخشان ادامه 
بدهند، شانس تبدیل شدن 
به بهترین خط حمله تاریخ 
لیگ را نیز خواهند داشت. 

برگ برنده مهم این روزهای 
استقالل، زوج هجومی این 

باشگاه هستند
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