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آن چه جدول رده بندی رقابت های 
لیگ برتر نشان می دهد، »سه امتیاز« 
فاصله بین استقالل و پرسپولیس است. 
با این حال به نظر می رسد کیفیت این 
فصل دو تیم، به مراتب بیشــتر از این 
باشد. تیم یحیی این هفته حتی نتوانست 
قعرنشین رقابت های لیگ برتر را شکست 
بدهد اما استقالل با یک نمایش برتر، به 
یکی از تیم های تاکتیکی این فصل غلبه 
کرد. حاال تیم فرهاد در آستانه قهرمانی 
نیم فصل قرار دارد اما به نظر می رســد 
آنها حتی بیشــتر از قهرمانی لیگ، به 
دنبال پایان دادن به سلطه طوالنی مدت 

پرسپولیسی ها هستند.
مساله ای به نام انگیزه

اولین و شاید مهم ترین تفاوتی که 
در این فصل بین استقالل و پرسپولیس 
دیده می شود، فاکتوری تعیین کننده به 
اسم انگیزه است. برای پی بردن به این 
نکته مهم، کافی است واکنش دو تیم را 
به گل تســاوی در دیدارهای این هفته 
مرور کنیم. پرسپولیس بعد از دریافت 
گل تســاوی دچار فروپاشی تاکتیکی 
شــد و تا پایان مســابقه نمایش بسیار 
ناامیدکننده ای ایفا کرد. این تیم حتی 
نمی توانســت موقعیت چندانی روی 
دروازه حریف به وجود بیاورد. در مقابل 
استقاللی ها بعد از خوردن گل تساوی از 
مس، دوباره به نمایش هجومی شان ادامه 
دادند و این از رفتارشان کامال مشخص 
بود که به هر قیمتی خواهان بردن این 
جدال سخت هســتند. پرسپولیس به 
عنوان تیمی که در پنج فصل گذشــته 
همواره قهرمــان رقابت های لیگ برتر 
ایران بوده، دیگر مثل سابق برای بردن هر 
مسابقه تشنه نیست و حتی اگر قهرمانی 
را هم از دست بدهد، با یک فاجعه بزرگ 
روبه رو نمی شود اما استقاللی ها با نهایت 
انگیزه و توان می خواهند روی سکوی 
اول لیگ برتر قــرار بگیرند. این انگیزه، 
کار اســتقالل را برای نتیجه گرفتن در 
دیدارهای این فصل ســاده تر می کند. 
تقریبا نیمی از راه لیگ برتر سپری شده و 
یحیی فعال نتوانسته تیمش را برای بردن 
همه دیدارها حریص نگــه دارد. فرهاد 
اما به لحاظ روحی تیمش را برای بردن 

رقابت های لیگ برتر آماده کرده است.
کیفیت دفاعی

یکــی از اساســی ترین دالیــل 
موفقیت های این سال های پرسپولیس، 

کیفیت تدافعی این تیم بوده است. این 
تیم با برانکو، کالــدرون و خود یحیی، 
آمارهای دفاعی خارق العاده ای داشته 
اما این فصل تا هفته چهاردهم لیگ برتر، 
10 گل دریافت کرده است. در واقع به 
نظر می رسد که گل زدن به پرسپولیس 
دیگر مثل گذشته کار سختی نیست و 
حتی معمولی ترین تیم ها و بازیکن ها 
هم می توانند به راحتی دروازه این تیم 
را باز کنند. حتی تیم های بحران زده ای 
مثل تراکتور و پدیده مشهد هم به راحتی 
توپ را از روی خط دروازه قرمزها عبور 
داده اند. در مقابل، استقالل کیفیت فنی 
جالب توجهی در خط دفاعی داشته و این 
مساله از آمار خط دفاعی این تیم در این 
فصل کامال مشخص به نظر می رسد. 
فرهاد در شروع فصل خط دفاعی اش 
را به خوبی ترمیم کرد و ترکیب بسیار 

قدرتمندی برای اســتقالل در دفاع 
ساخت. آبی ها چند مدافع آماده در 
ترکیــب و چند مدافع آمــاده روی 
نیمکت دارند. در مقابل پرسپولیس 
به محض مصدومیت سیدجالل، با 

افت فاحش در دفاع روبه رو می شــود. 
این مســاله حتی برای خط دروازه هم 
صدق می کند. آبی ها با داشتن سه گلر 
یعنی حسین حسینی، رشید مظاهری 
و علی رضایی، خیال  راحتی از بابت خط 
دروازه دارند اما پرسپولیس بعد از رفتن 
رادو، تنها حامد لک را در دروازه دارد و این 
مساله به افت قابل توجه انگیزه و کیفیت 
این سنگربان انجامیده است. به همین 
خاطر است که می توان نتیجه گرفت 

که استقالل عقب زمین، تیم به مراتب 
بهتری است و می تواند دست به کارهای 
جذاب تری در این بخش از زمین مسابقه 
بزند. مرور عملکرد تیم های قهرمان لیگ 
برتر در ادوار گذشته یک وجه اشتراک 
بســیار مهم را بین آنها عیان می کند. 
همه این تیم ها در دفاع تیم های بسیار 
قدرتمنــدی بوده اند و این خصوصیت 
در پرسپولیس لیگ بیست و یکم دیده 

نمی شود.
خریدهای جدید

بی جهت نبود که فرهاد به شــدت 
اصرار داشت تا به هر قیمتی تیمش را 
در فصل نقل و انتقــاالت تقویت کند. 
استقالل در فصل گذشته هم تیم خوبی 
بود اما چند ضعف کلیدی داشت که در 
پنجره تابستانی توسط مجیدی برطرف 
شدند. او این بار حتی برای خرید نفرات 

با مدیران سابق تیمش به مشکل 
خورد و تا پای جدایــی دوباره از 
استقالل هم 
 . فــت ر

ارزش ایــن خریدها اما به مــرور زمان 
مشخص شد. کوین یامگا این فصل در دو 
پست مختلف برای استقالل درخشیده، 
روی نقطه پنالتی کامال مطمئن بوده و 
در مجموع فصل بسیار خوبی را در این 
باشگاه پشت سر گذاشته است. رودی 
ژســتد هم در خط حمله نقشــه های 
دلخواه فرهاد را در زمیــن پیاده کرده 
است. جعفر ســلمانی با گل های سه 
امتیازی اش در این فصل نشان داده چه 
فوتبالیست مهمی است، علیرضا رضایی 
در قامت یک گلر آینده دار ظاهر شده و 
امیرحسین حسین زاده هم خیلی زود 
تبدیل به یک مهره ثابــت و مهم برای 
استقالل شده است. همه این ها نشان 
می دهد مجیــدی ضعف های تیم را به 
خوبی شناخته و توانسته آنها را برطرف 
کند. جالب اینکه این پایان خریدهای 
این فصل تیم مجیدی نیســت و او 
تاکید کرده که قصد دارد دو مهره 

خارجی دیگر را هم در ادامه فصل به تیم 
اضافه کند. اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، 
اســتقالل به احتمال زیــاد در جدول 
دست نیافتنی تر هم خواهد شد. در مقابل 
پرسپولیسی ها اصال در خریدهای این 
فصل موفق عمل نکرده اند. رضا اسدی 
که با آن همه سروصدا راهی پرسپولیس 
شد حاال فقط در دقایق پایانی به میدان 
می رود و اصال هم خوب عمل نمی کند. 
در ترکیب پرســپولیس اثری از حامد 
پاکدل و علی ابراهیمی هم نیست. اوج 
شاهکارهای نقل و انتقاالتی پرسپولیس 
اما خرید منوچهر صفــروف و وحدت 
هنانوف بود. بازیکنانی که در این فصل 
حتی یک دقیقه برای تیــم به میدان 
نرفته اند. جالب اینکه این نفرات اگر در 
تاجیکستان باقی مانده بودند، حداقل 
از لیگ قهرمانان آسیا حذف نمی شدند.

سوپراستارها  
یکی از دالیل مهم افت پرسپولیس 
در ایــن فصل، پایین آمدن ســطح 
بازی سوپراستارهای این تیم است. 
مشــخصا مهدی ترابی و وحید 
امیری در لیگ بیست و یکم 
تنها سایه ای از خودشان 
را به نمایش گذاشته اند. 
اگر ایــن دو نفر فصل 
گذشته هم همین قدر 
ناامیدکننده نشان 

می دادند، پرســپولیس شانسی برای 
قهرمانی لیگ برتر بیستم نداشت. باید 
پذیرفت که دو سوپراســتار مهم این 
فصل پرسپولیس، اصال آماده نیستند 
و این اتفاق لطمــه بزرگی به کیفیت 
فنی تیم یحیی زده است. وقتی کار گره 
می خورد، این دو نفر باید شرایط را به 
سود پرســپولیس تغییر بدهند اما در 
فرم این فصل آنها اصال چنین چیزی 
دیده نمی شــود. در مقابل ستاره های 
کلیدی اســتقالل در این فصل بسیار 
عالی ظاهر شــده اند. سیاوش یزدانی 
یکی از این نفرات اســت که این فصل 
فوق العــاده نشــان داده و فراتر از حد 
انتظار ظاهر شــده است. حتی مهدی 
مهدی پور هم در  لیگ بیســت و یکم 
نمایش درخشانی داشته و یک هافبک 
ایده آل برای اســتقالل بوده است. در 
حقیقت کیفیت فردی نفرات دو تیم، 
کامال به سود استقالل بوده و این مساله 
تیم مجیدی را در یک قدمی بردن لیگ 

قرار داده است.
فرصت طلب ها

استقاللی ها این فصل مقابل دروازه 
حریــف، عملکرد بهتری داشــته اند و 
فرصت طلب تر از حریف ظاهر شده اند. 
این هم یکی دیگر از تفاوت های اساسی 
دو تیم است. پســران فرهاد نسبت به 
پسران یحیی، به شکل مطلوب تری از 
بخت های گل زنی استفاده می کنند و 
مقابل دروازه حریف، تیم بی رحم تری 
هســتد. آنها این اتفاق را یک بار دیگر 
در نبــرد حســاس این هفتــه با نفت 
مسجدسلیمان به اثبات رساندند. شاید 
پرسپولیس هم در بسیاری از دیدارهای 
این فصل لیگ برتر، موقعیت های زیادی 
ســاخته اما این فرصت ها را به راحتی 
از دست داده اســت. برای این مساله، 
بیشترین میزان ســرزنش شامل حال 
مهره های هجومی تیم می شود. عیسی 
آل کثیر در این فصل اصال آماده نبوده 
و مهدی عبدی هم آنقدر نیمکت نشین 
شده که نمی تواند ضرباهنگ ثابتی برای 
درخشــیدن در ترکیب تیم به دست 
بیاورد. برای بردن لیگ برتر، پرسپولیس 
باید این مشکل را هم برطرف کند. چراکه 
اگر قرار باشد موقعیت های گل زنی به 
همین راحتی از دست بروند، پرسپولیس 
نمی تواند در دیدارهای حساس، نزدیک 
و فشــرده به برتری برســد و در نهایت 
خــودش را به صدر جــدول رده بندی 

رقابت های لیگ برتر برساند. 

همه تفاوت های کلیدی استقالل و پرسپولیس در این فصل

قاتل خاموش، شکارچی روشن

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

استقاللی ها این فصل 
مقابل دروازه حریف، 

عملکرد بهتری داشته اند 
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دو تیم است. پسران فرهاد 

نسبت به پسران یحیی، 
به شکل مطلوب تری از 

بخت های گل زنی استفاده 
می کنند و مقابل دروازه 
حریف، تیم بی رحم تری 

هستد

اولین و شاید مهم ترین 
تفاوتی که در این فصل 

بین استقالل و پرسپولیس 
دیده می شود، فاکتوری 
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است. برای پی بردن به 

این نکته مهم، کافی است 
واکنش دو تیم را به گل 

تساوی در دیدارهای این 
هفته مرور کنیم
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پااليش نفت آبادان در میان 
نامزدهاي جهاني فوتسال بانوان

سایت »فوتســال پلنت« که در پایان هر سال 
میالدي به معرفي بهترین هاي این رشته مي پردازد، 
در ادامه معرفي اســامي نامزدهاي بهترین هاي هر 
بخش فوتسال جهان در سال 2021، سراغ اسامي 
برترین تیم هاي فوتســال بانوان جهان رفت. نکته 
مهم اینجاست که تیم پاالیش نفت آبادان ایران هم 
در میان 10 نامزد دیده مي شود. تیم پاالیش فصل 
گذشــته به مقام قهرمانی لیگ برتر فوتسال بانوان 
ایران دست یافت و امســال هم مدعي تکرار عنوان 
قهرماني اســت. همچنین نرگس علوانی سرمربی 
تیم پاالیش، در میان 10 نامزد عنوان برترین مربی 
رده باشگاهی فوتسال بانوان جهان قرار دارد. بنفیکای 
پرتغال، بورالی اسپانیا، فالکونارا و پسکارای ایتالیا، 
نورمانوچکا از روسیه، سان لورنزوی آرژانتین، لئائوس 
داسرا و تابوائو داسرای برزیل و تسالی اوکراین، رقبای 
قهرمان لیگ برتر بانوان کشورمان برای کسب عنوان 
بهترین تیم سال 2021 فوتسال بانوان جهان هستند. 
فوتسال پلنت همچنین اسامی بهترین گلرهای زن و 
مرد و داورها را معرفی کرد که نام سه نماینده ایران در 
بین آنها دیده می شود؛ گالره ناظمی به عنوان داپر زن، 
فرزانه توسلی سنگربان تیم ملي کشورمان و علیرضا 
صمیمی دروازه بان تیم مس سونگون به عنوان گلر 
در لیست برترین ها قرار دارند. حال باید دید آنها به 

عنوان بهترین فرد انتخاب مي شوند یا نه. 
    

 داوران زن پینگ پنگ
 در هانگژو

طبق اعالم کنفدراسیون تنیس روي میز آسیا دو 
داور نشان آبی ایران در لیست داوران دعوت شده به 
بازي هاي آسیایي 2022 هانگژو حضور دارند. بر این 
اساس سیمین رضایی که سابقه حضور در المپیک 
2020 توکیو را در کارنامه خــود دارد و هم چنین 
نســیبه دلیر هروی، نماینده های داوری ایران در 
بازی های آسیایی خواهند بود. عالوه بر ایران، کره 
جنوبی، ژاپن، هنگ کنگ، تایلند، اردن و لبنان هم 
در این مسابقات دو نماینده در بخش داوری دارند.
رضایي یکي از بهتریــن داوران پینگ پنگ ایران 
است که با قضاوت هاي خود در رویدادهاي مختلف 

به اعتبار این رشته افزوده است.

 تايید صالحیت،
 گره انتخابات فدراسیون ها

در حالي که این روزها چند فدراسیون در انتظار 
برگزاري انتخابات شان هستند تا رییس جدید کار 
را در دست بگیرد، به نظر مي رسد نرسیدن تایید 
صالحیت  کاندیداها در موعد مقرر به گره اصلي این 
مسیر تبدیل شده است و اتفاق مشابهي براي چند 
فدراسیون بوده است. این در حالی است که قرار بود 
وزارت ورزش طی 12 روز انتخابات 10 فدراسیون 
را به سرانجام برساند اما در این میان انتخابات برخی 
فدراسیون ها همچون نابینایان و بسکتبال به تعویق 
افتاد. حاال هم ســایت فدراسیون تیراندازی اعالم 
کرده مجمع انتخاباتي این فدراسیون که قرار بود 
21 دي برگزار شود تا اطالع ثانوي به تعویق افتاد. 
علی دادگر، رضا ملک محمدی، رضا ابوالحسنی، 
ابراهیم برخورداری، حسین زکی زاده، کبری غیاثی، 
مرتضی قربانی ، داوود کرمی، سعید محمدی دوست، 
حبیب مقصودی و سیدرضا میرابوطالبی نامزدهای 
ثبت نام شده برای انتخابات فدراسیون تیراندازی 
هســتند، اما هنوز کاندیداهــای نهایی انتخابات 
مشخص نشده اند. باید دید تکلیف این فدراسیون ها 

چه زماني مشخص مي شود. 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

آریا رهنورد

آریا طاري 

اولین تورنمنت مهم دنیای فوتبال در ســال 
جدید میالدی، جام ملت های آفریقا خواهد بود. 
تورنمنتی که امسال در کشــور کامرون برگزار 
می شــود. کشــورهای آفریقایی هیجان بسیار 
زیادی برای دیدارهای این دوره دارند اما طرفداران 
باشگاه های مختلف اروپایی، دوست دارند این جام 
هرچه زودتر به پایان برسد و ستاره ها دوباره به تیم 
باشگاهی شان برگردند. تنها نکته منفی در مورد 
این جام، به زمان برگزاری آن مربوط می شود. زمان 
در نظر گرفته شده برای انجام این رقابت، شرایطی 
را به وجود می آورد که بسیاری از بازیکنان مطرح 
قاره آفریقا، برای چند هفته فرصت همراهی تیم 

باشگاهی شان را به راحتی از دست بدهند.
همه علیه ویروس

این تورنمنت قرار بود ســال گذشته برگزار 
شــود اما ماجراهای مربوط به ویروس کرونا، آن 
را درست مثل یورو و المپیک یک سال به تاخیر 
انداخت. تا همین چند ماه پیش همه خوش بین 
بودند که دیگر خبری از کرونا نخواهد بود اما انتشار 
گونه  جدیدی از این ویروس در آفریقا، نگرانی های 
زیادی در خصوص این جام ایجاد کرد. حتی گفته 
می شد که ممکن اســت این تورنمنت به تعویق 

بیفتد اما چنین اتفاقی صورت نگرفت. چراکه این 
بار اتحادیه فوتبال آفریقای جنوبی اصرار داشت 

که این رقابت باید تحت هر شرایطی برگزار شود.
جام اولی ها

در این دوره از جام ملت هــای آفریقا دو تیم 
برای اولین بار در همه تاریخ شان توانسته اند به این 
رقابت صعود کنند. یکی از این دو تیم »گامبیا« 
است. کشوری در غرب آفریقا با جمعیتی حدود 
دو میلیون نفر که برای اولین بار توانسته خودش را 
به رقابت های جام ملت های آفریقا برساند. دومین 
کشوری که اولین حضور در این رقابت را تجربه 
می کند هم کشور »کوموروس« است. یک کشور 
جزیره ای در اقیانوس آرام که توانسته دست به کار 
بزرگی بزند و صعود به رقابت های جام ملت های 

آفریقا را جشن بگیرد. 
ماجرای میزبانی

کامرونی ها ابتدا قــرار بود میزبان رقابت های 
دوره قبلی جام ملت ها باشــند اما به دلیل کرونا، 
قید این میزبانی را زدند. بــا این وجود کامرون با 
کنفدراسیون فوتبال آفریقا به توافق رسید تا در 
دوره فعلی از این رقابت میزبانی کند. قرار بود در 
این دوره ســاحل عاج میزبان این جام شود و این 
کشور هم بر اساس توافق با کنفدراسیون فوتبال 
آفریقا، در سال 2023 از این جام میزبانی خواهد 

کرد. کامرونی ها 6 استادیوم در پنج شهر مختلف 
کشور را برای میزبانی از رقابت های این دوره جام 
ملت های آفریقا در نظر گرفته اند. آنها قصد دارند 

یک میزبانی بی نقص را در این تورنمنت 
پشت سر بگذارند.

قهرمان ها
سیزده کشــور مختلف تا 
امروز، قهرمان رقابت های جام 
ملت های آفریقا بوده اند. مصر با 
هفت قهرمانی و دو نایب قهرمانی، 
با اختالف پرافتخارترین تیم قاره 
سیاه به حساب می آید. کامرون 
هم بــا پنــج قهرمانــی و دو بار 

ایستادن روی سکوی دوم، دومین 
تیم پرافتخار قاره محسوب می شود. غنا با چهار 
قهرمانی، نیجریه با ســه قهرمانی و ساحل عاج، 
مصر و کنگو با دو قهرمانی، تیم هایی هستند که 
توانسته اند بیشتر از یک بار قهرمان این تورنمنت 
شوند. زامبیا، تونس، ســودان، اتیوپی، مراکش، 
آفریقای جنوبی و کنگو هم هر کدام یک بار این 
جام را به خانه برده اند. در بین تیم های خوب قاره 
آفریقا فقط سنگال نتوانسته هیچ وقت فاتح این 

تورنمنت شود.
مدعیان احتمالی

الجزایر به عنوان مدافع عنوان قهرمانی و تیمی 
که در عرب کاپ هم به قهرمانی رســیده، یکی از 
مدعیان جدی این تورنمنت خواهد بود. الجزیره 
که ریاض محرز را به عنوان یکی از ســتاره ها در 

ترکیب دارد، در 34 مســابقه گذشته شکست 
نخورده است. اگر آنها در چهار مسابقه پیاپی در این 
جام بازنده نباشند، رکورد تیم ملی 
ایتالیا را در شکست ناپذیری 
جابه جا خواهند 
کرد. الجزایر با 
دو قهرمانی در 
طــول تاریخ، 
یکی از تیم های 
یــن  ا موفــق 
تورنمنــت به 
شمار می رود. 
در سه سال 
شــته  گذ

»سنگال« هم 
صدرنشین رنکینگ 

آفریقایی هــا در فیفا 
بوده است. تیمی که 
با در اختیار داشتن 
سادیو مانه در دوره 
قبلی راهی دیدار 
فینال شــد اما 

نست به  نتوا
طلســم 
ن  د نبر

ین  ا

جام پایان بدهد. کالیدو کولیبالی و ادوار مندی، 
ستاره های مهم دیگر این تیم به شمار می روند. 
پرافتخارترین تیم قاره یعنی مصر هم مدعی جدی 
دیگری برای بردن این جام به حساب می آید. تیمی 
که محمد صالح را در ترکیب داشته باشد، طبیعتا 
می تواند هر حریفی را به شدت تهدید کند. مدعی 
بعدی بردن این رقابت هــم کامرون خواهد بود. 
کشوری که با سپردن سکان هدایت فدراسیون 
فوتبالش به سامی اتوئو، در انتظار رسیدن روزهای 
بهتر اســت. بزرگ ترین امتیاز کامــرون در این 
تورنمنت امتیاز میزبانی خواهد بود. آنها نفرات 
بااستعدادی مثل آندره اونانا، کارل توکو و وینسنت 
ابوبکر را نیز در ترکیب شــان دارند 
و دســت به هر کاری می زنند 
تا قهرمانی آفریقــا را در این 
دوره به دست بیاورند. در 
ایــن دوره جام ملت های 
آفریقا 24 تیــم در 6 گروه 
با هــم رقابت می کنند 
و 16 تیــم وارد مرحله 
یک هشتم نهایی می شوند تا 
دیدارهای حساس تر 
و تعیین کننده تر 
ایــن جــام از راه 
برسند و سرانجام یک 
تیم بتواند جــام قهرمانی 
رقابت های جام ملت های 2022 

آفریقا را باالی سر ببرد. 

همه چیز درباره جام ملت های 2022 آفریقا

هیجان در كامرون

اتفاق روز


