استقالل به دنبال جذب شاگرد برانکو

مدافع مازاد بارسلونا ماندنی شد

فاتی با شرط بازگشت

فارس :یک رسانه عمانی مدعی شد باشگاه استقالل به دنبال هافبک ملیپوش عمانی است .سایت «لعبتنا
الریاضی» عمان مدعی شد باشگاه استقالل به دنبال جذب ارشد العلوی هافبک تهاجمی تیم ملی عمان
اســت .پیش از این اخباری مبنی به حضور نام این بازیکن عمانی در لیســت خریدهای استقالل در نقل
و انتقاالت زمستانی مطرح شــده بود .العلوی در تیم ملی عمان زیرنظر برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق
پرسپولیس کار میکند .برانکو از زمان حضورش در تیم ملی این کشور چندین بازیکن را لژیونر کرده است.
فایز الرشیدی و زهیر سلیمان دو بازیکن ملیپوش عمانی پیش از این به واسطه برانکو راهی لیگ برتر ایران
شدند و به تیم مس رفسنجان ملحق شدند.

خبر آنالین :باشگاه بارسلونا از تمدید قرارداد با مدافع فرانسوی خود خبر داد .باشگاه بارسلونا از توافق با
«ساموئل اومتیتی» و تمدید قرارداد تا سال  2026خبر داد .این بازیکن که قرار بود در زمستان راهی تیمی
دیگر شود ،به دلیل نیامدن هیچ پیشنهادی از هیچ جای دنیا در بارسلونا ماندنی شد .اومتیتی که دستمزد
زیادی نیز از بارسلونا میگرفت ،توافق کرد که بخش زیادی ازحقوقش را کم کند تا بتواند در تیم دوباره بازی
کند .با کاهش دستمزد اومتیتی ،بارسلونا موفق شد قرارداد فران تورس را ثبت کند .این بازیکن در ابتدای
سال از منچسترسیتی به بارسلونا آمد ولی این تیم به دلیل مشکالت مالی نتوانسته قرارداد او را ثبت کند که
با اقدام اومتیتی ،این انتقال نیز میسر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان :ژاوی بازیکنان آماده خود را برای دیدار آل کالسیکو مقابل رئال مادرید اعالم
کرد .چهارشنبه شب در چارچوب دیدار نیمه نهایی سوپرکاپ اسپانیا ،بارسلونا و رئال مادرید در ریاض به
مصاف هم خواهند رفت .ژاوی لیست بازیکنان آماده خود برای بازی حساس مقابل رئال را اعالم کرد که در
آن نام «آنسو فاتی» به چشم میخورد.
باشگاه بارسلونا البته اعالم کرد که فاتی ،فرنکی دی یونگ و آرائخو مجوز پزشکی نگرفتهاند و ممکن است
نتوانند برای بازی آل کالسیکو در دسترس باشند .بارســلونا در ابتدای هفته بازی خود مقابل گرانادا را با
تساوی به پایان رساند تا با یک ناکامی بزرگ مقابل مادرید صفآرایی کند.
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رقابتهای هفته چهاردهم لیگ برتر برگزار شد؛

هشت بازی و 18گل

عکس  :ایسنا

شادی بخشی  /گروه ورزش
news@ naslefarda.net

رقابتهای هفته چهاردهم لیگ برتر روز شنبه برگزار شد و از
هشت بازی برگزار شده مجموعاً  18گل سهم هفته چهاردهم
شد .حاال با خیال راحت و آســوده از گلها مینویسیم و آمار
گلها را میشماریم و به داشــتن آقای گل با چندین گل زده
افتخار میکنیم .تازه در هفته چهاردهم پای برخی به گل زدن
باز شده است.

بازی اول :نساجی از سد ذوبآهن گذشت
در نخستین بازی هفته چهاردهم؛ نساجی یک بر صفر
از سد ذوبآهن گذشت .این رقابت در شرایطی رقم خورد که
ذوبیها پس از پیروزی هفته گذشته در مقابل فجر به دنبال
دومین پیروزی متوالی خود و نســاجی برای جبران تساوی
در مقابل هوادار پا به میدان گذاشــته بودند .شاگردان مهدی
تارتار باز هم به روند سینوســی خود پایان ندادند و مطابق با
الگوی ابتدای فصل ،آخرین هفتههای نیم فصل را با روند یک
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برد و یک باخت پشت سر میگذارند .نساجی با هدایت ساکت
الهامی اگرچه در میانههای جدول به سر میبرد اما بازیهای
روان و هجومی از خود به نمایش میگذارد و به نظر میرسد
اگر کادر فنی این تیم برای خط دفاعی یا تغییر سیســتم در
تعطیالت نیمفصل چارهاندیشی کنند نساجی را در ردههای
باالی جدول ببینیم .نساجی هم اکنون با  19امتیاز در جایگاه
هشتم ایستاده است و ذوبآهن  17امتیازی جایگاه  10را از
آن خود کرده است.
بازی دوم :تساوی شیرازیها و تبریزیها
دومین رقابت هفته چهاردهم با تســاوی یک بر یک
فجر سپاسی و تراکتور به اتمام رسید .فجر که به عنوان تیم تازه
صعود کرده یک شروع مطلوب در فصل  21داشت با باختهای
پی در پی یا تساویهایی که ارزششــان در حد باخت است
خودش را به جمع قعرنشینان لیگ اضافه کرده است .تراکتور
با هدایت سولدو هم نتوانست به جمع مدعیان باز گردد و هم
چنان به تساوی یا بردهای اتفاقی دلخوش کرده است .بدون
تردید جدایی بازیکنان کلیدی بیتأثیر در نتیجهگیری تراکتور
نیست اما حواشــی مدیریتی و تا حدودی بدون برنامه بازی
کردن تراکتور باعث شده تا پرشــورهای تبریزی با  12امتیاز
در جایگاه  13بایستند .فجر با تســاوی در مقابل تراکتور 12
امتیازی شد و در جایگاه  14ایستاد.
بازی سوم :پدیده و پرسپولیس به مساوی تن
دادند
سومین دیدار هفته با تساوی یک بر یک پدیده و پرسپولیس
به پایان رسید .پرسپولیس که پس از فراز و نشیب زیاد خودش
را به یک قدمی صدر رســانده بود با یک بازی بدون برنامه و
آماتورگونه در مقابل پدیده قعرنشین به تساوی رسید .پدیده
خراسان پس از باختهای متوالی موفق به کسب تک امتیاز در
مقابل مدافع عنوان قهرمانی شد .نکته جالب توجه در رابطه
با بازی پرسپولیس و پدیده جنگهای خارج از زمین بود که
بدون تردید تأثیر زیادی در روند بازی داشت .تساوی دو تیم
در روزی رقم خورد که کاظمی و وحید امیری با گل به خودی
ترمز تیمهای خود را کشیدند .پرسپولیس با یک امتیاز هفته
چهاردهم  29امتیازی و در جایگاه دوم ماندنی شــد .پدیده

همچنان با  4امتیاز در قعر جدول به ســر میبرد و تساوی در
مقابل سرخپوشان هم تاریخ سقوط به لیگ آزادگان را برایشان
به تعویق نینداخت.
بازی چهارم :پیکان و آلومینیوم یک بر یک
چهارمین رقابت هفته چهاردهم با تساوی یک بر یک
پیکان و آلومینیوم به پایان رسید .این دیدار جنگ همسایهها
در جدول رقابتها بود و هر دو تیم به تقسیم امتیازات بسنده
کردند تا اگر برنده رقابت نیستند حداقل بازنده هم نباشند.
آلومینیوم با رسول خطیبی روند جالب توجهی در پیش گرفته
چراکه در مقابل مدعیان شــاخ و شانه میکشــد و در مقابل
تیمهایی که در حد و اندازه خود آلومینیوم هســتند ،متوقف
میشود .پیکان این روزها جاده پر پیچ و خم لیگ را به سختی
طی میکند و به لطف یک امتیازیهایی که رنگ تساوی دارند
در جمع باالنشینان لیگ به سر میبرد .آلومینیوم با تساوی در
مقابل پیکان  23امتیازی شد و در جایگاه چهارم ایستاد و در
مقابل پیکان هم با  21امتیاز در رده ششم ایستاد.
بازی پنجم :گلگهر مقابل هوادار به برتری رسید
پنجمین دیدار از هفته چهاردهم بــا پیروزی یک بر
صفر گلگهر مقابل هوادار به پایان رسید .گلگهر پس از پشت
سرگذاشتن حواشی زیاد و سقوط به ردههای پایینتر جدول
از هفته دوازدهم موفق شد به نوار پیروزیهای پی در پی خود
بازگردد؛ نکته قابل تأمل در رابطه با تیم ژنرال بردهای اقتصادی
است که گلگهر روند آن را در پیش گرفته است .هوادار اگرچه
توانسته خودش را از جمع پایین جدولیها جدا کند اما به طبع
تیم جوان عنایتی حریف یکی از پر مهرهترین باشگاههای لیگ
نمیشود .هوادار با شکست آبرومندانه در مقابل گلگهر با 14
امتیاز در جایگاه  12ایستاد و گلگهر پس از کسب سه امتیاز
حیاتی با  20امتیاز در رده هفتم ایســتاد تا همچنان مدعی
کسب سهمیه باشد.
بازی ششم :ماراتن استقالل و مس به سود آبیها
در ششمین رقابت هفته ،استقالل در ماراتن نفسگیر
سه بر دو از سد مس رفسنجان گذشــت .فرهاد مجیدی که
روزهای خوبی را تجربه میکند و بــا آرامش صدر لیگ را در
اختیار گرفته در روزی که سپاهان با شکست فوالد خودش را
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به کورس رساند موفق به کسب سه امتیار بازی شد تا همچنان
با دیگر مدعیان فاصله داشته باشد.
مس رفسنجان ابتدای فصل در جمع قعرنشینان بود اما پس
از گذشت شش هفته ابتدایی رفتهرفته خودش را پیدا کرد و
هماکنون یقه تیمهای مدعی را میگیرد .ربیعی اگرچه شانس
کسب سهمیه آسیایی دارد اما در نشست خبری پس از بازی
ادعا کرده بود تنها به دنبال لذت بردن از فوتبال است و به رتبه
فکر نمیکند .استقالل هم اکنون با کســب  32امتیاز صدر
جدول را آبی کرده و مس با  22امتیاز در رده پنجم جاخوش
کرده است.
بازی هفتم :فوالدمبارکه ،فوالد اهواز را ذوب کرد
هفتمین دیدار هفته چهاردهم بــا پیروزی دو بر یک
ســپاهان مقابل فوالد به پایان رســید .طالییپوشان پس از
سه شکســت متوالی ،به نوار برد بازگشتند و دومین پیروزی
پیاپی خود را کسب کردند .محرم نویدکیا برای عقب نماندن
از کورس قهرمانی دژ دفاعی فوالد را درهم کوبید تا ثابت کند
فرصت برای آزمون و خطا ندارد .جواد نکونام که از میانههای
نیم فصل هدایت فوالد را به عهده گرفت توانست این تیم را از
پایین جدول باال بکشد اما قطعاً برای جا افتادن تفکرات نکونام
فرصت الزم است .باهمه اینها تفکر دفاعی نکونام حریف خط
هافبک آتشین سپاهان نشد تا با  18امتیاز در رده نهم بایستد
و سپاهان  28امتیازی در رده سوم.
بازی هشتم :کیفیت نفت آبادان از نفت مسجد
سلیمان بیشتر بود
هشــتمین رقابت هفته چهاردهم با پیــروزی صنعت نفت
آبادان در مقابل نفت مسجد سلیمان به پایان رسید .علیرضا
منصوریان پس از شکست هفته گذشته مقابل مس رفسنجان
برای جبران خسارت دربی خوزستان را ششدانگ از آن خود
کرد .صنعت نفت هم اکنون با  16امتیاز در رده یازدهم ایستاده
و نفت مسجد ســلیمان با  11امتیاز در رده پانزدهم جدول
همنشین پدیده است .خوشبختانه هفته چهاردهم رقابتها
عاری از اشتباهات داوری بود و ردو بدل شدن  18گل خبر از
روزهای خوب میدهد به شرط اینکه برای حرفهای شدن به
اما و اگر نخوریم.

