خبر روز
ماجرای جوکوویچ تمامی ندارد؛ اخراج مجدد؛

ستاره صربها و استرالیاییها
دوباره سرشاخ شدند!
شیما عطائیانپور  /گروه ورزش
news@ naslefarda.net

خبرآنالین :مهاجمان لیگ برتر در نیم فصل اول آمار بسیار ضعیفی داشتند .نیم فصل اول لیگ برتر با صدرنشینی استقالل و
آقای گلی گادوین منشأ ،مهاجم نیجریهای مس رفسنجان با  8گل زده به پایان رسید .نکته عجیب در خصوص منشأ این بود که
او  6گل خود را از روی نقطه پنالتی زده و فقط دو بار در جریان بازی موفق به گلزنی شده است .پس از منشأ لوسیانو پریرا از فوالد
و کوین یامگا از استقالل با  7گل زده قرار داشــتند که از این تعداد  4گل پنالتی بود و فقط سه گل در جریان بازی به ثمر رسید.
بدون احتساب پنالتیها مهدی عبدی ،عیسی آلکثیر ،پیمان بابایی ،سعید صادقی و کریم اسالمی با چهار گل زده آقای گلهای
نیم فصل اول بودند که یک آمار فاجعه به حساب میآید .این آمار نشان میدهد لیگ برتر شــدیدا ً از فقر گل و مهاجم تراز اول
رنج میبرد.

ورزش سه :برای نخستین بار یک خانم ،نماینده کشورمان در المپیک زمستانی شد .عاطفه احمدی عضو تیم ملی اسکی زنان
ایران توانست مسابقات انتخابی المپیک زمســتانی چین را با موفقیت پشتسر بگذارد تا نخستین زن ایرانی حاضر در المپیک
زمستانی لقب بگیرد .با پایان رقابتهای انتخابی المپیک زمستانی در رشته مارپیچ کوچک ،ملیپوش ایرانی با به دست آوردن
بهترین امتیاز ،توانست سهمیه المپیک زمستانی چین را کســب کند .المپیک زمستانی  ۲۰۲۲از نیمه بهمن تا ابتدای اسفند
سالجاری به میزبانی پکن ،پایتخت چین برگزار میشود .در این رابطه بد نیست بدانید که تکلیف نماینده مرد آلپاین ایران در
آخرین هفته مسابقات انتخابی مشخص خواهد شد .گفتنی است؛ پیش از این سیدستار صید نیز در رشته اسکی صحرانوردی به
عنوان نماینده کشورمان در المپیک زمستانی معرفی شده بود.
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تیم فوتبال اســتقالل با پیروزی برابر نفت مســجد
سلیمان ،قهرمان نیم فصل نخســت مسابقات لیگ
برتر شــد تا رکورد نباختن این تیم با فرهاد مجیدی
دســتنیافتنی شــود .به گزارش مهر ،تیــم فوتبال
اســتقالل در هفته پانزدهم لیگ برتر پنجشــنبه به
مصاف نفت مســجد ســلیمان رفت و این بازی را با
پیروزی سه بر صفر به پایان رساند.
در این بازی که از ســاعت  ۱۵:۳۰در ورزشگاه شهید
بهنام محمدی مسجد سلیمان آغاز شد ،امیرحسین
حسینزاده (۱۶و )۵۱و کوین یامگا ( )۵۸برای استقالل
گلزنی کردند تا آبیها با  ۳۵امتیاز ،نیم فصل نخست
لیگ را با صدرنشینی به پایان برسانند.
استقالل این بازی را با ترکیب سیدحسین حسینی،
محمدحسین مرادمند ،سیاوش یزدانی ،عارف آقاسی،
مهدی مهدیپور ،کوین یامگا ،زبیر نیکنفس ،جعفر
سلمانی ،رودی ژستد ،سبحان خاقانی و امیرحسین
حسینزاده آغاز کرد.
نیمه نخست بازی دو تیم جذابیت چندانی نداشت و
موقعیت زیادی روی دروازهها خلق نشد .در دقیقه ۱۳
تیم نفت با ضربه سر محمد بلبلی یک فرصت نصف و
نیمه ایجاد کرد که این ضربه از کنار دروازه به اوت رفت.
در دقیقه  ۱۶استقالل با شوت حسینزاده از حریفش
پیش افتاد و این برتری را تا پایان نیمه نخست حفظ
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مروری گذرابه بازی هفته پانزدهم که استقالل را قهرمان نیم فصل کرد؛

آبی ترین و خروشان ترین استقالل

کرد .تالش نفت برای به تساوی کشاندن بازی ثمری
نداشــت و بهترین موقعیــت این تیم توســط عماد
میرجوان در دقایق پایانی این نیمه به اوت رفت.
در نیمه دوم این تیم اســتقالل بود که با حضور وریا

«مسی» در یک پست اینستاگرامی از پایان بیماری خود خبر داد:

بازگشت ابرستاره به مستطیل سبز

فوق ستاره آرژانتینی پاریسنژرمن گفت :بهبودی من
بیشتر از آنچه فکر میکردم طول کشید اما تقریباً بهبود
یافتهام و واقعاً مشــتاقانه منتظر بازی کردن هستم.
به گزارش ایرنا« ،لیونل مســی» از روز  ۲۲دسامبر به
دلیل ابتال به کرونا نتوانست در تمرینات و مسابقههای
تیم پاریســنژرمن شــرکت کند اما حاال میگوید
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تنیسور صرب برای بار دوم به دلیل نزدن واکسن
کرونا از استرالیا اخراج شــد .دولت استرالیا برای
دومین بار ویزای نواک جوکوویچ ســتاره صرب
تنیس جهان را لغو کرد .این بار نیز ستاره صرب
چارهای جز شکایت ندارد .هفته گذشته جوکوویچ
به دلیل نزدن واکسن کرونا به دلیل خاص پزشکی
از سوی دولت استرالیا ویزایش باطل شد .اما این
ستاره بعد از شکایت به دادگاه تجدیدنظر این حکم
را شکست تا بدون واکسن زدن در مسابقات اوپن
استرالیا شرکت کند .ماجرا از این قرار بود که در
ابتدا نشریه «مارکا» تیتر یک خود را به دیپورت
شدن ســتاره صرب از مســابقات اوپن استرالیا
اختصاص داد .این بازیکن بعد از بررسیهای الزم از
سوی ماموران استرالیا به دلیل نزدن واکسن کرونا
ویزایش لغو شد و از این کشور باید خارج شود.بدین
ترتیب ســتاره صرب تنیس جهان در مسابقات
اوپن استرالیا به دلیل واکنســن نزدن نمیتواند
شرکت و این موضوع در رســانههای دنیا بازتاب
گستردهای داشته اســت .به همین دلیل وکالی
ستاره تنیس جهان برای لغو حکم اخراج موکلشان
به خاطر واکسن نزدن به دادگاه شکایت کردند.
این در حالی بود که فدراسیون تنیس استرالیا به
صورت شفاف اعالم کرد تمام شرکتکنندگان در
نخستین گرنداسلم سال باید واکسینه شده باشند.
مقامات دولتی استرالیا پیش از این گفته بودند تنها
بازیکنان و کادری که واکسینه شدهاند اجازه دارند
تا در نخستین گرنداسلم ســال که روزهای 17
تا  30ژانویه برگزار میشــود ،شرکت کنند .وزیر
مهاجرت استرالیا اخیرا ً در خبری شوکه کننده از
لغو ویزای جوکوویچ خبر داد و دلیل این لغو شدن
را عدم دریافت واکسن کرونا از سوی این تنیسور
بیان کرد .وزیر مهاجرت اســترالیا در این زمینه،
گفت :تصمیم گرفتیم ویــزای آقای جوکوویچ را
به دلیل قوانین بهداشــتی لغو کنیم .ما کاری را
انجام دادیم که به نفع همه جامعه است .مسابقات
تنیس اوپن استرالیا دوشنبه آینده آغاز میشود و
به نظر میرســد جوکوویچ این بار واقعاً از حضور
در مسابقات محروم خواهد شد .نواک جوکوویچ
مرد شــماره یک تنیس جهان چندی پیش در
گفتوگویی اظهار داشت :من این موضوع را پنهان
نمیکنم که میخواهم بزرگترین تنیسور جهان
در طول تاریخ باشم.

فاجعه بزرگ برای آقای گل لیگ برتر

برای نخستین بار یک خانم ،نماینده ایران در المپیک زمستانی

که بهبودی او از این بیماری بیش از حد انتظار طول
کشیده است .وی تقریباً آماده است تا پس از چندین
هفته دوری از فوتبال ،به میادیــن بازگردد .این فوق
ستاره آرژانتینی تمرینات خود را در روزهای اخیر آغاز
کرده تا به سمت آمادگی کامل برود.
او در یک پست اینستاگرامی در این خصوص نوشت:

غفوری و ابوالفضل جاللی در زمین به جای ســبحان
خاقانی و جعفر ســلمانی ،چهره هجومیتری به خود
گرفت و بارها تا دروازه نفت پیش رفت.
البته این تیم نفت بود که در دقیقه  ۵۰میتوانســت

همانطور که میدانیــد من مبتال به کرونــا بودم و
میخواستم از شــما برای همه پیامهایی که دریافت
کردم ،تشکر کنم و به شما بگویم که بهبودی من بیشتر
از آنچه فکر میکردم طول کشــید امــا تقریباً بهبود
یافتهام و واقعاً مشــتاقانه منتظر بازی کردن هستم.
من این روزها تمرین کردم تــا صددرصد آمادگیام
را به دست بیاورم .امسال چالشهای بسیار خوبی در
راه است و امیدوارم خیلی زود بتوانیم دوباره همدیگر
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توسط هدایتیان به گل برتری برسد اما شوت محکم
این بازیکن با اختالف کم از باالی دروازه به اوت رفت.
یک دقیقه بعد ،امیرحســین حســینزاده روی نفوذ
یامگا و پاس رو به بیرون این بازیکن توانست گل دوم
استقالل را به ثمر برساند .اما این پایان کار نبود و یامگا
هم در دقیقه  ۵۸با یک حرکت در عمق و با پاس مهدی
مهدیپور گل ســوم آبیها را وارد دروازه نفت کرد تا
خیال این تیم را راحت کند.
نفت که با استعفای چند روز پیش فراز کمالوند سرمربی
خود دچار شوک شده بود ،هرچند برای جبران نتیجه
به دروازه اســتقالل فشــار آوردند اما در گلزنی ناکام
بودند.به این ترتیب اســتقالل ضمــن ثبت دهمین
برد این فصل خود ۳۵ ،امتیازی شد تا بدون شکست
قهرمانی نیم فصل لیگ را به دست بیاورد .ضمن اینکه
رکورد نباختن استقالل در این فصل که توسط فرهاد
مجیدی رقم خورده است ،دستنیافتنیتر شد.
شرایط بد نفت مسجد سلیمان هم با این باخت ادامه
یافت و با  ۱۱امتیاز در رده پانزدهم لیگ باقی ماند.
در این مســابقه ،کوین یامگا کارت زرد گرفت تا بازی
بعدی اســتقالل برابر هوادار را به دلیل محرومیت از
دســت بدهد .این بازیکن خارجی بــا گلی که به ثمر
رساند ،تعداد گلهای خود را در لیگ به  ۷گل افزایش
داد.

را ببینیم.
مسی در این فصل در لیگ یک فرانسه یک گل و چهار
پاس گل داده و در لیگ قهرمانان اروپا نیز پنج گل به
ثمر رسانده است .تیم پاریسنژرمن نیز در  ۲۰بازی
با  ۱۱امتیــاز اختالف پیشتاز لیگ اســت .آنها در
فصل گذشته نتوانســتند قهرمانی فرانسه را به دست
بیاورند و امســال انگیزههای زیادی برای کسب این
جام دارند.

گفتوگو


پیشنهاد پیروز قربانی برای
سرمربی آبیها:

به حرف فرگوسن گوش کن!

تسنیم :بازیکن پیشین تیم فوتبال استقالل
گفت :بهتر است کادر فنی استقالل به حرف
الکس فرگوســن برای ادامه کارشان در نیم
فصل دوم توجه کنند.
پیــروز قربانی درباره برتری ســه بر صفر تیم
فوتبال استقالل مقابل نفت مسجدسلیمان در
هفته پانزدهم لیگ برتر و قهرمانی این تیم در
نیم فصل اول اظهار داشت :وقتی تیمی خوب
است ،نتایج خوبی هم میگیرد .امیدوارم این
روند تا آخر فصل ادامه داشته باشد و استقالل
قهرمان لیگ شــود .من برخــی از بازیهای
استقالل را در نیم فصل اول ندیدم .مربیان کنار
تیم هستند و نقاط ضعف و قوت تیم را میدانند.
وی در مورد انتقاد برخی از کارشناسان از سبک
بازی استقالل در نیم فصل اول گفت :من کنار
گود نشستهام و برای استقالل آرزوی موفقیت
میکنم .کسانی که بیرون نشستهاند ،خیلی
کارشناس هستند! بهتر است فرهاد مجیدی
و ســایر اعضای کادر فنی استقالل داخل هر
دو گوش خود پنبه بگذارند و به حرف کســی
گوش ندهند.
بازیکن پیشــین اســتقالل خاطرنشان کرد:
از الکس فرگوسن پرســیدند یک مربی برای
موفقیت به چیزی نیاز دارد که پاسخ داد «پنبه
برای گذاشــتن داخل گوشها»! کادررفنی
اســتقالل کاری که فکر میکند درست است
را انجام دهد .آنها بهتر میدانند نقاط ضعف
و قوت استقالل چیســت .قضاوت کردن کار
راحتی اســت ،ولی کاری به این چیزها ندارم
و برای اســتقالل آرزوی موفقیت میکنم .در
فوتبال شانس و این مسائل معنا ندارد .آنها
باید با این روند ادامه دهند تا قهرمان شوند.

