
شــهروند| رقابت هــای لیــگ برتر فوتبــال به نیمه 
خود رســید و حــاال 15 هفته جــذاب دیگــر در انتظار 
ایــن مســابقات اســت. تیم های لیــگ برتــر 15 بازی 
خود را انجام داده اند و جدول رده بندی سروشــکل 
خوبــی پیــدا کــرده اســت. از طرفــی بعــد از انجــام 
دیدارهــای هفته شــانزدهم تیم هــا راهی تعطیالت 
نیم فصــل خواهنــد شــد و فرصتی دارنــد تا عــالوه بر 
استراحت به پوشش نقاط ضعف خود بپردازند و با 
شرایط بهتری دیدارهای آینده خود را انجام بدهند.

در پایــان نیم فصــل لیــگ برتــر امــا آمارواعــدادی 
آنهــا در  کــه توجــه بــه  از مســابقات باقــی  مانــده 
شــرایط کنونــی خالــی از لطف نیســت. اعــدادی که 
بعضی هایشان اعجاب انگیز است و می تواند سطح 
کیفــی مســابقات لیــگ برتــر را به طــور کامل نشــان 

بدهد.

اعداد غیرواقعی در جدول لیگ برتر
مســابقات لیــگ برتــر ایــران در شــرایطی دنبــال 
شــده که نتیجه 4 بــازی از مجموع 120 مســابقه ای 
کنــون برگــزار شــده، بیــرون از زمیــن و از ســوی  کــه تا
کمیته انضباطی مشخص شــده اســت. یکی از این 
مســابقات دیــدار مس رفســنجان و شــهرخودروی 
مشــهد بــود کــه اعضــای تیــم مشــهدی به خاطــر 
مســائل مالی حاضر به رفتن به رفسنجان نشدند و 

بازیشان انجام نشد. در نهایت مس با حکم کمیته 
انضباطــی بــا نتیجــه ســه برصفر برنــده اعــالم شــد. 
همچنین به خاطر شــکایت سه باشــگاه استقالل، 
پیکان و سپاهان از باشگاه گل گهر به خاطر استفاده 
غیرمجــاز از بازیکن گابنی، کمیته انضباطــی رأی به 
ســه برصفر شــدن بازی های این ســه تیم بــا گل گهر 
داد. اتفاقی که دو امتیاز به اســتقالل و ســه امتیاز به 
پیکان و سپاهان اضافه کرد و 7 امتیاز از گل گهر کسر 
کرد. البته که این پرونده در کمیته استیناف باز است 
و امکان تغییر حکــم وجود دارد. بــا این حال چنین 
حکم هایی باعث شــده تعداد بردوباخت تیم ها در 
جدول و همچنین گل های زده و خورده شان واقعی 

نباشد و این به طور کلی روی آمارها تاثیرگذار است.

همه رکوردها برای استقالل
قهرمانی استقالل در نیم فصل لیگ برتر به خوبی 
نشان می دهد که این تیم چقدر آمار خوبی را به ثبت 
رسانده است. استقاللی ها در 15 بازی گذشته شان 
10 برد داشتند و 5 تساوی کسب کردند. جالب اینکه 
کنون هستند.  آنها تنها تیم بدون باخت رقابت ها تا
اتفاقــی کــه نظیــرش در ســال های گذشــته وجــود 
نداشــته است. اســتقالل در شــرایطی با 35 امتیاز از 
15 بازی صدرنشین اســت که پرسپولیس به عنوان 
قهرمــان نیم فصل ســال گذشــته 30 امتیاز تــا اینجا 

به دســت آورده بود و خود اســتقالل پارســال در این 
مقطع با 26 امتیاز، ســوم بود. از نظر دیگر اســتقالل 
بــا 24 گل زده بهتریــن خط حمله لیــگ را از آن خود 
کرده است. آنها در 15 بازی فقط 5 گل دریافت کردند 
کــه بهتریــن خــط دفــاع لیگ هــم با ایــن شــرایط به 
آنها می رســد. این آمار و رکوردهــای فوق العاده برای 
اســتقالل از تیم فرهــاد مجیدی یک تیــم قدرتمند 
ســاخته که یکی از مدعیــان اصلی قهرمانی اســت و 
طرفدارانــش امیدوارند با ادامه روند کنونی طلســم 
سال های گذشته برای تیم شان بشکند و جام را در 

آغوش بکشند.

پرسپولیس، بهتر از پارسال
گرچــه تصــور می شــود پرســپولیس بدتر از ســال  ا
گذشته که قهرمان شد، نتیجه گرفته اما واقعیت جز 
این اســت. ســرخ ها پارســال تا پایان هفته پانزدهم 
30 امتیــاز گرفتــه بودنــد و امســال ایــن عــدد بــه 32 
امتیاز رسیده که عملکرد بهتری محسوب می شود. 
واقعیت این اســت که نتایــج فوق العاده اســتقالل، 
کام کرده  پرسپولیس را از کسب قهرمانی نیم فصل نا
گردان یحیی گل محمدی در  اســت. با این حال شــا
این مسیر کوتاه نمی آیند و خودشــان را برای رقابت 
جدی بر سر قهرمانی با آبی پوشان در نیم فصل دوم 

آماده می کنند.

شهرخودرو در صدر بدترین تیم های لیگ!
قعرنشینی شهرخودروی مشهد با 4 امتیاز همه چیز 
را درباره شــرایط این تیم نشــان می دهد اما آمارها هم 
علیه آنهاســت! شــهرخودرو تنهــا تیمی در لیــگ برتر 
محسوب می شــود که هیچ بردی نداشته است! آنها 
فقط 4 تســاوی و 4 امتیاز کســب کردند. بدترین خط 
حمله لیگ با 4 گل زده در اختیار شــهرخودرو است و 
23 گل خورده این تیم، بدترین خط دفاع را نیز به آنها 
گرچه هنوز 15 بازی  هدیه می دهد! نماینده مشــهد ا
و یک نیم فصل برای بقا در لیگ فرصت دارد اما بعید 
است با شرایطی که دارد، بتواند از قعرجدول جدا شود 

و باال بیاید و از سقوط رهایی یابد.

میانگین 1.7 گل در هر بازی
در مجموع 120 مسابقه ای که برگزار شــده 209 گل از 
سوی 16 تیم حاضر در مسابقات به ثمر رسیده است. 
کنون از سوی کمیته انضباطی به تیم ها  البته 12 گل تا
هدیه داده شده اســت! با این حال با توجه به جدول 
کنونی میانگین 1.74 گل در هر بازی به ثبت رســیده 
که آمــار ضعیفی محســوب می شــود. در شــرایطی که 
کثر  فوتبال با گل های زیاد جذاب اســت امــا در ایران ا
بازی هــا کم گل اســت و ثبت میانگیــن کمتــر از دو گل 
در هر بازی نسبت به کشورهای مطرح فوتبال بسیار 

پایین است.

ک و رفسنجان شگفتی سازها از تهران، ارا
جدا از باالنشینی اســتقالل، پرسپولیس و سپاهان 
کــه نشــان می دهــد آنهــا  در جــدول نیم فصــل اول 
از  نمی شــود  هســتند،  قهرمانــی  اصلــی  مدعیــان 
شگفتی ســازی 3 تیم دیگر هم به ســادگی عبــور کرد. 
ک یکی از این تیم هاست که حتی مدتی  آلومینیوم ارا
در صدرجــدول رقابت هــا نیز قــرار داشــت امــا آرام آرام 
پایین آمد. از طرف دیگر پیکان جوان با میانگین سنی 
23 ســال و مس رفسنجان که دومین فصل حضور در 
لیگ برتر را سپری می کند هم در رده های باالی جدول 
کنون بوده اند.  قرار دارند و شگفتی سازان مسابقات تا
ایــن 3 تیم تنهــا تیم هایی هســتند که صدرنشــینان 

لیگ برتر را متوقف کرده یا شکست داده اند!

این رقابت جذاب ادامه دارد
رقابت هــای لیگ برتر هفتــه آینده نیز بــا دیدارهای 
هفتــه شــانزدهم ادامــه می یابــد و ســپس تیم هــا بــه 
تعطیــالت چندهفتــه ای می رونــد. بعــد از آن انتظــار 
می رود بــا نفــرات جدیدی کــه جذب تیم هــای لیگ 
برتر می شوند، شرایط متفاوت باشــد. از این رو رقابت 
جذاب میــان لیگ برتری هــا ادامــه دارد و پیش بینی 
می شــود بازی های حســاس و زیباتری را نیز از تیم ها 
کثر تیم ها به شرایط هماهنگی  که ا شاهد باشیم. چرا

رسیدند و به آینده بسیار امیدوار هستند.

همه خوب ها برای استقالل، همه 
بدها برای شهرخودروی مشهد!

بعد از ماجراهایی که تنیســور مطرح صربستان را در آستانه 
اخــراج از اســترالیا قــرار داده، ســرمربی تیم فوتبــال برزیل هم 
کسن،خط قرمز کشید. روی نام یک بازیکن به خاطر نزدن وا

کثــر کشــورها بــرای  کــه ا بــا وجــود قوانیــن ســختگیرانه ای 
کســن نزده انــد، قــرار داده انــد؛ هســتند هنــوز  افــرادی کــه وا
ک جوکوویچ  افرادی که در برابر این کار مقاومت می کنند. نوا
کــه در روزهای اخیــر برای حضــور در مســابقات آزاد اســترالیا 
راهی این کشور شــده هنوز با مقامات این کشور درگیر است، 
کســنی را دریافت  چون او جزو افرادی اســت که هنــوز هیچ وا

نکرده و با این کار مخالف است!
جنجال ها پیرامون ویزای جوکوویچ و حضور این تنیســور 

در استرالیا برای شــرکت در اولین گرنداسلم فصل، پایانی 
ک  ندارد. این ورزشــکار پیــش از این در بــدو ورود به خا

کســن دســتگیر و  اســترالیا و به دلیل تزریق نکردن وا
به هتل _ بازداشــتگاهی منتقل شــده بــود. تصمیم 
اولیــه لغو ویــزای جوکوویــچ و اخــراج او از این کشــور 

درخواســت  درنهایــت  امــا  بــود، 
قبــول  مــورد  او  تجدیدنظــر 

این حــال،  بــا  گرفــت.  قــرار 
الکــس هــاوک کــه در حال 
مهاجــرت  وزیــر  حاضــر 
استرالیاســت، روز جمعــه 
اعالم کرد که شواهد کافی 
بــرای اخــراج مــرد شــماره 
یک تنیــس جهــان وجود 
دارد. ایــن بازیکــن پیــش 
اعــالم  دروغ  بــه  ایــن  از 
فاصلــه  در  کــه  بــود  کــرده 
ســفر  از  پیــش  هفتــه  دو 

به اســترالیا بــه هیچ کشــور دیگری ســفر نکرده، اما مشــخص 
شــد که او در شــب کریســمس در بلگراد حضور داشته است. 
در بیانیــه منتشرشــده از ســوی وزارت مهاجــرت اســترالیا که 
رأی به اخراج این تنیســور از این کشــور داده، آمــده: »ویزای 
او به دلیــل نقــض قوانیــن ســالمت و نظــم عمومــی باطــل 

می شود.« 
گفته می شود نظر عموم مردم در این اتفاق بسیار تاثیرگذار 
کــه 83درصــد از شــهروندان اســترالیایی در یــک  بــوده، چرا
نظرسنجی خواهان اخراج این ورزشکار از کشورشان به دلیل 
کســن شــده بودنــد.از ســوی دیگر  عدم دریافت وا
تیته، ســرمربی تیم ملی فوتبال برزیل، رنان 
لــودی، مدافع اتلتیکو مادریــد را به دلیل 
در  کرونــا  ویــروس  کسینه نشــدن  وا
دیدارهــای  بــرای  تیمــش  ترکیــب 
قــرار  جام جهانــی  مقدماتــی 
نــداد. تیته، ســرمربی تیم ملی 
می گویــد:  این بــاره  در  برزیــل 
در  حضــور  فرصــت  »لــودی 
زیــرا  داد،  دســت  از  را  تیم ملــی 
کســینه نشــده اســت. من شــخصا  وا
یــک  کسیناســیون  وا کــه  معتقــدم 
همیــن  بــه  اســت،  اجتماعــی  مســئولیت 
علــت ایــن تصمیــم را گرفتیــم. مــا بــه قوانیــن 
بهداشتی این کشور احترام می گذاریم و برای 
بــازی بعــدی نیــز لــودی را بــه اردوی تیم ملــی 
دعوت نکردیــم. تمام بازیکنان باید مســئولیت 
کســینه شوند، در  اجتماعی خود را بپذیرند و وا
این صورت اســت کــه می توانیــم با ترکیبــی کامل 

در بازی های مختلف به میدان برویم.«

ک و گیبل  ، کایل دا نبود کشتی گیرانی همچون دیوید تیلور
استیوســون در ترکیب آمریکایی ها تعجــب و ناراحتی افرادی 
را در پی داشــته کــه انتظــار یــک نبــرد تمام عیــار را در تگزاس 

می کشیدند.
بر اساس برنامه ریزی انجام شــده دیدار دوستانه بین کشتی 
ایــران و آمریــکا روز 23 بهمن مــاه ســال جــاری و در آرلینگتــون 
داالس در ایالت تگزاس برگزار خواهد شد؛ دیداری که پیش بینی 
می شــد در تمامی اوزان، جنگ ســتارگان لقب بگیــرد. با حضور 
کشــتی گیران ایرانی در ســفارت آمریکا در دوبــی ترکیب تیم ملی 

کشتی آزاد ایران برای سفر به آمریکا تقریبا مشخص 
شــد کــه در واقــع همــان نفــرات اعزامــی به 

گرچه در  مســابقات جهانی نروژ بودنــد؛ ا
یکی، دو وزن حرف وحدیث هایی وجود 
دارد. از ســوی دیگر آمریکایی هــا نیز روز 
جمعه ترکیب خود را بــرای دیدار با ایران 

مشــخص کردند. غیبــت دیوید تیلــور در 
وزن 86 کیلوگرم شــاید شــوک بزرگی برای 

کســانی بود که انتظار تکرار نبرد 
فینــال المپیــک و جهانی را 

در تگــزاس می کشــیدند. 
تیلــور  معتقدنــد  برخــی 
کــه ســه بــار برابــر یزدانــی 
و  رســیده  پیــروزی  بــه 
در آخریــن نبــرد در نــروژ 
اولیــن شکســتش را پذیرا 

نداشــتن  به خاطــر  شــده، 
آمادگی کامل از مبارزه با حریف 

همیشــگی خود واهمه داشته و 
قید حضور در این کشــتی را حتی 

ک هم  در کشــور خودش هم زده اســت. از ســوی دیگر کایــل دا
در وزن 74 کیلوگــرم حضور ندارد و البته گویا خبری هم از حضور 
گیبل استیوســون، قهرمان المپیک توکیــو در وزن 125 کیلوگرم 
نیست. با اینکه کری خوانی از سوی گیبل استیوسون، قهرمان 
آمریکایی ســنگین وزن المپیک توکیــو برای نبرد با امیرحســین 
ع بعد از قهرمانی او در مســابقات جهانی نــروژ اوج گرفته بود،  زار
به نظر می رســد استیوســون حاضر به بازگشت به تشک کشتی 
نیســت. استیوســون آخریــن بــار بــرای حضــور در این مســابقه 
درخواســت پــول کــرده بــود؛ درخواســتی کــه بعیــد اســت مورد 
موافقت فدراســیون کشــتی آمریکا قرار بگیــرد. در ترکیــب اعالم 
شده از ســوی فدراســیون کشــتی آمریکا فعال نامی از کشتی گیر 
125 کیلوگرم این تیم برده نشده است، اما حضور امیرحسین 

ع در تگزاس قطعی است. زار
بدقولــی آمریکایی هــا و نبود همه کشــتی گیران مطــرح این 
کشور در مبارزه دوستانه در تگزاس ناراحتی و دلخوری اهالی 
کشــتی ایران را در پی داشــته و به اعتقــاد برخی از 
کارشناســان تعداد بیننــدگان این مبــارزه را هم 
جــردن  می دهد.البتــه  کاهــش  به شــدت 
باروز، کاپیتان این تیم، قهرمان المپیک 
2012 و قهرمــان پنــج دوره جهــان در 
بــود.  خواهــد  کیلوگــرم   79 وزن 
اســنایدر،  کایــل  همچنیــن 
و   2016 المپیــک  قهرمــان 
قهرمــان دو دوره جهــان در 
کشــتی  کیلوگــرم   97 وزن 
دن  جــی  گرفــت.  خواهــد 

کس  دارنــده دو طال و دو برنز جهان کا
و یک برنز المپیک نیز در 92 کیلوگرم به میدان می رود 

و یک نبرد دیدنی را قاسمپور خواهد داشت.

کسن نزده؛ از جوکوویچ تا لودی! اخراج ورزشکاران وا
کسن کرونا، مشکالت زیادی را برای آنها به وجود آورده است مقاومت عجیب برخی از ورزشکاران برای نزدن وا

دیوید تیلور از یزدانی آماده ترسید؟!
غیبت برخی از ستاره های کشتی آمریکا برای دیدار در تگزاس، باعث دلخوری اهالی کشتی ایران شده است
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