
 ۸ تا   ۱۴۰۱ اسفند   ۲۹ از  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
تعطیالت  از  استفاده  با  می تواند   ۱۴۰۲ فروردین 
دوستانه  بازی های  و  تدارکاتی  اردوی  فیفادی 
برگزار کند اما این در حالی است که هنوز حتی 

وضعیت کادر فنی تیم ملی نامشخص است.
بیش از یک ماه از حذف تیم ملی از مسابقات جام 
فدراسیون  هنوز  اما  می گذرد  قطر   ۲۰۲۲ جهانی 
با  کار  ادامه  یا  و  جدید  سرمربی  انتخاب  برای 
زیاد  چندان  احتمالش  )که  روش  کی  کارلوس 

نیست( به نتیجه مشخصی نرسیده است.
هیات رئیسه فدراسیون فوتبال هفته گذشته تشکیل 
سخنگوی  اصولی  احسان  هرچند  داد.  جلسه 
فدراسیون مدعی شد در این جلسه گزینه های تیم 
از  بعضی  بعد  روز  یک  اما  شده اند  بررسی  ملی 
رسانه ها اعالم کردند در نشست هیات رئیسه هیچ 
صحبتی درباره تیم ملی و سرمربی آن نشده است.
که  ملی  تیم  سرمربی  وضعیت  بودن  نامشخص 
داشت،  خواهد  ادامه  آینده  روزهای  در  احتماالً 
ممکن است باعث از دست رفتن نخستین فیفادی 
در سال ۲۰۲۳ بشود؛ در سالی که به نظر می رسد 
آماده  را  خود  باید  گسترده  تغییرات  با  ملی  تیم 

حضور در جام ملت های آسیا کند.
را  فوتبال  لیگ  سازمان  حتی  برنامگی  بی  این 
تقویم  تا  است  داده  قرار  سختی  شرایط  در  هم 
پایان  تا  کامل  صورت  به  فعاًل  لیگ  رقابت های 

فصل منتشر نشود.

سهیل مهدی مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ 
فوتبال روز گذشته در این خصوص گفت: تقویم 
و برنامه خودم را تا پایان فصل نوشته ام اما چرا 
فقط چرا ۶ هفته را اعالم کردم؟ به این دلیل که 
مشخص  حاضر  حال  در  ملی  تیم  سرمربی  مثاًل 
نیست. از ۲۹ اسفند تا ۸ فروردین فیفادی داریم 
کسی  چه  ملی  تیم  سرمربی  نیست  مشخص  اما 
کند.  کار  چه  می خواهد  برنامه  این  در  و  است 
برنامه  عید  شب  برای  نمی توانیم  دلیل  همین  به 

بگذاریم.
مختص  حاضر  حال  در  فیفادی  برای  بالتکلیفی 
نوع  به  هم  فوتسال  ملی  تیم  و  نیست  فوتبال 
دیگری با این قضیه درگیر است. فوتسال البته از 

این نظر که سرمربی خود را می شناسد، وضعیت 
هفته های گذشته  از  دارد. وحید شمسایی  بهتری 
در تدارک برنامه ریزی برای تیمش در فیفادی ۹ 
تا ۱۷ اسفند است تا نخستین دوره آماده سازی در 

سال جدید میالدی بیشترین بهره را ببرد.
انجام  این فرصتی است که شمسایی درخواست 
بازی تدارکاتی با تیم های دیگر را هم داده است 
فیفادی  این  برای  مسابقه ای  االن  تا  ظاهراً  اما 
این در  از  پیش  بینی نشده است. شمسایی  پیش 
دوستانه  بازی  اگر  حتی  که  بود  گفته  گفتگویی 
فراهم نشود، اردوی تیم ملی را با حضور بازیکنان 
مدنظرش تشکیل می دهد تا حداقل فرصت آماده 

سازی از دست نرود.

لیگ  دوره  دومین  و  بیست  اسکندری:  *ریحانه 
برتر در هفته پانزدهم به ایستگاه نیم فصل رسید، 
در شرایطی که پرسپولیس در آزادی با پنج گل از 
سپاهان  شد.  امتیازی   ۳۲ و  گذشت  نساجی  سد 
نیز موفق شد با ۲ گل از سد مس بگذرد. فوالد 
آلومینیوم  و  ذوب  سد  از  گل  یک  با  هوادار  و 
گذشتند.مس رفسنجان هم با ۲ گل از سد پیکان 
گذشتند. استقالل نیز با یک روز تاخیر به مصاف 
تا  شد  مغلوب   ۰ بر   ۲ نتیجه  با  و  رفت  تراکتور 

اوضاع برای ساپپینتو بحرانی شود.
دور  های  آمار  به  نگاهی  توان  می  مقطع  این  در 
رفت داشت. پرسپولیس در حال حاضر با اقتدار 
از  بعد  است.  زده  خود  نام  به  را  جدول  صدر 
پرسپولیس سپاهان و استقالل با ۵ امتیاز اختالف 

در رده ها دوم و سوم قرار دارند.
پرسپولیس در صدر جدول ۹ برد، ۵ تساوی و ۱ 
باخت ، سپاهان و استقالل هر دو ۷ برد، ۶ تساوی 
تفاضل  کردند.  کسب  بازی   ۱۵ از  شکست   ۲ و 
استقالل  و  سپاهان  و  است   ۱۴ پرسپولیس  گل 
در بخش تفاضل گل با هم فاصله دارند. سپاهان 

تفاضل گل ۱۲ و استقالل تفاضل گل ۷ را دارد.
خوبی  به  اصال  استقالل  اوضاع  گفت  توان  می 
فصل گذشته نیست و این روزها حرف و حدیث 
های زیادی مبنی بر اخراج این مربی پرتغالی از 
استقالل وجود دارد. البته که برخی از کارشناسان 
بر این عقیده هستند که او نیاز به زمان دارند اما 

هواداران نظر متفاوتی دارند.
در میان تیم های لیگ برتر سپاهان با زدن ۲۱ گل 
و  گل گهر  و  است  حمله  خط  بهترین  صاحب 
پرسپولیس با زدن ۲۰ گل در رده های بعدی هستند. 
سیرجانی ها یک بازی معوقه با آلومینیوم اراک هم 
در پیش دارند و در صورت زدن ۲ گل به تنهایی 
صاحب بهترین خط حمله نیم فصل اول خواهند 
شد. این درحالی است که آلومینیوم هم با زدن ۸ گل 
ضعیف ترین آمار هجومی را ثبت کرده و مس کرمان، 
مشترکا  زده  با ۹ ل  رفسنجان  آبادان، و مس  نفت 

دومین خط حمله ضعیف لیگ را در اختیار دارند.
ناموفق  گلزنی  در  که  قدر  همان  رفسنجان  مس 
به ثبت  بوده توانسته آمار دفاعی بسیار خوبی را 
تنها ۴  با خوردن  ربیعی  برساند. شاگردان محمد 
و  هستند  لیگ  دفاعی  خط  بهترین  صاحب  گل 
پرسپولیس و آلومینیوم با دریافت ۶ و سپاهان ۹ گل 
در رده های بعدی قرار دارند. بدترین آمار دفاعی 
مسجدسلیمان  نفت  به  متعلق  هم  اول  فصل  نیم 
است که ۳۵ گل خورده و با فاصله ای چشمگیر 

در قعر جدول قرار دارد.
و  پیروزی  تعداد  بیشترین  برد   ۹ با  پرسپولیس 
مسجدسلیمان  نفت  و  آبادان  نفت  کرمان،  مس 
نیم فصل اول  تعداد را در  برد کمترین  تنها ۲  با 
بار  یک  تنها  هم چنین  پایتخت  قرمزهای  داشتند. 
در نیم فصل اولطعم شکست را چشیدند و از این 
حیث هم در کنار مس رفسنجان صاحب بهترین 

آمار بودند. نفت مسجدسلیمان با تحمل ۱۰ باخت 
بیشترین تعداد بازی را به رقبا واگذار کرده است.

به  زن  گل  بهترین  جایگاه  لیگ  پانزدهم  هفته  تا 
صورت مشترک متعلق به دو بازیکن است. محمد 
 ۶ با  لوکادیا  یورگن  و  تراکتور  از  زاده  عباس 
های  زن  گل  بهترین  اول  فصل  نیم  در  زده  گل 
لوکادیا در  نکته جالب حضور  این دوره هستند. 
قرارداد  که  بازیکنی  است.  برتر  زنان  گل  بخش 
خود با پرسپولیس را یک طرفه فسخ کرد و دست 
پرسپولیس و یحیی گل محمدی را حسابی تنگ 
یکی  ایران  از  لوکادیا  رفتن  گفت  شود  می  کرد. 
برای  توانست  می  که  بود  اتفاقاتی  بدترین  از 
پرسپولیس  ها  این  همه  با  و  افتد  بی  پرسپولیس 
با مهاجمین ایرانی خود جایگاه خود را در صدر 

جدول حفظ کرد و کمبود جدی حس نکرد.
از  شیری  حامد  رفت  دور  برتر  زن  گل  سومین 
گل   ۴ زدن  به  موفق  که  است  مازندران  نساجی 
شده است. ایوب کالنتری از نساجی، کوین یامگا 
از استقالل، سجاد بازگیر از ملوان، محمد محبی 
از استقالل و شهریار مغانلو از سپاهان نیز موفق 

شدند ۴ گل برای تیم هایشان به ثمر برسانند.
نیز  ها  ساز  بازی  و  ها  پاسور  بهترین  بخش  در 
آمار جالبی ثبت شده است. ریکاردو آلوز بازیکن 
خارجی این فصل تراکتور با ۸ پاس گل آمار عالی 
را برای خود ثبت کرده است و بهترین بازیکن این 
بخش است. بعد از او مهدی ترابی از پرسپولیس و 
فرشاد احمدزاده از سپاهان با ۵ پاس گل رتبه دوم 
و سوم را دارند. ایوب کالنتری از نساجی و دانیال 
اسماعیلی فر هم هر کدام ۴ پاس گل را داده اند.

به طور کل می توان وضعیت پرسپولیس در نیم 
فصل اول را مثبت دانست. ممکن است طبق نظر 
به  دوم  فصل  نیم  در  ها  آن  محمدی  گل  یحیی 
مهاجم های دیگری نیاز پیدا کنند و از حاال برنامه 
باشند.  داشته  ای  برنامه  انتقاالت  و  نقل  برای  ای 
بحرانی  استقالل  برای  اوضاع  تر  طرف  آن  اما 
وضعیت  محور  حول  زیادی  شایتعات  است.  تر 
ساپینتو وجود دارد. در هر صورت ساپینتو یکی از 
پر جمب و جوش ترین مربیان نیم فصل اول بود، 
کارت  درگیری  و  دعوا  خاطر  به  بارها  که  مربی 
گرفت و محروم شد. باید دید سرنوشت این مربی 
در نیم فصل دوم چه خواهد بود و آیا باز هم روی 

نیمکت استقالل می ماند؟
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آغاز جمهوري پنجم فرانسه به ریاست ژنرال "شارل دوگل" )1959م(
درگذشت "گاليلو گاليله" منجم و رياضي دان شهير ايتاليايي )1642م(

مرگ "مظفرالدين شاه قاجار" و جانشيني فرزندش "محمدعلي ميرزا" )1285ش(

ذکر روز یکشنبه

 به دلیل مشکل ژنتیکی، جنین دچار کم آبی و بی حرکتی شده و مادر، علی رغم تالش 
و هزینه برای حفظ جنین مجبور به سقط آن توسط پزشک متخصص شده است؛ آیا در 

این صورت  پدر و مادر، دیه یا تکلیف دیگری بر عهده دارند؟
اگر جنین روح داشته است، بنا بر احتیاط واجب دیه دارد و دیۀ آن بر عهدۀ کسی 

است که عمل سقط را انجام داده است و اگر جنین، مرده سقط شده است، دیه ندارد. ری
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داستان کوتاه
پائولو کوئلیو

پیامبر اکرم )ص(
َمن أّدی إلی أمَّتي َحدیثا ُیقاُم بِِه ُسنٌَّۀ أو ُیثَلُم بِِه بِدَعٌۀ َفَلُه الَجنََّۀ ؛

هر کس به اّمت من حدیثی برساند که به سبب آن سّنتی برپا شود 
یا بدعتی آسیب بیند، پاداشش بهشت است.

یا ذالجالل واالکرام 
ای صاحب شکوه و بزرگواری

نگاهی به آمارهای نیم فصل اول لیگ برتر
از آقای گلی لوکادیا تا رکورد دفاعی شگفت انگیز مس

مغازهاش  طرف  به  که  سگی  دیدن  با  قصاب   
اما  کند  دورش  که  کرد  حرکتی  شد  می  نزدیک 

کاغذی را در دهان سگ دید.
 کاغذ را گرفت. روی کاغذ نوشته بود »لطفا ۱۲ 
سوسیس و یه ران گوشت بدین«. ۱۰ دالر همراه 

کاغذ بود.
 قصاب که تعجب کرده بود سوسیس و گوشت 
را در کیسه ای گذاشت و در دهان سگ گذاشت.

سگ هم کیسه را گرفت و رفت.
وقت  طرفی  از  و  بود  شده  کنجکاو  که  قصاب   
به دنبال سگ راه  بستن مغازه بود تعطیل کرد و 
افتاد. سگ در خیابان حرکت کرد تا به محل خط 
کشی رسید. با حوصله ایستاد تا چراغ سبز شد و 

بعد از خیابان رد شد.
 قصاب به دنبالش راه افتاد.

 سگ رفت تا به ایستگاه اتوبوس رسید نگاهی به 
تابلو حرکت اتوبوس ها کرد و ایستاد.

 قصاب متحیر از حرکت سگ منتظر ماند.
 اتوبوس امد، سگ جلوی اتوبوس آمد و شماره 
آنرا نگاه کرد و به ایستگاه برگشت. صبر کرد تا 
اتوبوس بعدی امد دوباره شماره آن را چک کرد. 

اتوبوس درست بود سوار شد.

 قصاب هم در حالی که دهانش از حیرت باز بود 
سوار شد.

 اتوبوس در حال حرکت به سمت حومه شهر بود 
و سگ منظره بیرون را تماشا می کرد. پس از چند 
خیابان سگ روی پنجه بلند شد و زنگ اتوبوس 
پیاده شد.  با کیسه  ایستاد و سگ  اتوبوس  را زد. 

قصاب هم به دنبالش.
 سگ در خیابان حرکت کرد تا به خانه ای رسید. 
گوشت را روی پله گذاشت و کمی عقب رفت و 
خودش را به در کوبید. این کار را باز هم تکرار 
کرد اما کسی در را باز نکرد. سگ به طرف محوطه 
باغ رفت و روی دیواری باریک پرید و خودش را 
به پنجره رساند و سرش را چند بار به پنجره زد و 

بعد به پایین پرید و به پشت در برگشت.
به فحش دادن و  باز کرد و شروع   مردی در را 

تنبیه سگ و کرد.
 قصاب با عجله به مرد نزدیک شد و داد زد: چه 
کار می کنی دیوانه؟ این سگ یه نابغه است. این 
باهوش ترین سگی هست که من تا به حال دیدم.

مرد نگاهی به قصاب کرد و گفت: تو به این میگی 
باهوش؟ این دومین بار تو این هفته است که این 

احمق کلیدش را فراموش می کنه.
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قصاب و سگ باهوش 

بالتکلیفی برای »فیفادی« درد مشترک تیم های ملی فوتبال و فوتسال!

نیم فصل اول رقابتهای لیگ برتر در شرایطی به 
شکست  با  استقالل  فوتبال  تیم  که  رسید  پایان 
برابر تراکتور در رده چهارم جدول رده بندی قرار 
از شانس های  تیم همچنان یکی  این  اما  گرفت 

قهرمانی در این مسابقات است.
این رده در حالی برای آبی پوشان تهرانی به دست 
آمد که براساس اعالم حسین قربانزاده رئیس سازمان 
خصوصی سازی، تیم فوتبال استقالل پرهزینه ترین 

و گرانترین تیم لیگ برتر بیست و دوم است.
در  تیم  بستن  برای  استقالل  اعالم وی،  براساس 
و  داشته  را  هزینه  بیشتری  دوم  و  بیست  لیگ 
بازیکنان را با رقم هایی سنگین به خدمت گرفته 

است که پرداخت مطالبات آنها باعث هزینه کردن 
از مبلغ فروش سهام باشگاه شده است.

کمین  در  البته  خطر  این  قربانزاده  گفته  به 
باشگاه  این  مسئوالن  اما  بوده  هم  پرسپولیس 
از  را  این خطر  فعال  و  اند  داشته  بیشتری  تدبیر 

سر گذرانده اند.
خاطر  به  که  تومانی  میلیارد   ۳۵۰ از  استقالل 
و  کرده  هزینه  را  همه  داشت،  سهامش  فروش 
حتی ۱۰۰ میلیارد تومان هم وام گرفته است. بااین 
حال همه این رقم برای خرید و جذب بازیکنان 
هزینه نشده و بخشی از آن برای پرداخت بدهی 

ها و مالیات پرداخت شده است.

استقالل پرهزینه ترین تیم لیگ برتر
 رقم نجومی برای بستن تیم چهارم!

واکنش وزارت ورزش
 به کسب کرسی بین المللی 

در وزنه برداری
وزارت ورزش و جوانان طی پیامی کسب چهار 
وزنه برداری  فدراسیون  توسط  بین المللی  کرسی 

جمهوری اسالمی ایران را تبریک گفت.
پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در متن 

این پیام تبریک آمده است:
حضور فعال و مقتدرانه مسئولین ورزش کشور 
کسب  و  جهانی  و  آسیایی  فدراسیون های  در 
وزارت  عزم  نشان دهنده  بین المللی،  کرسی های 
ورزش و جوانان برای پیشرفت و توسعه ورزش 

و تحول در دیپلماسی ورزشی است.
کنفدراسیون  اجرایی  هیئت  عضو  عنوان  کسب 
انوشیروانی  سجاد  توسط  آسیا  وزنه برداری 
سلیمی  بهداد  وزنه برداری،  فدراسیون  سرپرست 
کمیته  عضو  باقری  کوروش  فنی،  کمیته  عضو 
نوروزی عضو کمیته  امین  مربیان و  تحقیقات و 
عرض  تبریک  را  آسیا  وزنه برداری  پزشکی 
می کنیم و برای این بزرگواران و خانواده بزرگ 
و  سربلندی  موفقیت،  کشورمان،  وزنه برداری 
توفیق روز افزون خدمت به میهن عزیزمان را از 

خداوند متعال خواستاریم.
آسیا  برداری  وزنه  کنفدراسیون  انتخاباتی  مجمع 
این  در  شد.  برگزار  قطر  دوحه  در  گذشته  هفته 
مجمع یوسف المنا از قطر به عنوان رییس، محمد 
عراقی  جلود  محمد  کل،  دبیر  عنوان  به  الحربی 
آسیا  برداری  وزنه  کنفدراسبون  رییس  نایب 

انتخاب شدند.
المپیک  نقره  مدال  دارنده  انوشیروانی  سجاد 
لندن نیز به عنوان یکی از اعضای هیات اجرایی 

انتخاب شد.
فدراسیون وزنه برداری ایران اکنون با سرپرست 
اداره می شود و انتخابات آن قرار است در روز 

۱۸ بهمن برگزار شود.
هفته بیستم لیگ برتر فوتسال؛

پیروزی مس و گیتی پسند و 
ادامه کورس قهرمانی

تیم های مس سونگون و گیتی پسند هفته بیستم 
لیگ برتر فوتسال را با پیروزی پشت سر گذاشتند 
تا رقابت برای قهرمانی همچنان ادامه داشته باشد.

با  جمعه  امروز  فوتسال  برتر  لیگ  بیستم  هفته 
انجام سه مسابقه دیگر پیگیری شد که در یکی از 
این دیدارها، تیم مس سونگون موفق شد با نتیجه 

۴ بر ۲ قند کاترین آمل را از پیش رو بردارد.
مس با این پیروزی ۵۴ امتیازی شد تا در حالی که 
تنها ۶ هفته دیگر به پایان لیگ باقی مانده است، 

به یکه تازی خود در صدر جدول ادامه بدهد.
در دیگر بازی امروز گیتی پسند اصفهان در شهر 
قم میهمان تیم آنا صنعت بود. گیتی پسند در این 
بازی با نتیجه ۴ بر ۲ حریفش را شکست داد و با 
۴۵ امتیاز جای خود را در رده دوم جدول از تیم 
کراپ پس گرفت. گل چهارم گیتی پسند در این 
به صورت  زاده  اصغر حسن  علی  توسط  دیدار 

»چیپ« و دیدنی به ثمر رسید.
و  آذین  رکن  تیم های  مشهد  دربی  در  همچنین 
قعرنشین  تیم  که  رفتند  هم  مصاف  به  آرا  فرش 
 ،۴  -  ۴ تساوی  نتیجه  با  شد  موفق  آذین  رکن 

همشهری خود را متوقف کند.
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