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این اولین دوره تاریخ لیگ برتر 
است که یک جام جهانی درست 
از میانه اش عبور می کند. تغییر 
زمان جام جهانی از تابستان به 
پاییز، شرایط لیگ برتر ایران را نیز 
دچار مشکل کرده است. لیگی که 
البته خیلی زود هم شروع نشده و 
پایانش کمی دردسرساز خواهد 
شد. تعطیلی طوالنی مدت لیگ 
برتر و این نیم فصل اجباری، برای 
بعضی از تیم ها اصال خوشــایند 
نیســت. بعضی تیم ها و مربیان 
دیگر اما از این تعطیالت استقبال 
می کنند و به شدت منتظر رسیدن 
این تعطیلی بوده اند. وقفه طوالنی 
لیگ برتر، برنده ها و بازنده های 

خاص خودش را دارد.
    

وقفه بلندمــدت در لیــگ برتر، 
برای برخی مربیان اصال خوشــایند و 
دلچسب نیســت. یکی از آنها یحیی 
گل محمدی اســت كه تیمش در این 
فصل در فرم خوبی قرار داشته و نتایج 
خوبی گرفته است. قبل از تعطیالت، 
تیم یحیی بهترین تیم این فصل لیگ 
برتر بوده اما كسی نمی داند كه پس از 
آن چه اتفاقی رخ خواهــد داد. اوضاع 
برای ساپینتو و استقالل هم همین طور 

است. آنها بعد از شکســت هفته اول 
روبه روی سپاهان، دیگر حتی بازنده 
یک مسابقه نشــده اند. تیمی كه مثل 
یک مدعی در لیگ ظاهر شده و عملکرد 
بسیار خوبی در این فصل داشته است. 
گل گهر و امیر قلعه نویی نیز به خصوص 
بعد از برد بزرگ روبه روی فوالد، از این 
تعطیلی لذت نمی برند. تیم سیرجانی 
به فرم و ضرباهنگ بسیار خوبی رسیده 
بود و حاال این نگرانی برای باشگاه وجود 
دارد كه در دوران تعطیالت، شــرایط 
برای باشــگاه خوب پیش نــرود و در 
بازگشت دوباره به لیگ برتر، گل گهر 
دیگر نتواند به همیــن خوبی در لیگ 
برتر ظاهر شــود. مورایس و سپاهان 
هم دل خوشی از تعطیالت لیگ برتر 
ندارند. سپاهان در این فصل سینوسی 
نتیجه گرفته اما هنوز فاصله زیادی با 
صدر جدول ندارد. سپاهانی ها ترجیح 
می دادند با فرم بهتری به اســتقبال 
تعطیالت لیگ بروند و فشار كم تری را 
تحمل كنند. رفتن به سراغ تعطیالت با 
یک تساوی اما به اندازه كافی برای این 
تیم متقاعدكننده به نظر نمی رســد. 
دو مربی جوان لیــگ هم از تعطیالت 
خوشحال نیستند. مهدی رحمتی با 
آلومینیوم اســتثنایی نتیجه گرفته و 
در این 11 هفته فقط چهار گل خورده 
است. تیمی كه این هفته انتقام سختی 
از قهرمان فصل گذشــته جام حذفی 

گرفت. مطهری و نساجی نیز در مجموع 
فصل خوبی را پشت سر می گذارند و این 
تعطیالت چیزی نیســت كه به هیچ 

قیمتی آنها را به وجد بیاورد.
اما چــه كســانی از تعطیلی لیگ 
برتر در این مقطع استقبال می  كنند؟ 
بدون شک نفر اول این فهرست »جواد 
نکونام« خواهد بود. مــردی كه این 
مدت اصــال تمركز كافی بــرای كار 
كردن در فوالد نداشــت و فدراسیون 
فوتبال با بحث مداوم حضور این مربی 
در جام جهانــی، او را تحت تاثیر قرار 
داده اســت. نکو در این فصل اصال آن 
مربی همیشگی نبوده و دور از انتظار 
نتیجه گرفته است. چهره ای كه در 6 
بازی خانگی، فقط یک برد به دســت 
آورده و شرایطی بحرانی داشته است. 
شکست این هفته روبه روی گل گهر، 
زنگ خطر را جدی تر از همیشــه در 

فوالد به صــدا درآورد. این تعطیالت 
فرصت خوبی اســت تا جواد بیشتر 
روی تیمش كار كند و شرایط بهتری 
برای فوالد بســازد. رضا مهاجری نیز 
در نفت تهران، چنین شرایطی دارد. 
تیم او ركورد عجیبی در گل خوردن از 
خودش به جا گذاشته و در حال تبدیل 
شدن به ضعیف ترین خط دفاعی تاریخ 
لیگ برتر اســت. آنها ایــن هفته هم 
روبه روی ذوب گلباران شدند. چطور 
می توان باور كرد كه این همان تیمی 
است كه از استقالل مساوی گرفت و 
چیزی نمانده بود پرسپولیس را ببرد؟ 
مهاجری در تعطیالت باید فکری به 
حال دفاع نفت كند. اوضاع دیگر نفت 
لیگ هم اصال خوب نیســت و فیروز 

كریمی قطعا از تعطیلی لیگ استقبال 
خواهد كــرد. اگر رونــد فعلی تغییر 
نکند، نفتی ها راهی دســته پایین تر 
خواهند شــد. این اوضاع برای ملوان 
و مازیــار زارع نیز برقرار اســت. آنها 
نیز باید متحول شــوند و آماده تالش 
برای فــرار از انتهای جدول باشــند. 
این فقط پایین جدولی ها نیستند كه 
دست به دعا برداشــتند تا تعطیالت 
زودتر از راه برســد. مس رفسنجان و 
ربیعی این فصل بســیار ناامیدكننده 
بوده انــد. این تیــم متخصص خراب 
كردن موقعیت های گلزنی است و باید 
با فرم متفاوتی به استقبال ادامه لیگ 
برود. چند نتیجه بد دیگر، ربیعی را در 

یک قدمی بركناری قرار خواهد داد.

برنده اصلی تعطیالت لیگ اما بدون 
هیچ شک و تردیدی، هوادارها هستند. 
تماشاگرانی كه سهمی از دیدارهای 
اخیر لیگ برتر نداشتند و شاید اصال 
شور و حالی برای تماشــای فوتبال 
همراه شان نبود. آنها بدون شک از این 
تعطیالت راضی خواهند بود. چراكه 
فوتبال این اواخر اصال شبیه فوتبال 
نبود. نه بازیکن ها و مربی ها خوشحال 
می كردند، نه صدایی از روی ســکو 
شنیده می شد. این سکوت و تنهایی 
اما باالخره با تعطیلــی لیگ به پایان 
رسید. حاال همه باید در انتظار شروع 
دوباره لیگ بمانند. شاید این بار لیگ 
بیست و دوم، با شور و حال بیشتری 

دنبال شود.
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 زنان تیرانداز،
پیشگام سهمیه در 3 المپیك 

مسابقات قهرماني جهان تیراندازي 2022 در حالي 
به میزباني مصر برگزار شد كه هانیه رستمیان توانست در 
ماده تپانچه خفیف نخستین سهمیه المپیک این رشته 
و ایران را براي مسابقات پاریس 2024 به دست بیاورد. 
كسي كه در المپیک توكیو همراه با صمد نیکخواه بهرامي 
پرچمدار كاروان بود و حاال براي به دست آوردن اولین 
مدالش در این رقابت ها تالش مي كند. شاید براي تان 
جالب باشــد بدانید كه طي دو دوره از ســه دوره اخیر 
المپیک، این بانوان تیراندازي بودند كه چراغ سهمیه 
را براي كاروان ایران روشــن كردند. در المپیک 2020 
توكیو و 2012 لندن نیز اولین ســهمیه های المپیک 
كاروان ایران توســط دختران تیرانداز در رشته تفنگ 
به دســت آمد. برای المپیک ریو هم احسان روزبهانی 
در رشته بوكس صاحب اولین ســهمیه برای كاروان 
ایران شــد. در المپیک توكیو نجمه خدمتي بود كه در 
جام جهاني 2019 چین، در تفنگ بادي پنجم شــد و 
نخستین ســهمیه را براي ایران به دست آورد. او بعد از 
المپیک لندن تمام تمركــزش را روي مدال در توكیو 
گذاشته بود اما نتوانست این هدف را محقق كند. بعد از 
او آرمینا صادقیان، فاطمه كرم زاده، مهیار صداقت، جواد 
فروغی و هانیه رستمیان نیز صاحب سهمیه المپیک 
شدند تا تیراندازي بیشترین سهمیه همه حضورهایش 
در المپیک را تجربه كند. البته بسیاري از رشته ها مسیر 
طوالني تا قطعي شدن سهمیه هاي شان باید طي كنند 
و این موضوع هم در پیشگام بودن تیراندازي در كسب 
سهمیه المپیک بي تاثیر نیست.  قهرماني جهان مونیخ 
هم میداني بود كه اولین سهمیه ایران در المپیک 2012 
لندن در آن رقم خورد. جایي كه مه لقا جام بزرگ در رشته 
تفنگ به قلب سهمیه شلیک كرد و درنهایت همراه با الهه 
احمدي و ابراهیم برخورداري در این میدان حضور یافت. 
جام بزرگ با اینکه اولین المپیکــي ایران در لندن بود، 

نتوانست به دور نهایي مسابقات راه پیدا كند. 
تیراندازي ایران در المپیک 2020 توكیو به نخستین 
طالي تاریخش در المپیک رسید و این در حالي است 
كه نمایندگان ایران در این رشته در المپیک هاي قبل 
با ســهمیه وایلدكارت راهي این مسابقات مي شدند. 
فرهنگ خسروپناه، محمود سخایی و صمد مالزال در 
المپیک 194۸، غالمحسین مبصر در المپیک 1960 
و 1964، محمدجعفر كالنــی و نصرت اهلل ممتحن در 
المپیک 1964 نمایندگان ایران بودند. همچنین لیدا 
فریمان در المپیک 1996 آتالنتا كه پرچمدار كاروان 
اعزامی هم بود، منیژه كاظمی در المپیک 2000 سیدنی 
و نسیم حسن پور در المپیک 2004 آتن، سه ورزشکار 
زن ایرانی در رشته تیراندازی بودند كه در این رقابت ها 

حضور پیدا كردند.

جام جهاني فرنگي با جوان ها
رقابت های جام جهانی كشتی فرنگی روزهای 14 و 
1۵ آبان در شهر باكو آذربایجان برگزار می شود. در این 
مسابقات 6 تیم ایران، صربســتان، تركیه، آذربایجان، 
قرقیزستان و منتخب جهان حضور دارند كه در دو گروه 
سه تیمی با هم به رقابت می پردازند. تیم های اول هر گروه 
به دیدار فینال و تیم های دوم نیز راهی دیدار رده بندی 
می شوند. تیم كشورمان در این رقابت ها با تیم های تركیه 
و قرقیزستان همگروه است. ایران در نخستین دیدار از 
ساعت 10 صبح 14 آبان به مصاف تركیه می رود و در 
دومین دیدار ساعت 1۷ روز یکشنبه با تیم قرقیزستان 
برگزار می شود. حسن رنگرز، سرمربي تیم ملي تصمیم 
گرفته در این میدان بیشتر به جوان ها میدان بدهد. به 
این ترتیب در ۵۵ كیلوگرم پویا دادمرز و مهدی جواهری، 
در 60 كیلوگرم مهدی محســن نــژاد و پویا ناصرپور، 
در 6۳ كیلوگرم ایمان محمدی و ســعید اسماعیلی، 
در 6۷ كیلوگرم دانیال ســهرابی و حجت رضایی،  در 
۷2 كیلوگرم امیر عبدي و محمدرضا رستمی، در ۷۷ 
كیلوگرم محمدرضا مختاری و عارف حبیب اللهی، در ۸2 
كیلوگرم علیرضا محمدي و محمدحسین محمودی، 
در ۸۷ كیلوگرم ابوالفضل چوبانی و حمیدرضا بادكان، 
در 9۷ كیلوگرم مهدی بالی و محمد نصرتی و در 1۳0 
كیلوگرم علی اكبر یوسفی و فردین هدایتی براي این 

میدان انتخاب شده اند. 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

برنده  و بازنده های تعطیلی لیگ برتر

جام جهانی؛ آوار یا هدیه؟

آخرین هفته لیگ قبل از تعطیالت هم ســپری 
شد و حاال تیم ها باید خودشان را برای یک تعطیالت 
طوالنی مدت آماده کنند. حاال کمی بیشتر از یک سوم 
این فصل لیگ سپری شده و چهره اولیه تیم ها کامال 
مشخص شده اســت. به نظر می رسد در ادامه لیگ، 
رقابت قهرمانی بین سرخابی ها، سپاهان و گل گهر 
خواهد بود. فوالد و تراکتور در الیه دوم قرار می گیرند 
و در پایین جدول نیز نفت و ملوان کار سختی برای بقا 
در لیگ خواهند داشت. با این حال شاید تا روز شروع 

دوباره لیگ، فرم تیم ها کامال تغییر کرده باشد.

سیمای مرد آرام
قربان بردی اف چهــره جالب و 
متفاوتی برای فوتبال ایران اســت. 
مرور واكنش او بــه ماجراهای دیدار 
این هفته با ملوان، خودش به تنهایی 
برای باور این ادعا كافی به نظر می رسد. 
كدام مربی لیگ را سراغ دارید كه گل پیروزی تیمش را با یک 
اشتباه مهلک، آفساید اعالم كنند و فرصت برد را در بازی خانگی 
از او بگیرند اما از كوره در نرود و حتی در كنفرانس اصرار داشته 
باشد كه در كادر داور دخالت نمی كند؟ بردی اف آنقدر سرد 

و گرم فوتبال را چشیده كه یک صحنه داوری او را از خودش 
بیخود نمی كند. برای مردی كه حتی در نیوكمپ بارسلونا را 
شکست داده، لیگ برتر آنقدرها هم مرگ و زندگی نیست. در 
فوتبال ایران به مربیان بیشتری مثل قربان بردی اف نیاز داریم.

رنسانس سرخ
اینکه از زوج مهدی عبدی و حامد 
پاكدل به زوج لوكادیا و دیاباته برسی، 
چیزی به جز یک پیشــرفت عظیم 
و یک تحول بزرگ نیســت. قرمزها 
عالوه بر ترمیم خط دفاعی و دروازه در 
این فصل، حاال توانسته اند خط حمله را هم تکان بدهند. شیخ 
دیاباته و لوكادیا این هفته برای اولین بار »یک نیمه كامل« كنار 
هم بازی كردند و نتیجه این اتفاق، یک برد خانگی برای تثبیت 
صدرنشینی پرسپولیس بود. این بار شیخ در دومین حضور در 
آزادی با لباس پرسپولیس، توانســت دروازه مس را باز كند و 
تیمش را در یک بازی نزدیک روبه روی تیم تدافعی حریف، 

به برتری  برساند.

پسر متوقف نشدنی
همه آنهایی كه در شروع فصل در 
مورد محمد محبی تردید داشتند، 
حاال باور كرده اند كــه او چه خرید 
محشری برای استقالل بوده است. 
در شروع فصل تصور می شد استقالل 
با داشتن این همه مهاجم، نیازی به محبی ندارد اما محمد حاال 
بهترین گلزن فصل استقالل است و توانسته چهار گل برای 
این تیم بزند. او روبه روی هوادار هم خیلی زود دروازه حریف را 

با یک ضربه عالی باز كرد تا خودش را به جام جهانی نزدیک تر 
كند. پسر بوشهری استقالل، شروعی رویایی در این تیم داشته 
است. نکته جالب این گل، پاسی بود كه ارسالن مطهری داد. 
بازیکنی كه در اولین تجربه حضور فیکس در تركیب استقالل 
در این فصل، نشان داد كه به قول خودش، صبر آتش را گلستان 

می كند.

ستاره ای به اسم رضا
امیر قلعه نویی یک كار را بهتر از 
همه بلد است. او می تواند بازیکنان از 
این جا مانده و از آن جا رانده را به نقطه 
اوج درخشش برساند. كاری كه قبال 
با امثال فرزاد حاتمی می كرد و حاال 
در گل گهر، با یک مشت بازیکن دیگر كرده است. یکی از این 
بازیکنان رضا شکاری است. هافبکی كه سختی زیادی كشیده 
و چند بار تا پای ناامیدی رفته اما این فصل یک ستاره درخشان 
برای گل گهر بوده و این هفته روبه روی فوالد، دوباره غوغا كرده 
است. رضا با این فرم حتی می تواند در آینده نزدیک امیدوار به 

پوشیدن پیراهن تیم ملی نیز باشد.

طلسم کفش طال
ظاهرا كفش طال قرار نیست برای 
ستاره های فوتبال ایران خوش یمن 
باشد. سجاد شهباززاده بعد از تبدیل 
شدن به آقای گل فوتبال ایران دچار 
افت شــد. این سرنوشت برای شیخ 
دیاباته و چند بازیکن دیگر هم تکرار شده است. فعال نیز این 
وضعیت برای گادوین منشا به وجود آمده است. بازیکنی كه 

فصل گذشته گلزن شماره یک فوتبال ایران بود و در تابستان 
باشگاه ها بر سر خریدش دعوا داشتند اما حاال به جایی رسیده 
كه در دقایق پایانی بازی مس به زمین می رود. او این هفته هم 
خیلی دیر به تركیب اضافه شد و كار خاصی انجام نداد. منشا در 

این فصل فقط یک گل برای رفسنجانی ها زده است.

مرد مطمئنی که دیده نمی شود
گلر آلومینیوم یکی از بدشانس ترین 
بازیکنان این فصل لیگ برتر اســت. 
پورحمیدی این فصل درست به اندازه 
بیرانوند كلین شیت كرده و حتی بیشتر 
از او مهار موفق داشته اما سهم زیادی 
از تحسین ها را به دست نیاورده است. پورحمیدی این هفته 
هم دروازه تیمش را روبه روی نســاجی بسته نگه داشت اما 
این قیچی برگردان سجاد آقایی بود كه مورد توجه همه قرار 
گرفت! در یک شرایط عادی پورحمیدی با این آمار حتی به تیم 
ملی هم می رسید اما فعال ترافیک درون دروازه ایران به شکل 

وحشتناكی زیاد به نظر می رسد.

تک تیرانداز لیگ برتر
منصور باقری در پیکان، حاال به 
یک تک تیرانــداز در لیگ برتر ایران 
تبدیل شده بود. بازیکنی كه این فصل 
با دو شوت دیدنی، دروازه دو نفت لیگ 
را باز كرده. تیم مجتبی حسینی یکی 
از تیم های خوب این فصل در برگرداندن نتیجه بعد از خوردن 
گل اول به شــمار می رود. آنها این هفته در آخرین ثانیه ها از 

شکست روبه روی نفت فرار كردند.

چهره نگاری از هفته یازدهم لیگ برتر

هفت سامورایی!

چهره به چهره

آریا    رهنورد

اواخر دوران بازی ایکر كاســیاس در تیم ملی، خیلی ها خواهان جدایی او و 
استفاده از استعداد فوق العاده ای به اسم داوید دخه آ بودند. این اتفاق باید دیر یا 
زود رخ می داد و سرانجام هم رقم خورد اما اوضاع برای داوید در تیم ملی، اصال 

مطابق پیش بینی های اولیه جلو نرفت. 
دخه آ در فهرست تیم ملی اسپانیا برای جام جهانی 2014 قرار گرفت اما به 
عنوان گلر سوم در این اردو، حتی یک دقیقه هم در این جام بازی نکرد و تبدیل 

به تنها بازیکن الروخا شد كه در این جام به زمین نمی رود. 
حذف اســپانیا در دور گروهی و پایان دوران ملی كاسیاس، فرصتی 

برای دخه آ بود كه دروازه را از آن خودش كند. در آن روزها 
خیلی ها از جمله خود كاسیاس، باور داشتند كه دخه آ 
بهترین انتخاب برای تبدیل شــدن به مرد شماره یک 

دروازه تیم ملی اســت. داوید به فهرســت تیم ملی برای یورو 
2016 رسید و این بار باالخره گلر اول تیم بود. 

او شــروع خوبی در این جام داشــت اما چند اشتباه 
در مسابقه ســوم و البته حذف اســپانیا در اولین 
بازی حذفی، شــرایط را برایش ناخوشایند كرد. 
با این حــال او باز هــم به عنوان ســنگربان اصلی 
به جام جهانی روســیه رفت. چند اشــتباه فاجعه بار 
 در بازی اول اما از این گلر ســر زد و بــه رونالدو فرصت 

هت تریک داد. 
دخه آ در بازی ســوم با مراكش هم اصال خوب نبود و 
روبه روی روسیه در اولین بازی حذفی، حتی یک پنالتی 
را هم نگرفت. این آخرین فرصت جدی اسپانیایی ها به 
این سنگربان بود. دو سال بعد انریکه او را به تیم ملی 
فراخواند اما اونای ســیمون را در مقدماتی و سپس 

گلر اصلی به زمین فرستاد. خود یورو به عنوان 
در مورد لوئیس انریکه، دو حقیقت بزرگ وجود دارد. عالقه به هافبک های 

جوان و بی میلی به استفاده از دخه آ. این مربی حاال حتی در فهرست اولیه اسپانیا 
برای جام جهانی هم جایی برای این سنگربان در نظر نگرفته است. 

در این فهرســت پنج گلر به چشــم می خورد و دخه آ حتی یکی از این پنج 
نفر هم هســت. این یعنی كار او با تیم ملی را باید تمام شده دانست. دروازه بانی 
كه قرار بود كاسیاس بعدی شــود، حتی یک تورنمنت درخشان هم در اسپانیا 
نداشــته اســت. او را دیگر هرگز نباید با ســن ایکر مقایســه كرد. اسطوره ای 
 كه ردپایش در اولین و آخرین قهرمانی اســپانیا در تاریخ جــام جهانی دیده 

می شود.
سرنوشــت دخه آ از جایی تغییر كرد كه خراب شدن دستگاه فکس، جلوی 
انتقال او به رئال مادرید را در آخرین ثانیه ها گرفت. داوید به این انگیزه بزرگ نیاز 
داشت اما آن را از دست داد و در یونایتد ماند. شاید بعدها او به عنوان یک اسطوره 
برای این باشگاه شناخته شود اما شیاطین سرخ در بسیاری از این سال ها حتی 

یک جام هم به دست نیاورده اند. 
این مقطع از تاریخ، مقطع بدی برای منچستریونایتد است و دخه آ نیز سهم 
خاص خودش را در این ماجرا دارد. دوران ملی این سنگربان نیز بدون حتی یک 

افتخار، به پایان رسیده است.  

دخه آ حتی در فهرست اولیه اسپانیا هم نیست

تو کاسیاس نیستی!

اتفاق روز


