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لیگ برتر با ســرعت زیادی به پایان 
نزدیک می شــود و حاال فقط 10 هفته 
به انتهای فصل باقی مانده است. هفته 
بیســتم لیگ برتر، هفتــه ای جذاب و 
سرشار از اتفاق بود. از گل های تماشایی تا 
یک حرکت جوانمردانه فراموش نشدنی 
به سبک امین متوسل زاده و از درگیری 
بین نیمکت ها در یک مسابقه تا بازگشت 
یک مربی به باشــگاه بعد از دو استعفا. 
10 چهره شــاخص ایــن هفته لیگ 
برتر، داســتان های خاصی را پشت سر 
گذاشتند تا یکی از خاص ترین هفته های 

این فصل لیگ را خلق کنند.
بازگشت به دهه 60

در فیلم های دهه شصتی سینمای 
ایران، یک عادت همیشگی وجود داشت. 
معموال در این فیلم ها یک فرد بی گناه را 
تا پای چوبه دار می بردنــد و ناگهان در 
آخرین ثانیه ها با یک فریاد بلند و افشا 
شــدن حقیقت، او نجات پیدا می کرد. 
ماجرای بازگشت محرم به سپاهان هم 
چیزی شبیه این بود. بازیکنان تیم در 
هواپیما نشسته بودند که ناگهان محرم 
با اتوبوسی دیگر به هواپیما نزدیک شد 
و خودش را به ســفر تیم ملحق کرد. به 
محض ورود محرم هم بازیکن ها برایش 
دست زدند و از او استقبال کردند. شاید 
نوع این بازگشت کمی عجیب باشد اما 
به هر حال اینکه باشگاهی مثل سپاهان 
این چنین پای مربی اش ایســتاده و به 
هیچ قیمتی حاضر به قطع همکاری با 
او نیست، تجربه ای است که در فوتبال 
ایران کم تر دیده ایم. تجربه ای که باید 

آن را به فال نیک گرفت.
همچو سیاوش تنها...

به عصبانیت ها و کری های سیاوش 
یزدانی نگاه نکنید. او در درون شخصیت 
آرامی دارد. ســیاوش که همین چند 
هفته قبل مصاحبه تندی علیه کنعانی 
انجام داده بود و قرص و محکم روبه روی 
دوربین ها از دشمنی اش با دیگر مدافع 
تیم ملی گفته بود، این هفته در ارتباط 
تلفنی با برنامه فوتبال برتر تا یک قدمی 
اشک ریختن رفت. یزداني بدون آن که 
این هفته برای هیــچ تیمی بازی کند، 

یکی از چهره های خبرساز هفته بیستم 
بود. سیاوش برای اولین بار، واقعیت ها 
را در مورد ماجرای ســربازی اش گفت 
و از وعده های عجیب و غریب ســردار 
آجورلو برای ماندن در تیم صحبت کرد. 
به نظر می رسد که او قربانی بی تدبیری 
مسئوالن باشگاه شــده اما اینکه یک 
فوتبالیســت حرفه ای در 30 سالگی 
به گفته خودش فرق ســپاه و ارتش را 
نمی داند و اصال کوچک ترین اطالعی از 
قوانین سربازی ندارد، پذیرفتنی نیست. 
به نظر می رسد باید در اردوهای فوتبال 
ایران، چند واحــد اطالعات عمومی به 

بازیکنان تدریس کنند!
کمی آرام بخش لطفا

محال است فوالد یک طرف یکی از 
مسابقه های لیگ برتری باشد و نیمکت 
این تیم با نیمکت حریف درگیر نشود. 
برخی از چهره هایی که در کنار نکونام 
روی نیمکت فوالد می نشینند، اساسا 
متخصــص آلودگی صوتی هســتند! 
چهره شاخص این هفته لیگ برتر، رضا 
عنایتی بود که به یــاد نمی آوریم حتی 
در دوران بازی، به اندازه تقابل این هفته 
با فوالد عصبانی شــده باشد. سرمربی 
هوادار بارها با نیمکت حریف درگیر شد و 
آنها را به تالش برای فشار گذاشتن روی 

داور با ایجاد سروصدا متهم کرد. ماجرای 
نیمکت فوالد، یک بار برای همیشه باید 
حل شود. اینکه تک تک مربیان حریف 
در پایان هر مسابقه از رفتارهای اعضای 
نیمکت این باشــگاه انتقاد می کنند، 
»تصادفی« نیســت. به نظر می رســد 
مربیان فوالد در فاصلــه بین برگزاری 
دو مســابقه، به کالس آواز می روند تا 
حنجره شان را برای بازی به شدت گرم 

نگه دارند!
شرمنده شدیم رفیق!

شخصیت برتر این هفته لیگ برتر، 
بدون هیچ شــک و تردیــدی پیمان 
رنجبری بود. در آخرین دقایق مسابقه 
پیکان و فجــر، تیم مهمــان صاحب 

موقعیتی ایده آل شد تا گل دوم را به ثمر 
برساند. رنجبری که گل اول تیمش را هم 
زده بود، با گلر حریف تک به تک شد اما 
بعد از دیدن اینکه یکی از بازیکنان فجر 
روی زمین افتاده، تصمیم گرفت توپ 
را بیرون بزند. جالــب اینکه فقط چند 
دقیقه بعد، پیکان گل مساوی را خورد 
و شانس بردن این مســابقه را از دست 
داد. این حرکت، یادآور ماجرای معروف 
امین متوسل زاده روبه روی استیل آذین 
بود. به نظر می رســد فجری هــا بعد از 
چندین سال، باالخره پاداش آن حرکت 
را گرفته اند. نکته تلخ و ناراحت کننده اما 
اینجاست که چنین صحنه نابی، هرگز به 
اندازه استوری فالن فوتبالیست یا ازدواج 
فالن بازیگر دیده نمی شود. این صحنه 
اگر درســت مثل صحنه متوسل زاده 
بولد شود، پتانسیل جهانی  شدن را هم 
خواهد داشت. در فوتبال ایران اما همه به 

دنبال صحنه های زرد هستند.
سوپرسعید

به لحاظ فنــی، ســعید صادقی با 
اختالف بهترین بازیکن این هفته لیگ 
برتر بود. وینگر گل گهر که هفته گذشته 
روبه  روی پرســپولیس به محض ورود 
به زمین پــاس گل داد، این هفته دو بار 
دروازه نفت آبادان را باز کرد تا شکست 

تیم قلعه نویی را به پیروزی تبدیل کند. 
سعید تا این هفته از لیگ برتر، رکورددار 
بیشــترین دریبل فصل هم بوده است. 
گل دوم او روبه روی نفت، یک گل تمام 
برزیلی به برزیلی های لیگ برتر ایران بود. 
او در دقایق پایانی مسابقه هم با همین 
تکنیک ناب، طالب ریکانی را عصبانی 
کرد و موجب اخراج او از زمین مسابقه 
شــد. ســعید در تعطیالت نیم فصل، 
پیشنهادهای زیادی داشت اما تصمیم 
گرفت با گل گهر ادامه بدهد. با این روند، 
او یکــی از موردتوجه ترین چهره های 

پنجره بعدی نقل و انتقاالت خواهد بود.
کریم؛ بنز نساجی

چهره سختکوش این هفته لیگ برتر، 
کریم اسالمی بود. مرد خستگی ناپذیر 
خط حمله نساجی در این شرایط سنی، 
دوندگی حیرت انگیزی مقابل استقالل 
داشت و نمایش فوق العاده ای روبه روی 
این تیم ارائه کرد. نساجی بدون دوندگی 
و پرس مهره هــای هجومــی، هرگز 
نمی توانست از تیم آماده فرهاد امتیاز 
بگیرد. اسالمی در طول این فصل، مهره 
بسیار موثری برای تیم ساکت الهامی 
بوده و نمایش ایــن هفته اش روبه روی 
استقالل با وجود به ثمر نرساندن گل، 
ایده آل به نظر می رسید. کریم، یکی از 
چهره های دوست داشــتنی این فصل 

لیگ برتر به حساب می آید.
کجا می زنی برادر؟

تشــخیص مرد ناکام هفته بیستم 
لیگ برتر، اصال کار سختی نیست. کافی 
است به هایالیت های بازی استقالل و 
نساجی نگاه کنید تا شاهد یک نمایش 
بســیار ضعیف دیگر از رودی ژســتد 
باشید. بازیکنی که دیگر حتی نمی تواند 
ساده ترین توپ ها را به گل تبدیل کند. 
اگر استقالل به جای ژستد یک مهاجم 
گل زن و آمــاده در ترکیب داشــت، به 
راحتی می توانست این مسابقه را با برد 
به پایان برســاند. جالب اینکه ارسالن 
مطهری باز هم در دقایق کوتاه حضور 
در زمیــن، به مراتب موثرتــر از دقایق 
طوالنی حضور ژستد نشان داد و چند 
بار دروازه حریــف را تهدید کرد. فرهاد 
انگار نوعی لجبازی با هوادارها را پشت 
سر می گذارد و حاضر نیست بپذیرد که 
در مورد خرید ژســتد تصمیم درستی 
نگرفته است. ژستد حتی اگر خرید خوبی 
هم باشد، این هفته ها بسیار ناآماده است و 
حضورش در ترکیب ثابت تیم به استقالل 

کمک نمی کند.
لک تر از لک

اولین نمایش گلــر دوم این فصل 

پرسپولیس، چند بار هواداران تیم را 
تا مرز سکته برد. همه تصور می کردند 
گوهری قرار است یک تلنگر جدی به 
لک بزند اما در عمل، گوهری آمده بود 
تا ثابت کند لک هم گلر بدی نیست! او 
چند بار در ارسال ها و خروج ها اضطراب 
شدیدش را نشــان داد و چند بار هم 
درون محوطه جریمه ســر خورد. با 
این نمایش به نظر می رسد گلر سابق 
نفت آبادان دوباره به نیمکت برگردد و 
حامد لک هم دوباره با سالم و صلوات 
درون دروازه پرسپولیس قرار بگیرد. به 
هر حال این نمایــش گوهری تا امروز 
بیشتر از هر کسی به ســود خود لک 

تمام شده است!
این چه وقت نرفتن بود؟

آلومینیوم اراک که در 11 هفته اول 
لیگ برتر حتی یک شکســت را تجربه 
نکرده بود، در 11 هفته گذشــته حتی 
برنده یک مسابقه هم نشده است. تیم 
رسول خطیبی در چهار مسابقه اخیر سه 
بار شکست خورده است. باورش سخت 
به نظر می رسد که این تیم، همان تیمی 
اســت که در نیم فصل اول نه می باخت 
و نه حتی گل می خــورد. خطیبی باید 
درست مثل فصل گذشــته، در نیمه 
راه از آلومینیوم جدا می شــد تا چنین 

سرنوشتی را تجربه نمی کرد!
فقط یک غلتک می خواهیم

آدم دلش برای سرمربی فجر سپاسی 
کباب می شود. کالنتری بعد از تساوی 
این هفته تیمش فقط یک خواســته از 
مسئوالن استان فارس داشت و آن، یک 
»غلتک ماشینی« بود تا حداقل زمین 
خاکی حافظیه، کمی صاف و هموار شود! 
ظاهرا مسئوالن فوتبال در فارس اصال 
حال و حوصله وقت گذاشــتن و هزینه 
کردن برای تیم را ندارند. به نظر می رسد 
آنها ترجیح می دهند فجر هرچه زودتر 
سقوط کند و مسئولیت حضور در لیگ 

برتر را از روی دوش آنها بردارد.

چهره نگاری در مورد 10 چهره خاص هفته بیستم

دادزن ها، گل نزن ها و یک جوانمرد!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

نمایش این هفته ســتاره فرانسوی بارسلونا 
در اللیگا، یک »مســترکالس« به تمام معنا از 
درخشیدن در زمین فوتبال بود. بازیکنی که در 
دقایق پایانی به زمین آمد، از زاویه کامال بسته با یک 
شلیک دیدنی برای تیمش گل زنی کرد، دو پاس 
گل به هم تیمی ها داد و مثل آوار، روی سر بیلبائو 
خراب شد اما با وجود همه این کارها، عنوان بهترین 
بازیکن زمین را به دست نیاورد. دمبله اساسا چنین 
بازیکنی است. فوتبالیستی که نبوغ دارد، استعداد 
دارد، توانایی های منحصربه فــردی هم دارد اما 
انگار قرار نیست هیچ وقت به یک ستاره »کامل« 

تبدیل شود.
فوتبالی ها نمی دانند تکلیف شــان با عثمان 
دمبله چیســت. آیا باید او را به خاطر اســتعداد 
ذاتی اش ستایش کنند؟ آیا قرار است او را به خاطر 
بی نظمی همیشگی مورد سرزنش قرار بدهند؟ آیا 
قرار است او را دوست داشته باشند و برایش فریاد 
بکشند؟ آیا قرار است از او متنفر باشند و جمالت 
بدی در موردش به زبان بیاورند؟ آیا قرار است او را 
یک ستاره تمام عیار بدانند یا اینکه به خاطر شرط 

گذاشتنش برای تمدید قرارداد با بارسا، تقبیحش 
کنند؟ هیچ کدام از این سوال ها جواب مشخصی 
ندارند. دمبله همه این ها هست و هیچ کدام شان 
نیســت. او واقعا مورد عجیبی به نظر می رســد. 
پسری آنقدر سریع و تکنیکی که حتی می توانست 
از کیلیان امباپه بهتر باشد. اتفاقا او اولین قرارداد 
نجومی را هم قبال از کیلیان بست اما سبک خاص 
زندگی عثمان، او را در مسیر ستاره  شدن قرار نداده 
است. شاید بگویید که بازی برای بارسا و پوشیدن 
لباس یکی از بهترین تیم های دنیا، دریافت حقوق 
سنگین و گل زدن در اللیگا برای زندگی هر کسی 
یک هدف غایی به حساب می آید اما اگر استعداد 
واقعی دمبله را دیده باشیم، به همین سطح برای 
او راضی نمی شــوید. دمبوز حقیقتا فوتبالیست 
درخشانی است. بازیکنی که آنقدر خوب از هر دو پا 
استفاده می کند که حتی خودش نمی داند از ابتدا 
راست پا یا چپ پا بوده است. مهاجمی با سرعت 
مثال زدنی، شوت های دیدنی و پاس های عالی که 
انگار برای مدت ها خودش را نادیده گرفته است. 
دمبوز اگر می فهمید که در چه موقعیت مهیبی قرار 
دارد و اگر می دانست که با این استعداد حتی زمانی 
می تواند به بردن توپ طال فکر کند، هرگز همه چیز 

را همین قدر ساده نمی گرفت. مرارتی که مسی و 
رونالدو را ساخته و حاال امباپه و هالند را شکل داده، 
در او دیده نمی شود. او بیشتر از دسته سوپراستارها 

به دسته تباه شده ها تعلق دارد.
دمبله یک خرید ناامیدکننده برای بارسلونا 
بوده است. شاید اگر کاتاالن ها کوتینیو را گران تر 
نمی خریدند، امــروز دمبــوز را بدترین خرید 
تاریخ شان می دانستند. ستاره ای که یک هزینه 
سه رقمی روی دست باشگاه گذاشت اما برخالف 
تصورها، هرگز جــای خالی نیمــار را پر نکرد. 
بازیکنی با آســیب دیدگی های مداوم که زمانی 
عادت داشت دیر به تمرین بارســا برسد و برای 
دیرکردش، توجیه های عجیب و غریب بیاورد. او 
تیر خالص را وقتی به بارسا شلیک کرد که حاضر 
نشــد قراردادش را با این تیم تمدید کند. الپورتا 
و تیم مدیریتی باشگاه تا همین چند هفته قبل 
انواع و اقســام قراردادها را پیش روی این بازیکن 
گذاشتند اما او در نهایت به هیچ پیشنهادی پاسخ 
مثبت نداد. فصل که به پایان برسد، دمبله می تواند 
به عنوان بازیکن آزاد نیوکمپ را ترک کند. او حتی 
رســما می تواند همین حاال با تیم بعدی اش هم 
قرارداد ببندد اما شــاید به خاطر خشم هواداران 
بارسا دست به چنین کاری نمی زند. بعد از دست رد 
زدن به پیشنهاد تمدید بارسا، باشگاه به شدت علیه 
او موضع گرفت اما عثمان، یک ناجی در باشگاه 
داشت و ژاوی، شــرایط را برایش تغییر داد. ژاوی 
هم روبه روی مدیران تیم ایستاد و هم از هوادارها به 

خاطر سوت های شان برای این ستاره جوان انتقاد 
کرد. او وقتی پای دمبله ایستاد که همه چیز علیه 
این بازیکن بود و دوران بارســا برایش تمام شده 
به نظر می رسید. نیم فصل دوم می توانست یک 
جهنم واقعی برای دمبله باشد اما او به کمک مرد 
اول نیمکت بلوگرانا از این جهنم فرار کرد. نمایش 
رویایی این هفته دمبوز، شاید قدردانی او نسبت 
به ژاوی بود. بازیکنی که بعد از زدن گل هم برای 
لحظاتی در آغوش این مربی قرار گرفت. هیچ کس 
نمی داند این درخشش چقدر ادامه خواهد داشت. 
چراکه در بارسا همیشه اولین نمایش های خوب 
دمبله به نزدیک ترین مصدومیت های ممکن گره 

خورده اند.
مشکلی که در مورد دمبله وجود دارد، بی میلی 

همیشگی او نســبت به خود فوتبال است. این 
بازیکن به معنای واقعی کلمه شــیفته فوتبال 
نیست. او دیوانه این ورزش نیست و حتی دیوانه 
برنده شدن هم نیست. وقتی می برد، چهره اش 
کامال عادی است و وقتی شکست می خورد، دچار 
فروپاشی نمی  شود. فوتبال برای عثمان همه چیز 
نیست و این درست همان مساله ای است که راه او 
را از ستاره هایی مثل امباپه و هالند جدا می کند. 
او فوتبالیست شده و از این راه به ثروت، شهرت و 
محبوبیت رسیده اما همه زندگی اش به فوتبال 
وابسته نیست. او یک »دیوانه فوتبال« واقعی به 
حساب نمی آید و در هر لحظه، این قابلیت را دارد 
که همه چیز را رها کند و برای همیشه از فوتبال 

فاصله بگیرد.

ماجرای دمبوز؛ یک ستاره همیشه مرموز

تو را نمی فهمیم پسر! 

چهرهبهچهره

یزداني بدون آن که این 
هفته برای هیچ تیمی بازی 

کند، یکی از چهره های 
خبرساز هفته بیستم 

بود. سیاوش برای اولین 
بار، واقعیت ها را در مورد 

ماجرای سربازی اش گفت 
و از وعده های عجیب و 

غریب سردار آجورلو برای 
ماندن در تیم صحبت کرد

اولین نمایش گلر دوم این 
فصل پرسپولیس، چند بار 

هواداران تیم را تا مرز سکته 
برد. همه تصور می کردند 

گوهری قرار است یک 
تلنگر جدی به لک بزند اما 
در عمل، گوهری آمده بود 

تا ثابت کند لک هم گلر بدی 
نیست!
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تعداد بانوان در المپیك آسیايي 
بیشتر شد

طبق اعالم مریم 
کاظمي پور معاون 
توسعه ورزش بانوان 
وزارت ورزش و 
جوانان، دو رشــته 
توپي بانوان به تعداد 
تیم هاي اعزامي به بازي هاي آسیایي 2022 هانگژو 
اضافه شــد. خبري خوش بــراي ورزش بانوان که 
مي تواند براي شان انگیزه ساز باشد. به این ترتیب 
تیم هاي ملي هندبال و والیبال بانــوان در کاروان 
ایران قرار مي گیرند تا در کنار تیم هاي ملي کبدي 
و بسکتبال ســه نفره، براي موفقیت تالش کنند. 
کاظمي پور عنوان کرده که نگاه بــه ورزش بانوان 
حمایتي است و باید گفت که با وجود اضافه شدن 
به هزینه هاي اعزام، تصمیم بسیار درستي گرفته 
شده است. چراکه تیم ملي هندبال بانوان چند ماه 
پیش تاریخ ســازي کرد و نخستین تجربه حضور 
در مسابقات جهاني را به دست آورد و والیبال هم با 
سرمربي جدید خود، نویدبخش روزهاي خوبي است. 
طبیعتا حضور این دو تیم در بازي هاي آسیایي حتي 
اگر به روي سکو رفتن آنها ختم نشود، تجربه بسیار 

خوبي را نصیب ملي پوشان مي کند. 
    

خادم الشريعه در رده 16 جهان
فدراسیون بین المللی شطرنج )فیده( رده بندی 
جدید بازیکنان فعال در این رشــته ویژه ماه مارچ را 
منتشر کرده که بر اســاس آن ایران در بین 100 نفر 
دو نماینده دارد. طبق این رده بندي پرهام مقصودلو 
همچون گذشته در بخش مردان تنها شطرنج باز ایرانی 
حاضر در میان 100 بازیکن برتر جهان است که توانسته 
جایگاه خود را در این فهرست حفظ کند. بر این اساس 
سوپر استاد بزرگ شــطرنج ایران با ریتینگ 2۷01 
همچنان در رده سی و ششم جهان قرار دارد. علیرضا 
فیروزجا شطرنج باز ایراني که براي فرانسه بازي مي کند 
نیز پشت سر مگنوس کارلســن در رده دوم ایستاده 
اســت. فیروزجا در رده 30 رنکینگ جهانی شطرنج 
نیز با ریتینگ 2۸0۴ صدرنشین 100 شطرنج باز برتر 
این رده است. در بخش بانوان هم سارا خادم الشریعه به 
عنوان تنها بازیکن ایرانی حاضر در فهرست 100 نفره 

با ریتینگ 2۴۸۸ صاحب رده 1۶ است. 
    

تبعات جنگ روي كشتي روسیه
از زماني که حمله روســیه به اوکراین آغاز شده 
اســت، ورزش جهان به مقابله با این اتفاق پرداخته 
و به شــکل هاي مختلف خواهان پایان این جنگ 
شده است. در همین راســتا میزباني هاي مختلفي 
در رشته هاي ورزشي از روسیه گرفته و تحریم هاي 
ورزشي نصیب این کشور شد. با ادامه یافتن جنگ، 
کشتي روسیه هم که یکي از اصلي ترین ورزش هاي 
این کشور است و همیشه در میادین جهاني و المپیک 
مدعي قهرماني بوده، تحت تاثیر مناقشات بین دو 
کشور قرار گرفته است. گفته می شود تحریم و انزوای 
کشتی روسیه هم از رقابت های قهرمانی زیر 23 سال 
اروپا آغاز شده و طبیعتا در میادین بین المللی آینده هم 
ادامه دارد. بر این اساس طبق اعالم متولیان کشتی 
روسیه، ملی پوشان این کشور در رقابت های قهرمانی 
کشتی آزاد و فرنگی زیر 23 سال اروپا در بلغارستان 
حضور نخواهند داشــت. البته روس ها در این مورد 
پیش دســتی کردند و قبل از اینکه اتحادیه جهانی 
کشتی یا هر نهاد بین المللی ورزشی دیگری آنها را 
از این مسابقات منع کنند، خودشــان از حضور در 
مسابقات کنار کشیدند. با این حال ضرر جنگ دامن 

این تیم را گرفته است. 
    

هاكي روي يخ در میدان جهاني
مســابقات جهانی هاکی روی یخ از امروز )12 
اســفند( با حضور تیم ملــی ایران و بــه میزبانی 
قرقیزســتان برگزار خواهد شــد و ملی پوشــان 
کشورمان نخستین حضور خود در این تورنمنت را 
تجربه خواهند کرد. تیم ملی ایران رقیبان سخت و 
قدرتمندی را پیش رو دارد و با توجه به تجربه اندکی 
که ملی پوشان ایران دارد قطعا رقابت های سختی در 
انتظارشان خواهد بود. با این حال آنها امیدوارند که 
با انگیزه و روحیه باالی شان نتایج آبرومندی را رقم 
بزنند. شاگردان کاوه صدقي در نخستین مسابقه باید 
به مصاف قرقیزستان میزبان بروند. سنگاپور، کویت و 
مالزي دیگر رقباي ملي پوشان کشورمان هستند که 
باید به ترتیب 13، 15 و 1۶ اسفند با آنها دیدار کنند. 

منهایفوتبال

آدرنالین

آریا رهنورد

آریا طاري 


