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در برخورد باال و پایین جدول در 
انزلی، این پرسپولیسی ها بودند 
که ششــمین برد فصل را جشن 
گرفتند. سرخ ها حاال با 21 امتیاز 
در صدر جــدول رده بندی لیگ 
برتر دیده می شوند. نکته تکراری 
بردهای این فصل برای تیم یحیی، 
درخشــش لوکادیا و گل های سه 
امتیازی این بازیکن است. ستاره ای 
که باز هم در یک زمین سخت، به 
کمک تیمش آمد و به زیبایی، تنها 

گل مسابقه را به ثمر رساند.

یورگن، یعنی سه امتیاز!
بازی پرســپولیس و ملــوان، کامال 
در مسیر تبدیل شــدن به یک تساوی 
بدون گل قــرار داشــت. قرمزها به آب 
و آتش نمی زدند و ملــوان نیز تا حدود 
زیادی از رسیدن به تســاوی روبه روی 
تیم صدرنشین لیگ برتر راضی به نظر 
می رسید. ســتاره خط حمله سرخ ها 
اما باز هم تفــاوت بزرگی را رقــم زد. او 
دوباره نشان داد که چطور می تواند گره 
بازی های حســاس را برای تیمش باز 
کند. لوکادیا تا امروز تاثیر مســتقیمی 
در پنج پیروزی این فصل پرســپولیس 
داشته و در چهار مســابقه، عمال عامل 

اصلی برتری تیمش بوده است. او اولین 
بار در مســابقه با نفت آبــادان موفق به 
گلزنی برای پرســپولیس شــد. ضربه 
دقیق او، دفاع نفت را باز کرد و تیم یحیی 
را در مسیر رسیدن به یک پیروزی مهم 
در خانه قــرار داد. دومین گلزنی او برای 
قرمزها روبه روی هــوادار رقم خورد و باز 
هم گل اول مسابقه توسط این ستاره به 
ثمر رسید. هرچند که آماده ترین ستاره 
آن مسابقه سعید صادقی بود. لوکادیا با 
زدن دو گل در مسجدسلیمان، شکست 
تیمش در آن مسابقه را با یک برد حساس 
عوض کرد. او با درخشش در آن بازی، یک 
بازگشت بزرگ را برای پرسپولیس فراهم 
آورد. لوکادیا در دو هفته متوالی موفق به 
گلزنی در لیگ نشــده بود اما برابر مس 
رفسنجان پنالتی اش را به درون دروازه 
فرستاد. او روبروی ملوان هم ستاره بازی 
بود. لوکا این بار توانســت توپ را از خط 
دروازه ایمان صادقی عبور بدهد. حتی اگر 

اعتبار پیروزی روبه روی هوادار را به سعید 
صادقی بدهیم، باید بپذیریم که لوکادیا 
تا امروز »12 امتیاز« برای پرســپولیس 
به دســت آورده و تاثیر مستقیمی روی 
»15 امتیاز« این تیم داشته است. او یک 
ستاره بزرگ برای سرخ ها بوده و درخشش 
خیره کننده ای را در این تیم پشــت سر 
گذاشته است. با هر نمایش عالی لوکادیا، 
هواداران پرسپولیس بیشتر نگران آینده او 
می شوند. اگر این روند ادامه داشته باشد، او 
در پایان قرارداد یک ساله اش راهی تیمی 
در لیگ های عربی حــوزه خلیج  فارس 
خواهد شد و پرسپولیس هیچ درآمدی از 

این انتقال به دست نخواهد آورد.

در مسیر دانیال  شدن
ستاره برزیلی خط هافبک تراکتور 
این هفته برای تیمــش پاس گل نداد و 
دانیال اسماعیلی فر توانست در جدول 
بهترین پاسورهای لیگ، یک قدم به او 
نزدیک شود. دانیال در نیمه دوم مسابقه 
با ملوان با یک پاس دقیق بغل پا، لوکادیا 
را در موقعیت گلزنی قرار داد و این بازیکن 
نیز طبق انتظار توپ را با تمام قدرت به 
درون دروازه فرستاد. اهمیت ستاره هایی 
مثل دانیال اســماعیلی فر، در چنین 
موقعیت های گره خورده ای مشخص 
می شود. او حاال رفته رفته در حال تطبیق 
یافتن با شــرایط بازی در پرسپولیس 

است. دانیال البته هنوز با آن فرم رویایی 
فصل گذشته اش در ســپاهان، فاصله 
دارد. او آرام آرام در مسیر تبدیل شدن 
به بازیکنی است که قبال دیده بودیم. با 
این حال ســرعت کم این تطابق، عمال 
شــانس حضور در جام جهانی را از این 
ستاره گرفته اســت. اگر او کمی زودتر 
در پرسپولیس به این فرم می رسید، حاال 
شانس زیادی برای رفتن به قطر داشت. 
با این حال تردیــدی وجود ندارد که در 
آینده نزدیک از او بیشتر خواهیم شنید. 
بازیکنی که در این سال ها یکی از بهترین 

مدافعان راست فوتبال ایران بوده است.

مرد همیشه خشمگین
مازیــار زارع در دوران بــازی آماده 

کوچک ترین جرقه برای عصبانی شدن 
بود و حاال این ویژگی به دوران مربیگری 
او نیز سرایت کرده اســت. او روبه روی 
پرسپولیس، جنجال بزرگی ساخت و 
از کنار زمین اخراج شد. جالب اینکه او 
در لحظه خروج از زمین مسابقه، دوباره 
خودش را بــه داور نزدیک کرد و جمله 
عجیبی به زبان آورد:»تو بی عرضه ترین 
آدمی هستی که در زندگی ام دیده ام!«. 
اما ماجرا از چــه قرار بــود؟ در دقایق 
پایانی بازی ملوان و پرسپولیس، یکی از 
بازیکنان تیم میزبان جمله ای به بازیکن 
دیگر تیم می گوید و همین مساله موجب 
می شود داور به او اخطار بدهد. این ماجرا 
عصبانیت وحشتناک مازیار را رقم زد. او 
باور داشت که داور، مدیریت بازی را بلد 

نبوده و با این کار، مرتکب یک اشــتباه 
بزرگ شده است. به نظر می رسد مازیار 
باید در انتظار یک محرومیت جدی در 

فوتبال ایران باشد.

دو   و   یک دهم؛ 
امتیاز محبوب یحیی!

رســیدن به 21 امتیاز در 10 بازی، 
قرمزها را صدرنشین جدول لیگ برتر 
کرده است. به نظر می رسد این میانگین 
امتیازی محبوب یحیی باشد. چراکه او 
در 100 بازی لیگ برتری روی نیمکت 
پرسپولیس 210 امتیاز آورده بود. یحیی 
امیدوار است با همین روند امتیازگیری، 
برای ســومین بار روی نیکمت سرخ ها 

قهرمانی لیگ برتر را به دست بیاورد.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

لوکادیا تا امروز تاثیر 
مستقیمی در پنج پیروزی 

این فصل پرسپولیس 
داشته و در چهار مسابقه، 

عمال عامل اصلی برتری 
تیمش بوده است
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اردوي سوم دختران هندبال

نوزدهمین دوره مسابقات هندبال قهرماني زنان 
آسیا که حکم انتخابي جهاني 2023 را هم دارد از سه تا 
13 آذر به میزباني اینچئون کره جنوبي برگزار مي شود. 
مسابقاتي که تیم ایران در دوره قبل توانست طي آن 
تاریخ ساز شود و سهمیه قهرماني جهان را به دست 
بیاورد. این تیم براي این دوره اما حضور پر فراز و نشیبي 
را تجربه کرد و تا آستانه لغو اعزام هم رفت. فدراسیون 
هندبال ایران بنا داشت به دلیل مشکالت مالي، قید 
حضور تیم بانوان در این بانوان را بزند اما درنهایت با 
حمایت باشگاه بافق یزد، این اعزام به قوت خود باقي 
ماند. در همین راستا نخستین اردوي تیم ملي از 13 
مهر با حضور 31 بازیکن در باشگاه سنگ آهن بافق 
یزد برگزار شد. حاال قرار است سومین اردوی تیم ملی 
نیز با دعوت از 22 بازیکن در بافق یزد آغاز شود. تیم 
ملی ایران در قهرماني آسیا با کره جنوبی، هند، استرالیا 
و ازبکستان همگروه است. در این مسابقات پنج سهمیه 
جهانی توزیع می شود و باید دید تیم ایران مي تواند بار 

دیگر خودش را به جهاني برساند یا نه. 
    

اردوي وزنه با 10 نفر
با پایان مســابقات وزنه برداري قهرماني آسیا، 
تیم هاي ملي وزنه برداري بانوان و آقایان باید خود را 
براي حضور در قهرماني جهان آماده کنند. در همین 
راستا قرار است دور جدید اردوي تیم ملي بانوان به 
زودي به میزباني آکادمی ملی المپیک برگزار شود. 
طبق تصمیم کادر فني، قرار است این مرحله از اردو 
با 10 بانوي وزنه بردار دنبال شود. سیده الهام حسینی، 
الهه رزاقی، فاطمه کشــاورز، فاطمه یوسفی، غزل 
حسینی، غزاله حسینی، پریسا نورعلی، زینب شیخ 
ارباب، نسیم قاسمی و ریحانه کریمی نفراتی هستند 
که باید روز سوم آبان خودشان را به کادر فنی معرفی 
کنند. قرار اســت براي مسابقات جهاني، تیم کیفي 
انتخاب و اعزام شوند و تعداد نفرات از قهرماني آسیا 

کم تر خواهد بود. 

تكواندوكاران، پشت سد ويزا!
ســومین مرحله از رقابت های گرندپری در سال 
2022 با حضور 25۶ تکواندوکار از ۶1 کشــور از روز 
گذشته به میزبانی انگلستان در منچستر آغاز شد اما 
ملی پوشان ایران به دلیل صادر نشدن روادید از سوی 
سفارت انگلستان در آنکارا، حضور در این مسابقات 
را از دســت دادند.  هادي ســاعي رییس فدراسیون 
تکواندو، درباره این اتفاق گفت:»پیش بینی این اتفاق و 
مشکالتی که وجود خواهد داشت را می کردم. به همین 
خاطر در شــهریورماه در گرندپری پاریس با رییس 
فدراسیون جهانی و رییس فدراسیون تکواندو انگلیس 
صحبت و درخواست کردم که زودتر دعوت نامه ما را 
ارسال کنند. در آن مقطع گفتند که هنوز دعوت نامه 
برای هیچ کشوری ارسال نشــده که توضیح دادم ما 
برای دریافت ویزا باید به کشــور ثالث برویم و برای 
همین زودتر دعوت نامه ما را ارسال کنید.« وي افزود:» 
بعد از درخواست ما، دکتر چو رییس فدراسیون جهانی 
تکواندو خیلی همکاری و با رییس فدراسیون تکواندو 
انگلیس صحبت کرد و فردای آن روز )17 شهریور ماه( 
دعوت نامه ما را ارســال کردند. اولین کشوری بودیم 
که دعوت نامه حضور در مسابقات را دریافت کردیم و 
بالفاصله نیز برای انجام کارهای دریافت ویزا به آنکارا 
رفتیم. برای دریافت ویزا ســه هفته زمان الزم است 
که ما 40 روز زودتر این کار را انجام دادیم. از آن روز نیز 
بیش از 10، 12 ایمیل به فدراسیون جهانی و فدراسیون 
تکواندو انگلیس زدیم و حتی بــا وزارت امور خارجه 
هماهنگ کردیم که آنها نیز ورود کنند، اما متاسفانه 
همیشه این بازی های سیاسی به ورزش ما لطمه زده 
است.« در هر حال این اتفاق باعث شد، تکواندوکاران 
کشورمان با وجود آمادگي، امتیازات مهم این مرحله 
از گرندپري )نفر اول ۶0، نفــر دوم 3۶ و نفر اول 21.۶ 
امتیاز( را در مسیر کســب سهمیه المپیک از دست 
بدهند. سجاد مرداني هم فقط با چند امتیاز اختالف، 
سهمیه المپیک توکیو را از دست داد. ملي پوشان حاال 
باید براي حضور در بیست و پنجمین دوره رقابت های 
قهرمانی جهان )22-2۸ آبان( در مکزیک، آماده شوند.

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

چهار نکته از برد نزدیک سرخ ها در انزلی

لوکامل!

بازی بزرگ هفته دهم لیگ برتر، با برتری سپاهان تمام 
شد. مسابقه ای با یک شروع رویایی برای تیم میزبان و البته 
اخراج گلر تراکتور که کار بازگشت این تیم را به شدت دشوار 
کرد. این یک برد بزرگ و جذاب برای مورایس بود که او را در 
دومین نبرد فصل روبه روی مربیان خارجی نیز برنده کرد. با 
وجود شکست در این بازی، تراکتور نیز نمایش بسیار خوبی 
در این جدال داشت و حتی در یک قدمی بازگشت به بازی 
قرار گرفته بود. بازی بزرگ این هفته لیگ، ۶ گل داشت و در 
نهایت، همه امتیازهایش به سپاهان رسید. این برد، عمال 
تیم مورایس را به یک مدعی بسیار جدی برای بردن لیگ 

تبدیل کرد.

ژوزه مورایس
هم ســاپینتو و هم بردی اف. هر دو مربی در این فصل 
قربانی ژوزه مورایس شده اند و حاال در بین سه مربی خارجی 
این فصل لیگ برتر، او به رکورد »صددرصد« پیروزی دست 
پیدا کرده اســت. مورایس و تیمش در هفته اول لیگ در 
استادیوم آزادی، استقالل و ساپینتو را از پیش رو برداشتند 
و در هفته دهم در اصفهان، چهار گل به تیم بردی اف زدند. 
این دو برد برای مورایس اهمیت بسیار زیادی دارد. چراکه 
او را در جایگاهی خاص نسبت به این دو رقیب خارجی قرار 
می دهد. تیم او در این بازی عملکرد بســیار خوبی داشت. 
مورایس معتقد بود که ایــن بازی، اصال ســاده نبوده اما 

بازیکنانــش کاری کرده اند 
که بازی ســاده به نظر برسد. 

سپاهان حاال یکی از تیم های 
باالنشــین جدول لیگ به شمار 

می رود. تیمــی که در چنــد هفته 
گذشته، نتایج خوبی به دست آورده است.

عیسی مرادی
داستان عیسی مرادی در فوتبال ایران، داستان 
جالبی است. او در همین فصل از دارایی به خوشه 
طالیی ســاوه رفت تا در لیگ یک بازی کند اما در 
بازی دوستانه خوشه طالیی با ســپاهان، مورد 
توجه مورایس قرار گرفت و قبل از شــروع فصل 
به تیم اصفهانی ملحق شد. این بازی در حقیقت 
مسیر زندگی او را عوض کرد. مرادی این هفته در 
ترکیب ثابت سپاهان قرار گرفت و دو بار توپ را 
از خط دروازه تراکتور عبور داد. او در این مسابقه 
حساس و تعیین کننده، یک مهره مهارنشدنی 

برای ســپاهان بود و نمایشی درخشــان در این نبرد 
داشت.

محمدرضا اخباری
اولین هفته بعد از دعوت شدن به اردوی ارزیابی تیم 
ملی، برای محمدرضا اخباری اصال خوب پیش نرفت. او 

دقایقی بعد از خوردن گل اول بــازی، از محوطه 

جریمه خارج شد و بیرون از محوطه با دست به توپ ضربه 
داور مسابقه روبه رو شود. زد تا با کارت قرمز مستقیم 

شکست تراکتور در این ایــن اصلی ترین دلیل 
نبرد بــود. اخباری روز 
خوبــی را در این جدال 
پشت ســر نگذاشت و 
اصال نمایش خوبی برابر 
ســپاهان نداشــت. این 
بدترین اتفاق ممکن 
برای این گلر درست 
بعد از حضــور در 
اردوی تیــم ملی 
بود. بدون شــک، 
این نمایش شانس 
اخباری را برای باقی 
ماندن در تیــم ملی و 
رفتن به جــام جهانی 
قطر کاهــش داد. او در 
بدترین زمــان ممکن، 
دچار این اشــتباه بزرگ 
شد تا شانس کم تری برای 

رفتن به قطر داشته باشد.

رامین رضاییان
ستاره بی چون و چرای این فصل 
سپاهان، یک بار دیگر آمادگی اش 
را بــه رخ رقبای لیــگ برتری 
کشید. رامین با یک ایستگاهی 
مهارنشدنی، دروازه تراکتور 
را باز کــرد و دومین گل این 

مسابقه را به ثمر رساند. رامین نشان داد که این روزها بهترین 
ایستگاهی زن رقابت های لیگ برتر است. بازیکنی که دیگر 
می تواند از جایگاهش در فهرست نهایی تیم ملی برای قطر 
مطمئن باشد. هرچند که پس از آن، احتماال رقابت نزدیکی 
بین محرمی و رامین برای ایستادن در ترکیب ثابت تیم ملی 
کلید خواهد خورد. رفتن به سپاهان، تا امروز تجربه بسیار 

خوبی برای رامین بوده است.

کاوه رضایی
باالخره اولین گل کاوه برای تیم تراکتور نیز به ثمر رسید. 
او بین دو نیمه نبرد با ســپاهان وارد زمین مسابقه شد و با 
یک بغل پای دقیق و یک ضربــه عالی، دروازه نیازمند را باز 
کرد. البته که تراکتور در این بازی بازنده شده اما نمایش تیم 
بردی اف و درخشش کاوه در این بازی به شدت امیدوارکننده 
بود. حتی با وجود این باخت، تراکتوری ها به آینده تیم شان 
امیدوار شدند. تیم جذاب و هجومی این روزهای بردی اف 
اگر با بدشانسی و اخراج گلرش روبه رو نمی شد، در این بازی 

حرف های بیشتری برای گفتن داشت.

فرشاد احمدزاده
با وجود درخشــش در بازی هفته قبل روبه روی نفت، 
فرشاد احمدزاده بازی این هفته سپاهان را از روی نیمکت 
شروع کرد. او اما بعد از مصدومیت یاسین سلمانی به زمین 
مسابقه رفت و توانست با یک نمایش رویایی، دو پاس گل 
برای تیمش بدهد. فرشاد دیگر به هیچ قیمتی نمی خواهد 
روی نیمکت سپاهان بماند و این روزها از همیشه آماده تر 
نشــان می دهد. با ســه پاس گل در دو هفته اخیر، بعید 
است مورایس در دیدار هفته آینده نیز این بازیکن را روی 
نیمکت طالیی ها قرار بدهد. او این روزها در اوج آمادگی 

قرار دارد.

6 چهره از بازی بزرگ هفته در اصفهان

ژوزه؛ آقای خاص!

چهره به چهره

آریا   طاري 

آخرین بار کدام بازیکن لیگ برتری را در حال جشن گرفتن یک گل دیده اید؟ 
آخرین بار کدام مربی را دیده اید که یک برد را با همه وجود جشن می گیرد؟ لیگ 
برتر، وارد دورانی خاص و تاریخی شده است. دورانی که هیچ کس در آن خوشحال 
به نظر نمی رسد. فلسفه برگزاری لیگ در چنین شرایطی چیست؟ آیا غیر از این 
است که ما لیگ برتر را برگزار می کنیم که بعدها در تقویم دچار مشکل نشویم؟ این 
تنها دلیل تعطیل  نشدن لیگ برتر است اما بدون شک، تک تک باشگاه ها حاضر 
هستند بعدها لیگ فشرده تری را پشت سر بگذارند و به جای آن، این روزها را دور 
از فوتبال سپری کنند. فوتبال بدون تماشاگرها، معنای همیشگی  اش را از دست 
می دهد. فوتبال در حضور سکوهای خالی، سرد و دلگیر است و هیچ جذابیتی ندارد. 

چه چیزی این ورزش را متمایز می کند؟ پیوستگی همیشگی اش با مردم. تا زمانی 
که حال همه مردم خوب نباشــد، برگزاری فوتبال نیز به هیچ وجه هیجان انگیز 
نخواهد بود. جواد نکونام یکی از اولین مربیان لیگ برتر بوده که به این ماجرا واکنش 
نشان داده است. نکو خواهان تعطیلی لیگ شده و از سازمان لیگ درخواست کرده 
این زمان را در اختیار تیم ملی قرار بدهد. فوتبال باشگاهی هم باید بعد از جام جهانی 
و زمانی برگردد که حال همه بهتر است. با این حال بعید به نظر می رسد سازمان 
لیگ به دنبال اجرای چنین تصمیمی باشد. آنها بارها نشان داده اند که از برگزاری 
بازی در استادیوم خالی استقبال می کنند. چراکه این ماجرا، مسئولیت های شان 
را به حداقل می رساند. درست همان  طور که حتی مدت ها بعد از فروکش کردن 

بحران کرونا، سکوهای لیگ برتر ایران خالی بود.
لیگ برتر بیست و دوم، برای همیشه به عنوان یکی از متفاوت ترین فصل های 
فوتبال ایران به یاد آورده خواهد شد. این شــاید اولین فصل تاریخ فوتبال ایران 
باشد که گلزنانش کوچک ترین عالقه ای به جشن گرفتن گل های شان ندارند. این 
شاید اولین فصل تاریخ فوتبال ایران باشد که مربیانش، دیگر به ظاهرشان اهمیتی 

نمی دهند و کم رمق تر از همیشه روی نیمکت می نشینند. برگزاری لیگ در چنین 
شرایطی، چیزی به جز اصرار به یک اشــتباه بزرگ نیست. چراکه دیگر حتی در 
شبکه های اجتماعی، هیچ کس به نبردهای همیشگی و کری های قدیمی اهمیت 
نمی دهد. فوتبال حاال مهم ترین »مساله« ایران نیست و حتی در بین مساله های 
متوسط تر نیز جایی ندارد. تیم ها نیز بدون تماشاگران شان، تنهاتر از همیشه به نظر 
می رسند و اصال دوست ندارند که در این جو سکوت آلود، به میدان بروند. شاید اگر 
بازی در لیگ برتر اختیاری بود، خیلی از تیم ها و بسیاری از ستاره ها در این هفته ها 
قدم به زمین مسابقه نمی گذاشتند. شاید اگر بازی در لیگ برتر اختیاری بود، این 
روزها در هیچ ورزشگاهی هیچ مسابقه ای برگزار نمی شد. تنها یک هفته دیگر به 
برگزاری لیگ برتر تا قبل از شروع اردوهای تیم ملی باقی مانده و لیگ بعد از هفته 
یازدهم، وارد تعطیالت خواهد شــد. تعطیالتی که این بار هیچ کس را ناراحت و 
دلتنگ بازی های باشــگاهی نمی کند. این لیگ عمال از مدتی قبل تعطیل شده 
است. هرچند که برای پر کردن کاغذها و کامل شدن تقویم سازمان لیگ، تیم ها 

در هر شرایطی روبه روی هم قرار می گیرند! 

مسابقاتي براي پر کردن تقویم

لیگ كاغذی!

اتفاق روز


