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منهای فوتبال

آدرنالین

در روزهای تعطیــل نیم فصل اول 
لیگ برتر، بد نیســت که نگاهی به آمار 
فردی بازیکنان مختلف داشته باشیم. 
تا زمان شروع نیم فصل دوم چیز زیادی 
باقی نمانده و لیگ همچنان با فشردگی 
دنبال می شــود. لیگی که کیفیت فنی 
فوق العاده ای ندارد، از حضور تماشاگرها 
خالی اســت، برنامه منظمی ندارد اما 

همچنان خیلی ها طرفدارش هستند.
بيشترين بازی 

هفت بازیکن در لیگ بیست و یکم، در 
تمامی دقایق بازی های تیم شان حضور 
داشــته اند. این هفت نفــر در حقیقت 
هر ۱۳۵۰ دقیقه این فصــل را در زمین 
مسابقه پشت سر گذاشته اند. کریستوفر 
کنت، علیرضا حقیقی، ایمان صادقی، 
امید خالدی، وحید محمدزاده، رامتین 
سلیمان زاده و پوریا آریاکیا هفت بازیکنی 
هستند که حتی یک دقیقه از دیدارهای 
این فصل لیگ برتر را از دست نداده اند. 
شاید این اتفاق برای گلرها چندان عجیب 
نباشد اما برای بازیکنان دیگر دستاورد 

قابل توجهی به نظر می رسد.
شوت زن ها 

ستاره خط حمله تراکتورسازی این 
فصل رکورد بیشترین شــوت به طرف 
دروازه رقبا در لیگ برتر را داشــته است. 
پیمان بابایــی در این فصل ۴۰ شــوت 

به طرف دروازه ها داشــته است. بابایی 
با نمایش هــای خوب ایــن فصل، چند 
پیشنهاد هم از باشگاه های مختلف دریافت 
کرده است. رکورد بیشترین شوت درون 
چارچوب در این فصل به باشگاه سپاهان و 
شهریار مغانلو اختصاص دارد. شهریار در 
گل زنی عالی نشان نداده اما در این فصل 
۱۹ شوت درون چارچوب داشته است. این 
موضوع نشان می دهد که برخالف آمارها، 
او در این فصل اصــال ناآماده و بی تحرک 
نبوده است. شهریار در این فصل بیشتر از 

هر چیزی بدشانس بوده است.

پاسورها
بهتریــن پاســورهای ایــن فصل 
لیگ برتر، سپاهانی ها هستند. دانیال 
اســماعیلی فر با ۹۰۷ پاس، بیشترین 
تعداد پاس در رقابت هــای این فصل را 
به ثبت رسانده است. او احتماال به زودی 
به اولین بازیکــن این فصل با پاس های 
چهار رقمی تبدیل می شود. دانیال فصل 
شگفت انگیزی را پشــت سر گذاشته 
و حضوری ثابت در حمالت ســپاهان 
داشته است. بیشترین پاس صحیح در 
این فصل هم متعلق به یکی از ستاره های 

سپاهان است. گولسیانی در این فصل 
۷۹۲ پاس صحیح داشته و در این زمینه 
رکورددار محسوب می شود. بیشترین 
دقت پاس هم برای یک سپاهانی اتفای 
افتاده اســت. عزت پورقاز در این فصل 
۹۲ درصد پاس ها را کامال سالم به مقصد 
رســانده و در این زمینه به شدت موفق 
بوده اســت. همه این فاکتورها نشــان 
می دهند ســپاهان در ایــن فصل تیم 

موفقی بوده است.
خالق ها

خالق ترین مهره های این فصل لیگ 

برتر برای پرســپولیس بازی می کنند. 
مهدی ترابــی با ۲۰ پــاس کلیدی در 
این زمینه بهترین بازیکــن لیگ برتر 
بوده اســت. ایــن در حالی اســت که 
مهدی بهترین فصــل فوتبالش را هم 
در پرسپولیس ســپری نمی کند و این 
فصل کامال در اوج نبوده اســت، با این 
حال آمادگی او، تاثیــر قابل توجهی در 
آمادگی و فرم پرســپولیس دارد. ترابی 
در هفته های پایانی نیم فصل، صاحب 
کیفیت بهتری شد و تیم یحیی را هم راه 
انداخت. دومین ستاره خالق این فصل 

لیگ برتر، وحید امیری است. بازیکنی 
که در این فصل مجموعا ۳۷ دریبل موفق 
داشته است. وحید در هر پستی، یکی از 
بهترین های این فصل پرسپولیس بوده 
و همیشه در این تیم، ستاره درخشانی 

نشان داده است.
اکت دفاعی

رکورد بیشــترین دفع توپ توسط 
یک بازیکن در رقابت هــای این فصل 
لیگ برتر، به ســامان فــالح از پیکان 
اختصاص دارد. فــالح در این فصل ۵۲ 
دفع توپ موفقیت آمیز داشــته است. 
رکورد بیشترین قطع توپ در این فصل 
هم به پوریا آریاکیا بــا ۱۱۰ توپ قطع 
توپ اختصاص دارد. بازیکنی که یکی از 
بهترین های تیم رسول خطیبی در این 
فصل بوده است. صائب محبی هم با سه 
نجات دروازه، موفق ترین بازیکن لیگ 
از این حیث بوده است. بیشترین بازیابی 
توپ در این فصل هم به یکی از مهره های 
نســاجی اختصاص دارد. امیرمهدی 
جانملکی در این فصل ۲۰۱ بار توپ را از 

رقبا پس گرفته است.
بداخالق ها

حسین مرادمند این فصل مجموعا 
هفت بار اخطار گرفته و خشــن ترین 
بازیکن لیگ برتر بوده اســت. این آمار 
شــاید برای یک مدافع میانی عجیب 
نباشد اما هافبک هجومی نساجی هم 
چنین آماری دارد. مسعود شجاعی در 
این فصل هفت بــار کارت زرد گرفته و 
حتی تجربه اخراج شدن از زمین مسابقه 
را داشته است. تنها یک بازیکن در این 
فصل بیشــتر از یک کارت قرمز داشته 
است. مسعود زائرکاظمی در این فصل دو 
بار با کارت قرمز داورها روبه رو شده است.

نگاهی به آمارهای فردی اين فصل ليگ برتر 

پاسورها در سپاهان، خالق ها در پرسپولیس!
خالق ترين مهره های 

اين فصل ليگ برتر برای 
پرسپوليس بازی می کنند. 

مهدی ترابی با 20 پاس 
کليدی در اين زمينه بهترين 
بازيکن ليگ برتر بوده است. 
اين در حالی است که مهدی 

بهترين فصل فوتبالش را 
هم در پرسپوليس سپری 
نمی کند و اين فصل کامال 
در اوج نبوده است، با اين 

حال آمادگی او، تاثير قابل 
توجهی در آمادگی و فرم 

پرسپوليس دارد

آريا رهنورد

چهره به چهره

روز پایانی نقل و انتقاالت در فوتبال اروپا هم 
جابه جایی های بسیار جذابی داشت. پرونده نقل 
و انتقاالت زمستانی با این جابه جایی های بسیار 
جذاب بسته شد. فروش گسترده بازیکن ها در 
تاتنهام و همچنین خریدهای پرشــمار بارسا، 
نکات جالب توجه این جابه جایی ها به شــمار 
می  رفتند. جالب تر اینکه باشگاه هایی مثل رئال 
مادرید و بایرن مونیخ هیچ سهمی از این هیاهوی 
نقل و انتقاالتــی میان فصل نداشــتند. به نظر 
می رسد این باشــگاه ها برای سپری کردن یک 

تابستان توفانی آماده می شوند.
دوشان والهوويچ )فيورنتينا به يوونتوس(

مهاجم خوش قد و باالی فیورنتینا، باالخره 
این باشگاه را ترک کرد تا راهی یوونتوس شود. 
همه می دانستند که او در نهایت این تیم را ترک 
می کند و با این همه اســتعداد، نمی تواند برای 
همیشــه در این تیم باقی بماند. دوشــان چند 
پیشنهاد بسیار جدی داشت و سرانجام تصمیم 
گرفت به تیمی در فوتبال ایتالیا برود و در سری 
آ ماندگار شود. تصمیمی که هواداران فیورنتینا 
را به شدت عصبانی کرده است. چراکه آنها انتظار 
نداشتند این مهاجم به یک رقیب مستقیم و یک 
تیم منفور در فلورانس برود. به هر حال والهوویچ 
برای ترک فیورنتینا تا پایــان فصل صبر نکرد 
و در همین میانه های راه بــه یوونتوس ملحق 
شد. آلگری امیدوار اســت با ورود این مهاجم، 
مشکالت هجومی پرشمار تیمش در این فصل 

به پایان برسند.
پير امريک اوباميانگ )آرسنال به بارسا( 

ستاره گابنی سابق توپچی ها، عجیب ترین 
روزهای ممکن را ســپری کرده است. او از چند 
ماه قبل با میکل آرتتا دچار مشــکل شد و دیگر 
در هیچ کدام از نبردهای آرسنال در ترکیب قرار 
نگرفت. اوبا با تیم ملی کشورش به جام ملت های 
آفریقا رفت امــا به خاطر مشــکالت مربوط به 
سالمتی و چند دردسر انضباطی، اجازه ندادند 
او در اردوی گابن ماندگار شــود. اوبامیانگ در 

ادامه این روزهای به شــدت پرخبــر، حاال تیم 
جدیــدی را برای خودش انتخاب کــرده و قرار 
است به صورت قرضی به بارسلونا برود. قرارداد 
اوبامیانگ با بارســا تا پایان فصل برقرار خواهد 
بود و در این مدت بلوگرانا به جای آرسنال، رقم 
قرارداد این ستاره را پرداخت می کند. بارسا که 
تا همین چند وقت قبل با بحران شدید در خط 
حمله روبه رو بود و ناچار به استفاده از نفرات تیم 
دوم در ترکیب اصلی می شد، حاال با جذب فران 
تورس و اوبامیانگ و داشتن مهره هایی مثل فاتی، 
دیپای، بریثویت، دمبله و لوک دی یونگ، صاحب 
یک ترافیک جــدی و تمام عیار در خط هافبک 
شده است. البته احتمال جدایی دمبله از بارسا 

همچنان وجود دارد.
آداما ترائوره )وولورهمپتون به بارسا( 

اوبامیانــگ و فران تــورس، تنها خریدهای 
زمستانی بارسا نبودند و این باشگاه آداما ترائوره را 
نیز برای ادامه فصل به خدمت گرفت. فوتبالیستی 
که اصال با بازی کردن در ترکیب بارســا بیگانه 
نیست. آداما قبل از رســیدن به شهرت در لیگ 
برتر، بازیکن بارسا بوده و در الماسیا رشد کرده 
است. جالب اینکه بارسا اخیرا ویدئویی از دوران 
نوجوانی این ستاره و تمرین های او با ژاوی که آن 
روزها ستاره خط میانی بارسا بود منتشر کرده 
است. حاال آداما قرار اســت زیر نظر ژاوی در این 
باشگاه فوتبال بازی کند. ستاره ای با سرعت باال 
و دریبلینگ استثنایی که می تواند خرید بسیار 

مهمی برای بارسا باشد.
رودريگو بنتاکور )يوونتوس به تاتنهام( 

هافبک اروگوئه ای یووه ایــن اواخر فرصت 
چندانی برای بازی در این تیم نداشت اما عالقه 
کونته به سبک بازی او، موجب شد رودریگو به 
یکی از خریدهای زمستاني شلوغ اسپرز تبدیل 
شــود. بنتاکور دومین بازیکنی است که در این 
پنجره با اســپرز قرارداد امضا کرده و به این تیم 
ملحق شــده اســت. البته به جز کونته، داشتن 
یک مدیر ورزشی مثل پاراتیچی با سابقه حضور 
در یووه، در این خریدها بســیار موثر بوده است. 
شاید خرید بنتاکور در نگاه اول هواداران تاتنهام 

را به وجد نیــاورد اما اگر رودریگــو به کیفیت 
روزهای خوبش برگردد، مهره بسیار مهمی برای 

سفیدهای شمال لندن خواهد شد.
 ديميتری کولوسفسکی
 )يوونتوس به تاتنهام(

این مهاجــم بلندقامت، دومیــن خرید این 
فصل تاتنهام از یوونتوس است. فورواردی که بعد 
از انتقال والهوویچ به یووه، طبیعتا دیگر شانس 
چندانی برای بازی در ترکیب اصلی بیانکونری 
نداشــت. او با امید زیادی راهی یووه شد اما در 
این تیم انتظارها را برآورده نکرد و ســرانجام به 
تاتنهام پیوست تا برای بازی در خط حمله این 
تیم با هری کین رقابت کند. اسپرز در چند فصل 
گذشــته همواره به خاطر نداشتن یک مهاجم 
رزرو برای رقابت با هری کین لطمه خورده و حاال 
خرید مهاجم سابق یوونتوس، می تواند کیفیت 
ایده آل تری برای خط حمله این باشگاه به وجود 
بیاورد. با توجه به احتمــال باالی جدایی هری 
کین از تاتنهــام در فصل آینده، احتمال فیکس 
شدن دیمیتری در این تیم وجود خواهد داشت. 
همه چیز به نمایش این فصل او در لندن بستگی 

خواهد داشت.
دله علی )تاتنهام به اورتون(

وقتی مورینیو تاتنهام را ترک کرد، همه انتظار 
داشتند دله علی دوباره به ترکیب اصلی اسپرز 
برگردد. این اتفاق با نونو اسپریتو سانتو رخ داد اما 
دوران سرمربی پرتغالی در این باشگاه خیلی زود 
به پایان رسید. آنتونیو کونته هم اعتقاد چندانی 
به دله نداشت تا او در یک قدمی ترک تاتنهام قرار 
بگیرد. در سال منتهی به جام جهانی، این هافبک 
به زمان بیشتری برای بازی نیاز دارد و به همین 
خاطر به اورتون ملحق شــده تا زیر نظر فرانک 
لمپارد فوتبال بازی کند. انتقالی که شــاید این 
فوتبالیست پرحاشیه را احیا کند و دوباره او را به 

روزهای خوش گذشته برگرداند.
لوئيس دياز )پورتو به ليورپول( 

یورگن کلوپ اساســا خیلی ســخت برای 
لیورپول خرید می کند اما وقتی این کار را انجام 
می دهد، یک خرید عالی را بــرای این تیم رقم 
می زند. تجربه نشــان می دهد که حساســیت 
کلوپ معموال منجر به خریدهای بسیار خوبی 
برای قرمزهای آنفیلد شده است. او این بار هم با 
جذب لوییس دیاس این حساسیت را به خوبی 

به نمایش گذاشته اســت. دیاس در چند فصل 
گذشته عملکرد درخشــانی در پورتو داشته و 
فصل های فوق العاده ای را در این تیم ســپری 
کرده است. جذب این وینگر پرانگیزه، لیورپول 
را به لحاظ هجومی به تیم بهتری تبدیل خواهد 
کرد. دیاس هم در خلق موقعیت و هم در گل زنی، 

توانایی های قابل توجهی دارد.
جولين آلوارز )ريورپالته به سيتی( 

 ســیتی هم در پنجره نقل و انتقاالت بیکار 
ننشست و یک اســتعداد جوان آرژانتینی را به 
خدمت گرفت. بازیکنی کــه از مدت ها قبل زیر 
نظر استعدادیاب های سیتی قرار داشت. جولین 
آلوارز رسما به ســیتیزن ها ملحق شده اما قرار 

است از شروع فصل آینده به این تیم بپیوندد.
دونی فن د بيک )اورتون( 

در یونایتد آنقدر روی نیمکت نشســته که 
هواداران تیم های رقیب بــه کنایه »فن د بنچ« 
صدایش می زنند. نیمکت نشــین همیشــگی 
شیاطین سرخ تصمیم گرفته ادامه فصل را در تیم 
دیگری دنبال کند. او در نیم فصل پیشنهادهایی 
کامال جدی از نیوکاسل و پاالس داشت اما وقتی 
پیشنهاد اورتون به میان آمد، بالفاصله این تیم 
را انتخاب کرد. دونی در این فصل با شــماره ۳۰ 
برای تیم فرانک لمپارد به میدان می رود و البته 
قراردادی قرضی را با اسپرز پشت سر می گذارد. 
هافبک هلندی امیدوار است با رسیدن به زمان 
بازی بیشتر، آمادگی اش را برای حضور در ترکیب 

الله های نارنجی در جام جهانی حفظ کند.
برايان خيل )تاتنهام به والنسيا(

به لحاظ بدنی هرگز به سطح بازی برای تاتنهام 

نرسید و همین ضعف بدنی هم موجب شد او در 
این تیم موفق نباشد. برایان در این فصل به ندرت 
برای اســپرز بازی کرده و حاال به والنسیا قرض 
داده شده است. او البته برای طرفداران تاتنهام 
نوشته که خیلی زود دوباره به این تیم برمی گردد 
و آنها را می بیند. با این حال اگر او می خواهد در 
تاتنهام بدرخشد باید آمادگی به مراتب بیشتری 

داشته باشد.
جيووانی لو سلسو )تاتنهام به ويارئال( 

کونته از همان ابتدا هم اعــالم کرده بود که 
عالقه چندانی به حفظ این ســتاره ندارد. جیو 
حاال با ترک تاتنهام به ویارئال رفته تا برای یکی 
از مربیان سابقش اونای امری توپ بزند. لو سلسو 
یکی دیگر از خروجی های پرشمار تاتنهام در این 
زمستان بوده اســت. جیووانی هم مثل خیل به 
لحاظ بدنی به کیفیت بازی در رقابتی ترین لیگ 

دنیا رسید.
 کريستين اريکسن

 )قرارداد آزاد به برنتفورد( 
بر اساس قوانین فوتبال ایتالیا، بازیکنی که به 
هر دلیلی با مشکل قلبی روبه رو باشد، نمی تواند 
برای تیم های ســری آ به میدان برود. اینتر هم 
بعد از ماجراهای قلبی اریکســن، قــرارداد این 
بازیکن را فســخ کرد و چالهان اوغلو را به جای او 
خرید. کریستین یک نیم فصل کامل را بدون تیم 
ماند و سپس تصمیم گرفت با بازگشت به لیگ 
برتر، پیراهن برنتفورد را بپوشد. بازگشت دوباره 
اریکسن به زمین، خبری کامال امیدوارکننده به 

نظر می رسد.
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حراجی اسپرز، ولخرجی بارسا!
آريا طاري 

 متقيان،
 نامزد ورزشكار سال 2021

کمیته پارالمپیک آسیا که به دنبال معرفي بهترین 
ورزشکار سال ۲۰۲۱ میالدي است، نامزدهاي دریافت 
این جایزه را اعالم کرد که در این فهرست نام یک ایراني 
نیز به چشم مي خورد. هاشــمیه متقیان ملي پوش 
پرافتخار دوومیداني که در مسابقات پاراالمپیک توکیو 
عالوه بر رکوردشــکني به مدال طالي این رقابت ها 
دســت یافت،  از نامزدهاي دریافــت جایزه بهترین 
ورزشکار سال ۲۰۲۱ است.  عالوه بر متقیان، سو یئو 
سئون از کره در رشــته تنیس روی میز، ژیائویان ون 
از چین در رشــته دوومیدانی، لئانی راتری اوکتیا از 
اندونزی دررشته بدمینتون و بهاوینا پاتل از هند در 
رشته تنیس روی میز به عنوان نامزد دریافت این جایزه 
معرفی شده اند. متقیان در توکیو ششمین مدال طالي 
کاروان ایران را به دست آورد و حال باید دید که جایزه 
ورزشکار سال ۲۰۲۱ را هم مي گیرد یا نه. همچنین 
پیش از این روح ا... رســتمی دربخش مردان، نامزد 

دریافت این جایزه معرفی شد.
    

 ديدار دوستانه با آمريكا
 در آستانه لغو

بعد از دعوت فدراسیون کشتي آمریکا از تیم ملي 
کشتي آزاد ایران براي برگزاري دیدار دوستانه در خاک 
این کشور، فدراسیون ایران دست به کار شد و تیمي را 
براي این نبرد انتخاب کرد. اما ماجراهایي که در سفارت 
آمریکا در دوبي رقم خــورد، عصبانیت علیرضا دبیر را 
به همراه داشت و او اعالم کرد حتي اگر ویزاي یک نفر 
صادر نشود، تیم به این نبرد دوستانه اعزام نمي شود. 
حال خبرهایي به گوش مي رسد که گویا ویزاي علیرضا 
دبیر، دو کشتي گیر و یک مربي صادر نشده است. این 
دیدار دوستانه قرار است ۲۳ بهمن برگزار شود و باید دید 
که آمریکایي ها در این فرصت باقي مانده ویزاي این سه 
نفر را صادر مي کنند یا این دیدار دوستانه لغو مي شود. در 
همین راستا محمدابراهیم امامي سخنگوي فدراسیون 
کشتي هم تاکید کرد که طبق صحبت دبیر حتي اگر 
ویزاي یک نفر هم صادر نشود، تیم اعزام نمي شود. در 
این میان آمریکایي ها بعد از دیدن ترکیب تیم ایران، از 
حضور حسن یزداني بسیار خوشحال هستند. همچنین 
آنها به طــور ویژه از محمدهادي ســاروي هم دعوت 
کرده اند تا یک دیدار هم در کشتي فرنگي برگزار شود. 
به این ترتیب با توجه به عالقه آمریکایي ها به برگزاري 
این نبرد دوستانه، باید دید که سرانجام این چهار ویزاي 

باقي مانده چه خواهد شد. 
    

 هندبال مدال نگرفت،
 پروفسور رفت

تیم ملي هندبال ایران که بعد از کســب سهمیه 
مســابقات قهرماني جهان به دنبال مدال آســیا بود، 
درنهایت به این خواســته خود نرسید و با ایستادن در 
رده چهارم به کار خود در قهرماني آسیا پایان داد. آنها 
در حالي براي سومي براي دومین بار به مصاف عربستان 
میزبان رفتند که این بار عربســتان انتقام شکست در 
دیدار گروهي را از ایران گرفــت و در بین مدال آوران 
ایستاد. ایران در دیدار گروهي میزبان خود را با نتیجه 
۲۴ بر ۲۰ شکست داده بود و در مسابقه آخر ۲6 بر ۲۳ 
تن به شکست داد. نکته مهم در پایان این مسابقات اما 
خداحافظي فرناندز با تیم بود. سرمربي اسپانیایي تم 
ملي که انتخاب بسیار خوبي براي هدایت ملي پوشان بود 
و البته بعد از بازي رده بندي قراردادش هم به پایان رسید، 
به نظر قصد ندارد بــه کارش روي نیمکت ایران ادامه 
دهد. ملي پوشان هم با امضاي پیراهن تیم ملي و هدیه 
کردنش به فرناندز، نشان دادند این وداع جدي است. 
حال باید دید علیرضا پاکدل رییس فدراسیون ایران 
موفق مي شود براي دومین بار نظر پروفسور هندبال 
را جلب کند یا شاهد تغییر کادر فني خواهیم بود. در 
مسابقات قهرماني آسیا عالوه بر ایران، قطر که عنوان 
قهرماني را به دســت آورد به همراه بحرین، عربستان 
و کره جنوبي سهمیه مســابقات جهاني را گرفته اند. 
تیم هاي قدرتمندي که قطعا با برنامه وارد این رقابت ها 
مي شــوند. به این ترتیب فدراسیون باید هرچه زودتر 

تکلیف نیمکت تیم ملي را روشن کند. 


