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شاید خیلی از هواداران استقالل 
در تابســتان و بعد از فسخ یک طرفه 
قرارداد رشید مظاهری، خواهان پایان 
همکاری باشگاه با این بازیکن بودند 
اما فرهاد مجیدی و مدیران استقالل، 
سنجیده تر تصمیم گرفتند و رشید را 
برای فصل جدید حفظ کردند. اهمیت 
این اتفاق با مصدومیــت زودهنگام 
سیدحسین حسینی مشخص شد. اگر 
رشید نبود، آبی ها در همین هفته دوم 
فصل به دردسر می افتادند اما ورود او 

به زمین و حضورش مقابل تیم سابق، 
شرایط امنی برای دروازه استقالل به 
وجود آورد و دومین کلین شیت پیاپی 
فصل این باشگاه را هم رقم زد. رشید 
البته در این مسابقه چندان به دردسر 
نیفتاد و شرایط سختی را تجربه نکرد 
اما ایســتادن او روی خــط دروازه، 
نگرانی ها را به حداقل رساند. رقابت 
بین رشید و سیدحســین، می تواند 
کیفیت هر دوی آنها را به شکل قابل 

توجهی باال ببرد.
درخشش دکتر و رفقا

یکی از جدی ترین موقعیت های ذوب 

در این مسابقه، با تکل عالی و بی نقص 
ســیاوش یزدانی رفع شد. سیاوش که 
فرهاد مجیدی و ســایر آبی ها »دکتر« 
صدایش می زنند، این اواخر ملی پوش 
هم شده و اعتماد به نفس بسیار زیادی به 
دست آورده است. بدون شک این تکل، 
یکی از بهترین عملکردهای دفاعی او در 
لباس استقالل بوده است. در کنار دکتر، 
نفراتی مثل مرادمند و دانشگر هم در این 
مسابقه بسیار آماده نشان دادند. به این 
خط دفاعی اســتقالل مهره هایی مثل 
روزبه چشمی و عارف آقاسی هم ملحق 
خواهند شد. شــروع لیگ با بسته نگه 

داشتن 180 دقیقه ای، یک تجربه بسیار 
ایده آل برای استقاللی ها به شمار می رود. 
آنها با حفظ این کیفیت دفاعی، در مسیر 
یک موفقیت بزرگ قرار خواهند گرفت. 
چراکه وجه اشتراک همه قهرمان های 
قبلی لیگ برتر، داشــتن یــک دفاع 
مستحکم و دریافت کم ترین گل های 

ممکن بوده است.
تیم ضدحمله ها

ســرعت در خط حملــه این فصل 
استقالل به شکل قابل توجهی باال رفته 
اســت. نفراتی مثل ارسالن مطهری یا 
امیرحسین حسین زاده، مهره های بسیار 

سریعی هستند و بالفاصله بعد از دریافت 
توپ، با سرعت زیادی به سمت دروازه 
حریف هجوم می برند. حتی هافبک های 
این تیم مثل آرش رضاوند هم سرعت 
خوبــی در انتقال توپ نشــان داده اند. 
الگوی ساختن ضدحمله ها در استقالل 
فرهاد در لیگ بیست و یکم، تا حدودی 
شبیه پرسپولیس کالدرون است. تیمی 
که به محض خنثی کردن موقعیت گل 
حریف، با نفرات زیاد به حمله می رفت و 
در کم ترین زمان، یک موقعیت گل جدی 
می ساخت. این خصوصیت می تواند از 
استقالل یک تیم بسیار خطرناک بسازد. 
تیمی که دوندگی قابل توجهی دارد و 
نفراتش همواره آماده ملحق شــدن به 
حمله هستند. در جریان مسابقه با ذوب 
هم استقالل چند بار این کار را به شکل 
ایده آلی انجام داد و چند موقعیت بسیار 
خوب روی دروازه حریف خلق کرد. آنها 
در این جدال اصال برای تســاوی بازی 
نکردند و از همان دقایق ابتدایی با جدیت 

به دنبال کسب پیروزی بودند.
جعفر، فراتر از انتظار

نمایش هــای جعفر ســلمانی در 
تیم ملــی آنقدر ناامیدکننــده بود که 
استقاللی ها برای خرید این بازیکن اصال 
هیجان زده نشده اند. رها شدن از پست 
غیرتخصصی دفاع راست اما آزادی عمل 
به مراتب بیشــتری به این بازیکن داده 
است. سلمانی در اولین هفته لیگ بیشتر 
از هر بازیکن دیگری اقدام به شوت زنی 
کرد و بعد از زدن گل سه امتیازی دیدار 
اول، یکی از بهترین مهره های تیمش در 
مسابقه دوم بود. او در یک قدمی گل زنی 
به ذوب هم قرار داشــت امــا در نهایت 
موفق نشد دومین گلش در لباس تیم 
جدید را به ثمر برساند. با این حال جالب 
اینجاست که هر سه گل استقالل در این 
فصل را خریدهای جدید باشــگاه وارد 

دروازه رقبا کرده اند.

ستاره ای به نام یامگا
عملکــرد کوین یامــگا در اولین 
مسابقه با پیراهن استقالل، فوق العاده 
بــود. او هــر دو گل تیمــش در این 
مسابقه را به ثمر رســاند و نشان داد 
که هم روی اســتارت های سرعتی، 
هم در زمــان تصاحب توپ پشــت 
دروازه، هــم در جنگندگی و هم در 
تمام کنندگــی، می توانــد بازیکن 
ایده آلی برای اســتقالل باشد. یامگا 
در دوران فوتبالش، با شکســت های 
زیــادی روبه رو شــده و تجربه های 
ناموفق متعددی داشته است. او این 
اواخر در فوتبــال دانمارک حتی به 
سمت راست خط دفاعی رانده شده 
بود اما شاید پیوســتن به استقالل 
همه چیز را در مورد این فوتبالیست 
فرانسوی متحول کند. کوین یکی از 
بهترین شروع های ممکن را در بین 
همه خارجی های تاریخ اســتقالل 
در این باشگاه داشته و فرهاد امیدوار 
است که این فوتبالیست، این فرم را 

در ادامه فصل هم حفظ کند.

پنج نکته درباره دومین برد متوالی تیم فرهاد

جلیقه نجات

چهره به چهره

در شروع فصل، استقالل تیم مطمئنی نشان داده است. همین که آنها برای اولین بار بعد از لیگ برتر پانزدهم فصل را 
با دو برد متوالی شروع کرده اند، برای هواداران این باشگاه به شدت امیدوارکننده به نظر می رسد. درخشش اولین خرید 

خارجی این فصل  آنها همزمان با خبر ورود احتمالی دومین خارجی به تهران، نشان می دهد که خواسته های نقل و انتقاالتی 
فرهاد مجیدی کامال برآورده شده است.  برد مهم استقاللی ها در فوالدشهر، چند نکته کلیدی داشت. نکاتی که نشان 

می دادند باید استقالل را در قامت یک مدعی جدی برای قهرمانی این فصل در نظر گرفت.

جدال هفته گذشته پرسپولیسی ها با فوالد، 
نشان داد که این تیم ماجراهای عربستان و شکست 
تلخ روبه روی الهالل را پشت سر گذاشته  است. آنها 
به سرعت ریکاوری شدند و یک مسابقه سخت در 
شــروع فصل جدید، این تیم را به هیجان مفرط 
لیگ برتر گره زد. حاال پرسپولیس برای اولین بار 
در این فصل، در استادیوم آزدی به میدان می رود 
و در این نبرد، روبه روی نســاجی قائمشهر قرار 
می گیرد. تیمی که در شروع فصل فجرسپاسی 
را شکست داده و لیگ را با برد کلید زده است. این 
یک نبرد تماشایی در دومین هفته لیگ برتر ایران 

خواهد بود.
اولین مسابقه خانگی این فصل پرسپولیس 
در شرایطی برگزار می شود که آنها در 11 مسابقه 
خانگی اخیرشان در لیگ برتر نتیجه ای جز »برد« 

به دست نیاورده اند. آمار پرسپولیس در جدال های 
خانگی فصل گذشته حیرت آور به نظر می رسید. 
تیم یحیی بعد از تساوی هفته هفتم با سپاهان در 
آزادی، تا پایان فصل تک تک دیدارهای خانگی اش 
را با برد پشت سر گذاشــت. آنها در نیم فصل دوم 
لیگ برتر، حتی یک امتیاز دیدارهای شــان در 
آزادی را از دست ندادند. آنها امروز با تیمی روبه رو 
می شوند که در پنج دیدار خارج از خانه اخیرش، 
شکست نخورده و ســه برد تصاحب کرده است. 
سیامک نعمتی بعد از ماجراهای کرونا، حاال دوباره 
آماده بازگشت به تیم شده و علی ابراهیمی بعد از 
اعتراض به نیمکت نشینی، دوباره مورد بخشش 
قرار گرفته اما انتظار می رود هر دو نفر، مسابقه را از 
روی نیمکت شروع کنند. نساجی در فصل جدید 
با خرید علیرضا حقیقی و مسعود شجاعی، تجربه 
بیشتری به دست آورده و به صورت همزمان، چند 
بازیکن جوان را هم به ترکیب اضافه کرده است. در 

مقابل، سرخ ها چند مهره کلیدی را از دست داده اند 
اما گل زنی دو مهره تازه وارد این تیم در شروع فصل، 
اتفاق مثبتی برای این باشــگاه به نظر می رسد و 

می تواند یک شروع خوب را برای آنها رقم بزند.
از زمان صعود به رقابت های لیگ برتر، نساجی 
هیچ وقت موفق به شکســت دادن پرسپولیس 
نشده و نتایج این تیم مقابل قرمزها، همواره روند 
ثابتی داشــته است. در این ســه فصل، نساجی 
همواره در استادیوم آزادی نتیجه را به پرسپولیس 
واگذار کرده و در ورزشــگاه وطنی، با این تیم به 
تساوی رســیده اســت. در حقیقت قرمزها هر 
فصل چهار امتیاز از حریف شمالی شان به دست 
آورده اند. اگر همین روند ادامه داشته باشد، تیم 
گل محمدی مســابقه امروز را می برد و در دیدار 
برگشت در وطنی، با این حریف به تساوی دست 
پیدا می کند. جدال های این دو تیم در این ســه 
فصل، معموال نبردهای پرگلی نبوده اند و نهایتا سه 
گل داشته اند. با این حال نباید این نکته را نادیده 
گرفت که نساجی با ســاکت الهامی، سخت تر از 
قبل شکست می خورد و تیم مستحکم تری شده 
است. آنها فصل گذشته و قبل از ورود ساکت، یکی 

از گزینه های سقوط از رقابت های لیگ برتر بودند 
اما بعد از ورود این مربی، راه شان را از ته جدولی ها 
جدا کردند. نساجی بعد از شکســت دادن فجر 
سپاسی در اولین هفته لیگ بیست و یکم، با روحیه 
خوبی روبه روی پرسپولیس قرار خواهد گرفت. 
پرسپولیسی ها هم البته با شکست دادن فوالد در 
اهواز، فصل را در ایده آل ترین حالت ممکن شروع 
کرده اند. به نظر می رسد امروز در آزادی، یک رقابت 
تماشایی شکل خواهد گرفت. برخورد تیم هایی 
که در فرم بسیار خوبی هستند و از آمادگی قابل 
توجهی نیز برخوردارند.لیگ برتر برای تیم های 
مدعی، در اوج جدیت آغاز شده است. تیم هایی که 
ثابت کرده اند به هیچ عنوان نمی خواهند امتیازی 
را از دست بدهند. فاصله طوالنی بین دو لیگ هم 
به آنها کمک کرده تا فصل بدنســازی را به خوبی 
پشت سر بگذارند و در همین شروع فصل، آمادگی 
مطلوبی به دست بیاورند. سپاهان در دو مسابقه 
روبه روی مس رفسنجان و نفت مسجدسلیمان، 
عالی ظاهر شده و در کنار تصاحب 6 امتیاز، پنج 
گل هم به ثمر رسانده است. این تیم در دو مسابقه 
این فصل چهــار گل زن مختلف داشــته و با این 

وجود، محرم نویدکیا همچنان در کنفرانس های 
خبری به انتقاد از عملکرد شاگردانش می پردازد و 
از آنها انتظار بیشتری دارد. استقالل هم با هدایت 
فرهاد مجیدی، هوادار و ذوب آهن را شکست داده 
است. آنها بعد از چند سال در فوالدشهر به برتری 
رسیده اند و با دو کلین شیت متوالی، خیلی زود در 
جایگاه یک مدعی قرار گرفته اند. پرسپولیس برای 
عقب نماندن از این کورس، باید در دیدار حساس 
امروز روبه روی نساجی به برتری دست پیدا کند. 
آنها نسبت به سپاهان و استقالل، رقبای به مراتب 
سرسخت تری داشته اند. اولین حریف این فصل 
تیم یحیی، فوالد بود و حاال نساجی ساکت الهامی 
که اتفاقا در اولین مســابقه لیگ برتر به پیروزی 
دست پیدا کرده، روبه روی این تیم قرار می گیرد. 
اگر آنها در نبرد امروز برنده باشــند، عمال شروع 
قدرتمندانه تری از استقالل و سپاهان داشته اند 
و این، یک اتفاق بســیار مثبت برای این باشگاه 
خواهد بود. البته که نساجی، حریف ساده ای به نظر 
نمی رسد اما برنده شدن در این دوئل برای عقب 
نماندن از کورس قهرمانی، همه آن چیزی است که 

یحیی و تیمش از این جدال می خواهند.

اولین تجربه فصل پرسپولیس در آزادی

شکست ناپذیر در خانه
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 اردوی بسکتبال بانوان
 برای کاپ آسیا

مسابقات بسکتبال دسته »ب« کاپ آسیا بانوان 
از 16 تا ۲۲ آبان به میزبانی اردن برگزار می شود. برای 
حضور در این رقابت ها آخریــن مرحله اردوی تیم 
ملی بانوان از روز پنجشنبه آغاز می شود اما چگونگی 
پیگیری آن هنوز نهایی نیست. فدراسیون بسکتبال 
برای این تیم و آماده سازی بهتر آن اعزام به ترکیه را 
پیش بینی کرده که البته هنوز نهایی نشده است. در 
صورت قطعی شدن این برنامه، تیم ملی بسکتبال 
بانوان بعــد از دو روز پیگیری تمرینــات در تهران، 
شنبه هفته آینده راهی آنکارا می شود. این تیم بعد از 
برگزاری سه جلسه تمرینی و سه دیدار برابر تیم های 
بوتاش، اورمان اسپور و جانکایا، پنجشنبه هفته آینده 
ترکیه را به مقصد اردن ترک می کند. در صورتی که 
اردوی ترکیه منتفی شود اما اردونشینان تیم ملی 
بسکتبال بانوان طی یک هفته آینده در تهران و در 
آکادمی ملی المپیک پیگیر تمرینات شان خواهند 
بود تا 1۳ آبان و زمان مصوب برای اعزام به اردن. تینا 
عیسائیان، معصومه اسماعیل زاده، دالرام وکیلی، 
شادی عبدالوند، کیمیا یزدیان، عسل پورحیدری، 
فائزه شهریاری، آناهیس خداوردیان، نگین رسولی، 
شــیدا شــجاعی، آیدا گل محمدی و فرزانه فروتن 
ترکیب 1۲ نفره تیم ملی بسکتبال بانوان را برای حضور 
در مسابقات دسته »ب« کاپ آسیا تشکیل می دهند. 
این بازیکنان زیر نظر شایســته متشرعی به عنوان 
ســرمربی دیدارهای خود در این رقابت ها را برگزار 
 A می کنند. تیم ملی بسکتبال بانوان ایران در گروه
رقابت های »ب« کاپ آسیا با لبنان و سوریه همگروه 
است. طبق برنامه اعالم شــده، تیم ملی بسکتبال 
کشورمان در روز نخست مسابقات )16 آبان( به مصاف 
لبنان می رود و در روز دوم هم با سوریه دیدار خواهد 
داشت. در پایان مرحله گروهی، دو تیم اول گروه های 
A و B راهی مرحله نیمه نهایی می شوند. تیم های 
دوم و سوم دو گروه هم با یکدیگر به صورت ضربدری 
دیدار خواهند داشت تا دو تیم دیگر صعودکننده را 
مشخص کنند. اندونزی، قزاقستان و اردن تیم هایی 
هستند که در گروه B با هم رقابت خواهند داشت. در 
پایان رقابت های بســکتبال دسته »ب« کاپ آسیا 
بانوان تیم قهرمان تنها سهمیه حضور در مسابقات 

دسته اول کاپ آسیا را به دست می آورد.
    

 تمجید یورو اسپورت
 از ستاره اسنوکر ایران

 حسین وفایی، ملی پوش اســنوکر ایران که در 
انتخابی مسابقات مسترز آلمان ۲0۲۲ شرکت کرده 
است، در مهم ترین رقابت خود دوشنبه به مصاف 
ستاره اســنوکر جهان یعنی رونی اُ سالیوان رفت 
و موفق شــد با نتیجه قاطع پنج بر صفر به پیروزی 
برســد. این پیروزی برای وفایی در حالی به دست 
آمد که او در رده بندی کلی در جایگاه 60 جهان قرار 
دارد و اُ سالیوان در مقام سوم دنیا ایستاده است. یورو 
اســپورت پس از پیروزی ملی پوش اسنوکر ایران 
مقابل اُ سالیوان به تمجید از ستاره ایرانی پرداخت 
که در بخشــی از آن آمده اســت:»رونی اُ سالیوان 
توسط حســین وفایی در کم تر از یک ساعت نابود 
شد! حسین وفایی به عنوان شماره 60 جهان، رونی اُ 
سالیوان قهرمان 6  بار جهان را در اولین دور مقدماتی 
مســترز آلمان تنها در ۵۴ دقیقه شگفت زده کرد. 
وفایی بدون شــک بهترین شــب دوران ۹ ساله 
حرفه ای خود را ســپری کرد. بازیکن پیشرو ایران 
از زمان حرفه ای شدنش در سال ۲01۲ تاکنون به 
سه مرحله نیمه نهایی رنکینگ رسیده است اما این 
شاید برجسته ترین پیروزی دوران حرفه ای او در این 
رقابت ها و مقابل اُ سالیوان باشد. بی رحمی و سرعت 
فکر وفایی این برد را برای او شیرین کرد چراکه این 
بازیکن تنها در ۵۴ دقیقه پیروزی را به دست آورد. 
همچنین نتیجه شوکه کننده باخت مقابل ستاره 
ایران به امید اُ سالیوان برای تقلید از موفقیت خود 
در قهرمانی مســترز آلمان پایان می دهد.« وفایی 
در ادامه مسابقات خود عصر روز گذشته به مصاف 
اندرو هیگینسون فینالیست ســابق رقابت های 

اوپن ولز رفت.

منهای فوتبال

درباره رکورد تاریخی مو صالح

افسانه آفریقایی

آریا طاری 

آریا رهنورد

شروع لیگ با بسته نگه 
داشتن 180 دقیقه ای، 

یک تجربه بسیار ایده آل 
برای استقاللی ها به شمار 

می رود. آنها با حفظ این 
کیفیت دفاعی، در مسیر 
یک موفقیت بزرگ قرار 

خواهند گرفت. چراکه وجه 
اشتراک همه قهرمان های 

قبلی لیگ برتر، داشتن یک 
دفاع مستحکم و دریافت 

کم ترین گل های ممکن 
بوده است

هت تریک محمد صالح در اولدترافورد بجز له کردن 
یونایتــد و در خطر قرار دادن موقعیــت کاری اوله، یک 
نکته مهم دیگر هم داشــت. مو صالح با این هت تریک 
فراموش نشدنی، تبدیل به گل زن ترین بازیکن آفریقایی 
تاریخ رقابت های لیگ برتر انگلیس شد. صالح در حالی 
توانسته 107 گل در رقابتی ترین لیگ دنیای فوتبال به 
ثمر برساند که سال های چندان زیادی را هم در این لیگ 
سپری نکرده است. او در شروع دوران فوتبالش بازیکن 
بازل ســوئیس بود و بعد از یک دوره نه چندان موفق در 
چلسی، راهی سری آ شد تا برای تیم هایی مثل فیورنتینا 
و رم بازی کند. بازگشت به لیگ برتر و پیوستن به لیورپول 
اما بهترین اتفاق ممکن برای این ستاره به شمار می رفت. 

صالح در لبــاس لیورپول، هم فاتــح لیگ برتر 
انگلیس شده و هم لیگ قهرمانان اروپا را برده 
است. رکورد قبلی گل زنی در لیگ برتر بین 
آفریقایی، به دیدیه دروگبا تعلق داشــت. 

او توانسته بود 10۴ گل برای چلسی بزند اما 
تعداد بازی های ین ستاره ســاحل عاجی در 

لیگ برتر، به مراتب بیشتر از صالح بوده 
است. نفر سوم این فهرست هم یک 

چهره کامال آشنا برای لیورپولی ها 
به شمار می رود. ســادیو مانه تا 
امروز ۹8 گل در لیــگ برتر زده 

و جدی تریــن تعقیب کننده 
محمد صالح است. او فقط 
۹ گل با صالح فاصله دارد 
و بعید نیست که بتواند یک 

رقابت جدی با ایــن بازیکن 
به وجود بیاورد. مانه قبل از پیوســتن به 

لیورپول، برای ســاوتهمپتون بازی می کرد و در 
لباس این تیم می درخشــید. چهره بعدی این 
فهرســت، امانوئل آدبایور با ۹7 گل زده در 
لیگ برتر است. چهره جنجالی و سرشناس 
فوتبال توگو در ســال های بازی در لیگ برتر 
برای آرسنال، سیتی، تاتنهام و کریستال پاالس 
به میــدان رفت و دوران موفقــی را در این 
باشــگاه ها ســپری کرد. نفر بعدی 
لیســت بهترین گل زنان آفریقایی 
لیــگ برتر هم 
یاکوبو آیگبنی 
بــا ۹۵ گل زده 
به شمار می رود. 
بازیکنــی کــه برای 
پورتسموث، میدلزبورو، 
اورتون و بلک برن بازی کرده 
اســت. در رده  بعدی این لیست، نفراتی 

مثل اوبامیانگ، ریاد محرز، یایا توره، نوانکو کانو و اکوکو 
هم دیده می شوند. فهرستی که سرشار از فوتبالیست های 
درجه یک است اما مو صالح در سطح باالتری نسبت به 
همه آنها قرار دارد. بی جهت نیست که صالح را به عنوان 
پادشاه آفریقایی ها در لیگ برتر می شناسند. این ستاره 
قادر به انجام هر کاری است و توانســته در 10 مسابقه 
لیگ برتر اخیر بــرای لیورپول گل زنی کند. شــاید اگر 
درخشش او کمی زودتر و از چند ماه قبل شروع می شد، 
حاال صالح یکی از شانس های مسلم بردن توپ طال بود اما 
این بازیکن اگر فرم فعلی اش را به خوبی حفظ کند، فعال 
گزینه اول بردن توپ طالی سال آینده به شمار می رود. 
لیورپول با این ســتاره آماده در این فصل تیم خطرناکی 
به نظر می رسد. تیمی که توانســته یونایتد را از دم تیغ 
بگذراند و قصد دارد این روند را مقابل سایر رقبا هم ادامه 
بدهد. آنها در این فصل مدعی بردن همه جام های ممکن 
به شمار می روند و برای سپری کردن یک فصل رویایی 

نقشه کشیده اند.


