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اولین بازی استقاللی ها در دوران 
مدیریت جدید، به دومین تساوی 
بدون گل تیم ســاپینتو در آزادی 
و سومین تساوی بدون گل فصل 
این باشگاه ختم شــد. آنها باز هم 
در نیمه اول، به شــدت کم فروغ و 
کسل کننده بودند و باز هم در نیمه 
دوم، کمی بهتر شدند اما نتوانستند 
همــه امتیازهای بــازی را از آن 
خودشان کنند. این نتیجه، استقالل 
را از صدر، به رده سوم جدول کشاند 
اما بین این تیــم و باالترین نقطه 
جدول، هنوز فاصله زیادی وجود 
ندارد. با این حال تیم ساپینتو برای 
بردن لیگ، باید بهتر فوتبال بازی 
کند و البته مقابل دروازه حریف، 

کمی فرصت طلب تر باشد.

این ترکیب، برنده است؟
به نظر می رسد ســرمربی پرتغالی 
اســتقالل، ترکیب موردعالقه اش در 
این تیم را پیدا کرده اســت. در ترکیب 
مدنظر ساپینتو، سیدحسین حسینی 
گلر این تیم است، یامگا و سلمانی در دو 
سمت خط دفاعی به میدان می روند و 
مرکز دفاع با زوج غالمی و سیلوا ساخته 
می شود. او دو ترکیب سه نفره هم برای 

خط هافبک و خط حمله دارد. مهدی  
مهدی پور، روزبه چشمی و آرش رضاوند 
در مرکز زمین و قایدی، محبی و بابایی نیز 
در نزدیک ترین فاصله با دروازه حریف. 
در درجه اول ســوال اینجاست که چرا 
ساپینتو به بازیکنی مثل ابوالفضل جاللی 
بازی نمی دهد. این نکته در نوع خودش 
عجیب به نظر می رسد. چراکه جاللی 
یکی از شــانس های مسلم سفر به قطر 
برای حضــور در جام جهانی اســت و 
حتی در اردوی اتریش درخشش قابل 
توجهی داشته اما این نیمکت نشینی ها 
لطمه بزرگی به ایــن بازیکن می زند. 
او قبل از دعوت به تیــم ملی، پای ثابت 
فهرست های ســاپینتو بود و بعد از آن 
به نیمکت ملحق شــد. جاللی اگر جام 
جهانی را از دست بدهد، به لحاظ روحی 

دیگر آن بازیکن ســابق نخواهد شد و 
راهی برای ترمیم رابطه اش با ساپینتو 
نیز وجود نخواهد داشت. اینکه ساپینتو 
ترکیب دلخواهش را پیدا کرده، اتفاق 
خوبی است اما آیا این ترکیب، واقعا یک 
ترکیب برنده اســت؟ مشکل استقالل 
درست همانی اســت که در هفته های 
گذشته هم بود. این تیم در خط میانی، 
فقدان بازیکن خالق را احساس می کند 
و در خلق موقعیت، اصــال آماده ظاهر 
نمی شــود. حقیقت آن اســت که اگر 
پنالتی دیرهنگام بــازی گل گهر و گل 
به خودی ذوبی ها نبود، اســتقالل در 
آن دو مسابقه نیز به تساوی می رسید. 
 ترکیب فعلی ساپینتو، شبیه یک ترکیب 

برنده نیست.

فلسفه غالب
نباید به تیم هایی مثــل آلومینیوم 
برای دفاع کردن در آزادی خرده گرفت. 
این فلسفه غالب بسیاری از تیم های لیگ 
برتری است. به نظر می رسد شکاف بین 
تیم های لیگ این فصل از همیشه بیشتر 
شده اســت. چند تیم خاص، هزینه ای 
نجومی انجام داده انــد و تیم های دیگر 
ترکیب های متوســطی بــرای فصل 
جدیــد دارند. نتیجه ایــن اتفاق، بازی 
کامال دفاعی تیم های متوسط روبه روی 
تیم های کهکشانی اســت. تیمی مثل 
آلومینیوم اگــر در آزادی هجومی بازی 
کند، قطعا شکســت خواهد خورد. آنها 
یک امتیاز با نمایش دفاعی را به شکست 
با یک نمایش شجاعانه اما مرگبار ترجیح 

می دهند.

مهدی قایدی؛ تولدی در کار نبود          
حضور دوبــاره مهــدی قایدی در 
ترکیب استقالل در لیگ بیست و دوم، 
رویایی بود. او روبه روی ملوان هم برای 
اســتقالل گل زد و هم توانســت برای 
این تیم پنالتی بگیرد. با این حال پس از 
آن، دیگر اثری از این ســتاره در ترکیب 
استقالل دیده نشــد. او این روزها فقط 
ســایه ای از آن مهدی قایدی دو فصل 
گذشته بوده است. قایدی این هفته ها 
نه نمایش خوبی در این تیم داشته و نه 
موفق شــده گلی برای استقالل بزند. از 
تنها گل او در این فصل بیش از 700 دقیقه 
گذشته و مهدی، عمال تیم ملی را هم از 
دست داده است. اوضاع برای این ستاره، 
این روزها اصال خوب به نظر نمی رسد. 

خیلی ها تصور می کردند بازی او روبه روی 
ملوان، یک تولد دوباره اســت اما این بار 

هیچ خبری از یک تولد دوباره نبود.

سیدمهدی، کارت قرمز داد!
یکی از ماجراهای عجیب این مسابقه، 
نارضایتی علیرضا نقــی زاده از تعویض 
شدن برابر اســتقالل بود. او که در این 
هفته ها یکــی از بهترین مهره های تیم 
اراکی به شــمار می رفت، اصال دوست 
نداشــت زمین بازی با استقالل را ترک 
کند. این مســاله موجــب نارضایتی 
ســرمربی اراکی ها از این بازیکن شد. او 
به محض تعویض نقــی زاده، از اعضای 
کادر فنی خواســت که این بازیکن را به 
رختکن بفرستند و بالفاصله او را راهی 

خانه کنند. نقی زاده البته تا پایان مسابقه 
در رختکن ماند.

ارسالن بازگشت و لیز خورد
بعد از دوخته شدن به نیمکت در پنج 
مسابقه متوالی، ارسالن مطهری این هفته 
باالخره دقایقی فرصت حضور در استقالل 
را به دســت آورد. بازگشت به ترکیب اما 
برای او چندان خوشایند نبود. ارسالن در 
چند موقعیت کلیدی بازی لیز خورد و یک 
تک به تک را نیز از دست داد. با این نمایش، 
بعید به نظر می رسد که به این زودی ها 
دوباره بتواند در ترکیب تیم به میدان برود. 
این یکی از ناامیدکننده ترین فصل ها برای 
ارسالن مطهری است و اوضاع در این فصل 

برای او اصال خوب پیش نمی رود.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

حضور دوباره مهدی قایدی 
در ترکیب استقالل در 

لیگ بیست و دوم، رویایی 
بود. او روبه روی ملوان هم 
برای استقالل گل زد و هم 

توانست برای این تیم پنالتی 
بگیرد. با این حال پس از آن، 

دیگر اثری از این ستاره در 
ترکیب استقالل دیده نشد
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پنچري، مدال را از پرتوآذر گرفت

مسابقات دوچرخه سواري کوهستان قهرماني آسیا 
در حالي به میزباني کره جنوبي آغاز شــد که بسیاري 
روي مدال آوري فرانک پرتوآذر نظر قطعي داشــتند. 
ملي پوشي که یکي از بهترین هاي دوچرخه سواري ایران 
است و در مدت اخیر برنامه هاي پرفشاري براي رسیدن 
به مدال آسیا را پشت سر گذاشت. این دختر رکابزن اما 
با بدشانسي از رسیدن به مدال بازماند. پرتوآذر به عنوان 
شانس اصلي کســب مدال براي ایران از خط استارت 
در ماده کراس کانتري زنان عبور کــرد اما درنهایت با 
پنجمي به کار خود پایان داد. در این رقابت، پرتوآذر در 
حالی که با فاصله زیادی نسبت به نفر چهارم، رتبه سوم 
را به خود اختصاص داده بود، در دور دوم مسیر مسابقه 
دوچرخه اش پنچر شد و در نهایت به رغم تالش هاي زیاد 
به مقام پنجمی بسنده کرد. در پایان این رقابت نماینده 
چین قهرمان شد، رکابزن دیگری از چین در رده دوم 
ایستاد و ورزشکارانی از قزاقستان و چین تایپه رده های 
سوم و چهارم را به خود اختصاص دادند. پیش از این نیز در 

ماده کراس کانتری جوانان فاطمه عباسی چهارم شد.

آغاز اردوي بسكتبال با سه غايب
تیم ملي بسکتبال ایران در پنجره پنجم رقابت هاي 
انتخابي جام جهاني بسکتبال ۲0۲۳، روزهای ۲0 و ۲۳ 
آبان ۱۴0۱ باید در تهران به مصاف چین و استرالیا برود. 
در همین راستا ملي پوشان اردوي آماده سازي خود را از 
روز گذشته )شنبه، ۳0 مهر( آغاز کردند. نکته مهم این 
اردو اما غیبت سه ســتاره و بازیکن اصلي تیم ملي بود. 
حامد حدادي، بهنام یخچالي و ارســالن کاظمي سه 
غایب مهم تمرینات تیم ملي هستند که البته دالیل 
غیبت شان اعالم شده اســت. حامد حدادی، کاپیتان 
و سنتر تیم ملی ایران به دلیل حضور در لیگ چین، در 
هفته پایانی تمرینات به جمع شاگردان سعید ارمغانی 
می پیوندد و بهنام یخچالی و ارسالن کاظمی نیز به دلیل 
سرماخوردگی فعال با تیم تمرین نمی کنند و در روزهای 
آینده پس از بهبودی به تمرینات اضافه می شوند. با نظر 
سعید ارمغانی، سرمربی تیم ملی بسکتبال، ۱7 بازیکن 
به این مرحله از اردو دعوت شده اند. سینا واحدی، پیتر 
گریگوریان، امیرحسین خندان پور، سجاد مشایخی، 
ارســالن کاظمی، بهنام یخچالي، محمد جمشیدي، 
سجاد پذیرفته، ســاالر منجي،  نوید رضایي فر، متین 
آقاجانپور، امیرحســین یازرلو، نصرت یازرلو، جالل 
آقامیري، مرتضي طاهري، حسن علي اکبري و حامد 

حدادي نفرات دعوت شده به اردوي تیم ملي هستند. 
    

مرحله سوم کاپ آسیا 
بدون کمانداران ايران

کمانداران ایران که طی ماه های گذشته در مرحله 
اول و دوم رقابت های کاپ آسیا به میزبانی تایلند و عراق 
شرکت داشتند، در ماه های آینده هیچ اعزامی نخواهند 
داشت. این در حالی است که امارات آذرماه محل برگزاری 
مرحله سوم رقابت های کاپ آســیا خواهد بود؛ با این 
حال فدراســیون تیروکمان ایران برنامه ای برای اعزام 
کمانداران ریکرو یا کامپوند به این رقابت ها ندارد. تغییرات 
ایجاد شــده در کادر فنی تیم ملی تیروکمان از دالیل 
این موضوع اســت. اواخر شهریورماه گذشته »هونگ 
سونگ هو« کره ای به عنوان ســرمربی با فدراسیون 
تیروکمان آغاز به همکاری کرد. وی طی یک ماه اخیر 
عالوه بر انتخاب دستیاران ایرانی جدید برای خود، اقدام 
به برگزاری رقابت های انتخابی در هر یک از ماده های 
ریکرو و کامپوند کرده است تا بر اساس نتایج به دست 
آمده، اردوهای آماده سازی را برگزار کند. به همین دلیل 
حضور در مرحله سوم کاپ آسیا هم از برنامه فدراسیون 
خارج شد تا سرمربی کره ای و مربیان ایرانی تیم ملی، فعال 

پیگیری اردوهای آماده سازی را دنبال کنند. 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

پنج نکته در مورد تساوی سرد آبی ها در آزادی

عصر یخبندان!

 آیا میدانید
 که در راستای ارتقاءارائه خدمت به بیمه شدگان، سقف های ریالی کلیه مراکز فیزیوتراپی استان از مرداد ماه ، حذف شده است ؟

روابط عمومی اداره کل بيمه سالمت استان گلستان   اداره کل بیمه سالمت استان گلستان   

لیگ برتر انگلیس این روزها در فشــرده ترین حالت ممکن 
برگزار می شود. لیگی که این روزها، خبرهای مهم خاص خودش 
را هم داشته است. از برکناری یک مربی سرشناس تا رابطه همیشه 
سینوســی تن هاگ و رونالدو و البته از بازگشت داروین نونیز به 
فهرست گلزنان لیورپول تا شروع عملیات نجات لسترسیتی. چیز 
زیادی به شروع تعطیالت لیگ برتر و آغاز اردوهای جام جهانی 
باقی نمانده است. فعال آرســنال، خیره کننده ترین تیم فصل و 
شبیه ترین تیم به یک قهرمان بوده است. شکست سیتی روبه روی 

لیورپول، فعال همه چیز را به سود توپچی ها تغییر داده است.

استیوی جی، خداحافظ!
6 شکست در ۱۱ مسابقه این فصل، به معنای پایان کار استیون 
جرارد در اســتون ویال بود. او حاال دیگر از هدایت این تیم برکنار 
شده است. او از زمان شروع رســمی دوران مربیگری در رنجرز، 
همیشه یک مربی بااستعداد نشان داده بود و همیشه یک رویای 
بزرگ برای بازگشت به آنفیلد در سر داشت. مسیر او نیز همیشه 
مشخص بود. جرارد می خواست از گالسکو به بندر لیورپول برسد. 
او در رنجرز، دوران خوبی را پشت سر گذاشت و یک مربی موفق 

نشان داد. قدم مهم بعدی، پذیرفتن هدایت یک تیم در لیگ برتر 
بود. اوضاع در استون ویال در فصل گذشته برای استیوی خوب 

پیش رفت و او این تیم بحــران زده را نجات داد. با این 
حال در فصل جدید و بعد از خرید چند ستاره، ویال 
دیگر نتوانست آن تیم آماده فصل گذشته باشد. 
این شکســت، یک ترس بزرگ را برای استیوی 
ایجاد کرده است. آیا ممکن است دوران مربیگری 
او در مسیر متفاوتی قرار بگیرد؟ آیا ممکن است او 
دیگر شانسی برای بازگشت به آنفیلد نداشته 
باشد؟ آیا لیورپولی ها بعد از دوران درخشان 
کلوپ، تیم شان را به مردی که در استون ویال 
شکست خورده، می سپارند؟ اگر او هدفی به 
جز بازگشت به لیورپول نداشت، بهتر بود 
در ایبروکس بماند. شکی وجود ندارد که 
جرارد، رنجرز را به تیم بهتری تبدیل 
کرده بود. در این باشگاه حاشیه امنی 
نیز برای این ستاره وجود داشت. با این 
حال او یک چالش بزرگ را پذیرفت و 
در این چالش، موفق ظاهر نشد. حاال 

باید در انتظار ماموریت بزرگ بعدی او 

در دنیای فوتبال باشیم. جرارد بعد از آخرین شکست روی نیمکت 
ویال، پاسخ ساده ای برای منتقدانش داشت:»باید به آینده نگاه 
کنم. فوتبال در دی.ان.ای من است. درست برخالف تسلیم شدن 

و کنارکشیدن.«

کریستیانو؛ این بازی پیچیده
داستان رونالدو و یونایتد در این فصل، وارد فاز عجیبی شده 
است. کریس که با تصمیم تن هاگ در این فصل نیمکت نشین 
شده، انتظار داشت بعد از زدن هفتصدمین گل دوران حرفه ای، 
جایگاهش در ترکیب اصلی یونایتد را پیدا کند اما سرمربی هلندی 
باشگاه او را روبه روی اسپرز هم روی نیمکت قرار داد. اتفاقی که 
اصال به مذاق کریس خوش نیامد. تن  هاگ درست مثل همه 
نبردهای قبلی تصمیم گرفت رونالدو را در نیمه دوم 
به زمین بفرستد اما این تصمیم با واکنش منفی 
رونالدو روبه رو شد. او حاضر نشد به زمین مسابقه 
برود و جنجال بزرگ تاریخ فوتبال انگلیس بین 
کارلوس ته وز و روبرتو مانچینی را تکرار کرد. 
این دومین چالش بزرگ کریس با تن هاگ 
بعد از ترک زودهنگام ورزشگاه در جریان 
دیدار دوستانه با رایووایکانو بود. سرمربی 
هلندی اعالم کرد کــه اولین بار فقط به 
کریس هشدار داده اما حاال با او برخورد 
خواهد کرد. نام رونالدو از فهرست بازی با 
چلسی حذف شده و برای او جریمه ای در 
حدود یک میلیون یورو در نظر گرفته شده 

است. هیچ کس نمی داند کار کریس با یونایتد به کجا می رسد اما 
شاید این ستاره در انتظار اولین پنجره نقل و انتقاالت، برای ترک 

این باشگاه باشد.

داروین؛ هالند نیست اما گل می زند! 
داروین نونیز باالخره به فرم مدنظرش در لیورپول رسیده است. 
او فصل را به عنوان بازیکن ثابت قرمزها شروع کرد اما با یک اخراج 
بدموقع و سه جلسه محرومیت، همه چیز را تحت تاثیر قرار داد. در 
همین مدت فیرمینو نیز به اوج آمادگی رسید و گل های مهمی 
برای لیورپول زد. اوضاع برای نونیز تا مدتی اصال خوب نبود اما او 
حاال برگشته و با گلزنی روبه روی آرسنال، رنجرز و وستهم، دوباره 
به یک ستاره برای لیورپول تبدیل شده است. کلوپ با تمجید از این 
بازیکن، او را یک بازیکن غریزی دانسته که در طول فصل گل های 

به مراتب بیشتری خواهد زد.

لسترسیتی؛ شروع عملیات نجات
دومین برد فصل لستر، این هفته به دســت آمد تا این تیم از 
انتهای جدول لیگ برتر جدا شــود. آنها حاال دو امتیاز بیشتر از 
ناتینگام دارند اما هنوز خطر سقوط را احساس می کنند. اینکه 
باشــگاه تا امروز از برندان راجرز حمایت کرده، در نوع خودش 
جالب به نظر می رسد. آنها همچنان قصدی برای اخراج این مربی 
ندارند و معتقدند که او باید به کار در این تیم ادامه بدهد. مهم ترین 
ماموریت راجرز در ادامه فصل، حفظ لستر خواهد بود. باشگاهی 
که مدتی بعد از قهرمانی شگفت انگیز لیگ برتر، حاال شاید به دسته 

پایین تر سقوط کند.

چهار روایت از هفته خبرساز لیگ برتر انگلیس

قهر کريس، آشتی داروين!

چهره به چهره

 آریا   رهنورد

بررسی  نشدن حذف تیم ملی از رقابت های جام جهانی در جلسه فیفا، پیام مشخصی 
دارد. فدراسیون بین المللی فوتبال فعال به دنبال حذف تیم ملی ایران نیست و قصد ندارد این 
تیم را از رقابت های جام جهانی کنار بگذارد. دالیل مشخصی برای این تصمیم وجود دارد. 
فیفا از قبل برنامه ریزی همه بازی ها را انجام داده و به دنبال تغییر دادن برنامه اش نیست. 
اگر قرار به کنار رفتن ایران باشد، ســه بازی در جام عمال دچار تغییر می شود و با توجه به 
بلیت فروشی انجام شده  و همچنین حضور اسپانسرها، چنین موضوعی کامال دور از دسترس 
خواهد بود. اگر ایران از جام جهانی کنار برود، انتخاب جایگزین برای این تیم نیز بیش از حد 

پیچیده است. گروه ایران در جام، دو تیم اروپایی دارد و بر اساس قوانین جام جهانی، حضور 
سه تیم اروپایی در یک گروه غیرممکن است. جایگزین ایران از هر قاره ای نیز که انتخاب شود، 
قاره های دیگر به این ماجرا اعتراض خواهند کرد. پس تعجبی ندارد اگر فیفا، این دردسر را به 
جان نخرد. حتی فهرست اولیه تیم ها نیز رسما به فیفا ارسال شده و دیگر زمانی برای ایجاد 
تغییر وجود ندارد. شاید اگر زمان بیشتری تا برگزاری جام جهانی وجود داشت، این اتفاق 
قابل بررسی بود اما در این مقطع کوتاه تا شروع جام جهانی، حذف تیم ملی ایران در دستور 
کار این نهاد نیست. با این حال، زمزمه های برخورد جدی با فوتبال ایران، همچنان مطرح 
خواهد بود. این اواخر چند رسانه انگلیسی به شکل جدی خواهان کنار گذاشته   شدن تیم 
ملی از جام جهانی شده اند و یک گروه از وکالی اسپانیایی نیز به سختی روی این پرونده کار 
کرده اند. به این فهرست باید گروهی از ایرانیان خارج از کشور را نیز اضافه کرد که به دنبال 
ایجاد کمپین هایي علیه تیم ملی هستند. گفته می شد که چهره های سرشناس فوتبال ایران 
نیز خواهان حذف تیم ملی از جام جهانی هستند اما خبری از امضای اسطوره های این تیم 

زیر این نامه نیست. شاید این درست همان چیزی باشد که فعال جلوی برخورد جدی تر فیفا 
با فوتبال ایران را می گیرد. با این حال، نمی شود با قطعیت گفت که دیگر خبری از حذف تیم 
ملی از رقابت های معتبر نخواهد بود. فعال این پرونده برای جام جهانی بسته شده اما پس از آن 
هر اتفاقی ممکن خواهد بود. اگر اوکراینی ها ادعای شان مبنی بر حضور پهبادهای ایرانی در 
جنگ روسیه را اثبات کنند، برخورد با فوتبال ایران حتمی خواهد بود. درست همان طور که 
روسیه از همه رقابت های ورزشی در همه سطوح محروم شده است. از طرفی اگر رفتارهایی 
مثل ممنوعیت ورود تماشاگرها به استادیوم ها در فوتبال ایران تداوم پیدا کند نیز، احتمال 
برخورد با فوتبال ایران جدی خواهد شد. به هر حال نباید تصور کرد که همه چیز کامال حل 
شده اما فعال جام جهانی با حضور ایران شروع خواهد شد. هرچند که بدون شک هر مسابقه، 
حاشیه های خاص خودش را برای فوتبال ایران خواهد داشت و حتی ممکن است بعضی 
ستاره ها در پایان جام از تیم ملی کنار بروند و یا کنار گذاشته شوند. فعال تهدید حذف ایران از 
جام جهانی عملی نشده اما بعد از این جام، هر اتفاقی برای تیم ملی ایران ممکن خواهد شد.  

فعال جام جهاني با ایران آغاز مي شود 

نجات »موقت« تیم ملي!

اتفاق روز


