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عصبانیت ساپینتو روی سکوها 
و مشــت های محکم او به طرف 
شیشــه های مقاوم سی آی پی 
فوالدشهر، ســرانجام جایش را 
به جشن یک پیروزی دیرهنگام 
داد. اســتقالل هم درست مثل 
پرســپولیس، یکی از تیم های 
بدون شکست لیگ را از پیش رو 
برداشت، درست مثل پرسپولیس 
برای این برد از اشــتباه مدافع 
حریف اســتفاده کرد و درست 
مثل پرســپولیس، با 18 امتیاز 
در صدر جدول ایســتاد. این برد 
لحظه آخری برای استقالل بسیار 
مهم بود. آنها این بار برخالف نبرد 
قبلی با فوالد، عالی ظاهر نشدند 
اما حتــی در روزی کــه چندان 
فوق العاده نبودند، همه امتیازهای 

مسابقه را حفظ کردند.

وقت های تلف نشده!
گل زدن بعد از دقیقــه 90، حاال به 
عادت مهمــی برای اســتقالل در این 
فصل تبدیل شده اســت. آنها دو هفته 
قبل در ســیرجان صاحب یک پنالتی 
لحظه آخری شــدند و یک برد حساس 
را جشــن گرفتند و این هفته توانستند 
در وقت های تلف شده، ذوب را شکست 
بدهند. بردن بعد از دقیقــه 90 و هدر 

ندادن وقت های اضافه، حاال نقش مهمی 
در شرایط خوب استقالل در جدول لیگ 
ایفا کرده است. بدون این دو برد لحظه 
آخری خارج از خانه، استقالل امروز در 
فاصله چهار امتیازی پرســپولیس قرار 
می گرفت. تیم ساپینتو اما حاال درست 
هم امتیاز با قرمزها است و شانس زیادی 
برای قهرمانی در این فصــل دارد. برای 
بردن لیگ، مهم است که این تیم حتی در 
روزهای نه چندان خوبی مثل جدال این 

هفته، به برتری دست پیدا کند.

از ویترین، به نیمکت
اینکه ساپینتو هنوز یک ترکیب ثابت 
برای اســتقالل انتخاب نکرده، دو وجه 
مختلــف دارد. اول اینکه هیچ بازیکنی 
در تیم او از حاشیه امن برخوردار نیست 
و بازیکنان برای بازی در ترکیب اصلی، 

باید در تمرین ها و بازی ها پرتالش باشند. 
ساپینتو در مســابقه این هفته با ذوب، 
پس از چند مسابقه مهدی قایدی را روی 
نیمکت قرار داد و این طور به نمایش های 
اخیر او در باشــگاه واکنش نشان داد. به 
جای او، رضا میرزایــی در نزدیکی خط 
حمله تیم قرار گرفــت. بین دو نیمه اما 
ساپینتو سه تعویض انجام داد و قایدی را 
در کنار حردانی و سلمانی به زمین فرستاد 
و عالوه بر میرزایــی و بابایی، ابوالفضل 
جاللی را نیز از ترکیب بیرون کشید. وجه 
دوم این ماجرا اما این است که رسیدن 
تیم به هماهنگی در چنین شــرایطی 
کمی دشوار می شود. این وضعیت کار را 
برای استقالل کمی سخت می کند. به هر 
حال شرایط مهدی قایدی در استقالل 
نیز کمی عجیب است. بازیکنی که قبل از 
رفتن به امارات، اصلی ترین ستاره ویترین 
این باشگاه بود. استقالل با جدایی او، به 
قهرمانی لیگ رســید و حاال که قایدی 
برگشته، دیگر خبری از آن آمادگی در 

ساق های این بازیکن نیست.

باخت به عشق تساوی!
ذوب باالخره اولین شکست این فصل 
را تجربه کرد. آن هم در شرایطی که باز 
هم برای مساوی گرفتن به زمین بازی 
آمده بود. تیم تارتار در شروع فصل برنامه 
سختی داشــته و تالش کرده با بستن 
بازی ها، کار را برای رقبا نفس گیر کند. 
آنها این بار هم بازی استقالل را بستند 

اما یک اشتباه بد در خط دفاعی، شرایط 
را برای شان تغییر داد. این یک شکست 
دردناک بــرای ذوب بود. حــاال دیگر 
هیچ کس به تعداد هفته های بی شکست 
این تیم نگاه نمی کنــد. آنها در 9 هفته 
اول لیگ فقط یک بار برده اند و این اصال 

نتیجه خوبی برای این باشگاه نیست.

کلین شیت بی دردسر
سیدحسین حسینی که در دو دیدار 
گذشته نتوانسته بود دروازه استقالل را 
بسته نگه دارد، در اصفهان دوباره برای 
تیمش کلین شــیت کرد. هرچند که او 
برای بسته نگه داشــتن دروازه در این 
جدال اصال به دردسر نیفتاد. حسینی 
روزهای حساسی را ســپری می کند و 
امیدوار است با درخشش در لیگ برتر 

با استقالل، چراغ های امیدواری را برای 
رفتن به جام جهانی با تیــم ملی زنده 

نگه دارد.

زوجی که برگشت
حضور دوباره عارف غالمی در ترکیب 
اصلی، اتفاق مهمی برای استقالل بود. 
عارف که بعد از مسائل اخیر از حضور در 
تمرین تیمش نیز منع شده بود، دوباره 
مجوز بازی برای تیم را به دســت آورد. 
زوج او و ســیلوا نیز با یک نمایش بسیار 
خوب، برد استقالل را رقم زدند. همزمان 
با بازگشت غالمی، ســیاوش یزدانی از 
استقالل کنار گذاشته شد. او در واکنش 
به جشن تولد ساپینتو و شادی بازیکنان 
در تمرین، مطلبی منتشر کرد که ظاهرا 
اصال به مذاق مرد پرتغالی خوش نیامد. 

ســیاوش فعال اجازه تمرین با گروه را از 
سرمربی تیمش گرفته است.

هافبکی برای تمام فصول
مهدی مهدی پور بــاز هم یک مهره 
درخشان برای استقالل بود. هافبکی که 
حاال دیگر جای ثابتی در ترکیب این تیم 
پیدا کرده است. مهدی پور روبه روی تیم 
سابقش، آمادگی زیادی داشت و درنهایت 
هم با یک ارسال مواج، مقدمات گل زدن 
اســتقالل را فراهم کرد. او بدون شک 
بهترین بازیکن استقالل در فوالدشهر 
بود. مهدی پور چند بــار هم تالش کرد 
تا با شوت زدن، دروازه تیم سابقش را باز 
کند اما در نهایت پاس گل داد و این گونه 
ســهمش را در این پیروزی به نمایش 

گذاشت.

روزنامه صبح 
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گل زدن بعد از دقیقه 90، حاال 
به عادت مهمی برای استقالل 

در این فصل تبدیل شده 
است. آنها دو هفته قبل در 

سیرجان صاحب یک پنالتی 
لحظه آخری شدند و یک برد 

حساس را جشن گرفتند 
و این هفته توانستند در 

وقت های تلف شده، ذوب را 
شکست بدهند
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تركيب دختران تكواندو براي جهاني

با برگزار شدن آخرین مرحله از مسابقات انتخابي 
تیم ملي تکواندوي بانوان که روز گذشته انجام شد، 
ترکیب تیم ملي براي حضور در مسابقات قهرماني 
جهان مشخص شد. مرحله نهایي انتخابي، با قضاوت 
داوران رسمی فدراسیون و با نظارت اعضای کمیته 
فنی و در حضور مربیان تیم ملی برگزار شد .در پایان 
این مسابقات و با نظر مینو مداح سرمربی تیم ملی، 
هشــت تکواندوکار جهت حضــور در رقابت های 
قهرمانی جهان مشخص شــدند، اما با صالحدید 
کادر فنی این امکان وجود دارد که در برخی اوزان، 
اعزام به این رقابت ها انجام نشــود. مهال مومن زاده 
در وزن 46ـ کیلوگرم، غزل ســلطانی در وزن 49ـ 
کیلوگرم، ناهید کیانی در وزن 53ـ کیلوگرم، نرگس 
میرنوراللهی در وزن 57ـ کیلوگرم، کوثر اساسه در 
وزن 62ـ کیلوگرم، زینب اســماعیلی در وزن 67ـ 
کیلوگرم، زهرا پوراسماعیل در وزن 73ـ کیلوگرم 
و اکرم خدابنده در وزن 73+ کیلوگرم اکرم خدابنده 
تا اینجاي کار براي حضور در قهرماني جهان انتخاب 
شده اند و باید دید کدام شــان در شیاپ  چانگ این 
مسابقات به میدان مي روند. بیست و پنجمین دوره 
رقابت های تکواندوی قهرمانی جهان 22 تا 29 آبان 

ماه به میزبانی مکزیک برگزار خواهد شد.

عملكرد دور از انتظار قهرمان المپيك
در سومین روز از مسابقات تیراندازی قهرمانی 
جهان مصر، نمایندگان ایران در ماده تپانچه بادی 
مردان رقابت کردند. ایران در این ماده سه نماینده 
داشت که در بین شان مرد طالیي المپیک توکیو هم 
دیده مي شد. کسي که در توکیو تاریخ ساز شد اما در 
میدان جهاني مصر عملکردي دور از انتظار داشت. در 
این بخش از رقابت ها سجاد پورحسینی با 5۸۱.26 
امتیاز در رده دهم قرار گرفت. جواد فروغی با امتیاز 
577.۱۱ در رده سی و سوم و محمدرسول عفتی با 
امتیاز 573.۱۱ در رده پنجاه و ششم ایستادند و به 
فینال نرسیدند. شاید اینکه بگوییم از فروغي انتظار 
مي رفت در این میدان المپیکي شود، چندان درست 
نباشد چراکه شرایط تیراندازي ایران به خصوص در 
بحث امکانات و فشنگ قابل مقایسه با رقبا نیست اما 
انتظار مي رفت او به نتیجه اي بهتر از سي وســومي 
دست پیدا کند. مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان 
مصر، اولین مسابقات توزیع سهمیه المپیک 2024 
پاریس محسوب مي شود و هنوز فرصت هاي زیادي 

براي سهمیه المپیک وجود دارد. 
    

نبرد صدرنشيني در ليگ واليبال
هفته چهارم لیگ برتر والیبال یکشنبه، 24 مهر با 
برگزاری هفت دیدار به میزبانی شهرهای سیرجان، 
اردکان، مریوان، گنبد، ارومیه،  اصفهان و آمل دنبال 
می شــود. در این هفته یکي از جدال هاي مهم را 
باید در بازي هاي دو فوالد سیرجان و پیکان برابر 
رقباي شان جست وجو کنیم. دو تیمي که در این 
هفته براي صدرنشیني مي جنگند. شاگردان سعید 
رضایی در فوالد سیرجان ایرانیان که با گذشت سه 
هفته از لیگ صدرنشین مسابقات هستند، برای 
حفظ روند بردهای خود و تداوم صدرنشــینی به 
مصاف پاس گرگان می روند. پاس که در این دیدار 
مهمان است با یک بازی کمتر و کسب پنج امتیاز 
در رتبه پنجم جدول قرار دارد و حریفی ســخت 
برای فوالد به حســاب می آید. پیکان تهران دیگر 
تیم 9 امتیازی لیگ هم مهمان راه یاب ملل مریوان 
است. شاگردان پیمان اکبری در پیکان در رقابت با 
فوالد برای صدرنشینی باید حریف خود را شکست 
بدهند. راه یاب با یک بــرد و یک باخت و یک بازی 
کمتر در رتبه دهم قرار گرفته است. شهداب یزد 
به عنوان مدافع قهرمانی که در دو هفته اول مقابل 
رقبای خود شکســت خورد و در هفته سوم اولین 
پیروزی خود را به دست آورد، مهمان گیتی پسند 
اصفهان است. شهداب و گیتی پسند به ترتیب در 
رتبه هفتم و هشتم جدول رده بندی قرار دارند و باید 

دید که نتیجه به سود کدام تیم خواهد بود.

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

6 نکته از برد لحظه  آخری استقالل در فوالدشهر

سلطان تساوی، کشته شد!

نکته جالب در مورد هفته نهم لیگ برتر ایران، شاید 
این بود که همه تیم ها می خواستند در این هفته برنده 
باشند. این هفته فقط یکی از هشت مسابقه لیگ برتر با 
تساوی به پایان رسید و حتی در آن بازی نیز تیمی که گل 
مساوی را در زمین حریف به ثمر رسانده بود، دستاوردی 
شبیه برنده ها داشت. در این هفته از لیگ مثل همیشه، 
چهره هایی بودند که بیشتر از بقیه درخشیدند و توجه ها 
را به طرف خودشان جلب کردند. چهره هایی که در ادامه، 

مرورشان خواهیم کرد.

محمد عباس زاده )تراکتورسازی(
از همان شروع مســابقه، یک طوفان بزرگ به راه انداخت و 
وقتی تیمش از حریف عقب افتاد، دوباره روشــن شد تا کار نفت 
مسجدسلیمان را تمام کند. عباس زاده با این نمایش تماشایی، هم 
سه امتیاز به تیمش هدیه کرد و هم بعد از چند هفته، صدر جدول 
گلزنان را از لوکادیا گرفت. ظاهرا حضور بردی اف در تراکتور، از 
همه بیشتر به سود مهاجم این تیم شده است. بازیکنی که این 
فصل احیا شده و یک ستاره کلیدی برای قرمزها به حساب می آید.

ریکاردو آلوز )تراکتورسازی(
او را باید بهترین خریــد خارجی این فصل لیگ برتر بدانیم. 
یک فوتبالیست کم نظیر که قبال هم شاگرد بردی اف بوده و حاال 
هنرش را در فوتبال ایران به نمایش می گذارد. 6 پاس گل آن هم 
در حالی که فقط 9 هفته از لیگ سپری شده، یک آمار درخشان 
برای ریکاردو آلوز به شمار می رود. بازیکنی که این هفته هم پاس 
گل داد و البته روی گل ســوم تیمش نیز تاثیر زیادی داشت. او 
بهترین موقعیت ساز لیگ برتر بیست و دوم بوده است. به زودی 
باید شاهد دورقمی  شدن تعداد پاس  گل های ریکاردو در فوتبال 

ایران باشیم.

علیرضا حقیقی )نساجی(
علیرضا آماده ترین گلر این هفته لیگ برتر بود. سنگربانی که 
درون دروازه نساجی، روبه روی حمالت مداوم گل گهر ایستادگی 
کرد و اجازه نــداد دروازه تیمش باز شــود. علیرضا انگار انگیزه 
مضاعفی برای درخشیدن در این جدال داشت. او زمانی برای گل 
گهر بازی می کرد و البته در این تیم اصال خوب کار نکرده بود. حاال 
حقیقی قصد داشت به هر قیمتی به سرمربی سابقش نشان بدهد 
که آن فرم بد، همیشگی نبوده است. علیرضا با این درخشش مثال 
زدنی، اولین برد بزرگ نساجی با مطهری را رقم زد و البته، کاری 

کرد تا گل گهر صدر جدول را از دست بدهد.

صائب محبی )هوادار(
ستاره این هفته هوادار، داستان جالبی دارد. صائب محبی 
هفته گذشته برای اولین بار در ترکیب تیم الهامی فیکس شد 

و روی گل تیمش نقش موثری داشت و این هفته، خودش برای 
هوادار گلزنی کرد. این مدافع دروازه تیم سابقش را گشود تا ملوان 
را با یک شکست دیگر روبه رو کند. با این فرم به نظر می رسد صائب 
برای مدت زیادی در ترکیب اصلی هوادار خواهد ماند. هوادار این 
هفته دومین برد متوالی اش را جشن گرفت تا شرایطش در جدول 

رده بندی را کامال بهبود ببخشد.

فرشاد احمدزاده )سپاهان(
به نظر می رسید ژوزه مورایس اساسا اعتقاد زیادی به فرشاد 
احمدزاده ندارد. این خاصیت مربیان پرتغالی است که شیفته 
بازیکنان فانتزی نیستند. با این حال، فرشاد این هفته دوباره در 
ترکیب ثابت سپاهان قرار گرفت و نمایش بسیار خوبی هم داشت. 
احمدزاده با یک پاس گل، نشان داد که انگیزه های زیادی برای 
حضور در بین نفرات اصلی سپاهان دارد. او با این پاس به خوبی 
مسعود ریگی را در موقعیت گلزنی قرار داد. سپاهان در این بازی 
چند ستاره دیگر مثل کامسوبا و ســلمانی داشت اما بازگشت 

فرشاد، مهم ترین اتفاق جدال این تیم با نفت بود.

محمود قائدرحمتی )آلومینیوم(
یک گل و یک پاس گل در یک مســابقه بــرای تیمی که 
در هشــت مســابقه قبلی مجموعا دو گل به ثمر رسانده بود، 
آمار درخشــانی به نظر می رســد. آماری که از سوی محمود 
قائدرحمتی روبه روی مس کرمان خلق شد. او اولین گل این 
بازی را به ثمر رساند و پاس گل دوم را نیز به علیرضا نقی زاده داد. 
با درخشش قائدرحمتی، دومین برد خانگی آلومینیوم در این 

فصل رقم خورد. آنها برای اولین بار در لیگ بیست و دوم، در یک 
بازی بیشتر از یک گل زدند.

دانیال جهانبخش )پیکان(
نجات پیکان از شکســت در فوالد آره نا، با درخشش دانیال 
جهانبخش اتفاق افتاد. این مدافع کناری، دومین گل این فصل را 
برای جوان ترین تیم لیگ برتر زد. او حضور به موقعی در این صحنه 
داشت و به خوبی توانست توپ را از خط دروازه تیم نکو عبور بدهد. 
تبدیل این شکست به تساوی، برای مجتبی حسینی و تیمش 

اهمیت بسیار زیادی داشت.

مهدی مهدی پور )استقالل(
ساپینتو بارها شکل و شمایل خط هافبک را عوض کرده اما 
همیشه به یک بازیکن اعتقاد داشته و آن بازیکن بی تغییر، مهدی 
مهدی پور بوده است. مهدی روبه روی تیم سابقش، عملکرد خوبی 
داشت و با یک سانتر دیدنی، این عملکرد را تکمیل کرد. سانتری 
که با ضربه سر محمد قریشی، به تور دروازه ذوب آهن چسبید تا 

یک برد لحظه آخری برای استقالل رقم بخورد.

وحید امیری )پرسپولیس(
شاید روبه روی مس، درخشــش فوق العاده ای نداشت اما 
بازگشت به ترکیب اصلی اتفاق مهمی برای وحید بود. او بعد از 
ماه ها در ترکیب ثابت تیمش به میدان رفت تا برای جام جهانی، 
آمادگی الزم را به دست بیاورد. وحید در ادامه فصل دوباره به یک 

مهره کلیدی برای تیم یحیی تبدیل خواهد شد.

9 چهره از هفته نهم لیگ برتر

همه عليه مساوی!

چهره به چهره

آریا   رهنورد

وزنه برداری ایران از همین حاال وارد عصری شده که بازگشت به عقب در آن هیچ 
معنایی ندارد. درخشش خیره کننده یک دختر ایرانی در رقابت های قهرمانی آسیا، 

نشان می دهد که حاال بانوان هم در 
این رشته ورزشی حرف های زیادی 
برای گفتن خواهند داشت. دختران 

ایرانی در رقابت های قهرمانی آسیا هیچ 
مدالی کســب نکرده بودند اما وقتی نوبت به 

سیده الهام حسینی رسید، همه باور داشتند که او 
دست به یک کار بزرگ برای کاروان ایران خواهد زد. حسینی 

از همان حرکت اول، اعتماد به نفس و خودباوری فوق العاده ای داشت و برای 
مدال گرفتن به این مسابقه ها آمده بود. ستاره وزن ۸۱ کیلوگرم وزنه برداری زنان 
ایران، از همان حرکت اول عالی ظاهر شد و دست به شاهکار بزرگی زد و توانست 

سه طالی فراموش نشدنی برای وزنه برداری ایران کسب کند. حاال او بهترین وزنه بردار 
دسته ۸۱ کیلوگرم در آسیا به حساب می آید.

طبیعي بود که بعد از این شاهکار طالیي، سیل تبریک ها به سمت او جاري شود. این 
دختر وزنه بردار اما پیش از هر چیزي، در فضاي مجازي از ناراحتي اش بابت اتفاقات 
اخیر نوشت و اینکه در این شرایط این مدال جاي خوشحالي برایش ندارد. او 

ایران تقدیم کرد که با وجود محدودیت ها با همچنین مدالش را به دختران 
انگیزه به مسیرشان ادامه مي دهند. 
حســینی همچنیــن در 
گفت وگویي که بعد از قهرماني 
در آسیا داشــت، به صحبت از 
سختي هاي این رشته پرداخت. 
او که همواره عاشق وزنه برداري 
بوده، از روز اول هدف خود را 
روي نزدیک شدن به سکوها 
قرار داده و در مســیر سختي 
که پیش رویش قرار داشــت، 
توانسته بخش مهمي از این هدف را 

تحقق بخشد. او همچنین از رقابت سختش در قهرماني آسیا صحبت کرد. نکته جالب توجه 
در صحبت هاي این ملي پوش تاریخ ساز اما مصدومیتي بود که اخیرا گریبانش را گرفته 
بود. حسیني اعالم کرد که پنج ماه پیش از ناحیه کمر مصدوم شده و این آسیب دیدگي 
هنوز همراه او است و زماني براي ریکاوري پیدا نکرده. حسیني بعد از بازي هاي کشورهاي 
اسالمي هم به کرونا مبتال مي شود تا تمریناتش زیر سایه این بیماري قرار بگیرد. درنهایت 
اما او با تالش و به واسطه تجربه اي که در این چند سال به دست آورده، توانست عملکرد 
خوبي روي تخته آسیا داشته باشد. هرچند حاال کار او سخت تر شده و براي درخشیدن در 

مسابقات جهاني و کسب سهمیه المپیک باید تالش بیشتري داشته باشد. 
در هر حال وزنه برداری بانوان در ایران، سابقه زیادی ندارد و این ستاره های جوان به 
تازگی کشف شده اند. الهام حسینی فعال ســتاره تازه وزنه برداری بانوان در ایران است. 
چهره ای که موفقیتش را باید فراتر از مدال ها ارزیابی کرد. شــاید او با سه طال، در آسیا 
شاهکار کرده باشد اما موفقیت کلیدی تر چهره هایی مثل الهام، سوق دادن جوان ترها به 
طرف ورزش است. کاری که او به خوبی انجام داده و تا اینجا، توانسته الهام بخش نوجوانان 
زیادی برای انتخاب وزنه برداری به عنوان رشــته اصلی ورزشی شــود. این تازه شروع 
موفقیت های این چهره مستعد در ورزش ایران است. چهره اي که اولین مدال وزنه برداري 
بانوان و نخستین طالي دختران را هم به نام خود زده است و حاال در مسیر موفقیت هاي 

بزرگ تر است. 

درباره ستاره طالیي وزنه برداري بانوان ایران

الهام بخش!

اتفاق روز


