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فراتر از فاجعه
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مصدومیت شدید احمد نوراللهی در 
لیگ امارات، بدترین خبر ممکن برای 

هافبک آماده تیم ملی است

جذاب مثل ناپولیزنگ خطر برای قطر!
ناپلی ها در هر مسابقه تماشاگران را سرگرم 

می کنند. اسپالتی تیمی ساخته که 
تماشای بازی های آن لذتبخش است
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 روز مانده تا 
جام جهانی
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چهارشنبه 11 آبان 1401
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سه شنبه 10 آبان 1401

آرسنال

زوریخ
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لیگ اروپا

پنجشنبه 12 آبان 1401 رقبا 200  تیر!
 ما 2۵تیر می زنیم

هانیه رستمیان که حاال نخستین سهمیه 
المپیک توکیو را به نام خودش ثبت کرده، 
از دیده نشدن رشته تیراندازی و کمبود 
امکانات در این رشته گالیه دارد

فوتبال ایران

بعد از 11هفته، لیگ برتر وارد یک خاموشی 
طوالنی مدت شد؛ در این زمان چه گذشت؟

اگرچه هنــوز دور رفت لیگ برتــر فوتبال به 
پایان نرسیده، اما این بازی ها به منظور حضور 
تیم ملی در جام جهانی متوقف شــده است؛ 
تعطیالتی که زمان دقیقش مشخص نیست، 
اما شــاید تا 50روز هم به درازا بکشد. به این 
ترتیب فرصت مناسبی فراهم شده تا مروری 
کوتاه داشــته باشــیم روی اتفاقاتــی که در 

11هفته ابتدایی لیگ برتر رخ داد.

اقتصاددان برتر
یحیی گل محمدی سزاوار 
دریافت این لقب است. 
پرســپولیس با انواع 
پیروزی های حداقلی 
و کسب برتری های 
شــکننده بــه صدر 
جدول رســیده و بار دیگر مدعی اول کســب 
عنوان قهرمانــی به نظر می رســد. این تیم به 
اندازه ای که هوادارانش انتظار دارند با طراوت 
نیســت، اما از نظر نتیجه گیری بســیار خوب 
 عمل کرده اســت. 24امتیاز از 11بازی یعنی 
میانگین 2.18؛ این به وضوح حد نصاب مطمئن 
برای قهرمانی است، هرچند شاید همیشه نشود 

بازی ها را با یک گل برد.

شاکی لیگ
بــدون هیــچ تردیدی 
این عنــوان را باید به 
ریکاردو ســاپینتو 
داد. اگرچــه فوتبال 
ایران به اندازه کافی 
با اعتراضات لب خط 
و رفتارهای نامتعارف مربیان مواجه بوده، اما 
این پرتغالی واقعا نوبر است. سرمربی استقالل 
مرزهای جدیدی در عصیــان مربیان تعریف 
کرده و مسابقه ای نیســت که بدون حواشی 
مربوط به داد و فریادهای او پشت سر گذاشته 
شود. سوابق ســاپینتو البته نشان می دهد او 
هنوز برگ های زیادی برای رو کردن دارد. از 
حق نگذریم، این مربی تیم بدی نساخته و در 
سال سخت بعد از قهرمانی، نتایج قابل دفاعی 

هم کسب کرده است.

کامیابی غیرمنتظره
روز اولــی کــه حمید 
مطهــری ســرمربی 
نســاجی مازندران 
شــد، شــاید کمتر 
کسی انتظار موفقیت 
او را داشت. خیلی ها 

جمــالت انگیزشــی و منتظــر بودنــد با 
اغراق آمیز این مربی شوخی کنند و سوژه های 
جدید به دست بیاورند. با وجود این، باید گفت 
او در ثلث اول لیگ برتر عملکرد بسیار خوبی 
داشت و موفق شد از 11بازی، 16امتیاز برای 
تیم کم مهره اش کسب کند. نساجی که در رده 
ششــم جدول آرام گرفته، فوتبال خوبی هم 
بازی می کند. آنها همین روزها شــانس آن را 
دارند که در سوپرجام استقالل را ببرند و یک 

جام دیگر به دست بیاورند.

ناکامی غیرمنتظره
هیچ کس انتظار نداشت 
فوالد خوزســتان که 
فصل گذشته در رده 
پنجم لیگ برتر قرار 
گرفته بــود، بعد از 
سپری شدن 11هفته 

جدید در نیمــه پایینی از مسابقات فصل 
جدول دســت و پا بزند؛ مخصوصا که این تیم 
نقل وانتقاالت پرخبری را هم پشت سر گذاشت 
و مهره های نام آشنایی همچون وریا غفوری، 
احسان پهلوان، سعید آقایی، اشکان دژاگه و... 
را جذب کرد. با وجود این، فوالد که یک بازی 
عقب افتاده هم دارد، تا کنــون تنها 2پیروزی 
کسب کرده که بابت یکی از آنها هم باید قدردان 
اشتباه دقیقه90 مدافع سپاهان باشد. به نظر 
می رسد مطرح شدن داســتان حضور نکونام 
در کادرفنی تیم ملی و کاهش تمرکز او نقش 

مهمی در نتایج ضعیف فوالد داشته است.

خارجی خوب
این عنــوان را باید به طور 
مشــترک به مهاجم 
پرســپولیس و هافبک 
تراکتور داد؛ 2بازیکنی 
که در این لحظه در 
صدر جــدول برترین 
گلزنان و پاســورهای لیگ برتر قرار گرفته  اند. 
یورگن لوکادیا، مهاجم هلندی پرســپولیس 
یک بازیکن اســتاندارد در کالس بین المللی 
است که با وجود دیر اضافه شدن به این تیم فعال 
6گل برای سرخپوشان پایتخت به ثمر رسانده 
است. ریکاردو آلوز پرتغالی هم در تراکتور غوغا 
کرده و فعال با 7پاس گل و اختالفی چشمگیر 
با رقبا در صدر جدول برترین پاسورهای فصل 
قرار گرفته است. فکر کنید دومین پاسور برتر 
لیگ، دانیال اسماعیلی فر از پرسپولیس است 

که 4پاس گل داده است.

می توانستم  بهتر باشم
دانيال اسماعيلي فر از عملکردش در پرسپوليس تا حدي راضي است
 اما به نظر کي روش براي دعوت نکردنش به تيم ملي احترام مي گذارد
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سقوط آزاد امیر عابدزاده و تیمش ادامه دارد؛ او 
با بازی های ضعیف برای تیم باشگاهی اش، دیگر 

شانس فیکس شدن در جام جهانی نیست


