
t oseei r ani . i r
7 آدرنالین

شکســت دادن تراکتور، یک اتفاق 
بسیار مثبت برای پرســپولیس بود و 
نکات امیدوارکننده زیادی داشت. اول 
اینکه این تیم در پنج مسابقه اخیرش 
در لیگ و جام حذفی برنده شده و این 
آمار برای آنها بسیار مهم به نظر می رسد. 
تجربه نشــان می دهد که آنها در چند 
فصل گذشــته همــواره در مقطعي از 

فصل اوج گرفته انــد و به کمک همین 
اوج گرفتن، صدر جدول را به دســت 
آورده اند. آن مقطع برای پرســپولیس 
در این فصل هم حاال شروع شده است. 
پرســپولیس از 12 امتیاز آخر در لیگ 
برتر 12 امتیاز کامل گرفته و در هشت 
هفته اخیر لیگ، 6 بار برنده بوده است. 
به هیچ وجه نمی توان به سادگی از کنار 
این آمار درخشان گذشت. عالوه بر این، 
گل زنی دوباره عیسی آل کثیر بعد از چند 

هفته نه چندان خوب، نکته مهمی برای 
این تیم به حساب می آید. عیسی یکی 
از ستاره های کلیدی تیم گل محمدی 
است و اگر اعتماد به نفس خوبی نداشته 
باشد، تیم در گل زنی به مشکل خواهد 
خورد. آل کثیر روی صحنه رقم خوردن 
گل اول پرسپولیس، بسیار خوب عمل 
کرد و با یــک ضربه دقیــق و به موقع، 
توانست دروازه تراکتور را باز کند. نکته 
مثبت دیگر در این مسابقه برای سرخ ها، 

بازگشت به بازی بود. پرسپولیس خیلی 
زود گل تساوی را از حریف دریافت کرد 
و این می توانست برای فروپاشی روحیه 
تیم کافی باشد اما آنها به سرعت به بازی 
برگشتند و در شروع نیمه دوم روبه روی 
دفاع فشرده حریف به گل دوم رسیدند. 
گلی که نشــان داد حتی شوک روحی 
گل تساوی حریف، نتوانسته ذهنیت و 
روحیه این تیم را به هم بریزد. همه این 
نکات نشــان می دهند که پرسپولیس 

می خواهد برای ششــمین بار متوالی، 
قهرمان رقابت های لیگ برتر شود. دو 
مسابقه بعدی این تیم هم جدال هایی 
نسبتا ســاده روبه روی تیم های پایین 
جدولی فجر و پدیده است. جدال هایی 
که می تواننــد این تیم را بــه قهرمان 
نیم فصل اول فوتبال ایران تبدیل کنند.

در جریان نبرد بــا تراکتور اما چند 
نکته نگران کننده هم وجود داشــت. 
اول از همه، مصدومیت هــا این روزها 
پرســپولیس را آزار می دهنــد. حامد 
پاکدل در یک ماه گذشته مصدوم شده 
و نتوانسته تیم را همراهی کند. در پایان 
نیمه اول مسابقه با تراکتور نیز سیدجالل 
حسینی آســیب دید و به خاطر درد در 
زانوی چپ، نتوانست در ادامه مسابقه 
به میدان برود. ایــن مصدومیت برای 
امید عالیشــاه هم اتفاق افتــاد و نام او 
اصال در فهرســت دیدار با تراکتور نبود. 
چند بازیکن دیگر پرسپولیس هم این 
شــرایط را دارند و فشــردگی بازی ها 
تهدیدي برای این تیم به شمار می رود. 
مســاله نگران کننده دیگر در مورد تیم 
یحیی، فرم بازیکنان تازه وارد تیم است. 
مهره هایی که انگار همچنان نتوانسته اند 
خودشان را با پرســپولیس هماهنگ 
کنند. رضا اسدی که به عنوان یک مهره 
گرانقیمت بــه این تیم ملحق شــده، 
همچنان نیمکت نشین اســت و تنها 
دقایق کمــی فرصت بازی به دســت 
می آورد، دو مهــره خارجی این تیم هم 
هنوز آی تی ســی دریافــت نکرده اند. 
مهره هایی که قاعدتا باید از شروع فصل 
برای پرســپولیس به میدان می رفتند 
اما هنوز حتی یک بــازی برای این تیم 
انجام نداده اند و احتماال در بازگشت به 
اردوی تیم ملی کشورشان در فیفادی، 
همچنان بدون مســابقه خواهند بود. 

شــرایط نه چندان خوب مهدی ترابی 
هم یکی دیگــر از نگرانی های یحیی را 
می سازد. مهدی فوتبالیست درجه یکی 
اســت و در چند فصل گذشته همیشه 
گره دیدارهای حساس را برای تیمش 
باز کرده. کیفیت او در این فصل اما اصال 
قابل دفاع به نظر نمی رسد. او این بار هم 
یک پنالتی را به ســادگی از دست داد تا 
یک روز بد را برای خودش کامل کند. این 
اولین پنالتی از دست رفته ترابی با پیراهن 
پرسپولیس در رقابت های لیگ برتر بود.

پدیده، فجر و فوالد، سه حریف بعدی 
پرســپولیس تا قبل از تعطیالت لیگ 
و شــروع اردوهای تدارکاتی تیم ملی 
هستند. قرمزها بین این مسابقه ها هم 
باید در جام حذفی روبه روی ذوب قرار 
بگیرند. چهار مسابقه حساس و فشرده 
در یک ماه که برای پرسپولیس به شدت 
حیاتی خواهند بود. بــردن این چهار 
مسابقه، هم پرســپولیس را به مرحله 
بعدی جام حذفی می برد و هم احتمال 
صدرنشینی این تیم در لیگ برتر را به اوج 
می رساند. به نظر می رسد آنها باید با تمام 
توان برای انجام این نبردهای دشــوار 
آماده شــوند و در اوج خودشان را برای 

این دیدارهای تعیین کننده مهیا کنند.

سایه روشن های پرسپولیس در نبرد با تراکتور

خوب، بد، اوت
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یک پیروزی دیگر برای پرسپولیس در لیگ برتر، این تیم را دوباره در جایگاه یک مدعی بسیار جدی برای قهرمانی 
لیگ قرار داده است. جالب است بدانید این فصل هیچ تیمی در »زمین« بیشتر از آنها امتیاز به دست نیاورده و تنها پرونده 

گل گهر، مانع صدرنشینی این تیم در لیگ شده است. با این وجود همه نشانه ها در مورد پرسپولیس هم امیدوارکننده 
نیستند. اطراف یحیی این روزها با مجموعه ای از نکات مثبت و منفی پر شده است. در ادامه فصل وزن هر کدام از این نکات 

که بیشتر باشد، پرسپولیس به آن سمت سوق داده خواهد شد.

به دست آوردن یک امتیاز از نبرد سخت با تیم 
رســول خطیبی آن هم در زمین حریف، نتیجه 
نســبتا خوبی به حســاب می آید و برای تثبیت 
صدرنشینی اســتقالل کافی به نظر می رسد. با 
این وجود نمایش آبی ها در این مسابقه، اصال قابل 
قبول نبوده است. آنها در این نبرد فوتبال خوبی 
ارائه نکردند و نتوانستند موقعیت های گل خوبی به 
وجود بیاورند. این در حالی بود که آلومینیوم بارها 
روی دروازه استقالل موقعیت ساخت و سرانجام 
در آخرین ثانیه ها، دو امتیاز این تیم را با یک ضربه 

دقیق از بین برد.
رسیدن به یک گل زودهنگام در اراک، فرصت 
بســیار مطلوبی برای بردن یکی از حساس ترین 
مسابقه های هفته به اســتقالل داد. آبی ها بدون 
آن که کار خاصی انجام بدهند، صاحب یک پنالتی 
جنجالی شدند و کوین یامگا باز هم نشان داد که 
پنالتی زن بسیار مطمئنی است. هنوز 15 دقیقه 
اول بازی هم به پایان نرســیده بود که استقالل 
توانست از این فرصت خوب برای رسیدن به گل 
استفاده کند. این گل درست همان چیزی بود که 

آبی ها برای اداره بازی به آن نیاز داشتند. تیم رسول 
خطیبی این مسابقه را با رویکرد دفاعی آغاز کرد. 
گل نخوردن، اولویت اصلی یکی از بهترین خطوط 
دفاعی فصل در این مسابقه به شمار می رفت. با این 
حال آن پنالتی، همه چیز را تغییر داد و نقشه های 
خطیبی را هم عوض کرد. حاال استقالل روبه روی 
تیمی قرار گرفته بود که چاره ای به جز حمله کردن 
نداشت. تیمی که باید از دفاع فاصله می گرفت و 
فوتبال کامال متفاوتی بازی می کرد. این بهترین 
فرصت برای استقالل بود تا فوتبال دلخواهش را 
به نمایش بگذارد. فوتبالی مبتنی بر پاسکاری و 
ضدحمله که می توانست لطمه بزرگی به حریف 
بزند. این همان راهی بود که صنعت نفت هم هفته 
گذشته روبه روی آلومینیوم طی کرد. آنها حتی 
بعد از زدن گل دوم به این حریف، عقب نکشیدند 
و با اصرار به کارهای هجومی گل سوم را هم به ثمر 
رساندند. فرهاد مجیدی و تیمش اما انگار بعد از 
پنالتی در اراک، به یک خــواب عمیق و طوالنی 
رفتند. این تیم در زمین مسابقه، برنامه خاصی برای 
استفاده از برتری اش نداشت. به نظر می رسید آنها 
فقط یک نقشه داشتند و آن، صبر کردن تا رسیدن 
زمان سوت پایان مسابقه بود. استقالل در دقایق 
پایانی نیمه اول، یــک بخت تک به تک به حریف 
داد و آلومینیوم در نیمه دوم، دو فرصت کامال جدی 
و مسلم برای گل زنی داشت. این روند باالخره در 
آخرین ثانیه ها، تاثیرش را روی نتیجه گذاشت و 

میثم مجیدی، مسابقه را به تساوی کشاند. حاال 
فاصله نزدیک ترین تعقیب کننده اســتقالل در 

جدول لیگ با این تیم، فقط یک امتیاز است.
اگر دیدارهای گذشته استقالل در این فصل را 
مرور کنیم، متوجه خواهیم شد که آنها در بسیاری 
از موارد با همین فوتبال اقتصــادی، در خطر از 
دست دادن امتیازهای مهم بوده اند و یا اینکه این 
امتیازها را از دســت داده اند. استقالل در مسابقه 
هفته اول با هوادار با نتیجه یک بر صفر برنده شد 
و نمایــش ایده آلی در این نبرد نداشــت. آنها دو 
هفته بعد روبه روی تراکتور هم یک-هیچ بردند 
و خوش شانس بودند که این برد به تساوی تبدیل 
نشد. در جدال هفته چهارم با فجرسپاسی هم اما 
یک گل دیرهنگام بالی جان آبی ها شــد. تیمی 
که نتوانسته بود تعداد گل هایش را بیشتر کند، 
در آخرین ثانیه ها گل خورد و اولین تساوی فصل 
را تجربه کرد. استقالل بعدها روبه روی سپاهان و 
فوالد هم دو برد کامال مشابه یک بر صفر به دست 
آورد. بردهایی که در مسیر به دست آمدن شان، 
اثری از تالش بیشتر برای رسیدن به گل های دیگر 
نبود. تیم فرهاد حــاال روبه روی آلومینیوم هم به 
سادگی هرچه تما م تر دو امتیاز از دست داد. آنها 
این فصل هدفی به جز قهرمانی در سر ندارند اما 
برای بردن جام، نباید تنها روی فوتبال اقتصادی و 
برد با حداقل نتیجه حساب کنند. اینکه استقالل در 
دیدارهای بزرگ این فصل هرگز بیشتر از یک گل به 

ثمر نرسانده، نگران کننده است. اینکه استقالل گل 
گهر و پرسپولیس را نبرده و فوالد و سپاهان را فقط 
با یک گل شکست داده، نشان می دهد که این تیم 
باید با نقشه های جسورانه تری به سراغ نبردهای 
حســاس لیگ برتر برود. البته که نباختن مهم 
است اما حفظ این رکورد نباید طراوت و جذابیت 
را از استقالل بگیرد. انتظار برای پایان بازی با برد 
حداقلی، درست همان چیزی است که می تواند 

فرهاد و تیمش را به دردسر بیندازد.
استقالل صدرنشین لیگ برتر است و فقط دو 
هفته به پایان نیم فصل اول لیگ باقی مانده اما این 

باشگاه همچنان از سوی هوادارانش با انتقادهایی 
روبه رو می شــود. انتقادهایی که نشان می دهند 
فرم تیم هنوز شــبیه یک قهرمان بالقوه نیست. 
هواداران باشگاه حق دارند نگران تیم شان باشند 
و شجاعت بیشتری را از فرهاد و پسرها بخواهند. 
چراکه نتیجه ای مثل تســاوی لحظه آخری در 
اراک، می تواند در نهایت صدرنشینی را درازمدت 
از این تیم بگیرد. تکیه کردن به برتری شکننده یک 
گله، اصال عادت خوشایندی برای یک تیم فوتبال 

نخواهد بود.

نگاهی به نمایش استقالل در اراک

مردود در اقتصاد

تجربه نشان می دهد که 
آنها در چند فصل گذشته 
همواره در مقطعي از فصل 

اوج گرفته اند و به کمک 
همین اوج گرفتن، صدر 

جدول را به دست آورده اند. 
آن مقطع برای پرسپولیس 
در این فصل هم حاال شروع 

شده است
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نشست براي فعاليت بدنسازي 
بانوان

طي روزهاي اخیر ممنوعیــت فعالیت بانوان 
در رشــته بدنسازي، حسابي خبرســاز شده بود و 
واکنش هاي بســیاري را به دنبال داشت. فعالیت 
بانوان در این رشته البته پیش از این نیز مورد بررسي 
و بحث هاي مختلف قرار گرفته بــود. حاال هم در 
شرایطي که سیل اعتراضات به این تصمیم جاري 
شده است، مسئوالن فدراسیون بدنسازي و وزارت 
ورزش درباره نحوه ادامه فعالیت بانوان در رشته هاي 
زیرمجموعه این فدراسیون، نشستي برگزار کردند. 
در این نشست بنیامین شــکوه فر معاون پارلمانی 
حقوقی و امور استان ها، سینا کلهر معاون فرهنگی و 
همگانی وزارت، کاظمی پور معاون امور بانوان وزارت 
ورزش و جوانان، بهنام محمودی مشاور و دستیار 
ویژه وزیر ورزش، فالح مدیــر کل حقوقی وزارت 
ورزش، عبدالمهدی نصیرزاده رئیس فدراســیون 
بدنســازی و پرورش اندام و شــاه محمدیان نایب 
رئیس بانوان فدراسیون بدنســازی و پرورش اندام 
حضور داشتند. نتیجه این جلسه هم ادامه فعالیت 
آموزشي فدراســیون بدنسازي مثل ســابق بود. 
همچنین در خصوص رشته هایی که در بخش بانوان 
فدراسیون بدنسازی فعالیت داشتند و با توجه به در 
پیش بودن مسابقات فیتنس چلنج بانوان قهرمانی 
آسیا که قرار اســت در ایران برگزار شود، مقرر شد 
دســتورالعمل های الزم تدوین شده و مجوزهای 
الزم با قید فوریت اخذ شــود. به این ترتیب امروز 
جلسه ای با حضور رئیس فدراسیون بدنسازی در 
وزارت ورزش برگزار خواهد شد تا تصمیمات بعدی 
درخصوص تکمیل فرآیند اخذ مجوزهای قانونی 
رشته های فعال زیر مجموعه فدراسیون بدنسازی 

اخذ شود.
    

تنيسور ايران در جمع بهترين ها
فدراسیون جهاني تنیس رنکینگ  برترین هاي 
دنیا در رده ســني جوانان را اعالم کرد که در میان 
آنها نام یک ایراني به چشم مي خورد. مشکات الزهرا 
صفی تنیسور جوان کشورمان پس از کسب نتایج 
درخشان در مسابقات تور جهانی زیر 1۸ سال، موفق 
شد برای نخستین بار نام خود را در بین 1۰۰ تنیسور 
برتر دنیا مطرح کند و با اعالم فدراســیون جهانی 
در جایگاه ۸۷ دنیا قرار گیرد. این در حالي است که 
تاکنون هیچ یک از بازیکنان ایرانی موفق به کسب 
این عنوان ارزشمند نشده بودند. همچنین صفی با 
کسب حد نصاب الزم به عنوان اولین ایرانی موفق 
به حضور در رقابت های معتبر گرنداســلم جوانان 
شد. این مسابقات هر سال به عنوان نخستین گرند 
اسلم سال به میزبانی استرالیا برگزار می شود. در بین 
تنیسورهای حاضر در رنکینگ فدراسیون جهانی 
نمایندگان کرواسی، چک و روسیه عناوین اول تا 
سوم را به خود اختصاص دادند. حضور این تنیسور 
جوان در جمع بهترین هاي جهان، نشان مي دهد که 
در این رشته هم پتانسیل هاي بسیاري داریم که قطعا 
با حمایت خوب، حرف هاي زیادي براي گفتن دارند. 

    
 حكم بازنشستگي مرادي

 صادر شد
پس از اخبــار ضد و نقیــض در خصوص حکم 
بازنشســتگی علی مرادی و برکناری از رأس امور 
فدراسیون وزنه برداری، گفته می شود حکم مذکور 
به او ابالغ شده و حاال باید منتظر معرفی سرپرست 
جدید باشیم. مرادی که ۳۳ سال سابقه فعالیت در 
عرصه وزنه بــرداری را دارد با ابالغ این حکم باید به 
عنوان بازنشسته از مسئولیت ریاست فدراسیون 
کنار برود و متولیان وزارت ورزش نیز باید سرپرست 
جدید را طی روزهای آینده معرفی کنند. مرادی در 
سال ۹۸ برای دومین دوره متوالی رییس فدراسیون 
شــد که پیش از پایان دوره اش مجبور به ترک این 
سمت شــد. این در حالی اســت که علی مرادی 
چند ماه قبل برای حضور در انتخابات فدراسیون 
جهانی وزنه برداری ثبت نام کرده بود تا بتواند یکی 
از کرسی های هیات رییســه فدراسیون جهانی را 
کسب کند ولی با صدور حکم بازنشستگی مرادی، 
وی عمال شانسی برای رسیدن به کرسی فدراسیون 
جهانی هم ندارد. مرادي در حالي باید صندلي ریاست 
وزنه برداري را ترک کند که این رشته با مشکالت 
بسیار زیادي مواجه اســت. بنابراین امید مي رود با 
توجه به در پیش بودن بازي هاي آســیایي، هرچه 
زودتر تکلیف سرپرســت و در ادامه انتخابات این 
فدراسیون روشن شود تا المپیک آسیایي زیر سایه 

مسائل مدیریتي از دست نرود. 

منهایفوتبال

آریا رهنورد

آریا طاري 

ارلینگ هالند که این روزها برای ســپری 
کردن تعطیالت در اســپانیا به ســر می برد، 
اخیرا به گروهی از هوادارانش گفته اســت که 
فصل آینده در همین لیگ بــه میدان خواهد 
رفت. ظاهرا او بعد از ســپری کردن چند فصل 
موفق در دورتمونــد، تصمیم گرفته فوتبالش 
را در کشــور دیگری دنبال کند. هالند از قبل 
هم اعالم کرده بود کــه در بوندس لیگا به تیم 
دیگری نمی رود و ترجیح می دهد فوتبالش را با 
یک چالش جدید روبه رو کند. او چند پیشنهاد 
خوب از باشگاه های انگلیسی و اسپانیایی دارد 
و ظاهرا ترجیح می دهد برای اســپانیایی ها به 
میدان برود. اطرافیــان ارلینگ معتقدند او در 
این مقطع به رفتن به لیگ جزیره فکر نمی کند 
و نمی خواهد در لیگی به میدان برود که پدرش 
زمانی در آن حضور داشت. طبیعتا در فوتبال 

اســپانیا فقط دو تیم توانایی جذب این ستاره 
را دارند. رئال مادرید و بارســا، مشتریان جدی 
ارلینگ هستند. او از کودکی طرفدار هیچ کدام 
از ایــن تیم ها نبوده و به همیــن خاطر برایش 
تفاوت چندانی ندارد که قرار اســت برای کدام 
باشگاه بازی کند. باشــگاهی که بتواند شرایط 
موردنیاز او را فراهم بیــاورد، این بازیکن را در 

تابستان جذب خواهد کرد.
به نظر می رسد به زودی، جنگ بزرگی بین 
رئال و بارسا بر ســر هالند شکل خواهد گرفت. 
حق فســخ این بازیکن تنها ۷5 میلیون یورو 
است اما نباید تصور کرد که خرید او با پرداخت 

همین رقم میســر خواهد شــد. باشگاهی که 
هالند را می خواهد باید یک رقم ســنگین به 
عنوان دستمزد به او پرداخت کند و همچنین 
رقم قابل توجهی را هم به ایجنــت او بپردازد. 
بارسا به لحاظ مالی، اصال شرایط خوبی ندارد و 
این اتفاق کار انتقال هالند به نیوکمپ را دشوار 
می کند. با این وجود رابطه بسیار خوب الپورتا 
و ایجنت هالند یعنی مینو رایوال ممکن است 
شرایط بهتری برای این انتقال به وجود بیاورد. 
الپورتا به خوبی می دانــد که در صورت فروش 
چند بازیکن مثل اومتیتی، کوتینیو و شــاید 
حتی دپای، می تواند هزینه الزم برای این انتقال 

را فراهم کند. در مقابل شرایط 
برای مادریدی ها ساده تر است. 
آنها در فصل جدید به ســراغ 

کیلیان ام باپه می رونــد و او را به 
احتمال فراوان با یک قرارداد 
آزاد جذب می کنند. این انتقال 
شــرایط را برای خرید هالند 
هم فراهم خواهد کرد. با این 
حال ممکن اســت پرداخت 
دســتمزد ســنگین هر دو 
بازیکن، شرایط فیرپلی مالی 
در رئال را دچار مشکل کند. در 

این مرحله، همه چیز به تصمیم 
نهایی ارلینگ بر اساس پیشنهادها 
بستگی خواهد داشت. او می تواند 
به تیم پرســتاره مادرید برود و در 

این تیم بدرخشد و شاید حتی یک زوج رویایی 
با ام باپه بســازد و از طرفی می تواند به بارســا 
برود، تبدیل به تک ســتاره این تیم شــود و 
حتــی رقابتی مثل رقابت مســی و 
رونالدو را با ام باپه شــروع کند. 
به هر حال تردیدی وجود 
ندارد که این ســتاره 
فصل آینده در اسپانیا 
آفتابی خواهد شــد. 
فوتبالیســتی که یکی 
از جذاب تریــن و مهم ترین 
نقــل و انتقاالت تابســتان 2۰22 
در دنیــای فوتبال را رقــم می زند. 
بازیکنی که رفتنــش به هر تیمی، 
آن تیم را به لحاظ هجومی به شدت 

ارتقا می دهد.

بارسا و رئال خواهان ستاره دورتموند

ارلينگ، مسافر اسپانيا


