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نبرد با پدیده، چیزی بیشتر از »دو 
امتیــاز« را از پرســپولیس گرفت. در 
جریان مسابقه با پدیده، مهاجم شماره 
72 سرخ ها مصدوم شد و حاال بعد از چند 
روز، پزشکان باشگاه پارگی رباط صلیبی 
او را تایید کرده اند. این به آن معنی است 
که عیسی تا پایان فصل دیگر نمی تواند 
برای تیمش به میدان برود. لیگ بیست 
و یکم برای آل کثیر تمام شده و این اتفاق 
تلخ، پرسپولیس را هم به شدت تحت 
تاثیر قرار خواهد داد. عیسی در این فصل، 
عملکرد چندان درخشانی نداشت و یک 
ستاره تمام عیار برای پرسپولیس نبود اما 
باز هم یحیی اعتقاد خاصی به سبک بازی 
او داشت. آل کثیر در همین دیدار هفته 
گذشته روبه روی تراکتور، موفق به باز 
کردن دروازه رقیب پرسپولیس شده بود. 
در قیاس بین او و مهدی عبدی، یحیی 
ترجیح می داد از عیسی در ترکیب اصلی 
تیمش استفاده کند. در حقیقت وقتی 
سرخ ها قرار بود با یک مهاجم روبه روی 
حریف قرار بگیرند، آل کثیر همواره به 
عبدي ترجیح داده می شد. پرسپولیس 
حتی قبل از مصدومیت شدید عیسی، 

به دنبــال خرید یک مهاجــم در بازار 
زمســتانی بود و حاال این نیاز به مراتب 
بیشتر از گذشــته احساس شده است. 
در هفته های گذشته صحبت از جذب 
گوچی و چند مهاجــم دیگر در اطراف 
پرسپولیس شنیده شــده و حاال دیگر 
یحیی چاره ای به جز خرید بازیکن در 

این پست ندارد. این خرید، نقش مهمی 
در تعیین سرنوشت تیم گل محمدی در 
این فصل خواهد داشــت. تیمی که در 
طول لیگ بیست و یکم، موقعیت های 
گل زنی نسبتا زیادی ایجاد کرده اما در 
گل زنی فوق العاده نبوده است. آنها در 

ادامه فصل به مهاجمی نیــاز دارند که 
هیچ فرصتی را به راحتی از دست ندهد.

مصدومیت شدید عیسی در بدترین 
زمان ممکن بــرای این ســتاره اتفاق 
افتاده است. به طور کلی دوران فوتبال 
او ماجراهای عجیــب و دور از انتظاری 
داشته و حاال این اتفاق شرایط را کمی 
ناامیدکننده تر خواهــد کرد. آل کثیر 
علی رغم استعدادی که داشت، خیلی 
دیر در فوتبال ایران به شــهرت رسید و 
خیلی دیر توانســت در یکی از بهترین 
تیم های فوتبال ایران بــه میدان برود. 
او البته از این فرصت به خوبی استفاده 
کرد و در کوتاه ترین زمان ممکن به یک 
ستاره کلیدی در پرسپولیس تبدیل شد. 
درخشــش قابل توجه در اولین تجربه 
بازی در لیگ قهرمانان آســیا، عیسی 
را به اوج رســاند و همه چیــز را برای او 
مهیا کرد. آل کثیــر در این مقطع، با دو 
انتخاب مهم روبه رو بود. پاسخ مثبت به 
پیشنهاد عربی برای دریافت دستمزد 
نجومی یا ماندن در پرسپولیس در قامت 
فوتبالیست بسیار محبوب هوادارها. یک 
اتفاق مهم اما این شــانس را از آل کثیر 
گرفت. او به خاطر یک شــادی گل، با 
محرومیت 6 ماهه از سوی ای.اف.سی 

روبه رو شد و برای 6 ماه حتی نتوانست در 
جلسه های تمرینی پرسپولیس حضور 
پیدا کند. طبیعتا در چنین شــرایطی 
دیگر پیشــنهاد خارجی هــم برای او 
وجود نداشت. تحمل این بدشانسی در 
این شرایط، اصال ساده نبود اما آل کثیر 
دوباره به ترکیب سرخ ها برگشت، گل 
برتری پرسپولیس در سوپرجام را زد، 
یک گل ســه امتیازی در دربی به ثمر 
رساند و به تدریج خودش را به فرم دلخواه 
نزدیک کرد. با این وجود درست وقتی 
همه در انتظار ظهور بهترین نســخه از 
این مهاجم بودند، یک پایان دیگر برای 

او اتفاق افتاد. این بار مصدومیت شدید 
از ناحیه رباط صلیبــی، او را برای ماه ها 
خانه نشین کرده اســت. روبه رو شدن 
با این آســیب بعد از 30 سالگی، بسیار 
نفس گیر به نظر می رسد و اصال نمی شود 
با خوش بینی در موردش نظر داد. تلخی 
ماجرا این جاست که شاید عیسی دیگر 
هیچ وقت به یک مهاجم تــراز اول در 

فوتبال ایران تبدیل نشود.
در دو هفته باقی مانده تا تعطیالت 
فوتبال ایران، مهدی عبدی مهم ترین 
نقش را در پرسپولیس بر عهده خواهد 
گرفت. مهدی قبال هم نشــان داده که 

فوتبالیســت قابل اعتمادی اســت و 
می توان برای دیدارهای حساس روی 
او حساب باز کرد. حاال او مهم ترین مهره 
هجومی سرخ ها به حســاب می  آید و 
دیگر دلیلی برای نیمکت نشین کردنش 
وجود نخواهد داشت. حاال همه در انتظار 
درخشش این مهاجم هستند. مهاجمی 
که حاال باید به یک ستاره تعیین کننده 
برای تیمش تبدیل شــود. حاال همه 
نگاه ها به عبدی دوخته خواهد شــد. 
مهاجمی که فرصت ایده آلی برای تبدیل 
شدن به مهاجم شماره یک پرسپولیس 

را به دست آورده است .

مصدومیت دردناک ستاره پرسپولیس

پایان دوم

چهرهبهچهره

داستان عیسی آل کثیر و لیگ بیست و یکم، به شکل غیرمنتظره ای به پایان رسیده 
است. آسیب دیدگی این مهاجم روبه روی پدیده، برای او دردسرساز شد و آزمایش ها 
پارگی رباط صلیبی عیسی را تایید کردند. حاال او برای 6 ماه خانه نشین شده و تا پایان 

فصل فرصت همراهی تیمش را ندارد. این دومین بار در دوران فوتبال آل کثیر در 
پرسپولیس است که او ناچار می شود برای »6 ماه« دیدارهای تیمش را از دور تماشا کند. 

این اتفاق، یک تهدید جدی برای شرایط خط حمله پرسپولیس هم به حساب می آید. حاال 
یحیی باید به دنبال ترمیم تیمش در نیم فصل دوم باشد.

استقالل در این فصل تفاوت بسیار مهمی با 
تیم  چند فصل گذشته دارد و آن، کیفیت باالی 
نیمکت این تیم است. استقالل در این فصل در هر 
پست حداقل دو بازیکن در اختیار دارد و این یک 
امتیاز بسیار مهم برای این تیم به شمار می رود. 
تقریبا مصدومیت و محرومیــت هیچ بازیکنی 
در این فصل، اســتقالل را آزار نمی دهد. چراکه 
آنها مهره های آماده بســیار زیادی را در اختیار 
دارند و دست سرمربی روی نیمکت برای ایجاد 
هر تغییری در جریان مســابقه، کامال باز به نظر 

می رسد.
یک تیم با سه گلر

به مرور زمان در طول این فصل، فرهاد مجیدی 
انتخاب مهمــش را انجام داده و سیدحســین 
حسینی را به عنوان سنگربان شماره یک استقالل 
انتخاب کرده اســت. سیدحسین در این سال ها 
هیچ وقت گلر بی نقصی نبوده اما به نظر می رسد 
در این فصل توانسته به مهره ای قابل اعتماد برای 
تیمش تبدیل شود. با این حال فرهاد حتی ذره ای 
نگرانی برای خــط دروازه تیمش ندارد. او در این 
پست علیرضا رضایی را به عنوان یک مهره جوان و 

خوش آتیه در اختیار گرفته است. رضایی در شروع 
فصل چند پیشــنهاد قرضی داشت اما مجیدی 
حاضر نبود این گلر را به تیم دیگری بدهد. چراکه 
اعتقاد داشت علی روزی گلر شماره یک تیم ملی 
ایران خواهد شد. فرهاد حتی در چند مسابقه از 
این فصل به صورت ثابت این سنگربان را روی خط 
دروازه تیمش قرار داد. به جز این دو نفر، رشــید 
مظاهری هم همچنان در عضویت استقالل قرار 
دارد و بعید است که فرهاد با جدایی او و پیوستنش 
به تیم های رقیب موافقت کند. این در حالی است 
که رشید از شروع این فصل حتی یک دقیقه برای 
تیمش به میدان نرفته است. استقالل تنها تیم 
لیگ برتر به شمار می رود که سه دروازه بان در این 

سطح را در اختیار دارد.
قلعه نفوذناپذیر

سیاوش یزدانی زیر نظر فرهاد، به بهترین و 
ایده آل ترین فرم دوران فوتبالش رسیده است. او 
آنقدر آماده است که حتی می تواند در اردوهای 
تیم ملی هم بدرخشد. مجیدی در کنار او، روی 
دانشگر و مرادمند هم حساب خاصی باز می کند. 
این ســه نفر در کنار هم، یک ترکیب عالی برای 
دفاع اســتقالل ســاخته اند. با این وجود همه 
داشته های دفاعی این باشــگاه، در همین سه 

نفر خالصه نمی شود. استقالل در همین فصل 
عارف آقاسی را از فوالد خوزســتان به خدمت 
گرفته است. یک مدافع مستحکم و باتجربه که 
اگر به شرایط بازی در تیم جدید خو بگیرد، یک 
مهره بسیار موثر برای استقالل خواهد بود. مدافع 
ملی پوش آبی ها یعنی عارف غالمی هم مدت ها 
قبل مصدوم شده و حاال به تدریج آماده می شود 
تا دوباره به ترکیب اصلی تیم برگردد. ابوالفضل 
جاللی هم در این فصل به فهرســت مهره های 
استقالل اضافه شده است. در حقیقت تیم فرهاد 
6 مدافع وسط دارد که سه نفرشان روی نیمکت 
می نشــینند. این نکته را هم نباید فراموش کرد 
که مهره هایی مثل دانشگر و جاللی، چندپسته 
هســتند و حتی می توانند به عنوان وینگ بک 

برای تیم شان به میدان بروند.

دست های پر
ز  ا یکــی  بــه  ر  مهدی پــو مهــدی 
غافلگیرکننده ترین مهره های این فصل استقالل 
تبدیل شده است. مهره ای که به خوبی پیشرفت 
کرده و جای ثابتی در ترکیب استقالل به دست 
آورده است. کمی جلوتر از او، آرش رضاوند هم 
در ترکیب اســتقالل دیده می شود. آبی ها روی 
نیمکت به عنوان هافبــک تدافعی، نفراتی مثل 
روزبه چشمی و زبیر نیک نفس را هم در اختیار 
دارند. معموال یک نفر از رضا آذری و ســبحان 
خاقانی هم در ترکیــب اصلی تیم قرار می گیرد 
و نفر دیگر روی نیمکت می نشیند. سعید مهری 
هم یکی از مهره های نیمکت نشین تیم در خط 
هافبک به حســاب می آید. در پست وینگ بک 
راست، استقاللی  ها وریا غفوری را در اختیار دارند 

و کوین یامگا هم در غیاب وریا در همین پست به 
میدان می رود. این البته تنها پستی است که در آن 
استقالل فقط یک مهره تخصصی دارد. به همین 
خاطر است که آنها به دنبال خرید صالح حردانی 
در فصل نقل و انتقاالت هستند. در سمت چپ 
هم اســتقالل متین کریم زاده را روی نیمکت و 

جعفر سلمانی را در ترکیب اصلی دارد.
کهکشان آبی

استقالل در خط حمله، نفراتی مثل ژستد، 
یامگا و امیرحســین حســین زاده را دارد اما 
نیمکت نشین های این تیم هم نفرات مستعدی 
هستند. امین قاسمی نژاد این هفته اولین گلش 
برای استقالل را به ثمر رســانده است. همه 
می دانند که امین در پدیده چه قابلیت هایی 
داشته و می تواند چه کارهای جذابی در ترکیب 
اســتقالل انجام بدهد. محمدرضا آزادی هم 
یکی دیگر از مهاجمان نیمکت نشین استقالل 
اســت. آرمان رمضانی هــم در چند مقطع 
مختلف، ثابت کرده که می تواند گل های مهم 
و حساسی برای استقالل بزند. استقالل یک 
ستاره بسیار مهم دیگر هم روی نیمکت دارد. 
ارسالن مطهری به عنوان بازیکن موردعالقه 
آبی ها، هــر وقت که برای تیمــش به میدان 
می رود درخشــان و آماده ظاهر می شــود. 
ارســالن به لحاظ آمادگی، همواره سرحال 
نشــان می دهد اما در ترکیب اصلی این فصل 

تیمش جایی نداشته است.

امتیاز مهمی به  نام نیمکت برای استقالل

دو تیم با یک سرمربی

در جریان مسابقه با پدیده، 
مهاجم شماره 72 سرخ ها 

مصدوم شد و حاال بعد از 
چند روز، پزشکان باشگاه 

پارگی رباط صلیبی او را 
تایید کرده اند. این به آن 
معنی است که عیسی تا 

پایان فصل دیگر نمی تواند 
برای تیمش به میدان برود
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تمجید از مشكات الزهرا صفي، 
تنیسور تاریخ ساز ایران

به تازگي مشکات الزهرا صفي دختر تنیس باز 
کشــورمان با حضور در جمع صد نفر برتر تنیس 
جهان، دســت به یــک تاریخ ســازي زد. چراکه 
این براي نخســتین بار اســت که نماینده اي از 
کشورمان در این فهرست قرار مي گیرد. این اتفاق 
و البته استعداد صفي باعث شــد که مورد توجه 
فدراسیون جهاني تنیس نیز قرار بگیرد. طبق اعالم 
امیرهمایون صدري مدیر بین الملل فدراســیون 
تنیس کشورمان، فدراسیون جهاني از او به عنوان 
ورزشکار زن بااستعداد نام برده است. در این گزارش 
که در صفحه نخست فدراسیون جهاني به آن اشاره 
شده، آمده است:»مشکات الزهرا صفی با جسارت 
و درخشش از کشور ایران توانست در جمع یکصد 
نفر برتر تنیس جهان قرارگیرد تا یک بار دیگر ایران 
و ورزش تنیس ایران در جهان خبرساز شود. این 
دختر 17 ساله پس از سال 2021 که طی آن 10 
عنوان نوجوانان را در انفرادی و دونفره کسب کرد، 
در رتبه 87 در رده بندی دختران قرار گرفت. این 
فصل مملو از ظروف نقره، گام مهمی در حرفه صفی 
بود  و همچنین به ثبت نام او در کتاب رکوردهای 
تنیس کمک کرد. صفی اولیــن بازیکنی از ایران 
است که در بین 100 نفر برتر رده بندی نوجوانان 
جهان قرار گرفته و در حالی که اشتها و میل او به این 
معنی است که جاه طلبی اش بسیار فراتر از چنین 
آماری است، قطعا نقطه عطفی است که ارزش آن 
را دارد.« صفی پس از درخشــش در رویدادهای 
بین المللی و قرار گرفتن در بین 100 تنیسور برتر، 
به عنوان نخستین جوان ایرانی خود را به مسابقات 

گرنداسلم استرالیا رساند .
    

جاي خالي یک مدال شهربانو
پس از برگزاري نخســتین رقابــت انتخابي 
درون اردویي تیم ملي ووشو بانوان براي حضور 
در بازي هاي آسیایي 2022 هانگژو، ملي پوشان 
تمرینات خود را آغاز کردند و روز گذشــته هم 
تست آمادگي جسماني دادند. الهه منصوریان، 
سوگند سینکایی، حنانه رستمی، آرزو سلیمی، 
سهیال منصوریان، مهنا رحیمی، صدیقه دریایی 
و شهربانو منصوریان در بخش ساندا و همچنین 
زهرا کیانی، منیره پناهی، هانیه رجبی، فاطمه 
حیدری، مهسا سجادی و زهرا جلیلی در بخش 
تالو در این آزمون حضور داشــتند. در میان این 
نفرات نام سه خواهر منصوریان به چشم مي خورد 
که بسیاري ووشو را با آنها مي شناسند. شهربانو 
یکي از بهترین ســانداکاران ایران اســت که در 
میادین مختلف حتي نامش لرزه به تن حریفان 
مي اندازد اما با این حال جاي خالي طالي المپیک 
آسیایي به یک حسرت براي او تبدیل شده است. 
حسرتي که امیدوار است در هانگژو پایان یابد. او 
براي حضور در بازي هاي آسیایي باید با رحیمي، 
دریایي و خواهرش سهیال در وزن 60- کیلوگرم 
رقابت کند. او عنوان کرده کار ســختي برابر سه 
رقیب داخلي اش دارد اما سرشار از انگیزهاست 
تا جاي خالي این مدال را پر کند. ایران در هانگژو 
در بخش ساندا دو نماینده خواهد داشت. به نظر 
مي رســد الهه در وزن 52- کار سختي نداشته 
باشد اما شــهربانو براي تکرار ترکیب بازي هاي 
آسیایي 2018 کند باید از سد رقباي باتجربه اش 

عبور کند. 
    

 مدیر فوتبالي
 به وزنه برداري مي آید؟

چندي پیش علي مرادي رییس فدراســیون 
وزنه بــرداري که در ســال 98 ریاســتش بر این 
فدراسیون تمدید شده بود، پیش از پایان دوره اش 
با ابالغ حکم بازنشستگي مجبور به خداحافظي با 
این مسئولیت شد. از آن زمان اما خبري از معرفي 
سرپرست نیست تا یکي از مهم ترین فدراسیون ها 
بالتکلیف باشــد. متولیــان وزارت ورزش باید به 
زودی سرپرست جدید را معرفی کنند که در این 
میان از احمد سعادتمند مدیرعامل سابق باشگاه 
استقالل به عنوان یکی از گزینه های وزارت ورزش 
برای سرپرستی فدراســیون نام برده شده است. 
این در حالی است که اهالی وزنه برداری از سجاد 
انوشیروانی مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل 
و حسین رضازاده رییس اسبق فدراسیون به عنوان 
گزینه های سرپرستی فدراســیون یاد می کنند. 
باید دید سرپرست وزنه برداري از فوتبال مي آید 

یا از همین رشته. 

منهایفوتبال

آریا رهنورد

آریا طاري 

باز هم یک پنجــره نقل و انتقــاالت از راه 
رسید و پیشــنهادهای احتمالی سردار آزمون 
به صف شــدند. تا قبل از این از لیون به عنوان 
جدی ترین مشتری سردار نام برده می شد اما 
دو باشگاه سفید و مشکی پوش در دو نقطه اروپا 
حاال جزو مشتریان او به حساب می آیند. باشگاه 
نیوکاســل برای تقویت خط حمله اش در نیم 
فصل دوم این مهاجم را زیر نظر گرفته است. از 
طرفی به گفته خبرنگار مطرح نقل و انتقاالت 
ایتالیا یعنی جانلوکا دی مارتزیو، آلگری شخصا 
سردار را برای خط حمله تیمش زیر نظر دارد. 

در جریان برد جــذاب این هفته یووه روبه روی 
رم، مهره کلیدی خط حمله آنها یعنی فدریکو 
کیه زا به شدت مصدوم شد و آزمایش ها نشان 
از پارگی رباط صلیبی او داشــتند. مصدومیت 
کیه زا به شدت آلگری را نگران کرده است. این به 
معنای خارج شدن برنامه فروش کلوسووسکی 
از دستور کار نیز هســت. در نتیجه یووه دیگر 
بودجه زیادی برای خریــد مهاجم ندارد. پس 
خرید بازیکنی مثل آزمون کــه قراردادش در 
پایان فصل تمام می شــود ایده آل خواهد بود. 
مشکل اما اینجاست که یووه در همین پنجره 

به مهاجم جدید نیــاز دارد. زنیت روی آزمون 
رقمی 20 میلیون یورویی گذاشــته اما هیچ 

باشــگاهی برای خرید بازیکنی که تنها 
چند ماه از قــراردادش باقی مانده چنین 

هزینــه ای انجام نمی دهــد. لیونی ها 
به گفته خودشــان نهایتا 

بین 6 تا هفت میلیون 
یورو برای سردار هزینه 
می کنند و بعید است 
ایــن رقم بــا افزایش 

همراه شود. یووه نیز قصد 
ندارد هزینه سنگین تری 
انجــام بدهــد. فراموش 

نکنیم که بیانکونری هیچ 
نوع پیشنهاد رسمی برای 

سردار ارائه نکرده و همه صحبت ها 
در مورد پیوستن او به این باشگاه 
در حــد گمانه زنی رســانه ای 

هستند.
فوتبال ایران در همه تاریخ فقط 
یــک بازیکن در رقابت های ســری آ 
داشته است. قبل و بعد از رحمان 
رضایی هیچ بازیکنی از فوتبال 
ایران در این لیگ به میدان 
نرفته و اگر این اتفاق برای 
ســردار رخ بدهــد، تاریخ 
فوتبال ایران با یک ماجرای 
جذاب روبه رو خواهد شد. 
به هرحال نکته واضح این 
اســت که به زودی آزمون را 

در لباس یک تیم جدیــد خواهیم دید. دوران 
حضور او در فوتبال روسیه را دیگر باید تمام شده 
دانست. اینکه این جدایی همین حاال یا چند ماه 
بعد رقم بخورد به انتخاب خود سردار بستگی 
خواهد داشت. او می تواند همین حاال برای ترک 
زنیت به این باشگاه فشار بیاورد و باشگاه را وادار 
کند که این بازیکن را به صورت رایگان از دست 
ندهد اما شاید ســردار به این حقیقت هم فکر 
می کند که ممکن است در پایان فصل و در زمان 
برگزاری جام جهانی حتی مشتریان بهتری به 
دست بیاورد. او البته باید این حقیقت را هم در 
نظر بگیرد که ممکن است در ادامه فصل مصدوم 
شود و یا به دلیل ترک قطعی زنیت در پایان فصل 
روی نیمکت قرار بگیــرد. همه این احتماالت 

تصمیم سردار را پیچیده تر خواهند کرد.

صف جدید خواهان هاي احتمالي ستاره زنیت

مشتری سالخورده سردار


