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چرا پرسپولیس به احتمال فراوان 
قهرمان لیگ برتر نمی شود؟ پاسخ این 
ســوال را باید در اختالف امتیازی این 
تیم با جدی ترین رقیبش جست وجو 
کرد. اما ســوال بزرگ تر اینجاست که 
اصال چرا این اختالف امتیازی به وجود 
آمده است؟ جواب این سوال را باید در 
خود پرســپولیس پیدا کرد. تیمی که 
این فصل اصال شبیه قهرمان ها نبود و 

مشکالت بسیار زیادی داشت. تیمی 
که به دالیل متفاوت، دســت خودش 
را از جام قهرمانی کوتاه کــرد. در این 
گزارش، قرار اســت به مــرور دالیلی 
بپردازیم که پرسپولیس را از ششمین 
قهرمانی متوالی اش در لیگ برتر دور 

نگه داشته اند.
بدونگلرنمیشود

باید پذیرفت که تا امروز هیچ تیمی 
در لیگ برتر ایران بدون داشتن یک گلر 
فوق العاده به قهرمانی دست پیدا نکرده 

است. در همین چند ســال گذشته، 
دخسوس اصلی ترین عامل قهرمانی 
شگفت انگیز استقالل خوزستان بود و 
بعد از او، علیرضا بیرانوند درون دروازه 
پرسپولیس به یکی از اصلی ترین عوامل 
موفقیت این باشگاه تبدیل شد. حامد 
لک اما در این فصل بارها لغزش را تجربه 
کرد و در مجموع امتیازهای زیادی را 
از پرســپولیس گرفت. حامد حتی در 
نبرد همین هفته با ذوب آهن نیز روی 
گل اول هیچ واکنشی به ضربه حریف 

نشان نداد و به ساده ترین شکل ممکن 
تسلیم شد. هیچ تیمی با یک سنگربان 
نامطمئن جام نمی گیــرد و به همین 
خاطر است که پرسپولیس یحیی باید 
آماده تمام کردن این فصل بدون جام 
باشد. تیمی که حتی در بازی سوپرجام 
هم شکست خورده تا بعد از پنج فصل 
متوالی، برای اولین بار یک فصل را بدون 

جام سپری کند.
ثباتگمشدهدردفاع

زوج شجاع و کنعانی برای چند فصل 
در کنار ستاره ای به اسم جالل حسینی، 
عملکرد درخشــانی در پرسپولیس 
داشــتند. یحیی اما از شروع این فصل 
هرگز ترکیب دفاعی مدنظرش را پیدا 
نکرد. سیدجالل در کنار علی نعمتی و 
یا فرشاد فرجی، زوج فرجی و نعمتی و 
همچنان زوج هر کدام از این بازیکن ها 
با علیرضا ابراهیمی یا وحدت هنانوف، 
جواب نداد. به نظر می رسید مدافعان 
پرسپولیس اصال زمانی برای هماهنگ 
شــدن با هم ندارند. چراکــه با اولین 
اشتباه، ترکیب دفاعی این تیم تغییر 
می کرد. حتی تــا همین حاال که فقط 
چهار هفته به پایان فصل باقی مانده، 
هیچکس نمی داند ترکیب دفاعی ثابت 
پرســپولیس چه ترکیبی است. نبود 
انســجام کافی در خط دفاعی یکی از 
اصلی ترین دالیل دور ماندن یحیی و 

تیمش از جام قهرمانی بوده است.
پاسخاشتباهبهسوالدرست

همه می دانستند که پرسپولیس 
بعد از جدایی چند ستاره در این فصل، 
نیاز به ترمیم شــدن و جذب نفرات 
جدید دارد. باشگاه این نیاز را به خوبی 
درک کرد اما اصال پاســخ خوبی برای 

آن نداشت. اینگونه بود که چند مدافع 
کامال متوســط به جای ســتاره های 
جداشــده به تیم ملحق شــدند و در 
خط هافبک هــم بازیکن ناکارآمدی 
مثل رضا اسدی، پیراهن شماره هشت 
احمد نوراللهی را به تن کرد. حتی در 
خط حمله نیز نفراتــی مثل پاکدل و 
تمیروف، در قواره های درخشــیدن 
در باشگاهی مثل پرسپولیس نبودند. 
قرمزها در پنجره های نقل و انتقاالت 
خودشــان را به تیم متوسطی تبدیل 
کردند و این متوســط بــودن از خط 
دروازه شروع شد و به خط حمله این 

تیم هم رسید.
مردیکهآرامنیست

نقش خــود یحیی را هــم در دور 
ماندن پرسپولیســی ها از جام نباید 
نادیــده گرفت. مردی کــه زمانش را 
به جای تــالش برای ارتقــای تیم، به 
اعتراض علیه داورهــا اختصاص داد و 
مدام با کنایه زدن به تیم رقیب، فضای 
توجیه را برای بازیکنانش فراهم کرد. 
حتی برخوردهــای انضباطــی او با 
بازیکنانش هم اصال نتیجه بخش نبود. 
برخوردهایی که به خصــوص درباره 
ســتاره های جوان تــری مثل مهدی 
عبدی، بیش از حــد خصمانه به نظر 
می رسیدند و پشتوانه منطقی نداشتند. 
به هر حال یحیــی در این فصل، اصال 
آن مربی همیشــگی نبود، هیچوقت 
آرامش نداشت و انگار خودش را از قبل 

باخته بود.
یکحریفبهتر

این نکته را هم بایــد قبول کرد که 
پرسپولیس در این فصل، یک حریف 
بسیار خوب در مسیر قهرمانی لیگ برتر 

داشت. استقالل از جهات مختلف، تیم 
بهتری بود و سزاوار ایستادن در صدر به 
نظر می رسید. شاید اگر مثل چند فصل 
گذشته پرسپولیس حریف فوق العاده ای 
نداشت، باز هم دســت یحیی به جام 
می رسید اما فرهاد و تیمش توانستند 
عملکردی فراتر از حد انتظار داشــته 
باشند. پرسپولیس همین حاال هم اصال 
بد نتیجه نگرفته اما عملکرد استقالل، به 

مراتب بهتر از این تیم بوده است. 
امتیازهایبربادرفته

قرمزها در این فصــل امتیازهای 
ساده ای را از دســت دادند. تیمی که 
می خواهد قهرمان لیگ برتر شــود، 
باید حداقل در یک مســابقه حریفی 
مثل هوادار را شکست بدهد. تیمی که 
می خواهد قهرمان شود، باید حداقل 
شهرخودرو مشهد را ببرد. تیمی که به 
همین سادگی امتیاز از دست می دهد، 
شانسی برای قهرمانی نخواهد داشت. 
به نظر می رســد بعد از پنج قهرمانی 
پیاپی، انگیزه سرخ ها برای رسیدن به 
موفقیت کاهش پیدا کــرده بود و این 
مساله موجب از دست رفتن امتیاز در 

بازی های معمولی شد. 

دراینتیمهیچچیزسرجایخودشنیست

پرسپولیس علیه پرسپولیس! 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

شش امتیاز و چهار مسابقه. سناریوهای زیادی 
برای پایان این فصل وجود دارد که بیشترشان به 
معنی قهرمانی استقالل در این فصل هستند. کافی 
است تیم فرهاد تنها در دو دیدار از چهار مسابقه باقی 
مانده به برتری دست پیدا کند تا با توجه به برتری 
آشکارش در تفاضل گل، جام قهرمانی را به دست 
بیاورد. با این وجود تنها چیزی که می تواند قهرمانی 
را از استقالل بگیرد، این تصور است که کار تمام شده 
و آنها دیگر کار بیشتری برای انجام دادن ندارند.گل 
حســاس آرمان رمضانی روبه روی شهرخودرو، 
سکوهای استادیوم آزادی را به مرز انفجار رساند. 
این گل از ســوی بازیکنی به ثمر رسید که از تیم 
رقیب راهی استقالل شده بود. آرمان در پرسپولیس 
موفقیتی نداشت و حتی نتوانست گلی برای این 
تیم بزند اما در ســاختار تیم فرهاد به عنوان یک 
مهره تعویضی، فعال جواب داده و گل های مهمی 
به ثمر رسانده اســت. به نظر می رسد حساسیت 
باالی هفته های پایانی لیگ برتر، تاثیر محسوسی 
روی فرم استقالل گذاشته اســت. آنها روبه روی 
شهرخودرو اصال نمایش خوبی نداشتند و نتوانستند 
مثل همیشــه فوتبال بازی کنند اما سرانجام در 
آخرین ثانیه ها راه رســیدن به پیروزی را به لطف 

تعویض های سرمربی شان پیدا کردند. این نمایش 
درست آن نمایشی نیست که از یک تیم قهرمان 
انتظار می رود اما اینکه تیم فرهاد تا آخرین ثانیه ها در 
هر شرایطی به دنبال برد می گردد، خاصیتی است 
که در دوران بازی نیز در این مربی وجود داشت. این 
روزها هیچ چیز به جز ترک زمین در قامت تیم برنده 
مهم نیست و تیم فرهاد به خوبی توانسته این کار 
را انجام بدهد. تیمی که هفته به هفته، یک مسیر 
ســخت را طی کرده و بدون حتی یک شکست به 
هفته بیست و ششم رسیده است. به لطف توقف 
قرمزها در اصفهان، حاال استقالل در فاصله چهار 
هفته به پایان لیگ با 6 امتیاز اختالف صدرنشین 
لیگ برتر است. در واقع همه چیز برای قهرمانی این 
تیم در لیگ برتر مهیا به نظر می رسد و بعید است که 
هیچ چیز بتواند استقالل را از جام دلخواهش جدا 
کند. حتی اگر آنها دچار لغزش شوند، بعید است 
پرسپولیس یحیی آن تیمی باشد که همه امتیازها 
را جمع می کند. با این حال استقاللی ها باید بدترین 
سناریوی ممکن را در ذهن شان لحاظ کنند و این 
تصور را داشــته باشند که پرســپولیس تک تک 
دیدارهای باقی مانده را خواهد برد. در این صورت 
این تیم به هفت یا حتی 6 امتیاز دیگر برای قطعی 
کردن قهرمانی در لیگ نیاز خواهد داشت.استقالل 
نباید در دامی بیفتد که خوش خیال ها برایش پهن 

می کنند. چراکه کار این تیم در لیگ برتر هنوز تمام 
نشده است. قبل از این هم در لیگ برتر سابقه داشته 
که تیم هایی در اوج آمادگــی و در حالی که تصور 
می کردند قهرمانی را جشن خواهند گرفت، جام 
را از دست داده باشند. یکی از این تیم ها استقالل 
پورحیدری در اولین دوره لیگ برتر بود که در فاصله 
فقط سه هفته به پایان فصل، چهار امتیاز بیشتر از 
پرسپولیس داشت و قهرمان  نشدنش محال به نظر 
می رسید اما به شکل عجیبی پشت سر هم امتیاز از 
دست داد و با شکست هفته آخر روبه روی ملوان، 

نتوانست قهرمانی لیگ را جشن بگیرد. آنها تنها 
تیم تاریخ لیگ به شمار نمی رفتند که نتوانستند 
از برتری امتیازی شــان در هفته های پایانی دفاع 
کنند. سپاهان در لیگ هفتم و فقط پنج هفته قبل 
از پایان رقابت ها، هفت امتیاز بیشتر از پرسپولیس 
داشت اما چند نتیجه بد، کاری کرد که اختالف این 
تیم با نزدیک ترین تعقیب کننده قبل از هفته آخر به 
عدد دو برسد و سرانجام این پرسپولیسی ها بودند 
که جام قهرمانــی را در آزادی لمس کردند. ذوب 
آهن در لیگ هشتم نیز به چنین سرنوشتی دچار 

شد. تیمی که تنها یک تساوی برای رسیدن به جام 
نیاز داشت و بازیکنانش در مسیر رسیدن به اهواز، 
ســرود قهرمانی می خواندند، به سختی شکست 
خورد تا استقالل در بازی همزمان جام را به دست 
بیاورد. پس جدی ترین رقیب اســتقالل در چند 
هفته پایانی نه رقیب سنتی، بلکه این تفکر سمی 
است که دیگر کار بیشتری برای انجام دادن وجود 
ندارد. این در حالی است که همه مهره های استقالل 
باید خودشان را برای یک فشار ویژه و یک اضطراب 
بزرگ در هفته های پایانی آماده کنند. هر تیمی که 
این روزها روبه روی استقالل قرار بگیرد، کوهی از 
انگیزه خواهد بود تا تنها تیم بدون شکست لیگ برتر 

را شکست بدهد.
کاری که فرهاد مجیدی با استقالل انجام داده، 
خیره کننده به نظر می رســد. 26 هفته نباختن 
دستاورد کمی نیست و این انسجام دفاعی، اصال 
راحت به دست نیامده است. با این وجود این تیم 
هنوز جام نگرفته و باید خودش را به جام قهرمانی 
برساند تا یک پایان باشکوه برای خودش ساخته 
باشد. این کم ترین پاداشی است که آبی ها بعد از 
سپری کردن این فصل موفقیت آمیز می توانند برای 
خودشان در نظر بگیرند. موفقیتی که آنها بیشتر از 
هر تیم دیگری در رقابت های این فصل لیگ برتر 

سزاوارش هستند. 

یکتا جمالی نامی اســت که قطعا در آینده آن را زیاد 
خواهیم شــنید. وزنه بــردار دختر نوجوانــی که عالقه 
شدیدی به تاریخ سازی دارد و همه تالش خود را به کار 
می گیرد که در مسیر خود رو به جلو حرکت کند و خبری 
از توقف یا بازگشت به عقب نباشد. جمالی از تاریخ سازان 
وزنه برداری بانوان ایران است. او سال گذشته اولین مدال 
جهانی تاریخ وزنه برداری بانوان ایران را در مســابقات 
جوانان جهان در تاشکند به دســت آورد و روی سکوی 
سوم این مسابقات ایستاد. او در ادامه مدال نقره مسابقات 
نوجوانان جهان را به گردن انداخت و راهش را به حضور 
در قهرمانی بزرگساالن جهان هموار کرد. ثبت 6 حرکت 
موفق برای این وزنه بردار در رده بزرگساالن نتیجه بسیار 
خوبی بود. جمالی حاال مدال خــود در جوانان جهان را 

ارتقا داده و برنز خود را به نقره تبدیل کرده است و عنوان 
 A چهارمی مجموع را به خود اختصاص داد. او در گروه
دســته 78 کیلوگرم در حرکت یک ضرب وزنه های 94، 
98 و 100 کیلوگرم را مهار کرد تا مــدال نقره به نامش 

بخورد. یکتا در حرکت دوضــرب کار خود را با وزنه 115 
کیلوگرم آغاز کرد. او برای حرکت دوم درخواســت وزنه 
121 کیلوگرم را داشت که نتوانست آن را مهار کند اما در 
حرکت سوم موفق به مهار این وزنه شد تا با رکورد 221 
کیلوگرم، بدون مدال دوضرب و مجمــوع به کارش در 
جهانی پایان دهد. در این مسابقات وزنه بردار ازبکستانی 
با رکــورد 109 یک ضــرب، 129 دوضــرب و مجموع 
238 کیلوگرم قهرمان این دسته شــد، وزنه بردار کوبا 
با مجموع 226 کیلوگرم مدال نقره را به خود اختصاص 
 داد و نماینــده آمریکا نیــز با مجمــوع 222 کیلوگرم 

سوم شد.
در هر حال یکتای وزنه برداری ایران توانست با رکورد 
100 کیلوگرمی که ثبت کرد، بار دیگر نخستین وزنه بردار 
بانوی ایرانی باشد که در قهرمانی جوانان جهان مدال نقره 
گرفته است. این در حالی است که فدراسیون وزنه برداری 
چندی پیش در تصمیمی ناگهانی اعزام به این رقابت ها 
را لغو کرده بود و درنهایت تصمیم گرفت تنها دو نماینده 
را راهی یونان کند. یکی یکتا جمالــی در تیم بانوان که 

نقره ای شد و علیرضا یوســفی نیز از تیم پسران نماینده 
کشــورمان بود. تیم ســعید علی حســینی ماه ها برای 
حضوری قدرتمند در قهرمانی جوانــان جهان در اردو 
بود و تمرین می کرد. شــاید اگر فدراسیون وزنه برداری 
که ماه های بسیار پرحاشیه و البته سرشار از بالتکلیفی 
را پشت سر می گذاشت، این تصمیم را نمی گرفت، شاهد 
مدال های خوبی در این میدان می شدیم. چراکه بسیاری 
از جوانان وزنه برداری ایران آخرین فرصت را برای رقابت 
در این رده سنی داشــتند و این خود انگیزه زیادی برای 
افتخارآفرینی و قرار گرفتن در لیست مدال آوران جهان 
به آنها می  داد. این موضوع در تیم بانوان هم مصداق دارد. 
سال گذشته نخستین ســهمیه المپیک در وزنه برداری 
بانوان به دســت آمد و به جز جمالی، کسانی مثل الهام 
حسینی در میادین مختلف خوش درخشیده اند. به این 
ترتیب اگر فدراسیون وزنه برداری از حاشیه خودش را دور 
کند، با یک مدیریت و برنامه ریزی درست نه تنها می تواند 
به اوج برگــردد، حتی می تواند در بخــش بانوان خیلی 

زودتر از چیزی که انتظار می رود مدعی داشته باشد. 

برنزتاریخیجهان،نقرهشد

یکتای وزنه برداری 

چهرهبهچهره

همهمیدانستندکه
پرسپولیسبعدازجدایی
چندستارهدراینفصل،

نیازبهترمیمشدنوجذب
نفراتجدیددارد.باشگاه
ایننیازرابهخوبیدرک
کردامااصالپاسخخوبی
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هالندوداستانیکتکلتاریخی
میلیونر دیروفت! 

با رســمی شــدن انتقال ارلینگ هالند به 
باشگاه منچسترسیتی، حاال نام او در فهرست 
بازیکنانــی قرار می گیرد که ســابقه بازی در 
باشگاه سابق پدرشــان را به دست می آورند. 
شاید خیلی ها نام آلف اینگه هالند را نشنیده 
باشــند اما او در همان ســال تولــد ارلینگ، 
به باشــگاه منچسترســیتی منتقل شد. این 
فوتبالیست نروژی بیشتر از هر چیز دیگری در 
لباس سیتی، با تکل معروف و وحشتناک روی 
کین به یاد آورده می شــود. تکلی که نزدیک 
بود به دوران فوتبال این بازیکن پایان بدهد و 
جریمه های بسیار سنگینی نیز برای هافبک 

منچستریونایتد به همراه داشت. 
آلف بعد از آن تکل وحشــتناک، جمله ای 
به زبان آورد که حســابی در بیــن هواداران 
ســیتی محبوب شد:»از منچســتریونایتد و 
تمام بازیکنانش متنفــرم!«. این بازیکن برای 
حدود دو سال بعد از این تکل هم فوتبال بازی 
می کرد اما هیچوقت نتوانست به طور کامل از 
شر مصدومیتی که با این حرکت گریبانش را 
گرفته بود خالص شود. شــاید همین اتفاق، 
انگیزه قدرتمندی بود که ارلینگ به پیشنهاد 

باشگاه منچستریونایتد پاسخ منفی بدهد.
 قبل از ملحق شدن این بازیکن به دورتموند، 
سولسشــر هر کاری کرد تا بتواند این ستاره 
جوان را به اولدترافورد ببرد اما او این انتقال را 
نپذیرفت و ترجیح داد راهی دورتموند شــود. 
گنجاندن بند فسخ 150 میلیونی در قرارداد 
هالند برای ســومین فصل اما فقط یک معنی 
داشــت. اینکه او دورتموند را تنها برای زمانی 
بســیار کوتاه انتخاب کرده و رویاهایش را در 

تیم دیگری جست وجو می کند. 
حاال هالند به منچسترسیتی منتقل شده 
و برای این باشگاه بازی خواهد کرد. قراردادی 
که در نگاه اول ارزان به نظر می رســد اما اصال 
این طور نیســت. چراکه باشــگاه سیتی باید 
حدود 30 میلیون یورو به عنوان پاداش به پدر 
هالند پرداخت کند! رقمی که به مراتب بیشتر 
از مجموع دستمزد دوران حضور او در باشگاه 
ســیتی به عنوان بازیکن است. همچنین 50 
میلیون یورو نیز باید به آژانس نقل و انتقاالتی 
مینو رایوال سپرده شــود. آن هم در حالی که 
خود مینو قبل از این انتقال جانش را از دست 

داده است. 
مدت زمان این قرارداد پنج ســال است و 
هالند در این مدت ســالی 40 میلیون یورو از 
باشگاه دســتمزد می گیرد. این یعنی باشگاه 
سیتی به جز آپشــن های احتمالی، باید 200 
میلیون یورو را به صورت خالص به این ستاره 
پرداخت کند. به نظر می رســد شکست تلخ 
روبه روی رئال مادرید، ســیتیزن ها را مصمم 
کرده تا به هر قیمتی یــک خرید بزرگ انجام 
بدهند و شــرایط متفاوتی را تجربه کنند. بعد 
از سرخیو آگرو، سیتی دیگر یک مهاجم نوک 
فوق العاده نداشــته و حاال نوبت هالند اســت 
تا عصر تازه ای را در این باشــگاه شروع کند. 
بازی برای سیتی برای پدر ارلینگ خوش یمن 
نبود اما خود او یک هیوالی 
متفاوت اســت. بازیکنی 
که با سرعت خیره کننده 
و  ه  د کــر فت  پیشــر
می خواهد اولین قهرمانی 
اروپایی تاریخ سیتی را برای 
ایــن باشــگاه رقم 

بزند. 
یــن یک  ا
شــروع تازه 
برای تیمی 
اســت که 
یــن  ا ر  د
چند فصل 
از نداشــتن 
یــک مهاجم 
درجه یک لطمه 
خــورده و حاال یکی 
از بهترین هــای دنیا 
را در این پســت به 
خدمت گرفته است.

خبرورزشی

آدرنالین

آریارهنورد

آریاطاري

فرهادوماموریتیکههنوزتمامنشدهاست

پــالن افتخــار


