یادداشت
ذوبآهن روی ریل تساوی!

نباختن خوب است ولی دیگر
وقت بردن است
عباس آقایی  /گروه ورزش
news@ naslefarda.net

ایرنــا :نفــر اول ردهبنــدی تنیــس زنــان جهــان ،جــام قهرمانــی مســابقات آزاد آمریــکا را بــاالی ســر بــرد .دیــدار نهایــی
مســابقات تنیــس آزاد آمریــکا در بخــش زنــان برگــزار شــد و ایــگا شــویانتک لهســتانی بــا نتیجــه  ۲بــر صفــر مقابــل انــس
جابــر تونســی پیــروز شــد و عنــوان قهرمانــی را از آن خــود کــرد .ایــن تنیســور  ۲۱ســاله امســال در مســابقات رولـنگاروس
نیــز قهرمــان شــده بــود و بــه ایــن ترتیــب دومیــن گرنــد اســلم خــود در ســال  ۲۰۲۲را نیــز فتــح کــرد تــا فصلــی رؤیایــی را
پشــت ســر بگــذارد .در ســوی دیگــر میــدان ،جابــر کــه در فینــال ویمبلــدون نیــز شکســت خــورده بــود ،یــک بــار دیگــر تــا
فینال یــک گرنــد اســلم رفــت ولــی دســتش از لمــس جــام قهرمانــی کوتــاه مانــد .جابــر بــا عملکــرد درخشــانی که امســال
داشــت ســه پلــه صعــود خواهــد کــرد.

خبر آنالین :ماشـین گلزنـی بارسـلونا رکورد اسـطوره رئـال در اللیگا را شکسـت .اخیـرا ً در چارچـوب هفته پنجـم اللیگای
اسـپانیا ،بارسـلونا به مصـاف کادیز رفـت و به برتـری  ۴بر صفر رسـید.
در این بازی لواندوفسـکی ماشـین گلزنی لهسـتانی بار دیگـر در اللیگا گلزنـی کرد تا رکـورد کریسـتیانو رونالدو را بـا رئال در
اللیگا بشـکند .ایـن در حالی بود کـه رونالـدو در  ۵بـازی اولش برای رئـال در اللیـگا موفق شـد  ۵گل به ثمـر برسـاند و از این
حیث رکـورددار بـود اما لواندوفسـکی ایـن رکورد اعجوبـه پرتغالی را شکسـت.
سـتاره لهسـتانی در  ۵بازی با بارسـلونا در اللیگا  ۶گل زد و  ۲پاس گل داد .تأثیر لواندوفسـکی در  ۸گل در  ۵بازی اللیگا او را به
موثرتریـن بازیکن اللیـگا نیز تبدیل کرده اسـت.
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استقالل و پرسپولیس بیشترین گلهای هفته را زدند؛

هفتهششمتقدیم
بهسرخابیهایفعلیوقبلی
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و ضد حملات خطرنـاک این تیم سـبب شـد تـا در
وقتهای اضافـی رضـا اسـدی گل برتـری تیمش را
بـه ثمر برسـاند.
تراکتـور بـا  8امتیاز خـودش را تـا رده ششـم جدول
باال کشـید و صنعـت نفت آبـادان بـا  4امتیـاز در رده
 15قـرار گرفت.
سـپاهان اصفهان  -آلومینیـوم اراک؛
طلسم گل نزدن پابرجاست
دومین دیدار هفته با تسـاوی بـدون گل آلومینیوم و
سپاهان به پایان رسـید .این نتیجه در شـرایطی رقم
ً
کاملا هجومی
خـورد که طالیـی پوشـان در دونیمه
دروازه آلمینیـوم را تحـت فشـار قـرار داده بودنـد اما
موقعیـت سـوزی مهاجمـان ایـن تیم سـبب شـد تا
شـاگردان مورایـس از کـورس عقب بیفتنـد .مهدی
رحمتـی نیـز بـرای جـدا کـردن خـودش از انتهـای
جدول در همین ابتدای فصل در مقابل سـپاهان گل
نخـوردن را اولویت خـودش قـرار داده بود امـا بارها از
طریق ضـد حملـه موفق بـه خلـق موقعیت شـد که
البته چنـدان زهـر دار نبود .سـپاهان هم اکنـون با 9
امتیاز در جایـگاه  4جدول قـرار دارد و آلمینیـوم با 5
امتیـاز رده  14را از آن خـود کرده اسـت.

عکس  :ایرنا

هفته ششم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران برگزار
شد و درمجموع  7بازی تنها  12گل ردوبدل شد.
بهاینترتیب همه تیمها این هفته هم ترجیح دادند
با تساوی و دوری از بازی شجاعانه آب در آسیاب
سرخابیها بریزند.
دریکی از دیدارهای این هفته تیمهای فوتبال مس
کرمان و ذوبآهن اصفهان در ورزشگاه شهید باهنر
کرمان به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی
بدون گل به پایان رسید.
بازی در حالی برگزار شد که تیم تازه صعود کرده
مس رونــدی سینوســی دارد و ذوبآهن نیز با
هدایت مهدی تارتــار در هر پنج بازی قبلی خود
بهتســاوی رســیده بود .ذوبآهن با این تساوی
رکورد شکستناپذیریاش را در فصل جدید لیگ
برتر حفظ کرد و البته به طلســم پیروز نشدنش
نیز ادامه داد .در ســویی دیگر مس کرمان که نیز
در  3بازی گذشــتهاش طعم پیروزی را نچشیده
بود ،برای چهارمین هفته متوالی موفق به کسب
 3امتیاز نشد .از دیگر نکات مهم این بازی دریافت
چهــار کارت زرد و اخراج صــادق صادقی برای
ذوبآهن بود که شاگردان تاتار را مجبور به احتیاط
بیشتر دربازیهای بعدی میکند .البته با توجه
به اعتمادی که ســرمربی ذوبآهن به بازیکنان
جوان دارد قطعاً میتواند خأل بازیکنان محروم و
مصدوم تیمش را دربازیهای بعدی جبران کند.
این موارد در حالی است که کادر و بازیکنان باید
بدانند که نباختن خوب اســت ولــی دیگر وقت
بردن اســت ،نباختن به این شکل یعنی تساوی
و تســاوی در لیگ ما یعنی نبردن  2امتیاز دیگر!
نیاید تیم به این امتیازهای ازدستداده عادت کند.
کسی چه میداند شاید اگر تیم یک باخت بیاورد
بازیکنان ،نیمکت و همه به خود بیایند ،بهعنوان
استقالل ساپیینو.
نمونه
ِ
در این بازی ترکیب مس عبارت بود از :حســین
شهریاری ،حسن مرادی فرد ،میالد خدایی اصل،
عارف رستمی ،محمدقاسمی نژاد ،مهرداد آوخ،
محمد صبوری ،حسین دوســتدار ،محمدامین
کاظمیان ،احمد نصیری ،امیرحسین عسگری .در
ترکیبذوبآهنهمحبیبفرعباسی،امیرحسین
صدقی ،حامد پورمحمدی ،سید محمد قریشی،
پویا پور علی ،ســجاد آشــوری ،آرمان قاسمی،
محمدعلیفرامرزی،محمدحسیناسالمی،سجاد
جعفری ،محمدرضا سلیمانی بازی میکردند.

شویانتک قهرمان مسابقات تنیس آزاد زنان آمریکا

رکورد رونالدو شکسته شد

شادی بخشی  /گروه ورزش
news@ naslefarda.net

هفتــه ششــم رقابتهــای لیــگ برتــر از روز
شــنبه پیگیــری شــد کــه در مجمــوع  7بــازی
برگــزار شــده شــاهد بــه ثمــر رســیدن  12گل
بودیــم و غیــر منتظرهتریــن اتفــاق ایــن هفتــه،
لغــو دیــدار ملــوان و فــوالد بــه دلیــل بــارش
بــاران بــود.

تراکتـور سـازی تبریز -صنعـت نفت
آبادان؛ پرشورها بااسدی جان گرفتند
در نخسـتین دیدار هفته ششـم ،صنعت نفـت آبادان
و تراکتـور تبریـز بـه مصـاف یـک دیگـر رفتنـد کـه
ایـن رقابـت بـا نتیجه یـک بر صفـر بـه اتمام رسـید.
ایـن نتیجـه در شـرایطی رقـم خـورد که شـاکردان
پرکاس بـرای جدا کردن خودشـان از انتهـای جدول
در نظر داشتند حریف پر مهره خودشـان را ازپیش رو
بردارند اما تراکـم دفاعی تراکتـور در محوطه جریمه

اسـتقالل تهران  -نسـاجی مازندران؛
رخ داد تلخ آزادی
سـومین دیـدار هفتـه بـا پیـروزی پـر گل اسـتقالل
مقابل نسـاجی به پایان رسـید .اسـتقالل و نسـاجی
در ورزشـگاه آزادی به مصـاف یک دیگر رفتنـد و این
بـار مطهـری بـه عنـوان سـرمربی در مقابـل حریف
سـنتی خود صف آرایی میکرد و اسـتقالل سـاپینتو
بـا شـناخت ضعفهـای خـودش و ارائـه یـک بـازی
هجومی موفق شـد نسـاجی را از پیش رو بـردارد .در
این بازی ابی پوشـان در انتقال تـوپ از دفاع به حمله
موفـق عمـل کردنـد تـا ابتـکار عمـل را از شـاگردان

ورزش

Sport

تیم به ثبـت برسـد .گاندو هـا بـا  6امتیـاز در جایگاه
مطهـری سـلب کنند.
نسـاجی نیز با یک شـیرازه ازهم پاشـید شـده سعی دهم جدول قـرار دارند و مـس کرمان بـا  5امتیاز رده
در دفاع مطلق داشـت اما مدافعان این تیـم آن چنان  12را از آن خـود کرده اسـت.
که باید وشـاید موفـق عمل نکردنـد .اسـتقالل با 11
مس رفسـنجان  -هوادارتهران؛ ربیعی
امتیاز در جایگاه سـوم جدول قرار دارد و نسـاجی با 6
حقش را گرفت
امتیاز در رده  11جدول ایسـتاده اسـت.
ششـمین دیـدار بـا پیـروزی دو بـر یک مـس مقابل
گل گهـر سـیرجان  -پیـکان تهـران؛ هـوادار تهران خاتمـه یافت .مس رفسـنجان از جمله
تیمهایی بـود کـه درهفتـه های گذشـته علـی رغم
ژنرال در یک قدمی صدر
چهارمیـن دیـدار هفته بـا پیـروزی یک بـر صفر گل عملکـرد مطلـوب ،موفـق بـه خلـق نتیجـه دلخـواه
گهر سـیرجان مقابل پیکان به پایان رسید .شاگردان نمیشـد .ربیعـی در مقابـل هـوادار تهران یـک بازی
قلعـه نویـی کـه در سـه دیـدار گذشـته خودشـان با بـا برنامـه را از خـود بـه نمایـش گذاشـت تا بـه روند
اشـتباهات حریـف حداقـل امتیـازات را میگرفتنـد تسـاویهای خـود پایـان بدهـد .هـوادار نیـز بـرای
در تقابل با جوانان پیـکان تغییر رویـه دادند و حریف تقابـل با مس بـه لحاظ تاکتیکـی پختهتـر عمل کرد
کم مهـره خودشـان را از پیـش رو برداشـتندمجتبی و پا بـه پای حریـف خـودش در خط حملـه و هافبک
حسـینی بر خالف تیـم جوانی که داشـت بـه خوبی جنگنـده ظاهرشـد .مس رفسـنجان بـا  8امتیـاز در
در مقابل حریـف پر مهره خـودش ایسـتادگی کرد و جایگاه  7ایسـتاده اسـت و هوادار با  5امتیاز رده  13را
باتوجه به تفاوت سـطح کیفی و کمی دو تیم شکست از آن خـود کرده اسـت.
با اختالف یک گل بهترین نتیجه برای حسـینی بود.
پرسـپولیس تهـران  -نفـت مسـجد
پیکان بـا  8امتیـاز در جایگاه نهـم جدول قـرار دارد و
سلیمان؛ لوکا خوش شانس
گل گهر نیـز بـا  12امتیـاز رده دوم را از آن خود کرده
آخریـن دیـدار هفتـه ششـم بـا پیـروزی دوبـر یـک
اسـت.
پرسـپولیس مقابـل نفت بـه پایان رسـید .شـاگردان
مـس کرمـان  -ذوب آهـن اصفهـان؛ گل محمدی در نیمه اول این دیدار اسـیر انگیزههای
نفت شـدند و با یـک گل بازنده راهی رختکن شـدند.
هماننتیجههمیشگی
پنجمیـن دیـدار هفتـه بـا تسـاوی بـدون گل مس و در نیمـه دوم اشـتباهات داوری گریبانگیـر تیـم رضا
ذوب آهـن بـه پایـان رسـید .برخلاف اینکه بـه نظر مهاجری شـد تا قرمز پوشـان پایتخت با یـک پنالتی
میرسـید مهـدی تارتـار بـرای پایـان دادن بـه نـوار از ده نفر شـدن نفت نهایت اسـتفاده را ببرنـد و با دبل
تسـاویهای پی درپی سـبک و سـیاق جدیدی را در لوکادیـا حریف سـر سـخت خودشـان را از پیـش رو
مقابل مس پیـاده کند امـا گاندو ها یک بـازی دفاعی بردارنـد .تیم نفـت اگرچه تیم شایسـته میـدان برای
و متکـی بـه اتفاقـات فوتبالـی را از خـود ارائـه دادند .کسـب پیـروزی بـود امـا حواشـی ایـن دیـدار ابتکار
مس کرمـان اگرچـه تیـم برتر میـدان بـود امـا برای عمل را از بازیکنان این تیم گرفت .پرسـپولیس با 14
رها شـدن از اسـارت خط دفاعی سـبز پوشـان برنامه امتیاز صدر جدول را در اختیـار دارد و نفت با  8امتیاز
ویژهای نداشـت تا ششـمین تسـاوی پی در پـی این در جایگاه هشـتم ایسـتاده است.

