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با تســاوی روبه روی هوادار، تقریبا 
برای همه مسجل شد که پرسپولیس 
دیگر شانسی برای قهرمانی لیگ برتر 
ندارد. آنها مجموعا در این فصل بد نتیجه 
نگرفته اند اما تیمی که در دو مســابقه 
رفت و برگشت حتی هوادار تازه وارد را 
هم شکست نمی دهد، سزاوار قهرمانی 
لیگ نیست. حاال باید به سراغ این سوال 
رفت که چرا تیمی مثل پرسپولیس با 
پنج قهرمانی متوالی در لیگ برتر، به این 
حال و روز دچار شده است؟ برای این افت 
فاحش، دالیل زیادی وجود دارد. دالیلی 
که نشــان می دهند یک تیــم موفق، 
چطور به تدریــج از ریل پیروزی خارج 

شده است.
خریدهای اشتباه

پرســپولیس در هر دو پنجره نقل 
و انتقاالت این فصل، عملکرد بســیار 
ضعیفی داشت. عملکردی که در نهایت 
لطمه بزرگی به تیم زد. این تیم در خط 
دفاعی، ستاره ای مثل کنعانی را از دست 
داد، در خط هافبک هم احمد نوراللهی 
از تیم جدا شد و شــهریار مغانلو هم در 
خط حمله تیم را ترک کرد. با احتساب 
جدایی رادو در میانــه راه، در حقیقت 
آنها در تمامی خطوط مهره های مهمی 
را از دســت دادند و تالش شــان برای 
انتخاب جانشــین، به سختی شکست 
خورد. احمد گوهــری هرگز گلری در 
قواره های پرسپولیس نبود و به عنوان 
گلر دوم یک خرید بد برای این تیم لقب 
گرفت. همان طور که علیرضا ابراهیمی از 
همان شروع فصل به نیمکت تیم دوخته 
شد و جایی در ترکیب تیم گل محمدی 

نداشت. گرانقیمت ترین خرید آنها یعنی 
رضا اسدی، اصال موفق از آب درنیامد و 
فصل بدی را سپری کرد و این سرنوشت 
برای حامد پاکدل هم تکرار شد. حتی 
رامین رضاییان نیز در بازگشت به تیم 
انتظارها را برآورده نکرد. ناکامی در نقل 
و انتقاالت و سیاست های اشتباه در این 
زمینه، یکی از اصلی ترین دالیل ناکامی 
این فصل پرسپولیس بوده است. شرزود 
تمیروف، آخرین اشتباه بزرگ یحیی 

در نقل و انتقاالت این فصل به شــمار 
می رفت.

ستاره های محوشده
جدا از خریدهای بد، ســتاره های 
ســابق پرســپولیس هم در این فصل 
دچار افت محسوسی شــدند. حامد 
لک که یکی از مهره های مهم این تیم 
بود، به وضعیتی دچار شــده که دیگر 
حتی در فهرســت 18 نفره باشگاه هم 
قرار نمی گیرد. مهــدی ترابی با وجود 

پاس گل هایی که این فصل داده اصال 
در فرم آرمانی نبوده و این وضعیت برای 
ستاره ای مثل وحید امیری هم وجود 
داشته اســت. در حقیقت پرسپولیس 
نه فقط از خریدهای جدیــد، بلکه از 
ســتاره های مهم قبلی اش هم ضربه 
خورده اســت. بازیکنانی که در طول 
این فصل، انتظارها را برآورده نکردند 
و عملکرد درخشانی در ترکیب قرمزها 
نداشتند. مهره هایی که اگر کمی بیشتر 

می درخشــیدند، شــرایط به مراتب 
بهتری را برای تیم یحیی رقم می زدند. 

یحیی؛ دور از آرامش
تیم های بــزرگ، رهبــران بزرگ 
می خواهند و یحیی حداقــل در این 
فصل این ویژگی را بروز نداده اســت. 
عصبانیت عجــب و غیرحرفــه ای او 
در دربــی و اســتعفای عجیب تر بعد 
از مســابقه، نشــان می دهنــد ذهن 
گل محمدی دیگر برای این شــرایط 
آماده نیســت. وقتی رقبا یک به یک 
از ســر راه کنار می روند، هدایت تیم 
چندان سخت نیست اما وقتی پای یک 
حریف سرسخت و نباز وسط می  آید، 
حفظ آرامش اهمیت دارد و یحیی در 
این فصل اصال نتوانسته آرامش اش را 
حفظ کند و این به یکی از دالیل مهم 
دیگری برای افت پرسپولیس تبدیل 
شده است. قرار نیســت یک تیم برای 
همیشــه قهرمان یک لیگ شود. قرار 
نیست سریال قهرمانی یک تیم همواره 
و تحت هر شرایطی ادامه داشته باشد اما 
بسیار مهم است که یک مربی روی رفتار 
و تصمیم هایش مسلط باشد و بتواند در 
روزهای دشوار هم به تکیه گاهی برای 
تیم و بازیکنانش تبدیل شــود. یحیی 
این فصل در این زمینه شکست خورده 
و باید این شکست را بپذیرد. شکستی 
که آینده کاری او را در قامت یک مربی 

در یک تیم بزرگ به دردسر می اندازد.
دستیارهای قصارگو

نکته نگران کننده اینجاســت که 
دستیارهای یحیی هم در این فصل اصال 
کمک زیادی به او نکرده اند. کریم باقری و 
خانبان بخشی از تمرکزشان را به تیم ملی 
اختصاص داده اند و حمید مطهری هم 

معموال همه زمانش را وقت بیان جمالت 
قصار می کند. وقتی سرمربی به هر دلیلی 
با مشکل روبه رو شده، دستیارها باید به او 
کمک کنند اما وزن نیمکت پرسپولیس 
در این فصل اصال باال نیست. آنها در زمین 
بسیار بد نشان می دهند اما مربیان  تیم به 
جای صحبت از این ضعف، مدام به رقبا 

کنایه می زنند. 
مدیریت ناامیدکننده

ورود درویش به مدیریت باشگاه هم 
فقط اوضاع را بدتر کرده است. مدیری 
که یکی از اولین تصمیم هایش تمدید 
قرارداد ســه ســاله با حامد لک بوده، 
طبیعتا نمی تواند مدیر ایده آلی برای 
پرســپولیس باشــد. او هنوز قرارداد 
ستاره های مهم تیمش را تمدید نکرده 
و یکی از عوامــل کلیدی ضعف تیم در 
فصل نقل و انتقاالت بوده اســت. این 
انتخاب، پرســپولیس را به بن بســت 
کشانده و جاه طلبی های این تیم برای 
موفقیت و قهرمانــی در این فصل را به 
صفر نزدیک کرده اســت. انتخابی که 
خیلی زود تاثیراتش را روی باشــگاه 

نشان داده است.

پرسپولیس، تیمی که اصال شبیه قهرمان ها نیست

پنج دلیل برای یک سقوط!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

در اینکه تیم ملی ایران با یک نسل 
طالیی به جام جهانی رسیده، تردیدی 
وجود ندارد اما نبایــد فراموش کرد که 
تیم های همگروه ایران هم صاحب یک 
نسل طالیی و درخشان هستند. نکته 
بارز در مورد انگلیــس و آمریکا، تعداد 
باالی مهره های زیر 23 سال هر دو تیم 
است که اتفاقا در بزرگ ترین باشگاه های 
اروپایی به میدان می روند. ستاره هایی 
که رقابت این گروه را بســیار جذاب و 

تماشایی خواهند کرد.
جود بلینگام

شــاید او آینده   دارترین ســتاره ای 
باشد که در این گروه به میدان می رود. 
فوتبالیست درجه یکی که در 18 سالگی 
به مهره فیکس باشگاه دورتموند تبدیل 
شده است. جود یک هافبک فوق العاده 
بااستعداد است و گرت ساوت گیت هم 
عالقه زیادی به سبک بازی اش دارد. به 
نظر می رسد بلینگام آخرین فصل حضور 
در بوندس لیگا ر ا پشــت سر می گذارد. 
باشگاه های چلسی و لیورپول به شدت 
به دنبال جذب این ســتاره هســتند و 
بعید نیست او فصل آینده برای بازی به 
کشور زادگاهش برگردد. بلینگام یکی 
از ناب ترین استعدادهای این سال های 

فوتبال انگلیس به شمار می رود.
کریستین پولیسیچ

او بهترین بازیکن این نسل فوتبال 
آمریــکا به شــمار مــی رود و پیراهن 
شــماره 10 تیم ملی کشــورش را بر 
تن دارد. پولیســیچ در 23 ســالگی با 
تجربه بازی برای دورتموند و چلســی، 
به فوتبالیست باتجربه ای تبدیل شده 
اســت. چند مصدومیت بدموقع البته 
اجازه نداده اند که او جانشــین کاملی 
برای هازارد در چلسی باشــد اما با این 
وجود پولیســیچ همواره عملکرد قابل 

قبولی داشته و فوتبالیست درجه یکی 
بوده اســت. تکنیک او برای از پیش رو 
برداشتن بازیکنان مقابل، کم نظیر به 
نظر می رسد و توانایی اش در دریبلینگ 

در نوع خودش استثنایی است.
فیل فودن

هافبک منچسترســیتی، بهترین 
اســتعداد جوانی به شــمار می رود که 
در انگلیس زیر نظر پــپ گواردیوال کار 
کرده است. فیل به مرور زمان پیشرفت 
کرده و حاال یکــی از مهره های کلیدی 
سیتی به شمار می رود. او با این سرعت 
پیشرفت، می تواند به یکی از بزرگ ترین 
هافبک های تاریخ فوتبال انگلیس تبدیل 
شود. درخشــش در اولین جام جهانی 
دوران فوتبال، اهمیت بســیار زیادی 
برای فــودن دارد. بازیکنی کــه در رده 
باشگاهی، همه جام های داخلی ممکن 
را با من ســیتی فتح کرده و با این تیم به 
صورت ثابت در فینال لیگ قهرمانان اروپا 
نیز به میدان رفته است. او فوتبالیست 
کامل و بسیار متمرکزی به نظر می رسد.

جیووانی رینا 
دوست صمیمی ارلینگ هالند، یکی 
دیگر از ســتاره های جوان این گروه با 
سابقه بازی در باشگاه دورتموند است. 
این فوتبالیســت متولد 2002، از 17 
ســالگی در عضویت باشگاه دورتموند 
بوده و هنوز هم یکی از مهره های بسیار 
مهم این تیم به شمار می رود. دریبل های 
مارادونایی جیو در آخرین بازی انتخابی 
آمریکا، بازتاب های بسیار زیادی در این 
کشور داشت. رینا هم استعداد زیادی 
دارد و هم از شــخصیت بســیار آرامی 
برخوردار اســت. بی جهت نیست که 
ارلینگ هالند این بازیکــن را »رویای 
آمریکایی« صدا می زند. فوتبالیستی 
که بســیار خطرناک به نظر می رسد و 
ستاره های تیم ملی باید به شدت مراقب 

بازی اش باشند. 

امیل اسمیت رو
پیراهن شماره 10 باشگاه آرسنال در 
طول تاریخ در اختیار فوتبالیســت های 
بســیار بزرگی بوده و حاال امیل اسمیت 
رو در اوج جوانی این پیراهن را بر تن دارد. 
فوتبالیست معرکه ای که در تیم میکل 
آرتتا به خوبی جا افتاده و یکی از بهترین 
بازیکنان این سال های توپچی ها به شمار 
می رود. اســمیت رو یکی از هافبک های 
خالق و بازیسازی است که هم در گل زنی و 
هم در ارسال پاس های کلیدی موفق نشان 
می دهد. او البته رقبای بسیار سختی مثل 
جک گریلیش در تیم ملی انگلیس دارد اما 

این اواخر پای ثابت اردوهای تیم ساوت 
گیت بوده و حتی اگــر در ترکیب 

فیکس سه شیرها قرار نگیرد، 
به عنوان یکی از مهره های 

ذخیره می تواند برای این 
تیم به میدان برود.
تیموتی وه آ

پســر جرج وه آ 
اســطوره ای، فوتبال را 

در آمریکا شــروع کرد و وقتی فقط 14 
سال داشت، به آکادمی پی اس جی رفت. 
تیموتی حتی به تیم اصلی باشگاه هم 
رسید اما در محاصره ستاره های بزرگ، 
فرصت زیادی برای بازی کردن نداشت. 
او سپس برای مدتی به سلتیک قرض 
داده شد و در نهایت با یک قرارداد دائمی 
به باشگاه لیل فرانسه رفت. ستاره 22 
ســاله فوتبال آمریکا، در همه رده های 
سنی برای این کشــور به میدان رفته و 
سابقه 22 بازی ملی را نیز دارد که در این 
سن  وسال، جالب توجه به نظر می رسد. 
او البته در این فصل هیچ گلی برای لیل 
به ثمر نرســانده و به طور کلی روزهای 

خوبی را پشت سر نمی گذارد.
میسن ماونت

تا قبل از پایان 23 ســالگی، 27 بار 
برای انگلیس به میدان رفته است. فرانک 
لمپارد اولین مربی چلسی بود که به این 
استعداد جوان فرصت درخشش داد و 
ماونت هم به بهترین شکل به این اعتماد 
پاســخ گفت. او حاال یکی از مهره های 

کلیدی چلســی و یکی از ستاره های 
فیکس تیم ملی انگلیس محســوب 
می شود و هم توخل و هم ساوت گیت، 
اعتقاد زیادی به سبک بازی اش دارند. 
او فصل گذشته بهترین بازیکن چلسی 
لقب گرفــت و در تیــم منتخب فصل 
لیگ قهرمانان اروپا هم جای ثابتی برای 

خودش دست و پا 
کرد.

وستون مک کنی
به دلیل مصدومیت در آخرین اردوی 
تیم ملی غایب بوده امــا در مجموع در 
یوونتوس فراتر از حد انتظار نشان داده 
اســت. مک کنی بعد از درخشش در 
باشگاه شــالکه، مورد توجه سران یووه 
قرار گرفت و به این تیم ملحق شد. این 
هافبک میانی که 31 بازی و 9 گل ملی 
را برای کشورش به ثبت رسانده، دومین 
فصل حضور در یووه را سپری می کند 
و در این فصل یک مهره ثابت برای این 
باشگاه بوده اســت. او که با یووه برنده 
دو جام و با تیم ملــی آمریکا برنده یک 
جام شده، ســابقه یک هت تریک برای 
تیم ملی کشــورش را نیز داشته است. 
اتفاقی که برای یک هافبک 
میانی فوق العاده به نظر 

می رسد.
بوکایو ساکا

در انگلیس، 
خیلی هــا 
انتظار دارند 
ساکا پدیده 
بــی چون و 
چــرای جام 
نی باشد.  جها
بازیکنی که برای 
جام ملت ها به تیم 
ملی دعوت شده و حاال 
اولین حضــورش در جام 
جهانی را تحربــه خواهد کرد. 
بســیاری او را نســخه جدید و 
جوان شــده رحیم استرلینگ 
می دانند. بعضی ها هم معتقد 
هســتند که ســاکا حتی 
می تواند از رحیم هم بهتر 
باشد و دســت به کارهای 
بزرگــی بــرای انگلیس 
بزند. ساکا یکی از نفرات 
محوری آرسنال در این 
فصل بوده و بار بازی های 
زیادی را در این تیم یک 
تنــه به دوش کشــیده 

است. 

یونس موسی
تقابل این بازیکن تیم ملی آمریکا با 
انگلیس، بسیار جذاب خواهد بود. چراکه 
این پســر متولد نیویورک، در انگلیس 
بزرگ شده و حتی در رده های سنی پایه 
برای سه شیرها به میدان رفته است. با 
این حال او تصمیم گرفته رده بزرگساالن 
را در تیم ملی آمریکا سپری کند. یونس 
که محصول آکادمی آرسنال به حساب 
می آید، این روزها در اللیگا برای باشگاه 
والنســیا به میدان مــی رود. او تا امروز 
16 بار پیراهن تیــم ملی آمریکا را بر تن 
کرده و به نظر می رســد در جام جهانی 
یکــی از مهره های ثابت ایــن تیم لقب 

خواهد گرفت.
جیدن سانچو

در جام ملت ها فرصت زیادی برای 
بازی پیدا نکرد اما سانچو بازیکنی است 
که اصال نمی شود به سادگی از نامش 
گذشت. او در دورتموند فوق العاده بود و 
این اواخر بخشی از جادوی ساق هایش 
را در یونایتد نیز به نمایش گذاشــته 
است. به نظر می رسد سانچو حتی این 
پتانسیل را دارد که بعد از جدایی کریس 
رونالدو، پیراهن شــماره هفت باشگاه 
یونایتد را به دســت بیاورد. او بازیکن 
بسیار مهمی برای شــیاطین سرخ به 

حساب می آید.
ریکاردو پپی

در سال 2003 متولد شده و حتی 
قبل از نزدیک شــدن به 20 سالگی، 
به فوتبال اروپا رســیده است. ریکاردو 
بعد از درخشــش در فوتبال آمریکا، 
با قــراردادی 20 میلیــون یورویی به 
اگزبورگ رفت. رقمی کــه برای یک 
پســر 19 ســاله، رقم قابل توجهی به 
نظر می رســید. او گران ترین قرارداد 
تاریخ باشــگاه آگزبورگ را بســت و 
گرانقیمت ترین بازیکن جوانی شد که 
ام ال اس را به مقصد اروپا ترک می کند. 
بازیکن ثابت این روزهای اگزبورگ، 11 
بازی و سه گل ملی نیز در کارنامه دارد 
و در جام جهانی نیز مهره بسیار مهمی 

برای آمریکا خواهد بود.

معرفی 12 ستاره جوان انگلیس و آمریکا در جام جهانی

دوازده پسر خشمگین! 

چهرهبهچهره

ناکامی در نقل و انتقاالت و 
سیاست های اشتباه در این 

زمینه، یکی از اصلی ترین 
دالیل ناکامی این فصل 
پرسپولیس بوده است. 

شرزود تمیروف، آخرین 
اشتباه بزرگ یحیی در نقل 

و انتقاالت این فصل به شمار 
می رفت
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صعود دسته جمعی در تکواندوی بانوان
 کیانی و میرحسینی
 در جمع بهترین ها

فدراسیون جهانی 
تکوانــدو جدیدترین 
رنکینــگ خــود را 
اعــالم کــرد که طی 
آن صعودهای خوبی 
در رده نماینــدگان 
کشــورمان به خصوص بانوان رقم خورده اســت. در 
بین دختــران تکواندوی ایران ناهیــد کیانی و ملیکا 
میرحسینی به جمع 20 بازیکن برتر رسیدند. کیانی 
در وزن 57- کیلوگرم با بــا 93/ 101  امتیاز و 33 پله 
صعود به رده نوزدهم صعود کرد و میرحسینی در وزن 
67- کیلوگرم بــا 40/ 107 امتیاز 13  پله صعود کرد و 
در رده هفدهم قرار گرفت. همچنین غزل ســلطانی 
با 29 پله صعود به رده سی وســوم، نگار اسماعیلی با 
33 پله صعود به رده سی وهفتم، سعیده نصیری با 86 
پله صعود به رده پنجــاه ودوم، معصومه رنجبر با 127 
پله صعود به رده شصت ونهم، مهشید کریمیان با 68 
پله صعود در رده هفتادویکم، زهرا شیدایی با 13 پله 
صعود به رده سی وهفتم، نسترن ولی زاده با 286 پله 
صعود به رده پنجاه ودوم، کوثر اساسه با 43 پله صعود 
به رده سی و سوم، سیده نرگس میرنوراللهی با 62 پله 
صعود به رده چهل و یکم، عسل صابری با 27 پله صعود 
به رده پنجاهم،  یاســمن محمدی 546 پله صعود به 
رده پنجاه ودوم، اکرم خدابنده با 36 پله صعود به رده 
چهل وچهارم و زهرا پوراســماعیل با 17پله صعود به 
رده چهل وهشتم رسیدند. مبینا نعمت زاده نیز در رده 
شصت وهفتم، مهال مومن زاده در جایگاه هفتادوسوم 
پریســا جوادی در رده هفتادویکم و کیمیا همتی در 
رده شصت وچهارم ایســتادند. همچنین فدراسیون 
تکواندو با پایان قرارداد فریبرز عسکری و مهرو کمرانی 
ســرمربیان تیم های ملی آقایان و بانوان و با توجه به 
تغییر و تحوالتی که در پیش گرفته است، جلساتی را در 
خصوص انتخاب کادرهای فنی تیم ملی برگزار کرد و از 
مربیان برنامه های شان را خواست. در بخش بانوان مهرو 
کمرانی، مینو مداح، ندا زارع و مریم آذرمهر گزینه های 
فدراسیون هستند که البته آذرمهر از عدم تمایل خود 

به هدایت تیم ملی خبر داده است. 
    

 رونمایی از ترکیب آسیایی
 کشتی فرنگی

تیم ملی کشــتی فرنگی ایران طی روزهای 30 و 
31 فروردین در شهر اوالنباتور مغولستان، در مسابقات 
قهرمانی آسیا روی تشک می رود. محمد بنا پس از پایان 
دومین مرحله از اردوی تیم ملی ترکیب تیم را اعالم 
کرد. در همین راســتا در 55 کیلوگرم علی نوربخش، 
در 60 کیلوگرم مهدی محســن نژاد، در 63 کیلوگرم 
ایمان محمدی، در 67 کیلوگرم شاهین بداغی، در 72 
کیلوگرم محمدرضا مختاری، در 77 کیلوگرم عارف 
حبیب اللهی، در 82 کیلوگرم رســول گرمسیری، در 
87 کیلوگرم ناصر علیزاده، در 97 کیلوگرم مهدی بالی 
و در 130 کیلوگرم امیر قاسمی منجزی با رقبا سرشاخ 
می شــوند. حاال که ترکیب تیم ملی مشخص شده، 
مرحله سوم و آخر تیم ملی که تا اعزام به قهرمانی آسیا 
ادامه دارد، جدی تر از همیشه دنبال خود شد. این اردو از 
امروز 17 فروردین در محل خانه کشتی شهید مصطفی 

صدرزاده آغاز می شود و تا 26 فروردین ادامه دارد. 
    

وزنه برداران به اردو می  روند
تیم ملــی وزنه بــرداری ایران کــه دو میدان مهم 
بازی های همبستگی کشــورهای اسالمی و المپیک 
آسیایی 2022 هانگژو را پیش رو دارد، از 9 اردیبهشت 
تا 20 خرداد در کمپ ورزشگاه آزادی وارد اردو می شود. 
تمام وزنه برداران باید برای انجام آزمایشــات کنترل 
دوپینگ آماده باشند و چنانچه هر یک از وزنه برداران از 
حضور در اردو خودداری کند، به منزله انصراف از همراهی 
تیم ملی در مسابقات آینده تلقی می شود. میرمصطفی 
جوادی، حسین سلطانی، حافظ قشقایی، محمدمهدی 
حیاتی، حســین نجفی، علیرضا معینی، رضا دهدار، 
کیانوش رستمی، سهراب مرادی، علی هاشمی، حامد 
نوری، سیدایوب موسوی، رســول معتمدی، علیرضا 
یوسفی، مهدی کرمی، امیرحقوقی، امیر عزیزی، آیت 
شریفی، رضا حســن پور، علی داوودی، رضا بیرالوند و 
پیمان جان 22 وزنه بردار دعوت شــده به اولین اردوی 
تیم ملی بزرگساالن هستند. طبق اعالم محمدحسین 
برخواه، ســرمربی تیم ملی وزنه برداری، نفرات اصلی 
جهت اعزام به بازی های همبستگی کشورهای اسالمی 
و بازی های آســیایی، بعد از رکوردگیری در روز هفتم 

خردادماه، مشخص خواهند شد. 

منهایفوتبال
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