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برخــاف فصل گذشــته و 
دوئل بر ســر امین قاسمی نژاد، 
پرسپولیسی ها این بار برنده دربی 
نقل و انتقاالت شــدند و سعید 
صادقی را جذب کردند. البته فقط 
در فوتبال ایران چنین دوئلی بر سر 
یک بازیکن 28 ساله بدون حتی 
یک بازی ملی شکل می گیرد اما به 
هر حال صادقی یکی از بهترین های 
فصل گذشــته لیــگ برتر بوده 
است. پرســپولیس با سعید، تیم 
خطرناک تری خواهد شد. تیمی 
که سه پاسور برتر فصل گذشته 
را در ترکیب دارد و انتظار می رود 
یک فصل طوالنی و هیجان انگیز 
را پشت سر بگذارد. این خریدها 
انتظارها از یحیی و تیمش را نیز به 
شکل قابل توجهی افزایش خواهد 

داد. 

اضافه شدن سعید صادقی، ترکیب 
پرسپولیســی ها برای فصل آینده را 
رویایی خواهد کرد. آنها گلر شــماره 
یک تیم ملــی را بــرای فصل جدید 
درون دروازه دارند. در خط دفاعی زوج 
فوق العاده پورعلی گنجی و گولسیانی 
را با نفرات ذخیــره ای مثل نعمتی و 
فرجی در اختیار خواهند داشــت. در 
دفاع کناری با یکــی از بهترین های 
لیگ یعنی دانیال اسماعیلی فر قرارداد 
بسته اند و هنوز رامین رضاییان هم از 
این تیم جدا نشده است. انتظار می رود 
وحید امیری نیــز در فصل جدید به 

سمت چپ خط دفاعی منتقل 
شود و در این نقطه برای تیم به 
میدان برود. در مرکز زمین، 
سرلک و کمال برای قرمزها 
توپ می زنند و جلوتر از آنها، 

مهدی ترابی، ســعید صادقی و 
سروش رفیعی حضور دارند 

که فصل گذشــته 

روی هم بیشتر از 20 پاس گل در لیگ 
برتر داده انــد. میانگین پاس کلیدی 
این سه بازیکن نیز از هر ستاره دیگری 
در لیگ برتر باالتر بوده است. در خط 
حمله نیز مهدی عبدی و پاکدل فعال 
حفظ شــده اند و از منشــا و کاسیانو 
به عنوان خریدهای بعــدی تیم نام 
برده خواهد شد. فهرست خریدهای 
پرســپولیس در این فصل به زودی 
تکمیل می شــود و آنها بــا اختالف 
فاحش، بهترین ترکیب فصل جدید را 
در اختیار خواهند داشت. پرسپولیس 
با این نفرات، دســت باال را در مسیر 
قهرمانی لیگ خواهد داشت. استقالل 
بعد از تغییر سرمربی برای بازگشت به 
نقطه اوج به زمان نیاز دارد و 
ســپاهان بعد از جدایی 
چند مهــره اصلی، به 
راحتــی نمی توانــد 
ترکیــب دلخواهش 
را در لیــگ برتر پیدا 
کند. تراکتور نیز در 
این سال ها، کمی از 
ســیمای یک تیم 
مدعــی فاصلــه 
گرفتــه و در 

مجموع برای فصل تــازه همه چیز به 
سود پرسپولیس خواهد بود. البته که 
کار این تیم با بازار هنوز تمام نشــده. 
قرمزها هنوز باید خریدهای هجومی 
خوبی داشته باشــند و احتماال یک 
هافبک میانی را نیز به تیم اضافه کنند. 
با این وجود به نظر می رسد رنسانس 
سرخ با یحیی به بهترین شکل ممکن 
پیش رفته اســت. او در کادر فنی یک 
تحول بزرگ ایجاد کرده و این تحول را 
به ترکیب تیم هم رسانده است. اگر این 
تصمیم ها جواب ندهند و پرسپولیس 
در فصل تازه قدرتنمایی نکند، تحول 
بعدی شامل حال خود یحیی می شود 
و او چــاره ای به جز تــرک کردن این 

مجموعه نخواهد داشت.
پرسپولیســی ها البتــه نباید این 
حقیقت را نادیده بگیرند که کهکشانی 
 شــدن، تضمینــی بــرای موفقیت 
حتمی شان در فوتبال ایران نیست. این 
باشگاه در کهکشانی ترین سال های 
ممکن، نتایج ایده آلی به دست نیاورده 
است. پرســپولیس یک بار با هدایت 
وینگو بگوویچ، مجموعه ای از بهترین 
ستاره های فوتبال ایران را در اختیار 
داشــت اما در لیگ نتیجــه نگرفت 
و ناکام شــد. قرمزها در لیــگ برتر 
هشــتم نیز با هدایت افشین قطبی، 
ستاره های بسیار زیادی مثل ابراهیم 

توره را جذب کردنــد اما کار به جایی 
رســید که قطبی خیلــی زود از تیم 
جدا شد. این تیم در لیگ دوازدهم با 
مدیریت رویانیان دوباره ستاره های 
زیادی را جــذب کرد اما بــاز هم در 
مســیر قهرمانی موفق نبود و درگیر 
حاشــیه های زیادی شد. در حقیقت 
آن چه در این ســال ها به پرسپولیس 
کمک کرده، جفت و جور شدن ترکیب 
تیم و رسیدن به هماهنگی ایده آل بین 
نفرات بوده است. ایجاد هماهنگی بین 
ستاره های پرشــمار هم کار ساده ای 
به نظر نمی رسد. از یاد نبریم که یکی 
از موفقیت آمیزتریــن مقاطع تاریخ 
پرسپولیس، با پنجره های بسته نقل 
و انتقاالت در دوران برانکو رقم خورد. 
وقتی که تیم از ستاره های بزرگ خالی 
شــده بود و روی نیمکــت هم گزینه 
خاصی نداشــت. بازیکنان آن تیم اما 
آنقدر هماهنگ بودند که با چشم بسته 
نیز یکدیگر را در زمین پیدا می کردند.

کهکشانی  شدن پرسپولیس یک 
شمشــیر دولبه برای یحیی خواهد 
بود. او به درســتی تشــخیص داده 
که تیمش مشــکالت فراوانی دارد و 
به درستی به ســراغ ترمیم ضعف ها 
رفته اما انتظارهــا از این مربی حاال از 
همیشه بیشــتر خواهد بود. حاال که 
سپاهان و اســتقالل سرمربی شان را 
تغییر داده اند و فعالیت خاصی در نقل 
و انتقاالت نداشــته اند، حاال که رقم 
قرارداد یحیی لو رفته و همه می دانند او 
چقدر از تیم دریافت می کند، حاال که 
تیم در نقل و انتقاالت شاهکار کرده و 
مهره های بزرگ پرشماری را به خدمت 
گرفته و حاال که شمار ملی پوش های 
پرسپولیس باالتر رفته، هیچ چیز به 
جز قهرمانی هواداران این تیم را راضی 
نخواهد کرد. یحیی به خوبی می داند 
که اگر با این خریدها چند هفته نتیجه 
نگیرد، با چه فشار وحشتناکی روبه رو 

می شود.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

کهکشانی  شدن 
پرسپولیس یک شمشیر 
دولبه برای یحیی خواهد 

بود. او به درستی تشخیص 
داده که تیمش مشکات 

فراوانی دارد و به درستی به 
سراغ ترمیم ضعف ها رفته 

اما انتظارها از این مربی حاال 
از همیشه بیشتر خواهد بود
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فصیحی باز هم رکورد شکست
فرزانه فصیحی دونده ســرعت کشورمان که 
بارها نامش به عنوان رکوردشکن و تاریخ ساز ثبت 
شده است، در جریان مسابقات بین المللی ترکیه 
که به میزبانی بورسا برگزار شــد، رکورد ملی ماده 
100 متر بانوان کشور را ارتقا داد. او در مرحله نهایی 
مسابقات با ثبت حد نصاب 11.44 ثانیه ضمن کسب 
عنوان نخست، رکورد ملی کشورمان را یک صدم  
ثانیه نیز ارتقا دهد. رکورد ملی کشــورمان در این 
ماده با زمان 11.45 ثانیه در اختیار مریم طوســی 
دیگر قهرمان کشورمان بود که پس از هشت سال 
این حد نصاب ملی را شکسته و به عنوان رکورد دار 
جدید ملی در ماده 100 متر به ثبت رسید. او پس از 
رکوردشکنی اش گفت:»حس خیلی خوبی دارم و 
وصف ناشدنی است. االن بین زمین و آسمان هستم 
و به نوعی در حالت خلسه ام. البته مغرور نمی شوم، 
چراکه کارم تمام نشده  و این رکوردشکنی یک انگیزه 

بسیار خوبی برای ادامه راهم خواهد بود.« 
    

ستاره های طالیی تکواندو

تیم ملــی تکوانــدوی بانوان یکــی از بهترین 
حضورهایش در مسابقات قهرمانی آسیا را سپری 
می کند. این تیم در روز نخست مسابقات یک طال 
و یک برنز، در روز دوم دو مدال نقره و در روز سوم دو 
مدال طال به دست آورد. این در حالی است که تیم 
مردان تا پایان روز سوم هیچ مدال طالیی کسب نکرد. 
روز گذشته زهرا پوراسماعیلی و اکرم خدابنده در تیم 
بانوان روی شی هاپ چانگ مسابقات حاضر شدند. 
پوراسماعیل در وزن 73- کیلوگرم با شکست دادن 
می نا میونگ کره ای که قهرمان دوره قبل مسابقات 
بود به فینال رسید و برای طالیی شدن کنسل دنیز 
ازبک را هم از پیش رو برداشت. خدابنده هم در فینال 
وزن 73+ کیلوگرم مقابل ژائو چینی به برتری رسید 
تا سومین طالی تیم ایران را به گردن بیندازد. به نظر 
می رسد ندا زارع تحول خوبی را در تیم ایجاد کرده 
و تیم در مسیر پیشــرفت قرار دارد. در تاکید بر این 
موضوع همین بس که قهرمانی تاریخی قاره کهن 
بسیار به تیم زارع نزدیک است. با محاسبه نتایج کسب 
شده تا پایان روز ســوم و با توجه به اینکه مسابقات 
هفت وزن از هشت وزن بانوان برگزار شده، دختران 
کشورمان با سه مدال طال، دو نقره و یک برنز باالتر از 
کره جنوبی با دو طال، یک نقره و یک برنز و چین با دو 
طال، یک نقره و یک برنز صدرنشین هستند. به این 
ترتیب با توجه به اینکه تنها یک وزن از این رقابت ها 
باقی مانده است، احتمال می رود دختران زارع عالوه 
بر کسب رتبه نخســت مدالی، رکورد صددرصدی 
کسب مدال را هم بشکنند و از همه مهم تر به نخستین 
تیمی تبدیل شوند که در مهد تکواندو جهان، عنوان 
قهرمانی آســیا را از کره جنوبی میزبان می گیرند. 
اتفاقی بســیار مهم که می تواند تاثیر زیادی روی 

کیفیت توجهات و حمایت ها از این داشته باشد. 

سه تغییر برای هفته سوم
تیم ملی والیبال ایران که در دو هفته نخست 
لیگ ملت ها فراز و نشیب داشته، با سه تغییر برای 
حضور در هفته سوم این مسابقات آماده می شود. 
بهروز عطایی سرمربی تیم ملی کشورمان فاضل 
پژومان، احسان دانش دوست و ابوالفضل قلی پور 
را فراخوانده اســت. به نظر می رسد هدف از این 
تصمیم این است که بازیکنان بیشتری حضور در 
لیگ ملت ها را تجربه کنند. این سه نفر قرار است به 
جای علی رمضانی، اسماعیل مسافر و محمدرضا 
موذن در ترکیب 14 نفره تیم قرار بگیرند. هفته 
سوم و پایانی لیگ ملت های والیبال از 14 تا 18 
تیر برگزار می شود که بلندقامتان کشورمان باید 
به مصاف تیم های لهســتان، ایتالیا، اسلوونی و 
صربستان بروند تا به کار خود در مرحله گروهی 
پایان دهند. ایران در پایان هفته دوم مســابقات 
در رده هشتم جدول رده بندی قرار گرفت و برای 
اینکه در مسابقات بماند، باید با هوشیاری هفته 

سوم را سپری کند. 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

پرسپولیس، هر روز پرستاره تر از دیروز

کهکشان یحیی! 

درگیری کالمی در مجمع فدراسیون کشتی آنقدر سروصدا 
به پا کرد که توانست توجه هواداران سایر رشته های ورزشی را 
نیز جلب کند. علیرضا دبیر در جایگاه رییس فدراسیون و محمد 
پوالدگر به عنوان معاون ورزش قهرمانــی در وزارت ورزش، 
تعارف را کنار گذاشتند و اختالف عمیق شان را علنی کردند. 
اصلی ترین بهانه این درگیری کالمی در مجمع فدراسیون، 
»بودجه« کشتی در سال جدید بود. رقمی که وزارت ورزش 
برای این فدراسیون در نظر گرفته، چیزی حدود »یک پنجم« 
رقمی است که خود فدراســیون در نظر دارد. موضوعی که 
تنش را بین این دو نهاد به اوج خودش رســانده است. دبیر و 
پوالدگر از مرزهای یک درگیری کالمی ساده هم عبور کردند 
و صحبت های عجیبی را علیه هم به زبان آوردند. صحبت هایی 

که ادامه همکاری آنها را با مشکالتی روبه رو خواهد کرد. رییس 
فدراسیون کشتی، پوالدگر را به »زاویه داشتن« با این رشته 
متهم کرده و معتقد است که او در 21 سال گذشته همواره در پی 
آسیب زدن به کشتی بوده است. پوالدگر نیز دبیر را به تنش زایی 
متهم کرده و حساب و کتاب های فدراسیون را زیر سوال برده 
است. او روی مشکالت مالی وزارت ورزش تاکید دارد و معتقد 
است که نباید حق سایر رشته ها به کشتی تعلق بگیرد. دبیر اما 
به »شاخصه «های اختصاص بودجه اشاره می کند و معتقد 
است که با توجه به تعداد بســیار باالی اعزام ها، هزینه های 
سنگین و نجومی اقامت کشتی گیرها در کشورهای خارجی و 
همچنان تعداد مدال های جهانی و المپیک، کشتی مستحق 
نگاه ویژه ای است. به هر حال آخرین قاب این دعوای عجیب، 

خروج پوالدگر از مجمع قبل از پایان جلســه بود. 
بالفاصله نیز دبیر از حضار درخواست کرد که روی صندلی شان 
باقی بمانند و برای انتخاب یک رییس مجمع جدید، رای گیری 
کنند. موضوعی که بعید به نظر می رسد مورد موافقت وزیر 
ورزش قرار بگیرد. اشاره دبیر به »عدم درک« حرفه ای پوالدگر 
از ورزش قهرمانی و پاسخ کنایه آمیز پوالدگر با اشاره به سابقه 
حضور دبیر در »شورای شهر« آنها را در دو جبهه روبه روی هم 
قرار می دهد. بازگرداندن صلح بین کشــتی و وزارت ورزش، 
حاال مسئولیت مهمی برای شخص سجادی خواهد بود. همه 
در انتظار تماشای واکنش او نسبت به این ماجرا هستند. این 
درگیری تقریبا در همه دوره ها وجود داشته است. قبل از این 
هم علیرضا خادم همواره با وزارت وقت درگیر بود و نگاه آنها 
به ورزش کشــتی را مورد نقد قرار می داد. خادم با مسئولیت 
خودش و یک تصمیم شخصی از کشتی کنار رفت اما دبیر در 
جلسه مجمع فدراسیون تاکید کرد که به هیچ وجه از سمتش 
استعفا نمی دهد و استعفا را کار آدم های ضعیف می داند. او به 
گفته خودش حتی حاضر اســت ماجرا را به مجلس و دولت 

بکشاند و حق واقعی کشتی را بگیرد. به هر حال کنار گذاشتن 
دبیر در این مقطع اصال تصمیم ساده ای نیست و فشار زیادی 
به وزارت ورزش وارد می کند. هر دو ســرمربی تیم های ملی 
کشتی آزاد و فرنگی نیز به شدت از رییس فدراسیون حمایت 
کردند و با مصاحبه های شــان، زیر یک خم معــاون وزیر را 
 گرفته اند. حاال باید در انتظار واکنش سجادی به این ماجرای 

پرسروصدا باشیم.

داستان یک درگیری ادامه دار بین فدراسیون کشتی و وزارت ورزش

سرشاخ با بودجه! 

اتفاق روز

حتی مسی و رونالدو هم، رویایی دارند که تا امروز به حقیقت تبدیل نشده است. 
البته که آنها کلکسیونی با انواع جوایز فردی و تیمی ساخته اند اما جای یک جام در این 
کلکسیون خالی به نظر می رسد و آن، جام جهانی است. بهترین های این نسل امسال 
دوباره برای بردن این جام تالش می کنند. در سال 2022 هیچ انگیزه و هیچ رقابتی به 

این اندازه برای این دو بازیکن بزرگ اهمیت نخواهد داشت. 
مسی و رونالدو دیگر ستاره های جوانی نیستند. دیگر سرعت سابق را ندارند و دیگر 
نمی توانند هر موقعیت ساده ای را به یک گل حتمی تبدیل کنند. در این نسل اما هنوز 
هیچ بازیکنی به استانداردهای این دو نفر نزدیک نیست. لئو هنوز با یک پاس دقیق، 
خطوط دفاعی را به مرز نابودی می کشاند و کریس هنوز با انگیزه و اشتیاق تمام نشدنی، 
برای تیمش می درخشد. 2022 سال فوق العاده مهمی برای این دو نفر است. سالی 
که آنها را به آخرین تالش برای قهرمانی در جام جهانی دعوت می کند. مسی تصمیم 
گرفته در پاریس بماند و در همین تیم به فوتبالش ادامه بدهد. او در لیگ فرانسه، فشار 
کمی را احساس می کند و همین مســاله برایش مهم خواهد بود. چراکه اصلی ترین 

اولویت این ستاره، حفظ آمادگی برای درخشیدن در جام جهانی است. کریستیانو 
اما نیم نگاهی به ترک یونایتد دارد تا باز هم در لیگ قهرمانان بازی کند. گفته می شود 
ایجنت او حتی مذاکره هایی را با باشگاه چلسی نیز شروع کرده است. هر دو ابرستاره 
به هر قیمتی می خواهند بهترین نمایش ممکن را در جام جهانی داشته باشند. این 
واپسین جام جهانی با حضور این دو نابغه است و آنها هر کاری می کنند تا یک پایان 
باشکوه را در این جام برای خودشان رقم بزنند. مسی و تیمش با اقتدار به جام جهانی 
رسیدند و این مسیر برای کریس و تیمش، با دشواری بیشتری طی شد. با این حال حاال 

دوباره این دو نفر در یک رقابت نزدیک به هم خواهند رسید.
مسی و کریستیانو تا امروز نبردهای زیادی را سپری کرده اند. آنها بارها و بارها در 
اللیگا یا لیگ قهرمانان و یا تورنمنت های ملی، بر ســر قهرمانی جنگیده اند و حاال به 
نظر می رسد که آخرین نبرد بزرگ بین این دو نفر، در جام جهانی 2022 شکل خواهد 
گرفت. هم مسی و هم کریستیانو، جاودانگی را تجربه کرده اند و برای همیشه به عنوان 
بهترین های این دوره در حافظه فوتبال باقی خواهند ماند. جست وجوی آنها در سال 
2022 اما برای چیزی فراتر از جاودانگی است. آنها می خواهند قهرمان دنیا باشند و 
یک سبقت معنادار را از رقیب اصلی شــان تجربه کنند. تا امروز کاری نبوده که فقط 
یکی از آنها قادر به انجامش باشد. هر دو نفر برنده توپ طال شده اند، هر دو نفر در لیگ 
قهرمانان روی سکوی اول رفته اند، هر دو نفر جام های زیادی به دست آورده اند و هر دو 
نفر موفق شدند با تیم ملی، قهرمان قاره لقب بگیرند. تا اینجا همه چیز نسبتا نزدیک 
بوده اما بردن جام جهانی، می تواند یک »تمایز« بزرگ بین آنها به وجود بیاورد. مسی و 
کریس همیشه با بزرگ ترین های تاریخ یعنی پله و مارادونا قیاس شده اند اما برخالف 

این دو نفر، نتوانسته اند جام جهانی را فتح کنند. این آخرین ماموریت بزرگ دو ستاره 
»فضایی« روی زمین خواهد بود. به همین خاطر اســت که آنها همه تالش شــان را 
می کنند تا امسال را در بهترین فرم ممکن شروع کنند. این آخرین و جدی ترین انگیزه 
باقی مانده در ساق های این دو نفر است. مســی از بارسا رفت و کریس از رئال مادرید 

جدا شد. هیچ چیز اما نمی تواند رویای قهرمانی جهان را از ذهن این دو نفر جدا کند. 
آرژانتین و پرتغال، مدعیان اصلی قهرمانی در جام جهانی نیســتند اما هیچکس 
نمی تواند شانس آنها را برای رســیدن به جام نادیده بگیرد. آلبی سلسته با هدایت 
اسکالونی، از مدت ها قبل هیچ شکستی نداشته، قهرمان کوپا آمه ریکا و فینالیسیمو 
شده و اعتماد به نفسی بیشتر از همیشه به دست آورده است. مسی هشت سال قبل با 
کشورش به فینال جام جهانی رسید اما شانس قهرمانی را از دست داد. این بار اما هم 
نقش او در تیم پررنگ تر به نظر می رسد و هم نسل جدید فوتبال آرژانتین به مراتب 
بیشــتر از قبلی ها نقش او را در قامت یک رهبر درک می کنند. از خط دروازه با امی 
مارتینز تا نوک حمله با الئوتاروی مارتینز، آرژانتین ترکیب دلخواهش را پیدا کرده و 
اگر مسی در فرم خوبی باشد، نمی توان مقابل این تیم ایستاد. پرتغالی ها نیز ستاره های 
زیادی را در اختیار دارند. با حضور نفراتی مثل برونو فرناندز، ژائو فلیکس، نونو مندز، 
کانسلو و دیوگو ژوتا، دیگر کریس مجبور نیست بار این تیم را یک تنه به دوش بکشد. 
شکی وجود ندارد که در شروع این فصل، رقابت باشگاهی اصلی ترین اولویت مسینالدو 
نیست. آنها می خواهند آمادگی شان را برای آخرین جام جهانی حفظ کنند. این دو نفر 
از سال 2006 تا امروز همواره بخشی از این تورنمنت بوده اند و حاال در پنجمین جام 

جهانی زندگی، در رویای لمس جام طالیی هستند.

2022؛ مهم ترین سال مسی و رونالدو

فراتر از جاودانگی! 

چهره به چهره

آریا طاری 


