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دو بــازی، 180 دقیقه و صفر 
گل زده در لیگ برتر. شــروع 
پرســپولیس در فاز هجومی در 
لیگ برتر بیســت و دوم بدون 
تردید فاجعه بار بوده است. آنها 
با این همه هزینه و این خریدهای 
جدید، چــه تفاوتی با تیم فصل 
گذشته دارند؟ این تفاوت فقط در 
دفاع به وجود آمده است. بازگشت 
بیرو و خرید گولسیانی، موجب 
شده پرسپولیس برخالف فصل 
گذشته در عقب زمین آسیب پذیر 
نباشــد. تیم یحیی امــا در فاز 
هجومی همان تیم کند، بی برنامه 
و بی دقت است. آنها همین حاال 
چهار امتیاز کم تر از رقیبی مثل 
سپاهان دارند و بعید است با چنین 
کیفیتی، شانسی برای بردن لیگ 

برتر داشته باشند.

آقای سرمربی
و نقشه هایی که وجود ندارند

هفته گذشته و بعد از تساوی بدون 
گل در زمیــن ذوب آهن، مدام از این 
گفته می شد که یحیی در پرسپولیس 
»پلن بی« ندارد اما مشکل حتی فراتر 
از این است. حین تماشای بازی های 
این تیــم در لیگ برتر، حتی نقشــه 
اولیه ای هم در تیم دیده نمی شــود. 
تیم یحیی در درجه اول، فاقد شجاعت 

کافی است و همین مساله هوادارها را 
نسبت به این مجموعه بدبین می کند. 
چرا این تیم باید روبه روی رقبایی مثل 
ذوب و فوالد که فلسفه ای کامال دفاعی 
دارند با دو هافبک تدافعی به میدان 
برود؟ چرا پرسپولیس باید در ترکیب 
اولیه اش تنها یک مهاجم داشته باشد؟ 
در درجه دوم، هیچ اثری از شور و لذت 
بــازی در بین نفرات ایــن تیم دیده 
نمی شود. پرســپولیس یحیی اصال 
تیم باطراوتی نیســت و به هیچ وجه 
هوادارها را ســرگرم نمی کند. شاید 
فصل گذشــته، این توجیه پذیرفته 
می شد که قرمزها چند ستاره کلیدی 
را از دست داده اند و با مشکل مواجه 
شــده اند اما حاال همه توقع دارند که 
تیم پرســتاره فعلی کمی بهتر بازی 
کند. گل نخوردن اصال برای این تیم 
کافی نیست. با این روند یحیی روی 

لبه تیغ راه می رود و هر هفته، تحت 
فشار هواداران باشگاه قرار می گیرد.

گمشده را پیدا کنید
یکی دیگر از دالیــل کلیدی گل 
نزدن پرسپولیس، افت فاحش کیفیت 
مهاجمان این تیم است. مهدی عبدی 
که زمانی در حســاس ترین بازی ها 
می درخشید و گل می زد، حاال در دو 
بازی دو بخت کلیدی را برای گل زنی 
از دست داده است. او به شکل واضحی 
اعتماد به نفــس الزم برای گل زدن را 
ندارد. حامد پاکدل نیز برخالف فصل 
گذشــته، در این فصل هنوز به لحاظ 
جسمی به فرم ایده آل نرسیده است. از 
تمیروف هم اساسا نباید انتظار چندانی 
داشــت. با این وجود یک حقیقت را 
هم نباید نادیده گرفــت. اینکه افت 
ستاره جوانی مثل مهدی عبدی نیز 
مستقیما متوجه سرمربی تیم است. 
شاید اگر امثال طارمی و علیپور هم با 
مربیان ایرانی کار می کردند، هنوز در 
فوتبال ایران حضور داشــتند و هرگز 
نمی توانستند تا این اندازه پیشرفت 
کنند. یحیی در همــه روزهای نقل و 
انتقاالت، مــدام روی خرید مهاجم 
خارجی تاکید داشــت و حتی ذره ای 
به بازیکنی مثل عبدی اعتماد به نفس 
نداد. همین مساله حاال خودش را در 
نحوه بازی این بازیکن نشان داده است.

این تیم »هماهنگ« نیست
خریدهــای جدید پرســپولیس 

نیز فعال ضعیف تر از حد انتظار ظاهر 
شده اند. دانیال اسماعیلی فر اصال فرم 
خوبی در این دو هفته نداشــته و آن 
نفوذهای معروفش را در پرسپولیس 
به نمایش نگذاشــته اســت. آن هم 
در حالی که جانشــین او در ترکیب 
ســپاهان، فصل را عالی شروع کرده 
است. سروش رفیعی در میانه میدان 
بسیار کم تحرک به نظر می رسد و سعید 
صادقی به خصوص در مسابقه با فوالد، 
یکی از بدترین های زمین مسابقه بود. 
انتظار می رفت ورود این نفرات، تیم را 
به لحاظ هجومی متحول کند اما فعال 
فقط خریدهای دفاعی پرســپولیس 
هستند که نمایش خوبی در زمین دارند 
و نفراتی که قرار است جلوی زمین بازی 
کنند، اصال هماهنگ نشان نمی دهند.

کلکسیون بی دقت ها
پرســپولیس در این دو مسابقه 
اصال خوب بازی نکــرده اما حداقل 
چند موقعیت عالی ســاخته است. 
بازیکنان این تیــم اما در زدن ضربه 
نهایی اصال دقت نمی کنند. در بازی 
با ذوب، این مهدی عبــدی بود که 
بهترین بخت ممکن را از دست داد 
و روبه روی فوالد نیــز مهدی ترابی 
در شــرایط کامال تک به تک توپ را 
به تور دروازه نرساند. شاید اگر همین 
توپ وارد دروازه می شد، پرسپولیس 
به یک بــرد راحت و بی دردســر در 
خانه می رسید. بازیکنی مثل ترابی 
کــه می خواهد به جــام جهانی هم 
برود، باید در چنین موقعیتی کمی 

دقیق تر ظاهر شود. 

بهانه ای که پذیرفته نمی شود
دفاعی  بودن حریــف، اصال بهانه 
خوبی برای توجیه ایــن نمایش بد 
نیست. اگر این طور باشد پرسپولیس 
باید تا پایان فصل روبه روی تک تک 
رقبای دفاعی امتیاز از دســت بدهد. 
مســاله اصال ســبک بازی تیم های 
حریف نیست. موضوع این است که 
پرسپولیس نقشــه موثر و مشخصی 
برای رســیدن به گل نــدارد و این 
مساله هواداران باشــگاه را به شدت 
آزار می دهد. این تیــم گرانقیمت با 
این همه ســتاره اصال فوتبال خوبی 
را به نمایش نمی گذارد و نتیجه هم 
نمی گیرد. این مســاله ای است که 
پرسپولیســی ها باید خیلی زود به 

دنبال رفع کردنش باشند.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

هفته گذشته و بعد از 
تساوی بدون گل در زمین 

ذوب آهن، مدام از این 
گفته می شد که یحیی 

در پرسپولیس »پلن بی« 
ندارد اما مشکل حتی فراتر 
از این است. حین تماشای 
بازی های این تیم در لیگ 
برتر، حتی نقشه اولیه ای 
هم در تیم دیده نمی شود
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جراحی دست، سوغاتی قونیه

در بازی های کشورهای اسالمی که به تازگی به 
میزبانی قونیه به پایان رسید، جودوی ایران یکی از 
ناامیدکننده ترین نتایج را در کاروان به دست آورد. 
جودوی ایران تنها یک برنز به دست آورد و درنهایت 
منجر به عذرخواهی آرش میراســماعیلی رییس 
فدراسیون این رشته شد. او حتی طعنه ای هم به برخی 
زد که از شکســت و نتایج جودو در قونیه خوشحال 
شــده اند. در این بین اما محدثه حسینی تلخ ترین 
خاطره را با خــود از این مســابقات حمل می کند. 
ملی پوش وزنه 63- کیلوگــرم ایران در همان دیدار 
نخست مسابقات رده بندی دچار شکستگی ساعد 
دست چپ شد. طبیعتا در این شــرایط او باید قید 
مبارزه را می زد اما در مسابقه ماند و با همان شرایط 
در ترکیب تیم مقابل الجزایر قرار گرفت. مصدومیت 
حسینی در مبارزه با جودوکار الجزایری شدت پیدا 
کرد به نحوی که پس از پایان مسابقه اقدامات فوری 
برای مداوایش آغاز شد. او با وجود مصدومیت و درد 
مقابل حریف الجزایری خود هرچه در چنته داشت رو 
کرد و درنهایت به محض پایان مسابقه همراه مربیان و 
مصطفی کریمی سرپرست تیم ملی راهی بیمارستان 
شد. در بیمارستان دست جودوکار ایران را آتل بستند 
تا ادامه درمانش را در تهران پیگیری کند. حاال او باید 
دســت خود را زیر تیغ جراحی ببرد. بعد از سه سال 
تعلیق، این نخستین میدان رسمی بود که تیم ملی 
جودو بانوان و مردان ایران در آن حضور پیدا می کرد. 
شاید به همین خاطر هم حسینی خود را به آب و آتش 
زد تا هر طور شده کمی بیشــتر روی تاتامی بماند و 
به هم تیمی هایش کمک کند. این تالش ها البته به 
سکو ختم نشــد و یک جراحی را به عنوان سوغات 
قونیه برایش داشت. جودوی بانوان ایران زمانی که 
فدراسیون تعلیق نبود دچار مشکالت زیادی بود و 
جایگاه خاصی در لیســت مدال آوران نداشت. حاال 

باید دید میراسماعیلی چه برنامه ای برای آنها دارد. 

IODA بازگشت قایقرانی ایران به
داشتن یک کرسی در فدراسیون جهانی همیشه 
می تواند نقطه قوتی برای فدراســیون ها باشد. حاال 
فدراسیون قایقرانی بعد از هشت سال وقفه دوباره به 
عضویت انجمن کالس »آپتیمیســت« فدراسیون 
جهانی سیلینگ درآمد. آپتیمیست یکی از مهم ترین 
کالس های رشته قایقرانی بادبانی و پایه فعالیت در این 
رشته ورزشی اســت. ایران پس از عدم پرداخت حق 
عضویت از سال ۲۰۱۴ از عضویت انجمن جهانی این 
کالس خارج شده بود که با تالش های صورت گرفته، 
فدراسیون قایقرانی ایران بار دیگر به عضویت انجمن 
جهانی این کالس درآمد. قایق آپتیمیست یک قایق 
بادبانی کوچک است که برای اســتفاده نوجوانان تا 
جوانان هشت تا ۱۵ ســال در نظر گرفته شده است. 
این کالس به عنوان مهم ترین کالس اســتعدادیابی 
نوجوانان، دروازه ورود به دنیای سیلینگ در سطح جهان 
است. طبق اعالم علیرضا سهرابیان رییس فدراسیون 
قایقرانی ایران، این کالس یکی از دو قایق بادبانی است 
که محبوبیت زیادی در جهان دارد. به نحوی که بیش از 
۱۵۰ هزار قایق به طور رسمی در این کالس ثبت شده 
است. آپتیمیست در بیش از ۱۲۰ کشور جهان فعال 
است و یکی از دو قایق بادبانی است که منحصرا برای 
سیلورهای زیر ۱6 سال توسط World Sailing به 

رسمیت شناخته می شود. 
    

جدال برای قهرمانی در آزادی
مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا در حالی 
از امروز تا هفتم شــهریور به میزبانی ورزشگاه آزادی 
آغاز می شود که تیم ایران در غیاب نیوزیلند و استرالیا 
به عنوان مدعی اصلی قهرمانی پا به زمین مســابقه 
می گذارد. به عبارتی باید گفت شاید این مسابقه تنها 
فرصت بسکتبال ایران برای فتح سکوی نخست آسیا در 
سال جاری باشد. قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۲ با حضور 
۱۰ تیم پیگیری خواهد شد که با توجه به سرمایه گذاری 
صورت گرفته در این رشته توسط کشورهای مختلف، 
نباید از تیم هایی چون ژاپن، هند، کره جنوبی، فیلیپین 
و چین غافل شد؛ کشورهایی که همواره بسکتبال را در 

اولویت خود برای توسعه قرار داده اند. 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

پرسپولیس و صفر گل زده در لیگ، داستان چیست؟

مردود مرداد!

مسابقه پرسپولیس و فوالد، اصال بازی خوبی نبود. آن چه در زمین اتفاق افتاد، به 
هیچ وجه دیدنی به نظر نمی رسید اما این بازی به جز اتفاقات فوتبالی، داستان های 
غیرفوتبالی خاص خودش را هم داشت. ماجراهایی که به رقم خوردن یک جنجال 
بزرگ در لیگ برتر ختم شده اند. هفته دوم لیگ برتر از این داستان ها زیاد داشت و به 
طور کلی اصال هفته امیدوارکننده ای نبود. به نظر می رسد همان ماجراهای اعصاب 
خردکن همیشــگی، دوباره به فوتبال ایران برگشــته اند و لیگ قرار است به دست 

جنجال ها محاصره شود.

خسته  نشدی برادر؟
داستان مهدی هاشمی نسب و هواداران پرسپولیس هم داستان عجیبی به نظر 
می رسد. حتی اگر زمین و ماه حرکت منظم شان را در منظومه شمسی از یاد ببرند، 
هاشمی نســب هیچوقت از ماجرای آن انتقال جنجالی فاصله نخواهد گرفت. او هر 
چند وقت یک بار فراموش می شود اما به محض حضور در استادیوم آزادی و روبه رو 
شدن با هواداران پرســپولیس، به صفحه اول خبرها برمی گردد. البته که توهین به 
این فوتبالیست سابق در هر شکلی و به هر نوعی مذموم است اما در نبرد این هفته، این 
خود او نبود که با بوسیدن نقطه گل زدنش به پرسپولیس و نشان دادن عالمت های 
عجیب به هوادارها جنجال آفرید؟ اصال یک کمک مربی چرا باید اجازه انجام چنین 
حرکاتی را به خودش بدهد؟ جالب اینکه او مدام از این حرف می زند که انتقام مادرش 
را از هواداران پرسپولیس گرفته اســت. آیا باید چنین مساله ای را باور کرد؟ مهدی 
هاشمی نسب که چند بار در دربی به استقالل گل زده بود، یک بار این کار را با لباس 

استقالل انجام داد و روبه روی پرسپولیس به گل رسید و از شدت خوشحالی غش کرد. 
اگر استقالل با این گل برنده شهرآورد می شــد، شاید او انتقامش را گرفته بود اما در 
همان مسابقه تیم رقیب با علی کریمی به بازی برگشت و به گل تساوی رسید. این 
چه انتقامی است که نتیجه ای بهتر از مساوی نداشته است؟ اصال اگر او انتقامش را 
گرفته چرا هیچوقت کری خواندن برای پرسپولیسی ها را از یاد نمی   برد؟ هاشمی نسب 
می توانست یک اسطوره برای این باشگاه باشد اما این جایگاه را به سادگی از دست داد 
و هرگز هم در بین آبی ها چندان محبوب نشد. شاید همین داستان او را تا این اندازه 

عصبانی کرده باشد.

آن عکس معنی دار
حتما عکسی را تماشــا کرده اید که در آن، پدری در استادیوم آزادی گوش های 
فرزندش را گرفته که فحش های روی سکوها را نشــنود. این عکس البته با توجه به 
ژست و نزدیکی به عکاس، ظاهرا یک عکس هماهنگ شده بوده است. همزمانی این 
تصویر با زمزمه های ورود بانوان به استادیوم، شاید چندان هم تصادفی نباشد. چراکه 
بالفاصله عده زیادی با نمایش دادن این عکس، مدعی شده اند که فضای استادیوم های 
ایران برای خانم ها مناسب نیست. اوال هر وقت که بانوان راهی استادیوم شده اند، جو 

بهتری در این فضا شکل گرفته است. تجربه ثابت کرده که تا به امروز حتی یک بار هم در 
حضور بانوان چنین فحاشی هایی در استادیوم صورت نگرفته است. پس نه تنها نگرانی 
چندانی از بابت حضور بانوان وجود ندارد، بلکه حتی حضور آنها می تواند در بهبود جو 
ورزشگاه ها بسیار موثر باشد. حتی اگر این توهین ها عذاب آور باشند، چرا بانوان باید 
تاوان بدهند؟ اگر احساس می کنید که مردان سالمت لیگ را به خطر می اندازند، آنها 
را برای یک هفته محروم کنید و فقط زن ها و کودکان را به ورزشگاه ببرید. این اتفاق 
قبال چند بار در سوپرلیگ ترکیه رخ داده و اتفاقا نتایج خوبی را هم به همراه آورده است.

علیه اتالف وقت، مجری اتالف وقت! 
جواد نکونام بعد از مسابقه هفته گذشته تیمش با نفت آبادان، به شدت عصبانی بود 
و اتالف وقت بازیکنان حریف را زیر سوال می برد. او و تیمش در دقایق زیادی از مسابقه 
این هفته با پرسپولیس اما زمان را کشتند. از دقیقه 7۰ به بعد، فوالدی ها مدام روی 
زمین بودند و این مساله اصال طبیعی به نظر نمی رسید. نکو اگر واقعا به این سبک بازی 
انتقاد دارد، نباید خودش به سراغ آن برود. سوال بعدی از این مربی هم این است که آیا 
واقعا مهدی هاشمی نسب و حسین کعبی از لحاظ فنی به او در تیم کمک می کنند؟ 
اگر نکونام می خواهد روزی به نیمکت تیم ملی برسد، باید در انتخاب دستیارها کامال 

متفاوت عمل کند. این دستیارها نمی توانند کمک چندانی برای این مربی باشند.

او مقصر نیست
ال به الی همه اتفاقات این بازی پرحاشیه، داستان توهین به مهدی شیری هم در 
نوع خودش ناامیدکننده است. البته که شیری هیچوقت در حد پرسپولیس نبود و با آن 
اشتباه فاجعه بار در فینال آسیا و سپس اخراج در دیدار سوپرجام، ضربه های بزرگی به 
تیم یحیی زد اما به هر حال باید این حقیقت در فوتبال پذیرفته شود که اتفاقات درون 
زمین، نباید واکنش هایی از این دست داشته باشند. آن چه برای شیری اتفاق افتاده، 
مربوط به گذشته و در زمین فوتبال بوده است. او تالش کرده تا بهترین بازی ها را برای 
پرسپولیس انجام بدهد. شکست خوردن در این تالش، این بازیکن را سزاوار روبه رو 

شدن با توهین نخواهد کرد.

چهار نکته فرامتنی از بازی پرسپولیس و فوالد

ال ِکِسلیکو!

چهره به چهره

آریا   طاری 

هفته دوم لیگ برتر ایران، فراموش نشدنی به نظر می رسد. 
فراموش نشدنی در این جمله، اصال به معنی خوب آن نیست. 
این هفته آنقدر اتفاق های عجیب و زشــت داشت که اصال 
نمی تــوان آن را از یاد برد. در اولین بازی هفته، ســرمربی 
اســتقالل بعد از گل خوردن، یک لگد را نثار برانکارد کنار 
زمین کرد. این حرکت عجیب حتی بیانیه رســمی هالل 
احمر علیه باشگاه را به همراه داشــت. البته درنهایت همه 
چیز ختم به خیر شد اما تماشــای این صحنه در باالترین 

سطح فوتبال ایران آن هم از سوی یک مربی خارجی، اصال 
جالب نبود. همان روز در بازی بین سپاهان و نساجی، یک 
اشتباه عجیب و وحشتناک رخ داد و داور به رشید مظاهری 
کارت قرمز نشان نداد. این حرکت مانع رقم خوردن یک گل 
حتمی برای نساجی شد اما رشید در زمین ماند، داور خطا 
نگرفت و نساجی هم در نهایت شکست خورد. اگر نساجی در 
زمان یک-یک بودن مسابقه روی این صحنه حریفش را ۱۰ 
نفره می دید، شرایط تغییر می کرد اما جای خالی کمک داور 
ویدئویی یک بار دیگر به شکل کامال جدی در فوتبال ایران 
احساس شد. تا زمانی که وی.ای.آر وارد فوتبال ایران نشود، 
این مشکالت بزرگ هم هرگز برطرف نخواهند شد. شاید 
تصور کنید که این تنها گاف داوری بزرگ هفته بوده اما در 
بازی بین هوادار و نفت مسجدسلیمان یک اشتباه داوری 

عجیب دیگر رخ داد. در این بازی میالد باقری با وجود دریافت 
دو کارت زرد، همچنان در زمین مســابقه باقی ماند تا یک 
فاجعه داوری تمام عیار در فوتبال ایران اتفاق بیفتد. جالب 
اینجاست که حتی کمک داورها نیز داور را متوجه این اشتباه 
وحشتناک نکردند. در بازی بین صنعت نفت و آلومینیوم هم 
اتفاق عجیبی رخ داد و بازیکنان آلومینیوم با کادر تدارکات 
بازی و حمل کنندگان برانکارد درگیر شدند. این درگیری 
دیگر در نوع خودش استثنایی و تنها مختص فوتبال ایران 
بود. بازی بین پرسپولیس و فوالد هم انواعی از توهین و ناسزا 
را در خودش داشت. مسابقه ای که به لحاظ فنی، تهی به نظر 
می رسید. هفته دوم لیگ برتر، نشــان داد که در این فصل 
هم با همان لیگ همیشــگی روبه رو خواهیم بود. لیگی که 
در آن هیچکس از فوتبال لذت نمی برد، همه مشغول دعوا 

هستند و همه عصبانی به نظر می رسند. عصبانیتی که این 
روزها در فوتبال ایران وجود دارد، راهی برای هر پیشرفت را 
از باشگاه ها و ستاره ها صلب کرده است. مهم نیست که هر 
باشگاه در هر فصل چقدر هزینه می کند، خروجی همه این 
هزینه های سنگین تنها چند تساوی بدون گل و چند بازی 
ناامیدکننده است. به اضافه مقادیر زیادی دعوا، زد و خورد، 
بیانیه، فحش و هر چیزی که نباید در فوتبال دیده شود. حتی 
یکی از این اتفاق ها هم برای  فوتبال عجیب به نظر می رسند 
اما هر هفته مجموعه ای از آنها در این فوتبال اتفاق می افتد. 
داستان های لیگ برتر آنقدر عجیب است که گاهی احساس 
می کنیم روبه روی یک دوربین مخفی ایستاده ایم! متاسفانه 
اما همه این ماجراها کامال واقعیت دارند و راهی برای فرار از 

آنها نیز ساخته نشده است.  

هفته بد و فراموش نشدنی لیگ بیست ودوم

عجایب هزارگانه!

اتفاق روز


