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هواداران پرســپولیس اصــا به یاد 
ندارند که آخرین بار چــه زمانی یحیی 
گل محمدی را راضی و خوشحال دیده اند. 
البته کــه یحیی مربی بســیار خوبی به 
حساب می آید اما ظاهرا روش مدنظر او 
در  فوتبال ایران، اعتراض همیشــگی به 
مدیران باشگاه برای گرفتن امتیازهای 
بیشتر است. او حتی با وجود خریدهای 
درخشان این فصل همچنان از درویش و 
رفقا انتقاد می کند و همچنان از خریدهای 
بزرگ تیم های رقیــب صحبت به میان 
می آورد. آیا گل محمدی انتظار دارد که 
همواره در ایده آل  ترین شرایط ممکن کار 
کند؟ آیا نقش او در قامت یک سرمربی، 
کمک به ایده آل ساختن از شرایط عادی 
و ســتاره ســاختن از نفرات معمولی تر 

تیم اش نیست؟
یحیی گل محمدی برای موفق شدن 
در پرســپولیس، در همه نقــاط زمین 
»سوپراستار« می خواهد. موضوعی که 
عما برای یک باشگاه ایرانی امکان پذیر 
نخواهد بود. تیم یحیی امســال یکی از 
طوفانی ترین عملکردهای نقل و انتقاالت 
را داشــته اســت. تیمی که برای خط 
دروازه به سراغ بهترین و گرانقیمت ترین 
ســنگربان مارکت ایران یعنی علیرضا 
بیرانوند رفت و در قلــب دفاع، مرتضی 
پورعلی گنجی را بعد از چندین سال حضور 
در لیگ های خارجی جذب کرد. قرمزها 
در سمت راست خط دفاعی نیز بهترین 
مدافع راســت فصل گذشته لیگ برتر را 
جذب کردند. خرید سعید صادقی در خط 
هافبک نیز شاهکار به نظر می رسید. چرا 
که تقریبا همه تیم های مدعی به دنبال این 
ستاره بودند. صادقی یکی از بهترین های 
فصل گذشته لیگ برتر به شمار می رفت. 

سروش رفیعی نیز در این سال ها یکی از 
بهترین پاسورهای فوتبال ایران بوده و قبا 
هم در دو مقطع برای پرسپولیس به میدان 
رفته است. در کنار این خریدها، باید به این 
موضوع نیز اشاره کرد که در پرسپولیس 
هیچ بازیکنی خاف میل سرمربی از تیم 
جدا نشده است. در حقیقت پرسپولیس در 
این فصل مهره کلیدی خاصی را از دست 
نداده و نفراتی مثل رامین رضاییان، سعید 
آقایی و احســان پهلوان نیز در فهرست 
مازاد سرمربی تیم قرار داشتند. پس دلیل 
این همه شــکایت گل محمدی از وضع 

موجود را اصا نمی توان فهمید. او دقیقا 
به چه چیزی معترض است؟ چرا عملکرد 
تیم اش در نقل و انتقاالت را زیر ســوال 
می برد؟ آیا تیمی مثل استقال که نفراتی 
مثل دانشگر و حسین زاده را از دست داده 
در فصل نقل و انتقاالت تیم بهتری بسته 
است؟ آیا ســپاهان بعد از جدایی نیمی 
از ترکیب اصلی، واقعا ترکیب قوی تری 
نسبت به پرسپولیس ساخته است؟ چه 
چیزی سرمربی قرمزها را به این اطمینان 
می رســاند که او و تیمش این فصل در 

موضع ضعف هستند؟

اگر قرار باشد همه ستاره های حاضر و 
آماده را کادوپیچ کنند و به یحیی تحویل 
بدهند، قهرمانی لیگ برتــر اصا یک 
دستاورد بزرگ نخواهد بود. اگر قرار باشد 
هر 11 بازیکن پرسپولیس سوپراستار 
شــوند، دیگر مربی به چــه کار این تیم 
می آید؟ یحیی باید به دنبال ســاختن 
ستاره در پرسپولیس برود اما همچنان 
از این کار صرف نظر می کند. او در چند 
فصل حضور در این باشــگاه، هیچ مهره 
جوانی را به یک ستاره تبدیل نکرده است. 
الگوی درست ساختن ستاره برای یک 

تیم، فصل گذشته به خوبی توسط فرهاد 
مجیدی به اجرا درآمد. تیم فرهاد بودجه 
زیادی برای فصل نقل و انتقاالت نداشت 
اما با خرید اســتعدادهای جوانی مثل 
علیرضا رضایی، امیرحسین حسین زاده، 
امیرعلی صادقی و ... استقال به خوبی 
توانست خودش را در لیگ برتر به عنوان 
یک تیم شکست ناپذیر جا بیاندازد. آیا 
واقعا ترکیب فصل گذشته استقال که 
بدون باخت قهرمان لیگ شد، از ترکیب 
این فصل پرسپولیس قوی تر بود؟ یحیی 
در این چند سال کدام ستاره جوان را به 

اوج رسانده است. او به بازیکنی مثل محمد 
شریفی فرصت بسیار کمی دارد و محمد 
در همان شانس کوتاه، عالی ظاهر شد اما 
در پایان این فصل این بازیکن به راحتی 
در فهرست فروش قرار گرفت. آن هم در 
شرایطی که پرسپولیسی ها تا این لحظه 
دو هافبک دفاعی دارند و گزینه دیگرشان 
برای این پســت، زنده روح سی و چند 
ساله است. بسیاری از نفرات جوان دیگر 
پرسپولیس نیز در این چند سال فرصتی 
برای نمایش توانایی های شان نداشتند. 
حتی بازیکنی مثل مهدی عبدی که بارها 
خودش را در موقعیت های دشوار اثبات 
کرده بود، هیچوقت به طور کامل مورد 
اعتماد یحیی قرار نگرفته است. شاید بهتر 
اســت گل محمدی در این فصل، کمی 
بیشتر به داشته های تیم اش اعتماد کند 
و دست از تردید ایجاد کردن علیه آن  ها 
بردارد. این بازیکنان جوان باید احساس 

کنند که بخشی از ترکیب تیم هستند.
متوقف کردن روند دائمی شکایت از 
وضعیت موجود، خواسته مهم هواداران 
پرسپولیس از یحیی گل محمدی است. 
او باید این رفتار را تغییر بدهد و روی آینده 
تیم اش متمرکز شود. شاید شنیدن این 
حرف ها در فصل گذشته باورپذیر بود اما 
این فصل پرسپولیس بازار نقل و انتقاالت را 
جارو کرده و ستاره های زیادی را به خدمت 
گرفته اســت. در چنین شرایطی انتقاد 
همیشگی از باشــگاه، تنها چیزی شبیه 
مظلوم نمایی به نظر می رسد. گل محمدی 
باید با همین تیم، قهرمان لیگ برتر شود 
و هر نتیجه ای به جز این، یک شکســت 
خواهد بود. خود او اما دوست دارد دائما در 
موضع ضعف قرار بگیرد و تیمش را نیز یک 

قربانی نشان بدهد.
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سلبریتیسم!
تبدیل شدن ورزشکاران بانوی ایرانی به چهره های 
شناخته شده در فضای مجازی، اتفاق مثبتی به نظر 
می رسد. اینکه ستاره های زن ورزش ایران هم می توانند 
به شهرت برسند و به طبع آن درآمد بیشتری داشته 
باشند هم اتفاق خوبی اســت. در چند سال گذشته 
بسیاری از ستاره های زن ورزش ایران در کانون اخبار 
و توجه قرار داشته اند اما در مورد خواهران منصوریان 
ماجرا کمی فرق می کند. آن ها قهرمانان ووشوی ایران 
و جهان هستند و مهارت ورزشی قابل توجهی دارند اما 
همیشه در متن خبرهای عجیب هم دیده می شوند. 
اخیرا هم ویدئویی در مورد درگیری آن ها در اکادمی 
ووشو منتشر شد و حواشی بسیار زیادی داشت. البته 
که آن ها نقشی در شروع این درگیری نداشتند اما بهتر 
نیســت دخترانی که به عنوان الگوی جوان تر مطرح 
می شوند، کمی خویشتن داری بیشتری از خودشان 
نشان بدهند؟ این چندمین بار است که ماجرایی شبیه 
به این برای آن ها اتفاق می افتد. جالب اینکه خواهران 
منصوریان اخیــرا در یک فیلم ســینمایی در نقش 
خودشان بازی کرده اند و آن جا هم مشغول کتک زدن 
دیگران بوده اند! آیا واقعا این همان تصویری است که 
آن ها دوست دارند در جامعه از خودشان به جا بگذارند؟ 
آیا بهتر نیست آن ها هنرشان را فقط در محدوده زمین 

ووشو نمایش بدهند؟
    

تاریخسازهابرمیگردد

مدتی بعــد از پایــان انتخابــی، اردوی تیم ملی 
کشتی فرنگی آغاز شــده و محمد بنا 37 نفر را برای 
مسابقات جهانی صربستان به خط کرده است. این اردو 
ستاره های زیادی دارد که بیشترشان جوان و در ابتدای 
راه هستند. در 55 کیلوگرم پویا دادمرز یکی از امیدهای 
ایران خواهد بود. در 60 کیلوگرم نیز نفراتی مثل مهدی 
محسن نژاد و امیررضا ده بزرگی رقابت جالبی خواهند 
داشت. میثم دلخانی در 63 کیلوگرم امید مسلم مدال 
برای ایران است، در 67 و 77 کیلوگرم نیز برادران گرایی 
حضور دارند. محمدعلی همچنان کاپیتان تیم ملی 
کشتی فرنگی است و محمدرضا توانسته قهرمان جهان 
و المپیک لقب بگیرد. محمدرضا مختاری، پژمان پشتام، 
محمدهادی ساروی، امیر قاسمی منجزی و علی اکبر 
یوســفی نیز دیگر چهره های مطرح اردو هستند. هر 
چند که ممکن است از بین همه نفرات حاضر، محمد 
بنا چهره های دیگری را با خودش به صربستان ببرد. 
ایران در دوره قبلی مسابقات جهانی شاهکار کرد و 4 
مدال طا به دست آورد. محمدرضا گرایی، دلخانی، اکبر 
یوسفی و هادی ساروی همگی باالتر از رقبا روی سکوی 
اول مسابقات جای گرفتند. این در حالی بود که کشتی 
آزاد صاحب سه گردن آویز طا شد. حاال هم همه انتظار 
زیادی از فرنگی دارند و بی صبرانه مشــتاق تماشای 

تاریخ سازی دوباره شاگردان بنا هستند.
    

نگرانمثلثرویایی
ترکیب تیم ملی ایران در مسابقات لیگ ملت های 
والیبال، ترکیب کاملی نبود. چرا که چند بازیکن مهم 
تیم نتوانســته بودند ایران را در دیدارهای پایانی این 
رقابت ها همراهی کنند. مهم ترین غایب ایران در این 
رقابت ها جواد کریمی بود. پاسور جوانی که خیلی ها او 
را جانشین شایسته سعید معروف می دانند، نتوانست 
در این رقابت به میدان برود و به جای او طاهر وادی 32 
ساله برای ایران بازی کرد. این می توانست یک فرصت 
بسیار خوب برای جواد باشد اما این فرصت در نهایت از 
دست رفت. جواد کریمی تنها غایب مهم تیم ملی در 
این رقابت ها نبود. علی اصغر مجرد نیز به دلیل آسیب 
دیدگی تیم ملی را همراهی نکرد و نام میثم صالحی 
نیز در اردو دیده نمی شــد. حاال در فاصله ای کوتاه با 
شروع رقابت های جهانی، نگرانی های زیادی در مورد 
این سه بازیکن وجود دارد. گفته می شود ممکن است 
آن ها نتوانند تیم ملی را در این رقابت ها همراهی کنند. 
اتفاقی که برای والیبال ایران اصا خوشایند نخواهد بود. 
همه دوست دارند ترکیب کامل تیم ملی را در این رقابت 
ببینند. یک ترکیب جذاب و درخشان که می تواند در 
رقابت های جهانی دست به شاهکار بزند. البته که نفرات 
فعلی نیز تیم درخشانی هستند اما نگرانی برای مثلث 

جذاب تیم ملی، همچنان ادامه خواهد داشت.

منهای فوتبال

آدرنالین

يحيی و نقد هميشگی اش به خريدهای پرسپوليس

اینمرد»ستاره«نمیسازد!

اوضاع پرســپولیس در این فصل حقیقتا اوضاع عجیبی 
بوده اســت. آن ها فصل نقل و انتقاالت را طوفانی آغاز کردند 
و در اولین روزها مدام بازیکــن خریدند. در روزهایی که حتی 
سرنوشت نیمکت تیم های دیگر مشخص نبود، پرسپولیس 
مدام ستاره های جدیدی را به ترکیب اش اضافه می کرد. با این 
وجود این روند از یک جایی به بعد متوقف شد و دیگر خبری از 
بازیکن جدید در این باشگاه نبود. این اتفاق در حالی رخ داد که 
به نظر می رسید باشگاه حداقل در خط حمله به یک بازیکن تازه 
نیاز دارد. همه تغییرات پرسپولیس در این فصل به ترکیب تیم 

محدود نمی شدند. باشگاه روی نیمکت هم چند تغییر بسیار 
مهم داشت. وداع با حمید مطهری، مظاهر رحیم پور و داوود 
فنایی و جذب مربی بدنساز و مربی گلرهای خارجی و همچنین 
انتخاب سیدجال حسینی به عنوان یکی از دستیارها، نیمکت 
سرخ ها را در این فصل کاما دگرگون کرده است. یحیی از مدتی 
قبل به دنبال یک دستیار اول برای خودش نیز بوده و حاال به نظر 
می رسد که این دستیار را هم پیدا کرده است. گفته می شود 
یک دستیار برزیلی به زودی راهی تهران خواهد شد تا به عنوان 
دستیار اول یحیی گل محمدی در پرسپولیس فعالیت کند. 

انتخاب یک دستیار خارجی به خودی خود تصمیم خوبی به 
حساب می آید اما رزومه اوسمار ویه را در مقایسه با گزینه های 
دیگری که این اواخر برای دستیاری گل محمدی مطرح می شد، 
رزومه فوق العاده ای نیست. خیلی ها از دستیار سابق انریکه به 
عنوان گزینه کار کنار یحیی نام می بردند اما ویه را بیشــتر در 
رده های پایه کار کرده و تجربه ای بیرون از لیگ برزیل نداشته 
است. انتخاب یک دستیار اهمیت زیادی برای تعیین مسیر گل 
محمدی در جمع قرمزها خواهد داشت. فرهاد مجیدی فصل 
گذشته به سراغ گابریل پین رفت و این انتخاب کمک بزرگی 
برای او در مسیر ساختن یک تیم قهرمان بود. پین نقش مهمی 
در استقال داشت و تیم را در مسیر مدرن تری قرار داد. دستیار 
انتخاب شده برای یحیی اما نام بزرگی در دنیای فوتبال نیست و 
بیرون از برزیل اصا شناخته نشده است. حتی در خود برزیل هم 
خیلی ها نام او را کم تر شنیده اند. در حقیقت این یک انتخاب جاه 

طلبانه برای پرسپولیس به حساب نمی آید و این مسئله می تواند 
برای باشگاه نگران کننده باشد. البته نمی توان قبل از تماشای 
عملکرد این مربی، به قضاوت کاملی در مورد او رسید. شاید او 
در زمینه تمرین دادن تیم توانایی های خاص خودش را داشته 
باشد اما هر چه هست، فعا این انتخاب چندان هیجان انگیز 
نیست و شاید تنها گذر زمان بتواند خاف این ایده را به اثبات 
برســاند. یحیی در این فصل رقابت بسیار سختی با سه مربی 
خارجی تازه وارد لیگ برتر خواهد داشت. بردی اف، مورایس و 
ساپینتو هم مربیان خوبی هستند و هم ابزار بسیار خوبی دارند. 
گل محمدی هم این فصل صاحب یکی از بهترین ترکیب های 
ممکن در فوتبال ایران شده و با انتظارهای زیادی روبرو خواهد 
شد. این فصل آنقدر دشوار است که یحیی تصمیم گرفته یک 
زلزله بزرگ در نیمکت تیم اش به وجود بیاورد. زلزله ای که شاید 

سرنوشت خوبی را در باشگاه برای او رقم بزند.

سرانجام؛ رونمايی از دستيار يحيی گل محمدی

اوسمار،مردمعمولی!

گزارش

این فقط پرسپولیســی ها نبودند که در این پنجره نقــل و انتقاالت، یکی از 
ستاره های سابق شان را به خدمت گرفتند. استقالی ها نیز دست به کار شدند 
و برای خط حمله با کاوه رضایی قرارداد بســتند. بازیکنی که سابقه حضور در 
ترکیب آبی ها و درخشش برای این تیم را دارد. این فصل برای کاوه فصل بسیار 
مهمی خواهد بود. بازیکنی که این اواخر در اردوهای تیم ملی حضور داشته اما 

می خواهد بیشتر دیده شود و شاید نقش مهم تری در تیم ملی به دست بیاورد. 
او در بازگشت دوباره به فوتبال ایران، رویاهای بزرگی خواهد داشت.

 قهرمانی شگفت انگيز، 
داستان از اينجا شروع شد

کاوه رضایی یکــی از معدود 
فوتبالیست های ایرانی است که توانسته مســیری کاما درست و اصولی را در 

فوتبال طی کند. او از رده های پایه به شــهرت رسید و توانست به خوبی در مسیر 
موفقیت قرار بگیرد. 13 سال قبل، رضایی عضو تیم ملی نوجوانان ایران بود که با 
علی دوستی مهر رقابت های جام ملت های آسیا را فتح کردند. او آقای گل مسابقات 
لقب گرفت و در دیدار فینال روبروی کره جنوبی نیز ستاره بی چون و چرای زمین 
بود. شاید بهترین اتفاق برای کاوه زمانی رقم می خورد که او در همان مقطع راهی 
اروپا شود اما حتی با وجود ماندن در فوتبال ایران، او درخشش اش را از دست 

نداد و سال به سال پیشرفت بیشتری را تجربه کرد.

ساخته شدن تدريجی يک رويا
تصمیم درســت کاوه رضایی این بود که خیلی زود به سراغ هیاهو 
نرفت. او بعد از درخشش در تیم ملی نوجوانان، پیشنهادهای زیادی 

داشت اما در باشگاه فوالد بازی کرد. باشگاهی که همیشه به رده های پایه اهمیت 
وافری می دهد. کاوه حتی در زمان ترک فوالد هم به جای پیوســتن به تیم های 
پرحاشیه و پرطرفدار، راهی سایپا شد و در این تیم مقدمات بیشتری برای پیشرفت 
را فراهم کرد. او به خوبی توانست در سایپا فرصت بازی در لیگ برتر را به دست بیاورد 

را به عنوان یک مهره لیگ برتری تثبیت کند.و خودش 

کاوه ستاره می شود
کاوه رضایــی در یک تابســتان بســیار پرحرف 
و حدیث، با پرســپولیس و اســتقال مذاکره کرد و 
ســرانجام تصمیم گرفت برای آبی ها به میدان برود. او 
کاما آماده می شد تا به یک ستاره کلیدی برای 
فوتبال ایران تبدیل شــود. رضایی زیر 
نظر منصوریــان به لحاظ فردی 
فصــل بســیار 

خوبــی را در 
استقال پشت سر گذاشــت و 13 گل برای 

این تیم زد. بهترین لحظه فصل او شاید جایی بود که 
توانست در لباس استقال، دروازه پرسپولیس را باز 
کند و تیم اش را در مسیر بردن دربی قرار بدهد. او در 
زمانی بسیار کوتاه به یک ستاره مهم برای استقال 
تبدیل شد و جایگاه خاصی نیز در بین هواداران این 

باشگاه به دست آورد.

 پايان تلخ در اردوی آبی
جدایی کاوه رضایی از اســتقال اما به 
شــکل تلخی رقم خــورد. او در تهران 

دروازه العین امارات را باز کرد تا تیم علیمنصور برنده یک جدال حساس آسیایی 
شود اما در مسابقه برگشت اوضاع اصا خوب پیش نرفت و استقالی ها به معنای 
واقعی کلمه روبروی این حریف تحقیر شدند. دریافت 6 گل از حریف اماراتی، 
یک پایان بسیار تلخ را برای کاوه در استقال رقم زد. او که تصمیم به ترک ایران 
و بازی در اروپا گرفته بود، بعد از این مسابقه از جمع آبی ها جدا شد. شاید همین 
تجربه بد پایانی به انگیزه ای قدرتمند برای رضایی تبدیل شــود تا یک دوران 

درخشان را در بازگشت به جمع آبی های پایتخت رقم بزند.

بلژيک، از شروع رويايی تا پايان معمولی
کاوه فقط بعد از یک فصل بازی برای استقال، توانست راهی اروپا شود و در 
بلژیک برای باشگاه شارلروا به میدان برود. شروع او در این کشور انقدر آرمانی 
بود که باشگاه بزرگ بروژ به اســتقبال اش آمد و او را فقط بعد از یک سال و نیم 
حضور در شــارلروا از این تیم جدا کرد. در بروژ اما اوضاع برای این ستاره اصا 
خوب پیش نرفت. او بعد از یک نیم فصل دوباره به تیم سابق اش برگشت و دوباره 
به همان بازیکن گلزن تبدیل شد. با این حال این روند هم دوام زیادی نداشت 
و نوسان های زیادی در مســیر این مهاجم قرار گرفتند. او در اخرین فصل 
حضور در فوتبال بلزیک راهی باشگاه ادهورلی شود و سرانجام هم تصمیم 
گرفت که دوباره به لیگ برتر ایران برگردد و پیراهن استقال را به تن کند.

پازل خط حمله، اين رقابت نفس گير
کاوه رضایی اسم بزرگی برای استقال است اما با این حال کار دشواری برای 
فیکس شدن در این تیم دارد. کوین یامگا، امیرحسین مطهری، آرمان رمضانی 
و سجاد شهباززاده در کنار پیمان بابایی همگی گزینه های جدی بازی در خط 
حمله استقال هستند. به نظر می رسد کاوه برای فیکس شدن در نوک حمله 
باید با سجاد و بابایی رقابت نزدیکی داشته باشــد. البته اگر ساپینتو تصمیم به 
استفاده همزمان از دو مهاجم در ترکیب تیم اش بگیرد، اوضاع کمی فرق خواهد 
کرد و شانس نفرات هجومی برای فیکس شدن افزایش خواهد یافت. به هر جال 

این چالش جذابی برای مهاجم جدید استقال خواهد بود.

به بهانه بازگشت ستاره سابق آبی ها

کاوهوماموریتآهنین!

اتفاق روز


