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هر دو حریف پرســپولیس 
در شــروع این فصل لیگ برتر، 
تیم هایی بسیار دونده و معتقد 
به پرس باال بودند. فوالد نکو در 
زمینه پرســینگ رقبا یکی از 
بهترین تیم های لیگ برتر است 
و به نظر می رسد تیم گل محمدی 
همانند فصل گذشته در این ماجرا 

مشکل دارد. آنها در زمینه خلق 
موقعیت روبــه روی فوالد اصال 
موفق نبودند و نتوانستند نمایش 
دلخواه شان را در این بازی داشته 
باشند. اگر آنها به دنبال قهرمانی 
لیگ برتر هستند، باید بتوانند این 
مشکل قدیمی را برطرف کنند. در 
غیر این صورت هر تیمی با یک 
پرس شــدید، پرسپولیس را به 

دردسر خواهد انداخت.

پرس ســنگین فوالدی ها مقابل 
پرســپولیس، این تیم را با مشکالت 
بزرگی در جریان مسابقه روبه رو کرده 
بود. مدافعان قرمزپــوش به محض 
تصاحب توپ، با فشار سنگین چند 
بازیکــن حریف مواجه می شــدند. 
فشــاری که به خصوص در کناره ها 
خودش را نشان می داد. نکو به خوبی 
می دانست که علی نعمتی، یک مدافع 
چــپ تخصصی نیســت و به همین 

خاطر فشــار زیادی را به این سمت 
پرسپولیس وارد کرده بود. نتیجه این 
اتفاق، پاس های اشتباه علی نعمتی 
در نیمه اول بود که بارهــا و بارها در 
این نیمه تکرار شد. تیم یحیی اساسا 
همیشه عالقه داشته که ساخت بازی 
را از عقب زمین شروع کند و برای این 
کار از مدافعانش کمک بگیرد اما وقتی 
تیمی مثل فوالد تا این حد پرسینگ 
را خوب و دقیق انجام می دهد، انجام 
چنین کاری سخت خواهد شد. زوج 
گولسیانی و فرشــاد فرجی در خط 
دفاع، تقریبا هیچ مشارکتی در ساخت 
بازی پرسپولیس نداشتند. آنها در این 
مسابقه بارها به سراغ پاس های ساده 
و رو به عقب رفتنــد. چراکه ترجیح 
می دادند نمایش کم ریســک تری 
روبه روی مدافعان فوالد داشته باشند. 
ســاخت بازی از دفاع، کاری بود که 
محمدحسین کنعانی زادگان به خوبی 
انجام می داد. او به عنوان یک مدافع 
بسیار پا به توپ، همیشه مقصدهای 
درســتی را برای پاس دادن انتخاب 
می کرد و اســتاد خارج کردن تیم از 
فشار پرس حریف بود. بعد از کنعانی، 
این روند در پرسپولیس عمال متوقف 
شد. هرچند که شــاید ورود مرتضی 
پورعلی گنجی، بتواند این روند را تغییر 
بدهد. مرتضی قبال سابقه بازی در خط 
هافبک را دارد و اساسا مدافع پا به توپی 
به شمار می رود. فعال تنها گزینه جدی 
پرسپولیس برای فرار از پرس حریف 
در یک سوم دفاعی خودش، استفاده 
از بازی با پای خوب بیرانوند است. بیرو 
به کمک پاس های خوبش در این بازی 
نیز چند بار به شکل ایده آلی فشار را از 

روی خط دفاعی تیم برداشت. با این 
وجود اکتفا کردن به بازی با پای خوب 
این ستاره به تنهایی برای پشت سر 

گذاشتن پرس حریف کافی نیست.
تیم یحیی عالوه بر مشکلی که در 
عبور از پرس باالی رقیب دارد، اساسا 
یک تیــم پرس کننده نیز به شــمار 
نمی رود. در واقع مهره های هجومی 
این تیم به اندازه کافی دونده نیستند. 
مهدی عبدی در بســیاری از دقایق 
نبرد با فوالد، اصال به دنبال مدافعان 
حریــف نمی رفت و بــه دنبال پس 
گرفتن توپ نبــود. جالب اینکه تنها 
مهاجم پرســپولیس با قابلیت پرس 
باال، شــرزود تمیروف بود و به همین 
خاطر با وجود ضعف مفرط در گل زنی، 
یحیی از این بازیکن در ترکیب تیمش 
استفاده می کرد. شاید ورود لوکادیا 
اوضاع را کمی تغییــر بدهد اما او هم 
اساسا یک ستاره دونده نیست. درست 
مثل سروش رفیعی که در میانه میدان 
معموال جریان توپ را دنبال نمی کند 
و یک بازیکن فانتزی به شمار می رود. 
تنها راهکار حل شدن این مساله برای 
پرســپولیس، عقب رفتن ســروش 
در زمین اســت. او باید کمی عقب تر 
برود تا وقتــی که ســرلک و کمال 
به دلیل پرس شــدید حریف دیگر 
گزینه پاس نبودنــد، در انتقال بازی 
به تیمش کمک کند. در این صورت 
شاید قرمزها بتوانند کمی از فشار تیم 
حریف کم کنند و در طراحی حمالت 
عملکرد بهتری داشته باشند. به هر 
حال این معضل، در فصل گذشــته 
نیز به شدت پرسپولیســی ها را آزار 
داد. به نظر می رسید آنها نتوانسته اند 

جای بازیکنان پا به توپی مثل کنعانی 
و احمــد نوراللهی و جــای مهاجم 
دونده ای مثل علیپور را پر کنند. این 
تیم در فصل جدیــد چند خرید تازه 
داشته که هنوز کامال با تیم هماهنگ 
نشده اند. شاید حضور پورعلی گنجی 
در ترکیب اصلی، رســیدن سروش 
و صادقی به فرم خوب و قرار گرفتن 
لوکادیا در بین نفــرات فیکس تیم، 
ضعف هــای تیم یحیی را به شــدت 

کمرنگ کند.
هنــوز راه درازی در فصل جدید 
برای پرســپولیس باقی مانده است. 
طرفداران این باشــگاه اما به دنبال 
تماشای اولین برد یا حداقل اولین گل 
تیم شان هستند. شــاید عبور از عدد 
صفر، فشــار را به شکل قابل توجهی 
از دوش این تیم بــردارد. آنها هنوز 
یک ترکیب قدرتمنــد را در اختیار 
دارند و به کمک این ستاره ها، مدعی 
بردن لیگ برتر هستند. روبه رو شدن 
با تیم های دفاعی اما چالش سختی 
برای این تیم به نظر می رسد. چراکه 
به نظر می رسد پرسینگ در هر حالتی 
روبه روی پرسپولیس جواب می دهد 

و این تیم را با دردسر مواجه می کند.
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تاریخ ساز وزنه برداری در سودای مدال پاریس 
سکوی المپیک منتظرت است...

وزنه بــرداری همیشــه پای ثابــت جذابیت های 
مسابقات المپیک بوده است. بزرگ ترین میدانی که در 
آن قوی ترین ها به نبرد پوالد سرد می روند تا قدرت خود 
را به رقیبان دیکته کنند. وزنه برداری از همان اولین دوره 
المپیک )سال 1896( در مســابقات حضور داشت اما 
تنها مردان اجازه رقابت داشتند. سال 2000 میالدی 
بود که زنان هم برای نخستین بار راه شان به رقابت های 
وزنه برداری المپیک باز شــد. در ایران اما وزنه برداری 
بانوان در ســال 1396 راه افتاد. طبیعتا افکار عمومی 
مخالفت هایی با تشکیل تیم ملی بانوان داشت اما دختران 
ایران ثابت قدم نشان دادند و توانستند در فاصله کوتاهی 
در مسابقات مختلف خوش بدرخشــند. یکی از اولین 
وزنه برداران تیم ملی ایران، سیده الهام حسینی است. او 
اولین دختری است که توانست مدال بین المللی را به رنگ 
برنز به دست بیاورد و به تازگی اولین طالی بین المللی را 
هم در بازی های کشورهای اسالمی به دست آورد. این 
دختر قدرتمند اهل لرستان که تاریخ سازی حسابی زیر 
زبانش مزه کرده، حاال در ســودای سکوهای بزرگ تر 
است. حسینی که از هشت ســالگی وارد ورزش شده و 
قبل از وزنه برداری مربی بدنساز بوده، با دیدن اطالعیه 
رکوردگیری بانوان به فکر در پیش گرفتن مسیر تازه ای 
می افتد. آن زمان اما شاید او تصور نمی کرد نامش برای 
همیشه در تاریخ ورزش ایران ثبت شود. حسینی حاال 
در اندیشه فتح سکوهای بزرگ تر است. او که این روزها 
برای مسابقات آسیایی بحرین و در ادامه جهانی کلمبیا 
آماده می شود، امیدوار است سهمیه المپیک پاریس را به 
دست بیاورد و مدال این بازی ها را به گردن بیاویزد. برای 
رسیدن به این هدف، این وزنه بردار کشورمان باید نتیجه 
خیلی خوبی در کلمبیا بگیرد چراکه این مسابقات، اولین 
مرحله گزینشی المپیک 2024 است. ناگفته نماند در این 
مسیر نقش فدراسیون هم بسیار اهمیت دارد و مدیریت 
این رشته باید از زمان ریاســت علی مرادی تا می تواند 

دور باشد... 

درخشان مثل جوانان کشتی
رقابت های کشتی قهرمانی جوانان جهان در حالی 
به پایان رسید که نماینده های کشورمان باالتر از رقبا 
فاتح سکوی اول شدند. این مسابقات از 24 تا 29 مرداد 
به میزبانی صوفیه بلغارستان در هر دو رشته فرنگی و 
آزاد برگزار شد. فدراســیون ایران 20 آزاد و فرنگی کار 
را راهی صوفیه کرد که از این تعداد 16 ملی پوش موفق 
شدند هفت مدال طال، سه مدال نقره و 6 مدال برنز را از 
آن خود کنند. 10 فینالیست و هفت مدال طال، رکوردی 
است که نشان از عملکرد موفقیت آمیز کشتی گیران 
ایران دارد. رکوردی که با دو قهرمانی شیرین ثبت شد. 
جوانان کشتی ایران در حالی به عنوان قهرمانان جهان 
معرفی شدند که مدتی پیش در قهرمانی آسیا هم عنوان 
قهرمانی را به دست آورده بودند. آنها در رقابت های قاره 
کهن در مجموع 1۵ مدال طال، دو مدال نقره و دو مدال 
برنز کسب کرده بودند. با این حساب فدراسیون کشتی 

خیالش از آینده تیم بزرگساالن باید راحت باشد. 
    

صالح می دانید، برگردید! 
با اینکه بازی های کشورهای اسالمی 27 مرداد به 
پایان رسید و کادر سرپرستی و ورزشکاران و خبرنگاران 
30 مرداد به کشور برگشتند، سه عضو کادر سرپرستی 
همچنان در قونیه به سر می برند! گفته می شود اصغر 
رحیمی، عاطفه اســالمیان و محمدرضا دهخدا قرار 
است روز چهارشنبه دو شهریورماه راهی تهران شوند. 
طبق قوانین، ورزشکاران یک روز و کادر سرپرستی سه 
روز بعد از اتمام مسابقات به کشورهای شان برمی گردند 
اما این بار این قانون به شکلی عجیب اجرا نشده است. 
دلیل ماندن این ســه عضو در قونیه تسویه حساب 
کاروان اعالم شده اما آیا برای این کار نیاز به این همه 
زمان است؟ این برای نخستین بار نیست که کاروان 
ایران در تورنمنتی شرکت می کند! عالقه مندان به سفر 
که معموال به بهانه های مختلف پای ثابت اعزام ها هستند 
و البته دستاوردی هم ندارند، همیشه انتقادات بسیاری 
را ایجاد کرده اند. حال باید امیدوار بود که این حضور 

طوالنی توجیه منطقی داشته باشد. 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

نگاه فنی به تیم یحیی

پرسپولیس؛ پرس و ترس!

سرنوشت کاوه رضایی باالخره چه خواهد شد؟ هیچکدام از استقاللی ها پاسخ 
روشنی برای این سوال ندارند. کاوه یکی از اولین خریدهای این فصل استقالل به 
حساب می آمد اما با وجود حضور مستمر این بازیکن در تمرین ها، قرارداد او و باشگاه 
هنوز به صورت رسمی منعقد نشده است. پایان زمان نقل و انتقاالت و فسخ نشدن 
قرارداد ارسالن مطهری، شــرایط را برای کاوه پیچیده کرده است. دو هفته بعد از 
شروع فصل جدید لیگ برتر، مهاجم جدید آبی ها هنوز به صورت رسمی به جمع 
نفرات این تیم ملحق نشده. این زمان از دست رفته بدون شک بیشتر از همه به ضرر 

خود این بازیکن خواهد بود.

چرا کاوه امضا نکرد؟
ظاهرا انگیزه کاوه رضایی از کش دار کردن پروســه امضای قرارداد رســمی با 
استقالل، ماجرای اقامت بلژیک بوده اســت. او قصد نداشته این اقامت را از دست 
بدهد و به همین خاطر در تالش بوده تا با رضایت یک باشگاه بلژیکی، در عضویت 
این باشگاه بماند و یک قرارداد قرضی را با استقالل امضا کند. تالش این بازیکن اما 
نتیجه نداده و او نتوانسته بلژیکی ها را مجاب به این کار کند. ظاهرا این تالش حتی 
تا آخرین ثانیه های نقل و انتقاالت در فوتبال ایران ادامه داشته است. حاال که کاوه 
دیگر به امضای قرارداد راضی شده، خود باشگاه در این زمینه مشکل دارد. رضایی به 
عنوان یک بازیکن آزاد، می تواند حتی بعد از پایان نقل و انتقاالت هم راهی استقالل 
شود اما فهرست باشگاه در رده بزرگساالن پر شده و جای خالی خاصی برای کاوه 
باقی نمانده است. بعد از بازگشت مهدی قایدی، استقالل برای جذب کاوه رضایی 
به صورت رسمی در کنار قایدی، به دو جای خالی در لیست نیاز داشت. آنها با نظر 
ساپینتو، محمد حسینی را در دفاع و ارسالن مطهری را در حمله مازاد اعالم کردند. 

حسینی بالفاصله به تراکتور رفت و قایدی به جای او در فهرست بزرگساالن باشگاه 
قرار گرفت. مطهری اما از تیم جدا نشد تا این مساله پیچیدگی های خاص خودش 

را داشته باشد و کاوه، همچنان دور از بازی برای تیم بماند.

فهرستی که پر شد        
شاید خود استقاللی ها هم توقع نداشتند که فهرست »20 

نفره« بازیکنان بزرگسال شــان به همین راحتی پر شــود. 
ظاهرا باشگاه در زمان انجام خریدها، به مساله پر شدن این 
فهرســت و یا احتمال انجام خریدهای بعدی حتی فکر هم 
نکرده بود! برای مثال آنها در دفاع با ســیلوا، غالمی و روزبه 
چشمی توافق کردند و توانستند قرارداد هر سه بازیکن را 

تمدید کنند اما در عین حال، ســیاوش یزدانی و 
محمدحسین مرادمند را نیز برگرداندند. 

در خــط هافبک، انتظــار نمی رفت که 
بازیکنی مثل ســعید مهــری با وجود 
نمایش های کامال متوســط در این 

تیم بماند اما چنیــن اتفاقی رخ داد 
و نام او در فهرســت مازاد تیم قرار 
نگرفت. درست همان  طور که باشگاه 
تمایلی به پایان همکاری با عزیزبک 
آمانوف نشــان نداد. بازیکنی که 
گفته می شود نقش پررنگی در تیم 
ساپینتو نخواهد داشت. با وجود 
حفظ آمانوف، استقاللی ها آرش 
رضاوند را هم از قرارداد قرضی با 
فوالد برگرداندند تا تیم شان شلوغ 
و شلوغ تر شود. این تیم در یک 
پنجره نقــل و انتقاالتی، پیمان 
بابایی، سجاد شهباززاده، محمد 

محبی و مهدی قایدی را نیز خرید و عالوه بر مذاکره موفقیت آمیز با کاوه رضایی، 
کوین یامگا و آرمان رمضانی را هم حفظ کرد تا در کنار ارسالن مطهری، عمال هشت 
مهاجم برای فصل جدید دراختیار داشته باشد. عجیب نیست که بازیکنی مثل کاوه 
رضایی در فهرست نهایی تیم جا نشــود اما آرمان رمضانی همچنان در استقالل 
بماند؟ عجیب نیست که باشگاه سجاد شهباززاده را داشته باشد اما نتواند قرارداد 

کاوه رضایی را ثبت کند؟

ارسالن رفتنی نیست
آن چه در استقالل اتفاق افتاده، به شرایط مدیریتی تیم مربوط می شود. آنها در 
تابستان تا می توانستند بازیکن خریدند و استراتژی روشنی برای کنار هم قرار دادن 
این بازیکن ها نداشتند. آنها حتی یک محاسبه ساده هم انجام ندادند که اگر نتوانند 
قرارداد یک ستاره را ثبت کنند، چه اتفاقی برای شان رخ می دهد. به هر حال باشگاه 
به دنبال فسخ قرارداد ارسالن مطهری بود و ارسالن راضی به این کار نشد. 
طبیعی هم به نظر می رسید که او برای پذیرفتن این تصمیم، خواسته های 
زیادی از باشگاه داشته باشد. قرارداد این بازیکن همچنان فسخ نشده و از 
آن جایی که او تا پایان ساعت   رسمی نقل و انتقاالت بازیکن آزاد نبوده، 
نمی تواند به تیم دیگری ملحق شود. این مساله شرایط استقالل را 
به شدت پیچیده می کند. در حقیقت هر بازیکنی که قراردادش از 
سوی باشگاه فسخ شود، دیگر نمی تواند تا نیم فصل فوتبال بازی 
کند و این تصمیم بســیار بحث برانگیز به نظر می رسد. شاید راه 
منطقی تر برای تیم در وضعیت فعلــی، ثبت نکردن قرارداد کاوه 

رضایی باشد اما سخت می توان از مهاجمی مثل کاوه عبور کرد.

کاوه جدا می شود؟
اگر استقالل جای کاوه را در فهرست اصلی تیمش خالی نکند، 
این بازیکن باید به مقصد دیگری فکر کند. همین حاال او مشتریان 
دست به نقد زیادی دارد. یحیی که زمانی در ذوب با این مهاجم کار 
کرده و تیم هایی مثل سپاهان و تراکتور به دنبال جذب او هستند. باید منتظر ماند 

و دید که این پرونده عجیب نقل و انتقاالتی، چطور بسته خواهد شد.

کالف سردرگم یک مدعی شلخته

انفجار فهرست آبی!

چهره به چهره

آریا   طاری

سه بازی و سه برد. آرسنال در این فصل از لیگ برتر کاری 
انجام داده که لیورپول، سیتی، اسپرز و هیچ تیم دیگری قادر 
به انجامش نبوده است. مســاله فقط نتیجه گرفتن نیست. 
قرمزها این روزها تماشــایی بازی می کنند، هویت شان را 
دوباره در زمین به دست آورده اند و لحظات لذتبخش زیادی 
برای هواداران شان ساخته اند. آنها فصل را با بردن در زمین 
کریستال پاالس شروع کردند. اتفاقی که معموال در این چند 
سال در این استادیوم برای شــان رخ نداده بود. آرسنال یک 

هفته بعد در اولین بازی خانگی فصل، یک برد هیجان انگیز 
چهار-دو را روبه روی لستر تجربه کرد و در مسابقه سوم در 
زمین بورنموث به برتری پرگل سه بر صفر رسید. صدرنشین 
فعلی لیگ برتر در سه مسابقه اول فصل 9 گل به ثمر رسانده 
و دو بار هم کلین شیت کرده اســت. به نظر می رسد آرتتا به 
خوبی توانسته ترکیب اولیه تیمش را پیدا کند. او از آخرین 
دیدارهای پیش فصل تا امروز، همواره این ترکیب اصلی را 
حفظ کرده و به آن دست نزده است. ترکیبی که با رمزدیل 
روی خط دروازه، زینجنکو، گابریل، ســالیبا و وایت در خط 
دفاعی، ژاکا و توماس پارتی به عنوان هافبک های تدافعی و 
مارتینلی، ساکا و اودگارد پشــت سر گابریل ژسوس شکل 
می گیرد. نکته جالب در مورد این ترکیب، میانگین ســنی 
بسیار کم این تیم به خصوص سه بازیکن پشت مهاجم است. 

اوج گیری گابریل ژســوس نیز هواداران آرسنال را به وجد 
آورده است. او همیشه در ســیتی هم بازیکن خوبی بود اما 
هیچکس تصور نمی کرد چنین توانایی هایی داشته باشد. او 
در آرسنال از قید و بندهای قبلی اش رها شده و حاال با اعتماد 
به نفس به مراتب بیشتری فوتبال بازی می کند. آرسنال در دو 
هفته آینده باید با فوالم و استون ویال مسابقه بدهد و رفته رفته 
خودش را برای محک های بزرگ تر آماده کند. خیلی ها نتایج 
درخشان تیم آرتتا را تنها به ساده بودن دیدارهای این تیم 
در ابتدای فصل ربط می دهند اما هیچکس هم انتظار ندارد 
که این تیم در همین شرایط برای قهرمانی لیگ برتر بجنگد. 
قهرمانی لیگ با این ترکیب جوان آن هم در رقابت با غول هایی 
مثل ســیتی و لیورپول، شــدنی نخواهد بود. هدف گذاری 
آرسنالی ها رسیدن به لیگ قهرمانان است و به نظر می رسد 

این می تواند شروع خوبی برای پروژه جدید باشگاه تلقی شود. 
در این فصل تیم هایی مثل چلسی و یونایتد تا حدود زیادی 
در بحران هستند و این مساله کار آرسنال را برای رسیدن به 
اروپا کمی ســاده تر خواهد کرد. فعال هواداران توپچی ها به 
تیم شان به شکل متفاوتی نگاه می کنند. آنها بعد از مدت ها 
امیدوار شده اند و دیگر خبری از آن سرزنش های همیشگی در 
کنار تیم نیست. آرسنال جان تازه ای گرفته و برنامه های مرد 
جوان اسپانیای روی نیمکت این تیم هم جواب داده اند. البته 
که آنها هنوز یک راه طوالنی تا تبدیل شدن به یک سوپرتیم 
دارند اما فعال همه نشانه ها برای این تیم امیدوارکننده به نظر 
می رسد و آرســنال، دوباره همان تیمی شده که بازیکنان و 
هوادارانش از بودن در ورزشگاه امارات لذت می برند. مدت ها 

بود که چنین روحیه ای در بین آرسنالی ها دیده نمی شد.

یک توپخانه روشن در شمال لندن

فصل امید

اتفاق روز


