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آریا رهنورد

پرسپولیس تا اینجا در پنجره 
نقل و انتقاالت، سه جداشده قطعی 
داشته اســت. احمد نوراللهی به 
امارات رفته، حسین کنعانی راهی 
لیگ فوتبال قطر شده و شهریار 
مغانلو هم با ســپاهان تمام کرده 
است. شهریار 26 ســاله است، 
کنعانی 27 و احمد نوراللهی هم 
28 سال ســن دارند. در نتیجه 
میانگین سنی مهره های جداشده 
باشگاه، عدد 27 را نشان می دهد. 
پرسپولیس برای جانشینی این 
نفرات اما به سراغ دو بازیکن باالی 
30 سال رفته است. علی ابراهیمی 
31 ساله، آبشک 34 ساله و دهقانی 

23 ساله ســه خرید پرسپولیس 
تا این جا بوده اند. خریدهایی که 
میانگین سنی شــان عدد 29.3 
را نشان می دهد. به نظر می رسد 
پرسپولیس یحیی با این روند، به 

استقبال پیرشدن می رود.
پرسپولیس به لحاظ میانگین سنی، 
»نهمین« تیم لیگ برتر بیستم به شمار 
می رفت. در حقیقت آنهــا نه در جمع 
تیم های جوان لیگ قرار داشــتند و نه 
در بین تیم های مســن می گنجیدند. 
شــاید همین »تعادل« بین نیروهای 
جوان و مهره های باتجربه، به ســرخ ها 
کمک کرد تا پنجمین قهرمانی متوالی 
را جشن بگیرند. حاال اما به نظر می رسد 
گل محمدی و شــاگردها در مســیر 

متفاوتی قرار دارند و بعید نیســت در 
لیگ برتر بیست و یکم، صاحب یکی از 
مسن ترین ترکیب ها باشند. این اتفاق 
بــرای قرمزها به شــدت نگران کننده 
خواهد بــود. چراکه یک فصل بســیار 
سخت و فرسایشــی در انتظار این تیم 
است. پرســپولیس باید شــهریورماه 
در لیگ قهرمانان آســیا رقابت کند و 
بالفاصله مهیای شــروع فصل جدید 
لیگ برتر شــود. در فصــل جدید هم 
لیگ قهرمانــان در کنار لیــگ برتر و 
جام حذفی در انتظــار این تیم خواهد 
بود. برای باشــگاهی که در یک ســال 
گذشته کم ترین »استراحت« را در بین 
تیم های ایرانی داشته، خطر مصدومیت 
همواره وجود دارد. این نکته را هم نباید 

فراموش کرد که پرســپولیس در بین 
باشگاه های وطنی، صاحب بیشترین 
نماینــده در اردوهای تیــم ملی بوده 
اســت. اتفاقی که احتماال خستگی و 
فرســودگی را در بین نفــرات این تیم 
افزایش خواهــد داد. از شــروع دوران 
برانکو تا امروز، سرخ ها همیشه به لحاظ 
»بدنی« تیــم فوق العــاده ای بوده اند. 
بخش مهمــی از توانایی های این تیم، 
به فصل بدنســازی مربوط می شود اما 
خطر باال رفتن میانگین سنی، ماجرایی 
است که می تواند این باشگاه را به دردسر 
بیندازد. ابراهیمی و آبشک بدون تردید 
خریدهایی بــرای »آینده« باشــگاه 
نیستند. فوتبال این دو نفر، نهایتا برای 
چند سال ادامه دارد و هیچ کدام از این 

دو مهره، نمی توانند برای ســال های 
متمادی در ترکیب قرمزها باقی بمانند.

سنگربان اصلی ســرخ ها در لیگ 
برتر، از 30 ســالگی عبور کرده است. 
حامد لک حاال دیگــر یک گلر باتجربه 
به شمار می رود و البته مهره جانشین او 
یعنی رادوشوویچ هم 32 ساله است. در 
قلب دفاع، سیدجالل حسینی 39 سال 
سن دارد و علیرضا ابراهیمی 31 سالگی 
را سپری می کند. شرایط فرشاد فرجی 
با 27 سال، از نظر سنی کمی بهتر از این 
دو نفر اســت. با در نظر گرفتن احتمال 
باقی ماندن وحید امیری در پست دفاع 
چپ، مهدی شیری 30 ساله و امیری 33 
ساله، دو دفاع کناری پرسپولیس در این 
فصل محسوب می شوند. دو بازیکنی که 
دیگر اصال جوان به حساب نمی آیند. در 
مرکز زمین از بین کمال کامیابی نیا 32 
ساله، آبشک 34 ســاله و میالد سرلک 
26 ساله، دو نفر در ترکیب قرار خواهند 
گرفت. جلوتر از آنها هم نفراتی مثل امید 
عالیشاه 29 ساله، مهدی ترابی 26 ساله 
و احسان پهلوان 28 ساله در دسترس 
هستند. مهاجم ثابت تیم هم به احتمال 
زیاد عیسی آل کثیر 31 ساله است. با این 
روند، اصال عجیب نیست اگر میانگین 
سنی تیم یحیی در برخی از نبردهای 
این فصل حتی از عدد »30« هم عبور 
کند. اتفاقی که برای یک تیم باشگاهی، 
اصال خوشایند به نظر نمی رسد. شاید 
مهره های جوان باشــگاه بتوانند این 
مناســبات را به هم بزنند. نفراتی مثل 
محمد شــریفی، رضا دهقانی و مهدی 
عبدی اگر خودشان را به ترکیب ثابت 
برسانند، پرسپولیس را به تیم جوان تری 
تبدیل خواهند کرد. شاید حاال دیگر همه 
چیز به میزان درخشــش آنها و میزان 
اســتفاده یحیی از این نفرات بستگی 

داشته باشد. آنها استعداد زیادی دارند 
تا پرسپولیس را از خستگی بیش از حد 
نبردهای بزرگ خارج کنند. این باشگاه 
در تقویم فشــرده پیش رو، دیگر تنها 
نمی تواند روی یک ترکیب ثابت حساب 
باز کند. آنها برای موفقیت، به تک تک 

نفرات شان نیاز خواهند داشت.
شمایل پرسپولیس گل محمدی، این 
روزها اصال شباهتی به یک تیم قهرمان 
ندارد. آنها برای پنجمین بار روی سکوی 
اول فوتبال ایران ایستاده اند و در سه سال 
گذشته، دو بار به فینال آسیا رفته اند اما 
همچنان غرق در مشکالت مالی هستند و 
ستاره های مهم شان را یک به یک از دست 
می دهند. شاید این خاصیت فوتبال ایران 
است که موفقیت ها در آن کوچک ترین 
ارتباطی به بهبود شــرایط مالی ندارند. 
فوتبالی که در آن حتی تیم های قهرمان 
به فصل تاراج سرمایه های انسانی شان 
خو می گیرند. تیمی که در شرایط عادی، 
باید ثبات زیادی داشته باشد و پشت سر 
هم ستاره جذب کند، ناچار است پروسه 
بازسازی اش را با خرید مهره های متوسط 

پشت سر بگذارد.

تاثیر خریدهای جدید یحیی روی سرخ ها

پرسپولیسپیرمیشود

اتفاق روز

چهره به چهره

آریا رطاهری

فصل نقــل و انتقاالت فوتبــال اروپا، تقریبا 
رو به پایان اســت و با وجود امیدواری رئالی ها 
به خرید امباپــه، بعید به نظر می رســد که در 
روزهای باقــی مانده اتفاق خاصــی در بازار رخ 
بدهد و یک جابه جایی غول آســا صورت بگیرد. 
حاال که بسیاری از ســتاره ها مقصد جدیدشان 
را شــناخته اند، می توانیم فهرست منتخبی از 
بهترین و جذاب ترین خریدهای این تابســتان 
در نظر بگیریم. فهرســتی که طبیعتا باشــگاه 
پی اس جی، بیشــترین ســهم را در بین نفرات 
آن خواهد داشت. باشــگاهی که به تازگی یک 

تابستان رویایی را پشت سر گذاشته است.

خط دروازه؛ یک یاغی از میالن
جذاب ترین انتقال گلرهــا در این فصل، به 
ماجرای جدایی جیجو دوناروما از میالن مربوط 
می شود. ستاره  ای که در سن سیرو کشف شد و 

چندین ســال در ترکیب میالن به میدان رفت، 
سرانجام این باشگاه را به مقصد پی اس جی ترک 
کرد. جالب اینکه باشــگاه فرانســوی برای این 
انتقال، هزینه  اولیه ای نداشــت. چراکه جدایی 
دوناروما از میالن با یک قرارداد آزاد رقم خورده 
بود. میالنی ها البته منتظر نماندند و خیلی زود 
به ســراغ گلر تیم قهرمان فصل گذشــته لیگ 
فرانسه رفتند. در حقیقت آنها یک سنگربان به 
لوشامپیونه دادند و یک سنگربان از لوشامپیونه 

تحویل گرفتند.

خط دفاع؛ چهار مادریدی
نکته جالب در مورد بهترین خریدهای تدافعی 
این فصل، این اســت که هر چهار نفر به نوعی با 
رئال مادرید مرتبط هستند. سه نفر آنها از سوی 
باشگاه به فروش رسیده اند و یک نفرشان هم به 
تازگی مادریدی شده است. رئال در این تابستان، 
هر دو ســتاره ثابت قلب دفاعی اش را فروخت. 
سرخیو راموس و رافائل واران در این پنجره نقل و 

انتقاالت، رئال را ترک کردند. سرخیو که کاپیتان 
و رهبر سفیدها محسوب می شد، به پاریس رفت 
و واران هم با ترک برنابئو، راهی منچستریونایتد 
شد. حاال یونایتد و پی اس جی، صاحب دو دفاع 
مطمئن و درخشان هستند. دو مدافع دیگر این 
فهرست، اشــرف حکیمی و داوید آالبا هستند. 
اشرف که هرگز در تیم اصلی رئال مادرید فرصت 
چندانی برای بازی پیدا نکــرد، بعد از یک فصل 
درخشــان در اینتر راهی پاریس شد و آالبا هم 
در پایان دوران بازی برای باشــگاه بایرن مونیخ، 
به رئال مادرید پیوســت و پیراهن شماره چهار 
سرخیو راموس را تحویل گرفت. اشرف در پست 
دفاع راست، شروع فوق العاده ای در تیم پوچتینو 
داشته و خیلی زود توانایی هایش را به همه نشان 
داده است. آالبا هم در این فصل بدون تردید یک 

مهره کامال ثابت برای سفیدها خواهد بود.

خط هافبک؛ شکار پپ، شاهکار سیمئونه
جورجینیو واینالدوم، یکی از هافبک هایی 
بود که بسیاری از باشــگاه های اروپایی انتظار 
جذبش را داشتند. او هم تصمیم گرفت با یک 
قرارداد آزاد از لیورپول جدا شــود. جینی ابتدا 
با بارســا مذاکره کرد و در یک قدمی پیوستن 
به این باشــگاه بود اما در نهایت با دستمزد دو 

برابر پیشنهاد بارسا، به پاریس رفت تا برای تیم 
پوچتینو توپ بزند. این هافبک هلندی، روزهای 
خوبی را در یورو ســپری نکــرد و حاال امیدوار 
اســت در پاریس، یک ســتاره تمام عیار باشد. 
منچسترســیتی هم این تابستان دست به یک 
خرید بزرگ زد و »جک گریلیش« را به خدمت 
گرفت. ستاره ای که در استون ویال، چهره شده 
بود و پیراهن تیم ملی را هم بر تن داشت. جک 
این فصل توانسته در اولین مسابقه خانگی اش با 
لباس سیتی گل زنی کند. ترکیب او و کوین دی 
بروینه در مرکز زمیــن، یک ترکیب فوق العاده 
برای ســیتی خواهد بود. نفر ســوم فهرست 
بهترین خریدهای فصل در خط هافبک، بدون 
شک »رودریگو دی پائول« است. ستاره سابق 
اودینزه و مهره مهارنشدنی آلبی سلسته، مورد 
توجه مربی هموطنش قرار گرفت و با یک رقم 
بســیار ایده آل، به اتلتیکومادرید پیوست. دی 
پائول این فصل می توانــد یکی از بهترین های 

لیگ فوتبال اسپانیا باشد.

خط حمله؛ حتی شما مسی عزیز
باورنکردنی نیســت اما نام لئو مســی هم 
باالخره در فهرســت ترنســفرها قــرار دارد. 
بهتریــن بازیکن دنیــا و صاحب بیشــترین 

توپ طال در تاریخ، فصــل جدید را در پاریس 
شــروع می کند. باشــگاهی که برای جذاب 
او، هیچ رقمی بــه بارســلونا پرداخت نکرده 
است. خیلی ها تصور می کردند لئو یک ستاره 
تک باشگاهی باشد اما حاال باید به دیدن او در 
تیمی جدید عادت کنند. از جیدن سانچو هم 
نباید به ســادگی عبور کرد. فوتبالیستی که 
فصل گذشــته در دورتموند فوق العاده ظاهر 
شد و حاال پیراهن منچستریونایتد را به دست 
آورد. جالب اینجاست که جیدن قبال در سیتی 
برای مدتی شــاگرد پپ گواردیوال بوده و حاال 
به تیم رقیب منتقل شده است. به نظر می رسد 
یکــی از اصلی ترین انگیزه هــای این بازیکن 
برای پیوســتن به یونایتد، انتقــام گرفتن از 
باشگاه سیتی باشد که به راحتی او را از دست 
داده است. آخرین ستاره این فهرست، روملو 
لوکاکو خواهد بود. بازیکنی که در اوج جوانی 
در چلسی بازی می کرد اما به اورتون فروخته 
شد و سپس برای باشــگاه هایی مثل یونایتد و 
اینتر به میدان رفت. روملو حاال در قامت یک 
ستاره و به عنوان گرانقیمت ترین خرید تاریخ 
لیگ برتر انگلیس، به چلسی برگشته تا در تیم 
محبوب دوران نوجوانی، یک دوران طوالیی 

را پشت سر بگذارد.

تحرکات نقــل و انتقاالتی اســتقالل هم 
باالخره از راه رسید و این تیم اولین خریدهایش 
برای فصل جدید را انجــام داد. مدت کوتاهی 
بعــد از جدایی محمــد نادری، آنهــا باالخره 
فعالیت شان را در بازار نقل و انتقاالت استارت 
زدند. امیرحسین حســین زاده، اولین خرید 
اســتقالل برای لیگ بیســت و یکم به شمار 
می رفت. او فصل گذشته بازیکن سایپا بود اما 
یک مهره کامال فیکس در این تیم محســوب 
نمی شــد. حســین زاده در لیگ برتر بیستم، 
10 بار بــرای نارنجی ها بازی کرد. او بیشــتر 
بازی هایش برای این تیم را در پســت هافبک 
هجومی انجام داد. بازیکنی کــه البته قابلیت 

به میدان رفتن در ســمت چــپ خط هافبک 
را هم دارد. امیرحســین فصل گذشته گلی به 
ثمر نرســانده اما دو پاس گل بــه هم تیمی ها 
داده است. مهم ترین خصوصیت این بازیکن، 
توانایی اش در رســاندن پــاس کلیدی برای 
خلق موقعیت در جریان مســابقه اســت. دو 
خرید بعدی تیم فرهاد، از »فوالد خوزستان« 
آمده اند. باشگاهی که با وجود آسیایی  شدن، 
ســتاره هایش را یک بــه یک از دســت داده 
است. بعد از آبشــک و فرشــاد احمدزاده که 
جدایی شان از تیم نکو قطعی به نظر می رسد، 
زبیر نیک نفس و عارف آغاســی رسما با آبی ها 
قرارداد بسته اند. زبیر فصل گذشته در 12 نبرد 

فوالد از ابتدا به میدان رفته و در 11 جدال هم 
به عنوان مهره تعویضی به زمین مســابقه وارد 
شــده اســت. او یک هافبک دفاعی جنگنده 
به حساب می آید و در 28 ســالگی، می تواند 
یک خرید ثمربخش برای باشــگاه باشد. او در 
لیگ بیستم روی »سه گل« فوالد تاثیر کامال 
مستقیم داشته است. خرید بعدی استقالل از 
فوالد، مدافع 187 ســانتی متری این باشگاه 
است. عارف آغاسی در تابستان مورد توجه چند 
باشگاه دیگر هم بود و حتی اسمش در اطراف 
باشگاه پرســپولیس به گوش می رسید اما او 
در نهایت اســتقالل را برای آینده فوتبالی اش 
انتخاب کرد. جذب او همزمان با فسخ قرارداد 
محمد دانشگر، نشان می دهد که عارف در این 
تیم جانشین دانشــگر خواهد شد. عارف این 
اواخر حتی توانســته بود به اردوهای تیم ملی 
هم راه پیدا کند. او در مجموع در لیگ بیستم 
عملکرد بسیار خوبی داشت و به یکی از دالیل 

مهم ثبات دفاعی فوالد تبدیل شد. نکته جذاب 
در مورد آغاســی، توانایی اش بــرای بازی در 
چند پست دفاعی است. او هم به عنوان مدافع 
وسط، هم به عنوان مدافع راست و هم به عنوان 
مدافع چپ، برای فوالدی ها به میدان رفته و به 
نوعی آچارفرانسه تیم نکو بوده است. این نکته 
می تواند به موفقیت او در استقالل کمک کند.

خریدهای جدید استقالل در مقیاس لیگ 
برتر، خریدهای خوبی به حســاب می آیند اما 
هیچ کدام شان سوپراستار نیستند و نمی توانند 
نقش فوق ستاره را در باشگاه بازی کنند. آبی ها 
برای درخشیدن در لیگ برتر و لیگ قهرمانان 
آسیا، به مهره های بزرگ تری هم نیاز خواهند 
داشت. همین حاال مرور فهرست خرید الهالل 
و مقایسه آن با فهرست خرید استقالل، نشان 
از یک تفاوت بســیار بــزرگ و کلیدی دارد. 
اســتقالل برای رســیدن به اهداف بزرگ تر، 
باید به سراغ خریدهای گرانقیمت تر هم برود 

و دســت های پرتری برای شــروع فصل تازه 
داشته باشــد. فصلی که برای این تیم، به هیچ 

وجه ساده نخواهد بود.

تیم منتخب بهترین خریدهای این فصل اروپا

پلی استیشن در پاریس

نگاهی به خریدهای جدید استقالل

نسخه فوالدی برای فرهاد

ااز شروع دوران برانکو 
تا امروز، سرخ ها همیشه 

به لحاظ »بدنی« تیم 
فوق العاده ای بوده اند. 

بخش مهمی از توانایی های 
این تیم، به فصل بدنسازی 

مربوط می شود اما خطر 
باال رفتن میانگین سنی، 

ماجرایی است که می تواند 
این باشگاه را به دردسر 

بیندازد
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دختر سنگ نورد، چهارم جهان شد

در جریان برگزاری رقابت های سنگ نوردی 
جوانان قهرمانی جهان که در »روســیه« برگزار 
شد، محیا دارابیان سنگ نورد تیم ملی کشورمان، 
به مرحله فینال ماده »ســرعت« راه یافت و در 
نهایت چهارم شــد. دارابیان که با رتبه ســوم به 
فینال رقابت ها یافته بود، با اختالفی بسیار اندک 
نســبت به رقبای خود در جایگاه چهــارم قرار 
گرفت. سنگ نوردان کشورهای آلمان، ایتالیا و 
فرانسه به ترتیب اول تا ســوم شدند. ایمان آرزه 
دیگر سنگ نورد کشورمان در ماده »بلدرینگ« 
این رقابت ها حضور دارد. سرپرستی و مربیگری 
تیم دونفره  کشورمان را مهدی زنده کار عهده دار 
است. مسابقات ســنگ نوردی قهرمانی جهان 
)در رده های ســنی نوجوانان و جوانان( در شهر 
»ورونژ« روسیه در سه ماده  سرعت، بلدرینگ و 
سرطناب و در دو بخش آقایان و خانم ها با حضور 
ورزشکاران 34 کشــور جهان از شنبه 30 مرداد 

آغاز و تا 9 شهریور ادامه خواهد داشت.
    

دومی و سومی خواهران شهسواری 
در جریان رقابت های لیــگ تنیس روي میز 
اعراب، تیم جنوب عراق که سارا شهسواری را در 
ترکیب خود دارد، در مرحلــه فینال مقابل مصر 
شکســت خورد و به عنوان نایب قهرمانی دست 
پیدا کرد. تیــم قطر نیز که ندا شهســواری را در 
ترکیب داشت در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها 
مقابل مصر شکست خورد و همراه با تیم بحرین 
که در نیمه نهایی مغلوب جنوب عراق شده بود، 
مشترکا در جایگاه سوم قرار گرفت. لیگ اعراب به 
میزبانی اردن برگزار شد و ندا و سارا شهسواری هم 

به عنوان لژیونر در این رقابت ها حضور داشتند. 

المپیك؛ رویاي بزرگ هندبال
مانوئل مونتایا فرناندز، ســرمربی اسپانیایی تیم ملی 
هندبال که به تازگي وارد کشــور شــده است، دلیل 
همکاري اش را پتانسیل هندبال ایران عنوان کرد. او 
در این باره گفت:»قطعا وقتی یــک مربی خارجی 6 
هزار کیلومتر از خانه خودش دور می شود یک پتانسیل 
را دیده و من می دانم که ایران شــرایطش را دارد. من 
بازیکنان ایرانــی را خصوصا آنها کــه در خارج بازی 
می کنند، می شناسم. برای من مهم نیست که بازیکن 
در لیگ داخلی و یا خارجی بازی می کند؛ مهم این است 
که او را با بهترین عملکرد و توانش قبل از مسابقات در 
اختیار داشته باشم.« وی در مورد امکان حضور ایران در 
المپیک 2024 گفت:»المپیک هدف بزرگی است چون 
کار سختی است. نمی توان از اکنون به المپیک فکر کرد، 
باید قدم به قدم پیش رفت. اکنون باید به آسیا و جهانی 
شدن فکر کنیم. المپیک رویای بزرگی است که باید به 
آن  نگاه کرد. من دو تجربه در المپیک دارم. اسپانیا با آن 
پتانسیل نتوانست به المپیک برسد. اگر قدم به قدم پیش 
رویم شاید اهداف بلند مدت هم قابل دسترس باشد.« 

    
كتف عابدیني زیر تیغ جراحي

مجتبي عابدیني کاپیتان تیم ملي اســلحه سابر 
ایران باید کتف خود را جراحي کند. فضل ا... باقرزاده 
رییس فدراسیون شمشیربازی، در این باره گفت:»ما 
درخواست خود برای عمل جراحی کتف عابدینی را 
به فدراسیون پزشکی ورزشی اعالم کرده ایم و دکتر 
نوروزی هم با عابدینی در تماس است و یک پزشک 
متخصص در داخل ایران عابدینی را عمل می کند. 
از این رو دو پزشــک )اصالنی و نادری( مد نظر قرار 
گرفته اند که یکی از آنها عابدینی را جراحی کند و پیگیر 
هستیم تا زودتر این اتفاق بیفتد.« او همچنین از لغو دو 
رویداد بین المللی در ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا 
خبر داد:»به دلیل افزایش شیوع کرونا، جام جهانی رده 
جوانان امسال هم برگزار نمی شود. همچنین ما با تالش 
فراوان میزبانی برگزاری یک مسابقه بین المللی دیگر 
جام زنده یاد روزبه سرهنگ پور را در رده بزرگساالن 
گرفتیم که قرار بود اولین دوره آن مهرماه برگزار شود 
که به دلیل شیوع ویروس کرونا امکان برگزاری آن 
وجود ندارد. امتیاز این جام نسبت به جام جهانی های 
دیگر کمتر بود اما چون جوایز دالری داشت، کشورها 
حتما استقبال می کردند که متاسفانه کرونا مانع از 
برگزاری آن شــد.« باقرزاده در مورد زمان برگزاری 
اردوی تیم های ملی نیز گفت:»از نیمه دوم شهریور 

اردوها را آغاز می کنیم.« 

ورزش بانوان

منهای فوتبال


