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رامیــن رضاییــان بعــد از کش 
و قوس های فراوان، باالخره بخشــی 
از ترکیب این فصل پرســپولیس شد. 
بازیکنی که چند ســال بعد از جدایی 
پرحاشیه از این باشــگاه، حاال دوباره 
قرار است با پیراهن شماره 27 قرمزها 
در لیگ برتر به میدان بــرود. او اولین 
ستاره ای نیست که بعد از مدتی دوری، 
دوباره به این باشگاه برمی گردد. قبل از 
رامین هم مهره های زیادی با پایان دادن 
به دوری شان از پرسپولیس، دوباره به 
این تیم برگشته بودند. انتظارها از مدافع 
راســت جدید تیم یحیی در این فصل، 
بسیار باال خواهد بود. او باید نمایشی در 
سطح یک ستاره تمام عیار در این تیم 

داشته باشد.
حمید درخشان

حمید درخشــان یکــی از اولین 
ســتاره های مهمــی بود کــه بعد از 
ترک پرســپولیس، دوبــاره به این 
تیم برگشــت. او بعد از 9 سال بازی 
در ترکیب پرســپولیس، به لیگ قطر 
رفت تا برای باشگاه القطر بازی کند. 
درخشان پنج ســال در این تیم باقی 
ماند و سپس به پرسپولیس برگشت. 
درخشان یک جدایی و یک بازگشت 
دیگر هم به پرســپولیس داشــت. او 
مدتی هم به الســد قطر رفت و سپس 
در لباس تیم مورد عالقــه به دوران 

فوتبالش پایان داد.

حمید استیلی
حمید اســتیلی یکــی از معدود 
ســتاره هایی اســت کــه دوران دوم 
حضورش در پرسپولیس، از دوران اول 
کامال موفقیت آمیزتر بوده است. استیلی 
که در اوج جوانی به جمع قرمزها ملحق 
شده بود، تنها یک ســال بعد این تیم 
را ترک کــرد و در لباس تیم هایی مثل 
بهمن و القادسیه کویت تجربه به دست 
آورد. شاگرد محبوب پروین که دیگر یک 
فوتبالیست پخته شده بود، در بازگشت 
دوباره به پرسپولیس یکی از ستاره های 
کلیدی خط میانی این تیم به شــمار 
می رفت. هرچند کــه هنوز هم عده ای 
معتقدند دوران ملی حمید استیلی بهتر 
و موفقیت آمیزتر از دوران باشگاهی او 

بوده است.
کریم باقری

مختصر و مفید. اولین تجربه حضور 
کریم باقری در ایــن فصل این چنین 
سپری شد. او توانست در همان اولین 
فصل حضور در این باشگاه به قهرمانی 
برسد. کریم که همزمان در لباس تیم 
ملی هم می درخشــید، مــورد توجه 
باشــگاه های اروپایی قرار گرفت و به 
بیله فلد آلمان پاسخ مثبت داد تا به اروپا 
ترانسفر شــود. بعد از بازی در آلمان، 
انگلیس، امارات و قطــر، کریم دوباره 
به تهران برگشت و این بار 9 سال برای 
پرسپولیس بازی کرد. او در این دوره به 
یکی از اسطوره های بسیار مهم باشگاه 
تبدیل شد. ســتاره ای که در جریان 

قهرمانی دراماتیک لیگ برتر هفتم با 
افشین قطبی، با اختالف زیاد بهترین 
بازیکن پرسپولیس به شمار می رفت. 
کریم تقریبــا از همان زمــان، هرگز 
از پرســپولیس به شــکل جدی جدا 
نشده است. او برای ســال ها به عنوان 
دســتیار روی نیمکت این تیم حضور 

داشته است.
علی دایی

بازگشت علی دایی به پرسپولیس 
در زمان بگوویچ، ســروصدای بســیار 
زیادی به پا کرد. او که در اروپا یک ستاره 
کامل شــده بود، در آخرین سال های 
بازی اش دوباره پیراهن تیمی را پوشید 
که قبال دو ســال برای آن بــازی کرده 
بود. بین اولین و دومین مقطع حضور 
دایی در پرسپولیس، هفت سال فاصله 
وجود داشت. هفت سالی که برای او در 

باشگاه های مختلف خارجی سپری شد. 
برخالف انتظارها و برخالف شروع بسیار 
خوب شهریار در لباس قرمز، فصل برای 
او به شکل مطلوبی سپری نشد. حواشی 
خاص باشگاه، مشکالت بزرگ مالی و 
بی نظمی های عجیب تیم برای بازیکنی 
که در فوتبال آلمان به نظم خو گرفته بود، 
شرایط را کمی ســخت کرد. در نهایت 
دایی بعد از فقط یک سال، مقصد دیگری 
را برای خودش در نظــر گرفت و از تیم 
جدا شد. دوران فوتبال شهریار البته در 
همین مقطع تمام نشد. او برای باشگاه 
صبا هم بازی کرد و در ســایپا به عنوان 
بازیکن-مربی، قهرمان لیگ برتر هم شد. 
علی دایی بعدها در قامت سرمربی، دو بار 
دیگر در پرسپولیس حضور پیدا کرد و با 
این تیم، دو بار توانست فاتح رقابت های 

جام حذفی شود.
یحیی گل محمدی

ســرمربی امروز پرســپولیس هم 
زمانی در موقعیت فعلی رامین رضاییان 
قرار داشته اســت. یحیی بعد از چهار 
ســال بازی برای پرسپولیس، با نوعی 
بی مهری روبه رو شد و با ترک این تیم 
به فوالد خوزستان پیوست. قرمزها اما 
تازه متوجه شدند که چه مهره مهمی 
را از دست داده اند. گل محمدی بعد از 
سه سال، این بار با اســتقبالی ویژه به 
پرسپولیس برگشــت و در این تیم به 
همان جایگاهی رســید که انتظارش 
را می کشید. این مدافع مستحکم سه 
فصل دیگر هم برای سرخ ها به میدان 

رفت و یکی از بهتریــن مهره های این 
تیم شــد. او در نهایت در لباس صبا به 

دوران فوتبالش پایان داد.
علی کریمی

وقتی علي کریمي تصمیم گرفت به 
پرسپولیس برگردد، هواداران باشگاه 
آنقدر به وجد آمدند که برای یک مسابقه 
معمولی با پگاه گیــالن، آزادی را پر از 
جمعیت کردند. این یکــی از بهترین 
اســتقبال ها از یک بازیکــن در تاریخ 
فوتبال ایران به شمار می رود. جادوگر 
که در جوانی در لباس فتح درخشیده 
بود، سال 77 به پرســپولیس ملحق 
شد و در ســه فصل، به سرعت به یکی 
از چهره های اسطوره ای باشگاه تبدیل 
شد. االهلی، بایرن و القطر، مقصدهای 
بعدی این فوتبالیســت بزرگ بودند. 
بازیکنی که در میانه راه لیگ هشــتم، 
دوباره پیراهن تیم موردعالقه اش را به 
تن کرد. این دوران فقط یک سال طول 
کشــید و کریمی فصل بعد به استیل 
آذین رفت و دورانی بسیار پرحاشیه را 
در این تیم پشت سر گذاشت. علی مدتی 
هم برای شــالکه بازی کرد و در دوران 
حضور استیلی و دنیزلی روی نیمکت 
قرمزها، دوباره به این تیم برگشت. همه 
انتظار داشــتند جادوگر در لباس این 
تیم به دوران فوتبالش پایان بدهد اما 
او در نهایت در لباس تراکتور با فوتبال 
خداحافظی کرد. شاید هیچ بازیکنی در 
تاریخ باشگاه پرسپولیس، به محبوبیت 

این ستاره نرسیده باشد.
مهدی مهدوی کیا

هیچ بازیکنی در تاریخ فوتبال ایران 
بیشتر از مهدوی کیا در یک لیگ درجه 
یک اروپایی دوام نیاورده است. مهدی 
12 ســال در بوندس لیگا بــازی کرد. 
ستاره ای که فوتبالش در پرسپولیس 
شروع شده بود و در دوران امیر عابدینی، 
بعد از چهار فصل ایــن تیم را به مقصد 
آلمان ترک کرد. بازگشــت مهدی به 
فوتبال ایران، از پرسپولیس شروع نشد. 
او یک فصل برای اســتیل آذین و یک 
فصل هم برای داماش گیالن بازی کرد 
تا اینکه سرانجام به آرزوی قدیمی اش 
برای بازگشــت دوباره به جمع سرخ ها 
رسید. مهدی در این دوران دیگر سرعت 
گذشته را نداشــت اما همچنان با همه 
وجود برای تیم می درخشید. سانترهای 
تماشایی و ایستگاهی های دیدنی این 
ســتاره، هنوز از ذهن هوادارها خارج 
نشده است. مهدوی کیا می توانست با 
بردن جام حذفی در آخرین تجربه بازی 
برای پرسپولیس، یک پایان باشکوه در 
این تیم داشته باشد اما شکست در آن 

جدال، خداحافظی موشک را تلخ کرد.

سیدجالل حسینی
پرسپولیسی ها ســال ها به دنبال 
جذب این ســتاره بودنــد و این اتفاق 
باالخره رخ داد. قرمزهــا احتماال این 
ســال های انتظار را هم جزو ســوابق 
ســیدجالل به حســاب آورده بودند 
کــه در اولین تجربه بــازی او در لیگ 
دوازدهم، بازوبند را به بازوی این ستاره 
بستند. حسینی اما قبل از شروع لیگ 
چهاردهم و بعد از دو فصل بازی برای 
پرسپولیس، این تیم را ترک کرد تا به 
لیگ قطر برود. همه انتظار داشــتند 
سید بعد از یک ســال به پرسپولیس 
برگردد اما این انتقال با واکنش منفی 
برانکو روبه رو شد و سیدجالل در فصل 
بعدی بــرای نفت تهران بــازی کرد. 
پروفســور باالخره رضایتش را برای 
جذب حســینی نشــان داد تا یکی از 
پرافتخارترین دوره های تاریخ باشگاه 
با حضــور این مدافع مســتحکم رقم 
بخورد. سیدجالل حاال با اختالف زیاد، 
موفق ترین بازیکن تاریــخ لیگ برتر 

ایران به حساب می آید.
سروش رفیعی

ســروش چند بار تاکید کرده که با 
وجود عالقه اش به پرسپولیس، ناچار 
بوده به خاطر مســائل مالی تصمیم به 
جدایی و رفتن به قطــر بگیرد. رفیعی 
البته بعد از دوران کوتاه حضور در قطر، 
دوباره به این تیم برگشت و مدتی را در 
پرســپولیس گذراند اما قبل از شروع 
فصل بعدی، در فهرست مازاد کالدرون 
قرار گرفت و در نهایت پرسپولیس را به 

مقصد سپاهان ترک کرد.
وحید امیری

مــرد خوش اخالق پرســپولیس 
از تنهــا فرصتش برای لژیونر شــدن 
اســتفاده کرد و به فوتبال ترکیه رفت 
اما وقتی تصمیم به بازگشــت گرفت، 
باشــگاه با آغوش بــاز از این ســتاره 
اســتقبال کرد. وحید که همیشه در 
بین قرمزها به شدت محبوب بود، در 
بازگشت به این تیم هم روزهای بسیار 

خوبی را در این باشگاه سپری کرد.

همه بازگشتی های مهم پرسپولیس

بهخانهبرمیگردیم!
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همین چند ماه قبل بود که رئالی ها پیوستن 
کیلیان امباپه به تیم شــان را جشن گرفتند اما 
در نهایت مشخص شــد که پاریسی ها حداقل 
تا قبل از پایان فصل این ستاره را به تیم دیگری 
نمی دهند. امباپه این هفتــه در لیگ قهرمانان 
روبه روی رئال مادرید به میدان رفت و در آخرین 
ثانیه ها شوک بزرگی به این تیم وارد کرد. خیلی 
از مادریدی ها اســم ایــن گل را گل به خودی 
گذاشــته اند. آنها باور دارند که امباپه فصل بعد 
بازیکن تیم خودشان خواهد بود. ستاره ای که 
برای شکست خوردن کهکشانی ها در پارک دو 

پرنس همه کار کرد.
پیش بینی برد پاری سن ژرمن روبه روی رئال 
مادرید، کار ســاده ای به نظر می رسید اما خود 
پاریسی ها برای بردن این نبرد، به شدت عذاب 
کشــیدند. بازی به لحاظ کیفی، اصال انتظارها 
را برآورده نکرد تا حتی بــا وجود این برد لحظه 
آخری، انتقادها از پوچتینو دوباره اوج بگیرند. 
پی اس جی در نیمه اول این مسابقه اصال خوب 

نبود و نتوانست از الیه های دفاعی حریف عبور 
کند. تیم فرانســوی در نیمه دوم صاحب یک 
ضربه پنالتی شد اما خراب شدن پنالتی مسی، 
مثل تیری در قلب این تیم فرو رفت. شــاید اگر 
پاریسی ها در همین صحنه به گل می رسیدند، 
مقدمات یک برد پرگل برای شان فراهم می شد 
اما کورتوآ تیمش را در مسابقه نگه داشت. این 
مســابقه اما یک لحظه کلیدی دیگر داشــت. 
جایی که پوچ، نیمار و ادریســا گانــی گی را به 
زمین مسابقه فرستاد. این دو بازیکن توانستند 
تا حدود زیادی جریان بازی را به سود پی اس جی 
تغییر بدهند و در نهایت تیم را صاحب یک برد 
حیاتی کنند. پاس گل عالی نیمار و البته حرکت 
انفرادی تماشــایی امباپه، نفــس مادریدی ها 
را درســت در آخرین ثانیه گرفت. تلخی ماجرا 
برای رئالی ها زمانی بیشتر شــد که این گل را 
از بازیکنــی خوردند که در انتظــار حضورش 
در باشــگاه برای فصل آینده هستند. نمایش 
کیلیان در این جدال کامــال زیر ذره بین بود اما 
او با درخشــش در این جدال، نشــان داد که به 
ماجراهای پیوســتن به مادرید در فصل آینده 

واکنشی نشان نمی دهد و همه تمرکزش را روی 
تیم گذاشته اســت و قصد دارد با پی اس جی، 

قهرمانی لیگ فرانسه را به دست بیاورد.
رئال مادریــد بعــد از دوران مورینیو، دیگر 
هیچ وقت به این اندازه دفاعی دیده نشــده بود. 
کارلتو تیمش را با رویکردی کامال تدافعی به این 

مسابقه فرستاده بود. آنها 
با نفرات بســیار زیادی 
مقابــل دروازه خــودی 

جمع می شدند تا رابطه بین 
هافبک ها و مهاجم های پاریس را قطع 

کنند. با این سبک از بازی، رسیدن یا نرسیدن 
کریم بنزما هم دیگر تفاوت چندانی نداشــت. 
چراکــه او عمال در جریان بــازی دخیل نبود و 
دوربین های تلویزیونی، اصال دروازه دیگر پارک 
دو پرنس را به تصویر نمی کشــیدند. این بازی 
اساسا با ذات همیشگی رئال مادرید در تعارض 
بود. تقریبا هیچ کس به یاد نمی آورد که زیدان با 
چنین فلسفه ای کهکشانی ها را به زمین فرستاده 
باشــد اما باید این حقیقت را هم قبول کنیم که 
زیزو همیشه تیم های پرســتاره تری داشته و 
هیچ وقت این چنین خالی از مهره نبوده است. 
این حقیقت را هم نمی شود انکار کرد که حذف 
قانون گل زده در زمین حریف، موجب تدافعی تر 
شــدن رقابت های لیگ قهرمانان خواهد شد. 

این اتفاق برای اولین بار رخ داده و روی کیفیت 
توجهی خواهد داشت. بازی هــا تاثیــر قابل 

این مســابقه، برای مثــال در 
مادریدی ها اصال 
برای رســاندن 

به  توپ 
دروازه حریــف 

تالش نمی کردند. 
چراکه می دانستند 

گل زدن در پــارک 
دو پرنــس برای شــان 

ارزشــمندتر از برنابئــو 
نخواهد بود. رئال در این بازی، 

دو مشــکل کلیدی داشت. اول 
اینکه عمال چیزی به نام ساخت بازی 

از عقب زمین در این تیم دیده نمی شد و مدافعان 
رئال با سراســیمگی خاصی فقــط توپ را دور 
می کردند. دوم هم اینکه آسنسیو و وینیسیوس 
در کناره ها به شــدت ضعیف ظاهر شــدند و با 
وجود ناکامی در کارهای هجومی، حتی در دفاع 

به تیم شان کمک 
نمی کردند.بودن 
در موقعیــت کورتــوآ اما 
ســخت ترین مســئولیت این 
مسابقه بود. بازیکنی که یک نمایش 
به شدت بی نقص را پشت سر گذاشت و تا 
قبل از شنیده شدن سوت پایان، مورد تحسین 
هوادار فوتبال بود امــا در لحظه کلیدی پایانی 
نتوانست دروازه اش را بســته نگه دارد. کورتوآ 
اواســط نیمه دوم یک توپ عالی را از دی ماریا 
گرفت. آن هم در شــرایطی کــه اصال فرصت 
زیادی برای واکنش نشان دادن نداشت و باید 
کامــال در لحظه تصمیم می گرفت. شــاهکار 
بزرگ تر او با مهار پنالتی مســی رقم خورد. در 
حقیقت تیبو دســت به هر کاری زد تا تیمش 
در پارک دو پرنس شکست نخورد. او بهترین 
بازیکن مادریدی ها در این مســابقه بود اما 
سرانجام ناچار شــد مسیر عبور توپ از بین 
پاهایش را تماشا کند. کارلتو و تیمش برای 
مسابقه برگشــت دیگر تنها نمی توانند 
روی درخشش این گلر حساب باز کنند. 
آنها باید جلو بروند، شــجاع تر باشــند 
و روبه روی حریف به گل برســند. در 
برنابئو، همــه یک رئال شــجاع تر و 

جسورتر می خواهند.

امباپه و باز کردن دروازه رئال در لیگ قهرمانان

گل به خودی!

سرمربی امروز پرسپولیس 
هم زمانی در موقعیت فعلی 
رامین رضاییان قرار داشته 

است. یحیی بعد از چهار 
سال بازی برای پرسپولیس، 
با نوعی بی مهری روبه رو شد 

و با ترک این تیم به فوالد 
خوزستان پیوست

وقتی علي کریمي تصمیم 
گرفت به پرسپولیس 

برگردد، هواداران باشگاه 
آنقدر به وجد آمدند که 

برای یک مسابقه معمولی 
با پگاه گیالن، آزادی را پر از 
جمعیت کردند. این یکی از 
بهترین استقبال ها از یک 

بازیکن در تاریخ فوتبال 
ایران به شمار می رود
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حذف صفي از جدول انفرادی 
مسابقات بزریل

مشکات الزهرا صفی دختر تنیس باز ایران که 
در مسابقات بین المللي سطح یک جوانان برزیل 
شرکت کرده است، با یک شکســت به کارش در 
جدول انفرادي این رقابت هــا پایان داد. صفی در 
دور اول جدول انفرادی بــازی را به نماینده چک 
واگذار کرد و حذف شــد. او اما در دور اول جدول 
دونفره به همــراه هم تیمی آمریکایــی خود به 
پیروزی رســید و راهی دور بعد شد. صفي در دور 
نخســت جدول انفرادی با رنکینگ 80 به مصاف 
امیلی سمیکالووا از چک با رنکینگ 78 رفت و دو بر 
صفر شکست خورد. در دور نخست جدول دونفره 
نیز تیم مشــترک صفی از ایران و دنیال آبراهام از 
آمریکا دو بر یک تیم مشترک آنا کاندیاتو از بزریل و 
مالوینا رووینسکا از لهستان را شکست داد. صفي 
که نخستین تنیســور ایراني است که به رنکینگ 
زیر 100 جوانان جهان رســیده، به دنبال اهداف 

بسیار بزرگي است. 
    

 باریج اسانس 
فيناليست دوم ليگ واليبال

دیدار سوم مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال 
زنان بین تیم هــای ذوب آهن اصفهــان و باریج 
اسانس کاشان برگزار شد و در پایان نماینده کاشان 
با عملکرد غیرمنتظره خود به فینال رسید تا امروز 
براي قهرماني مقابل سایپا قرار بگیرد. در این دیدار 
باریج اســانس موفق شد در سه ســت پیاپی و با 
حساب 2۵ بر 18، 2۵ بر 18 و 2۵ بر 1۵ ذوب آهن 
را شکست بدهد و با توجه به دو برد از سه مسابقه 
نیمه نهایی، به فینال برسد. به این ترتیب فینال این 
مسابقات پنجشنبه، 28 بهمن بین تیم های سایپا 
که مدافع عنواني قهرماني اســت و باریج اسانس 
برگزار می شــود. ذوب آهن هم که پرافتخارترین 
تیم لیگ برتر والیبال زنان است و فصل گذشته نیز 
نایب قهرمان شد باید براي کسب رده سومي تالش 
کند. این تیم با اینکه فصل را خوب شروع کرد اما 
نتوانست به فینال برســد و رقیب پیکان در دیدار 

رده بندی شد.  
    

بسکتبال ایران در سيد یک آسيا
سیدبندی مســابقات بســکتبال آسیا کاپ 
2022 در بیروت انجام شــد و 16 تیم حاضر در 
مسابقات با توجه به رنکینگ فدراسیون جهانی 
در چهار گروه چهار تیمی سیدبندی شدند. بر این 
اساس تیم ملی بسکتبال ایران به همراه استرالیا، 
نیوزیلند و چین در ســید یک این رقابت ها قرار 
گرفت. طبق رنکینگ فدراسیون جهانی همچنین 
در سید دو تیم هاي کره جنوبی، فیلیپین، ژاپن 
و اردن، در سید ســه تیم هاي لبنان، چین تایپه، 
قزاقستان و عربستان و در ســید چهار تیم هاي 
اندونزی )میزبان(، ســوریه، هند و بحرین قرار 
گرفته انــد. طبق اعــالم فیبا آســیا گروه بندی 
مسابقات بسکتبال آسیا کاپ 2022، روز جمعه 
29 بهمــن 1۴00 برگزار خواهد شــد تا تیم ها 

رقبای خود را در مرحله گروهی بشناسند. 
    

 منتخبان كشتي
 روي تشک مي روند

تیم های منتخب کشتی آزاد و فرنگی اعزامی 
کشورمان به بلغارســتان که عصر روز دوشنبه 
وارد شهر »ولیکو ترانوو« این کشور شدند، باید 
از امروز طبق برنامه و زمان بندی مسابقات روی 
تشک بروند. رقابت های بین المللی کشتی آزاد 
و فرنگی جام دانکلــوف و نیکوالی پتروف طی 
روزهای 28 بهمن تا اول اسفندماه برگزار خواهد 
شــد که طبق برنامه، مصاف مدعیان اوزان 61، 
70، 79 و 92 کیلوگرم کشتی آزاد و همچنین 
اوزان ۵۵، 6۳، 72 و 82 کیلوگرم کشتی فرنگی 
طی روزهای پنجشنبه و جمعه )28 و 29 بهمن( 
برگزار می شود. سپس نوبت به مسابقات اوزان 
۵7، 6۵ و 7۴ کیلوگرم کشــتی آزاد و 87، 97 و 
1۳0 کیلوگرم کشــتی فرنگی می رسد که طی 
روزهای جمعه و شــنبه )29 و ۳0 بهمن( انجام 
خواهد شــد. دو روز پایانی این تورنمنت نیز به 
رقابت مدعیــان اوزان 86، 97 و 12۵ کیلوگرم 
کشــتی آزاد و 60، 67 و 77 کیلوگرم کشــتی 
فرنگی اختصاص دارد که این کشتی گیران باید 
طی روزهای شنبه و یکشــنبه )۳0 بهمن و اول 

اسفند( به میدان بروند. 

منهایفوتبال

آریا رهنورد

آریا طاري 


