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ســال 2021 به لحاظ تقویمی، 
ســال مهمی برای فوتبال ایران بود. 
در همین سال بود که از خطر حذف 
قطعی از دور اول مقدماتی جام جهانی 
به صعود حتمی بــه رقابت های جام 
جهانی رســیدیم. فوتبال ایران در 
این ســال رکورد در اختیار داشتن 
لژیونرها در یک ســال را هم جابه جا 
کرد و تجربه بین المللی فوق العاده ای 
بــه دســت آورد. به کمــک همین 
فوتبالیســت های بین المللی، ایران 
می توانــد در ســال 2022، یکی از 
شگفتی ســازان جــام جهانی لقب 

بگیرد.
انگلیس؛ تولد تدریجی یک رویا

سال 2021 میالدی، سال بسیار 
خوبی برای ســامان قدوس به شمار 
می رفت. او در این ســال با باشــگاه 
برنتفورد به لیگ برتــر صعود کرد و 
توانست در بهترین لیگ دنیا به میدان 
برود. سامان البته در بیشتر ماه های 
این سال، مهره فیکس برنتفورد نبود 
اما به مرور زمان توانســت در برخی 
نبردهای تیم به میدان برود و حتی 
برای این تیم گل زنی کند. سامان این 
اواخر یک پنالتی بســیار حساس در 
دقایق پایانی مسابقه هم برای تیمش 
گرفت. انتظار می رود 2022 ســال 
درخشش او در رقابت های لیگ برتر 

انگلیس باشد.
اسپانیا؛ ستاره ای به اسم امیر

خیلی هــا انتظار داشــتند او در 
تابســتان ســال 2021، به یکی از 
تیم های بزرگ لیــگ پرتغال ملحق 
شــود. امیر عابــدزاده امــا چالش 
متفاوتــی را برای خــودش انتخاب 
کرد و بــه پونفرادینا در دســته اول 
فوتبال اسپانیا پیوست. او خیلی زود 
به یک ستاره در این تیم تبدیل شد 
و با کلین شــیت های متوالی، نقش 
مهمی در باالنشــینی ایــن تیم در 
جدول داشــت. اگر روند خوب امیر 
در پونفرادینا ادامه داشــته باشد، او 
می تواند فصــل آینده بعــد از نکو و 
شجاعی به سومین فوتبالیست ایرانی 
تاریخ تبدیل شود که در اللیگا بازی 

کرده است.
هلند؛ پرنوسان مثل علی جی

در ســالی کــه گذشــت، علی 
جهانبخــش یکــی از بهترین های 
تیم ملی بود. شــاید هیچ ســالی به 
اندازه 2021 برای علی در لباس تیم 
ملی خوش یمن به نظر نمی رســید. 
او گل هــای حســاس و نمایش های 
درخشانی در تیم ملی داشت اما در رده 
باشگاهی اصال فوق العاده نبود. علی در 
این سال باالخره انگلیس را ترک کرد 
و راهی هلند شد تا در کشوری که قبال 
توانسته بود آقای گلی اش را به دست 
بیاورد، پیراهن فاینورد را به تن کند. 
جهانبخش در فاینورد بسیار خوب و 
ایده آل شــروع کرد اما نتوانست این 
روند را ادامه بدهد. علــی این اواخر 
حتی تجربه نیمکت نشین شدن در 

این باشگاه را هم داشت.
بلژیک؛ فانتزی و تمام کننده

علی قلــی زاده که ایــن روزها در 
ترکیب شارلروا می درخشد، باالخره 
حقش را از تیم ملــی گرفت و در یک 
ســال اخیر، مهره ثابت این تیم بود. 

او در ترکیب تیم باشــگاهی اش هم 
سال بسیار خوبی را ســپری کرد و با 
دریبل های دیدنــی و حتی گل های 
تماشایی اش، همچنان مهره محبوب 
هواداران این باشگاه ماند. کاوه رضایی 
در این ســال میالدی به ســراغ یک 
تجربه جدید رفت و به باشــگاه لوون 
منتقل شد. چند مصدومیت اما اجازه 
نداد که او به درخشش در ترکیب این 
باشــگاه ادامه بدهد. برخالف علی، 
سال گذشته ســال چندان ایده آلی 

برای کاوه به حساب نمی آمد.
چین؛ بدشانس مثل مرتضی

مرتضــی پورعلی گنجی بخش 
مهمی از ســال بیست بیست و یکم 
را در بیمارســتان ســپری کرد. او 
با یک مصدومیت بســیار شــدید 
روبه رو شد تا نتواند بازی های زیادی 
برای شــنزن در ســوپرلیگ چین 
انجام بدهــد. پورعلی گنجی با این 
مصدومیت شــدید، چنــد اردوی 
متوالی تیــم ملی را هم از دســت 
داد. شــرایط مرتضــی البتــه این 
اواخر کمی بهتر شــده و رفته رفته 
آمادگی بازگشت به زمین را به دست 
می آورد. ســال 2022 سال بسیار 
مهمی برای این مدافع خواهد بود. او 
امیدوار است در این سال دوباره در 
ترکیب ثابت تیم ملی به میدان برود.

کرواسی؛ ثبات صادق
صــادق محرمی دیگــر در لیگ 
کرواســی جا افتاده و بعید است که 
فعال برنامه ای بــرای ترک این لیگ 
داشته باشــد. او همچنان در سمت 
راست خط دفاعی دیناموزاگرب به 
میدان می رود و این اواخر مهره ثابت 
تیم ملی هم بوده است. صادق البته 
همچنان در همه دیدارهای دینامو 
به زمین نمی رود و بخشی از هر فصل 
را روی نیمکت سپری می کند. او در 
سال گذشته میالدی تنها ایرانی لیگ 
کرواسی نبود. چراکه یونس دلفی هم 
در این لیگ و باشگاه اچ ان کی گورسیا 
حضور داشت. با این حال یونس اصال 
فرصت خاصی برای درخشــیدن در 
ترکیب این تیم به دســت نیاورده و 
رفتن به فوتبال کرواسی فعال اتفاق 

خوبی برای او نبوده است.
دانمارک؛ تولد دوباره

رفتن به وایله دانمــارک در نگاه 
اول، تصمیــم بســیار عجیبی برای 
ســعید عزت اللهی بود امــا ملحق 
شــدن به فوتبال دانمارک به مرور 
زمان، شرایط بســیار مطلوبی برای 
این بازیکن به وجود آورد. این شرایط 
تاثیرش را روی کیفیت فنی ســعید 
در تیم ملی هم نشان داد. او در وایله 
بازی های بســیار خوبی را به نمایش 
گذاشته و در یک سال اخیر، همیشه 
مهره ای ثابت و بدون تغییر در میانه 
میدان ایــن تیم بوده اســت. به نظر 
می رسد سعید این روزها در فرم بسیار 
خوبی قرار دارد و آماده است تا خیلی 
زود به باشگاه بزرگ تری ملحق شود.

یونان؛ سه تفنگدار
هر سه فوتبالیســت ایرانی لیگ 
یونان، بــرای یــک باشــگاه بازی 
می کنند. کریم انصاری فرد و احسان 
حاج صفی که زمانــی در پانونیوس 
هم هم تیمی بودند، حــاال در آ. اک 

آتن یک تیم مشترک دارند و میالد 
محمدی هــم اخیرا به این باشــگاه 
ملحق شده است. در بین این سه نفر، 
کریم ستاره مهم تیم به شمار می رود 
و احسان هم معموال یک بازیکن ثابت 
برای این تیم است اما میالد محمدی 
در بخشــی از یک ســال گذشته، با 
نیمکت نشینی نیز روبه رو شده است. 
در مجموع میالد هنوز نتوانسته در 
تیم جدید انتظارات را برآورده کند. 
تجربه باالی کریم و احســان اما به 

کمک این تیم یونانی آمده است.
پرتغال؛ مهارنشدنی مثل مهدی

آمــار مهــدی طارمی در ســال 
2021 میالدی، با اختــالف از همه 
فوتبالیســت های ایرانی دیگر بهتر 
به نظر می رسد. او در یک سال اخیر، 
بیشتر از هر بازیکنی در لیگ پرتغال 
موفق به گل زنی شده و به لحاظ پاس 
گل هم شرایط فوق العاده ای داشته 
است. مهدی در آخرین ماه سال، در 
اوج نبود و اگر گل زنی هایش را ادامه 
می داد، بــه رکــوردی خیره کننده 
می رســید. با این حــال گل زنی به 
بنفیکا، پایان بسیار خوبی برای سال 
2021 مهدی خواهد بود. ستاره ای 
که حتــی می توانــد در بزرگ ترین 
باشگاه های فوتبال دنیا هم به میدان 
برود. مهدی در این ســال گل نامزد 
جایزه پوشــکاش را هم وارد دروازه 
چلســی کــرد و موفق شــد دروازه 
یوونتوس را هم باز کند. درخشــش 
طارمی، ســتاره های ایرانی زیادی را 
راهی لیگ پرتغال کرد. برخی از آنها 
مثل علی علیپور حتــی فیکس هم 
شدند اما انتظارات را برآورده نکردند. 
بعضی ها هــم مثل بیرانونــد هنوز 
نتوانســته اند جای ثابتی در ترکیب 
برای خودشان به دست بیاورند و در 
بسیاری از مســابقات نیمکت نشین 
هستند. شــرایطی که برای محمد 

محبی و پیام نیازمند هم به وجود آمده 
است. پیام البته این اواخر در ترکیب 
یک دیدار جــام حذفی برای تیمش 
بازی کرد و با مهار دو پنالتی، نشــان 
داد که انگیزه های بسیار زیادی برای 

درخشیدن در لیگ پرتغال دارد.

قطر؛ آماده جام جهانی
بیشترین تعداد لژیونرهای ایرانی 
در قطر حضور دارند و در سال منتهی 
به جام جهانی در این کشور، این اتفاق 
بسیار مثبتی به نظر می رسد. رامین 
رضاییان در السیلیه ســال خوبی را 
سپری کرد و بازیکن ثابت این تیم بود. 
فوتبالیستی که همواره در نقش های 
هجومی هم برای تیمش درخشیدند 
و فراتر از یک مدافع کناری برای این 
باشگاه بوده اســت. حسین کنعانی و 
شجاع خلیل زاده هم مهره هایی کامال 
فیکس برای االهلی و الریان بوده اند. 
مهرداد محمــدی اما بخش مهمی از 
سال 2021 را در مصدومیت سپری 
کرد و نتوانست به العربی کمک کند. 
فرشید اســماعیلی به جای مهرداد 
به این تیم پیوســت و هنوز عملکرد 
فوق العــاده ای در این تیم نداشــته 
است. امید ابراهیمی هم در الوکره یک 

مهره ثابت بوده است. فوتبال ایران دو 
نماینده هم در دســته های پایین تر 
فوتبال قطــر دارد. پژمان منتظری و 
مهرداد پوالدی در سطح دوم فوتبال 
این کشور به میدان می روند و همگی 
مهره های بسیار مهمی برای تیم شان 

هستند.
روسیه؛ دیگر برو سردار

ســردار بــاز هــم یــک ســال 
موفقیت آمیــز دیگــر را در فوتبال 
روســیه تجربه کرد. او در این سال 
میالدی دوباره با زنیت قهرمان لیگ 
روسیه شد و در لیگ قهرمانان اروپا 
هم به میدان رفت. این آخرین فصل 
قرارداد آزمون با زنیت است و به نظر 
می رسد این بازیکن باالخره در آستانه 
ترک این باشگاه قرار گرفته باشد. از 
لیون فرانســه به عنوان جدی ترین 
مشتری ســردار نام می برند. حتی 
گفته می شود که توافق نهایی حاصل 
شده و سردار در شروع فصل آینده با 
یک قرارداد آزاد راهی باشگاه لیون در 
فوتبال فرانسه خواهد شد. این اتفاق 
می توانــد یک تحول بســیار مثبت 
برای آزمون در مســیر پیشرفت به 

وجود بیاورد.
ترکیه؛ این سه نفر

محمد نادری در ســال 2021 به 
تازه واردترین فوتبالیست ایرانی لیگ 
ترکیه تبدیل شد. او با ترک استقالل 
به آلتای اسپور در لیگ ترکیه پیوست 
و سال خوبی را هم در این تیم پشت 
سر گذاشت. ســالی که البته پایان 
خوبی برای نادری نداشــت. مجید 
حســینی هم دیگــر در لیگ ترکیه 
ماندگار شده و به نظر می رسد دیگر 
قصد ترک این لیگ را در ذهن ندارد. 
مجید در ســوپرلیگ ترکیه در خط 
دفاعی کایسری اســپور بــه میدان 
می رود. کایســری در این فصل یک 
ایرانی دیگر را هــم به جمع نفراتش 
اضافه کرد و با علــی کریمی قرارداد 
بست. بازیکنی که البته درگیر چند 
مصدومیت و بدشانســی هم شد و 
نتوانســت ســال موفقیت آمیزی را 

پشت سر بگذارد.
اوکراین؛ خط آتش

للهیــار  شــهاب زاهــدی و ا
صیادمنش در خط حمله باشــگاه 
زوریا توفان به پا کردند و یک ســال 
درخشــان را پشت ســر گذاشتند. 
این دو نفر توانستند گل های زیادی 
برای زوریا به ثمر برسانند. حاال اللهیار 
رســما با هواداران زوریا وداع کرده 
و آماده بازگشــت بــه فنرباغچه در 
فوتبال ترکیه است. این ستاره ایرانی 
رویاهای بزرگی برای آینده فوتبالش 

در ذهن دارد.
امارات؛ احمدمهدی

هم احمد نوراللهــی و هم مهدی 
قایدی در اولیــن ماه های بازی برای 
االهلی، موفق به زدن سوپرگل برای 
این تیم شدند. قایدی با دریبل های 
دیدنی و احمد با یک شــوت راه دور، 
گل های زیبایی برای قرمزها به ثمر 
رساندند. با این وجود انتظارها از این 
دو نفر بیشــتر بوده و آنها همچنان 
نتوانســته اند همه انتظارهــا را در 
فوتبال امارات برآورده کنند. انتظار 
مــی رود 2022 ســال درخشــش 
جدی تــر و عمیق تر ایــن دو نفر در 

فوتبال امارات باشد. 

اتفاق روز

وقتــی مصاحبه توفانــی روملو لوکاکو در لندن منتشــر شــد و 
ســروصدای زیادی به پا کرد، همه در انتظــار واکنش احتمالی 
طرفداران اینترمیــالن بودند. لوکاکو در این مصاحبه، رســما 
اعالم کرد که خواهان بازگشــت به اینتر است. او در حالی که با 
قراردادی حدود صد میلیون یورو به چلسی ملحق شده، از عشق 
و عالقه اش به هواداران اینتر صحبت کــرده و حتی در بیوی 
فیس بوکش عبارت اینتر را قرار داده است. همه انتظار داشتند 
بعد از چنین اتفاقی، هواداران اینتر هم به این ستاره ابراز عالقه 
کنند اما اتفاق کامال متفاوتی رخ داده و اینتری ها با یک بنر، 
واکنش شان به این اتفاق را نشان داده اند. آنها برای لوکاکو 
نوشته اند:»کســانی که در توفان کنارمان نماندند، مهم 

نیستند. ما باران را با آنها ســهیم نمی شویم«. این صحبت، اشاره 
مستقیمی به میل و رغبت لوکاکو برای ترک اینتر در شروع فصل 
بود. روملو نقش مهمی در قهرمانی سری آ داشت و اینتر را درست 
بعد از یک دهه، روی سکوی اول فوتبال ایتالیا قرار داد. با این حال 
او ناگهان تصمیم گرفت تیمش را تغییر بدهد و راهی لندن شود تا 
برای باشگاه سابقش چلسی بازی کند. لوکاکو فشار زیادی 
به اینتر آورد تا با پیشنهاد چلسی موافقت کنند 
و این اتفاق هم ســرانجام رخ داد. با این حال 
فقط چند ماه بعد، او از این تصمیم پشیمان 
شده و سودای بازگشت به ایتالیا را در سر 
دارد. برخورد درســت با اظهارنظری تا 
این حد غیرحرفــه ای، فقط در فوتبال 
اروپا دیده می شود. از یک سو باشگاه 
چلسی با وجود تقابل بسیار حساس و 
تعیین کننده با لیورپول، نام لوکاکو 
را در فهرست این مسابقه قرار نداد 
و در نهایت هم برنده این نبرد نشد. 

اینتری ها هم با جمله قصارشــان، ثابت کردند که برای چنین بازیکنی سرودست 
نمی شــکنند. حاال تصور کنید که این اتفاق در فوتبال ایران رخ می داد. آن وقت ار 
یک طرف بعید به نظر می رسید که باشــگاه برخوردی با بازیکنش انجام بدهد. به 
خصوص اگر پای یک بازی حساس وسط بود تحت هیچ شرایطی این برخورد صورت 
نمی گرفت. از سوی دیگر طرفداران باشــگاهی که این بازیکن در موردش صحبت 
کرده هم چنان برای او سرو دست می شکســتند و برایش غش و ضعف می کردند 
که باشــگاه همین فردا برای خرید بازیکن دست به کار می شــد. در همین فوتبال 
بازیکنانی داشتیم که با بوسیدن لوگوی تیم شــان، ژست تعصب می گرفتند اما به 
محض روبه رو شدن با اولین پیشنهاد خارجی، لوگوی تیم بعدی شان را هم غرق در 
بوسه کرده اند. همین ستاره ها در اولین فرصت و بعد از جمع کردن دالرها، دوباره 
به ایران برمی گردند و دوباره سروصدا به راه می اندازند و ادای تعصب را درمی آورند. 
چقدر تلخ و گزنده است که حافظه اهالی فوتبال در ایران به شدت کوتاه مدت است. 
اینجا همه فراموش می کنند که چه کســانی در توفان تنهای شان گذاشتند. اینجا 
همه فراموش می کنند که تیم فینالیست آسیا، چطور خالی از بازیکن شد. آن وقت 
با سالم و صلوات، بازیکن را برمی گردانند و برایش هورا می کشند. باور کنید دیگر از 
این تلخ تر نمی شود که ما، دوباره به افرادی امید می بندیم که همیشه آماده گذشتن 

و رفتن پیوسته هستند.

درباره بازیکنی که با یک  مصاحبه منفور شد

فرار ی توفان، شریک باران

در سالی که گذشت، 
علی جهانبخش یکی از 

بهترین های تیم ملی بود. 
شاید هیچ سالی به اندازه 
2021 برای علی در لباس 

تیم ملی خوش یمن به 
نظر نمی رسید. او گل های 

حساس و نمایش های 
درخشانی در تیم ملی 

داشت اما در رده باشگاهی 
اصال فوق العاده نبود

لیون فرانسه به عنوان 
جدی ترین مشتری سردار 

نام می برند. حتی گفته 
می شود که توافق نهایی 
حاصل شده و سردار در 

شروع فصل آینده با یک 
قرارداد آزاد راهی باشگاه 

لیون در فوتبال فرانسه 
خواهد شد
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 یزدانی و کودایی
 چهره های برتر سال ایران

خبرگزاری »EFE« اسپانیا با انتشار گزارشی 
به معرفی چهره های برتر ایران در ســال گذشته 
میالدی )2021( پرداخته اســت. حسن یزدانی 
قهرمان کشتی آزاد جهان و زهره کودایی دروازه بان 
تیم ملی فوتبال کشورمان که در صعود تاریخی تیم 
ملی به جام ملت های آسیا ســهم بسزایی داشت، 
به عنوان چهره های برتر ایران شــناخته شده اند. 
در بخشی از این گزارش درباره این دو ستاره آمده 
است:»اتحادیه فوتبال اردن پس از شکست تیم زنان 
خود مقابل ایران در ضربات پناتی در مرحله انتخابی 
جام ملت های آسیا، جنسیت زهره کودایی دروازه بان 
ایران را زیرســوال برد. تهران در پاسخ به اتهامات 
وارده، خیابان های خود را پر از پوسترهایی در دفاع 
از کودایی با عبارت »دختر قهرمان« کرد. حســن 
یزدانی پس از پیروزی بر دیوید تیلور آمریکایی در 
مسابقات کشتی قهرمانی جهان 2021 که در ماه 
اکتبر در شهر اسلو برگزار شد، شاهد نصب تصاویری 
از خودش در خیابان های اصلی تهران بود. پس از سه 
باخت متوالی یزدانی مقابل تیلور، این کشتی گیر 
ایرانی موفق شد همتای آمریکایی اش را شکست 
دهد و در دســته منهای 86 کیلوگرم کشتی آزاد 
صاحب مدال طال شود که باعث خوشحالی مردم 
کشورش شــد.« ورزش ایران پر از ستاره  است اما 
یزدانی و کودایی هر دو شایســته حضــور در این 

گزارش هستند. 
    

شروع جام کوثر با 16 تیم
مسابقات لیگ برتر تکواندوی بانوان از پنجشنبه 
فصل جدید خود را آغاز می کند. در همین راســتا 
دیدارهای هفته اول و دوم هفدهمین دوره جام کوثر 
»یادواره شهیده شاخص ورزش کشور بانو شیرین 
روحانی راد« با حضور 16 تیم، روزهای پنجشنبه و 
جمعه )16 و 17 دی ماه( در فدراسیون تکواندو برگزار 
می شود. هشت تیم آترا، اوج، باشگاه فتح صدر البرز 
)رتاآ(، پایگاه سالمتی رها، هیات تکواندوی استان 
خوزستان، هیات تکواندوی استان کرمانشاه، هیات 
تکواندوی استان مازندران و هیات تکواندوی دورود 
در گروه اول قرار دارند که روز پنجشنبه با یکدیگر به 

رقابت می پردازند.
تیم های آینده سازان لوازم خانگی کن، شرکت 
رهنما تجارت آراز امین )رتــاآ(، لوازم خانگی کن، 
لوکس شمشــیری یاس، هیات تکواندوی استان 
فارس، هیات تکواندوی استان قم، هیات تکواندوی 
استان کرمان و هیات تکواندوی استان هرمزگان در 
گروه دوم روز جمعه 17 دی ماه به مصاف یکدیگر 

می روند.

دیدار فرنگی کار پناهنده با دبیر
علی ارســالن یکی از فرنگی کاران ملی پوش 
ایران و دارنده مدال برنز بزرگســاالن آســیا که 
چندین مدال رنگارنگ جوانان و نوجوانان جهان 
و آســیا را نیز در کارنامه دارد، پس از ناکامی در 
رسیدن به دوبنده تیم ملی تصمیم گرفت، ملیت 
خود را تغییر دهد تا شاید شانسی برای رسیدن 
به مدال جهانی و یا المپیک 202۴ داشته باشد. 
وی قصد دارد برای کشــور صربســتان کشتی 
بگیرد. در همیــن ارتباط دیروز نشســتی بین 
ارسالن و علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی 
در محل این فدراســیون برگزار شد. دبیر در این 
نشست خطاب به ارســالن گفت:»شما عضوی 
از جامعه  بزرگ کشتی ایران هستید و به این آب 
و خاک تعلق دارید و مــا نیز پیگیری های الزم را 
از همه نظر در رابطه با وضعیت کشــتی شــما 
انجام خواهیم داد. ارســالن نیز در این جلســه 
گفت:»خود را عضوی از جامعه  بزرگ کشــتی 
ایران می دانم و به ایــن آب و خاک ِعرق ویژه ای 
داشــته و مدیون مردم عزیز کشــورم هستم و 
حتی قرار شــده که حداقل پنج روز در ماه را در 
ایران حضور داشته باشم و تمریناتم را در کشورم 
پیگیری کنم.« وی در ادامه گزارشــی در مورد 
وضعیت خود در کشور صربســتان و باشگاهی 
که قــرار اســت در آن تمرین و کشــتی بگیرد 
به رییس فدراســیون کشــتی ارائه داد. رییس 
فدراسیون کشتی نیز در پایان این جلسه گفت:»با 
صحبت هایی که با این پسر با اخالق کشتی ایران 
انجام دادیم، قرار شــد که فدراسیون در جریان 

برنامه های علی ارسالن باشد.« 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آریا رهنورد

آریا طاري 

نگاهی به عملکرد لژیونرهای ایرانی در سال 2021
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