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کاوه رضایی این روزها دوباره 
بخشی از تمرین های استقالل 

است و به زودی اولین نمایش اش 
را هم در این تیم خواهیم دید. او 
که از استقالل به بلژیک رفته بود، 
این کشور را برای پیوستن به تیم 

سابقش ترک کرد. این انتقال بعد 
از مدت ها حرف و حدیث سرانجام 
رسمی شــد تا رضایی مشکلی 
برای همراهی تیمش نداشــته 

باشد. در این چند سال، نفرات 
دیگری هم از لیگ های خارجی به 
استقالل برگشتند. بازیکنانی که 
بعد از ترک استقالل، تجربه های 
متفاوتی به دست آوردند و بعد از 
این تجربه ها، دوباره پیراهن آبی 

را به تن کردند.

آندرانیک تیموریان
تیموریــان بعد از تــرک فوتبال 
انگلیس، یک فصل برای تراکتور به 
میدان رفت و بعد از آن، راهی استقالل 
شد و روزهای جذابی را در این باشگاه 
پشت ســر گذاشــت. او دو فصل در 
عضویت این باشگاه بود و با استقالل 
به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا هم 
رسید. تیموریان پس از آن با پیشنهاد 
الخریطیات روبه رو شد و یک فصل را 
در سطح اول فوتبال قطر سپری کرد. 
بعد از یک سال اما این بازیکن دوباره به 
تهران برگشت و برای آبی ها به میدان 
رفت. او این بــار دو فصل در عضویت 
استقالل بود و در این دو سال 48 بازی 
برای این تیم انجام داد. تیموریان در 
حضور دوباره اش در اســتقالل نیز 
یک ســتاره جنگجو و آماده به نظر 

می رسید.

فرهاد مجیدی
بعد از ترک غیرمنتظره استقالل 
برای پیوستن به الغرافه، فرهاد فقط 
یک فصل در فوتبال قطر باقی ماند و 
سپس به استقالل برگشت. او در میانه 
راه لیگ دوازدهم به استقالل پیوست 
و تا پایان فصل 22 بازی برای این تیم 
انجام داد و جام قهرمانی لیگ را باالی 
سر برد. چند هفته بعد از شروع لیگ 
ســیزدهم اما مجیدی با یک تصمیم 
کامال غیرمنتظره دیگر، برای همیشه 
از دنیای بــازی خداحافظــی کرد و 
استوک ها را آویخت. او بعدها به عنوان 
مربی با استقالل قهرمان لیگ برتر شد. 
هرچند که باز هم جدایی در مسیر او و 

استقالل قرار داشت.

پژمان منتظری
در قامت یک ســتاره از استقالل 
رفت و برای ام صالل و االهلی بازی کرد. 
پژمان در طول چند سال بازیکن بسیار 
موفقی در لیگ قطر بود. او در حضور 
دوباره در استقالل، دو سال در این تیم 
باقی ماند و 40 بازی برای آبی ها انجام 
داد. منتظری در این سال ها همیشه 
یکــی از محبوب تریــن چهره های 
هواداران استقالل بوده است. او البته 
بعد از آن دو فصل از استقالل جدا شد و 

دوباره به لیگ قطر برگشت.

روزبه چشمی
روزبه بعد از هفــت فصل حضور 
در اســتقالل، به پیشنهاد قطری اش 
پاسخ مثبت داد و راهی باشگاه ام صالل 
شــد. دوران حضور در قطــر اما این 
بازیکن را از فکر بازگشــت دوباره به 
تیم موردعالقه جدا نکرد. چشــمی 
فصل گذشته دوباره به فوتبال ایران 
برگشــت و برای اســتقالل فرهاد به 
میدان رفت. بازگشتی خوش یمن که 
منجر به قهرمانی این تیم در لیگ برتر 
نیز شــد. با این وجود خود چشمی به 
لحاظ فردی آمار و عملکرد درخشانی 
در فصل گذشته نداشت و حتی برخی 
از بازی های تیم را نیز از روی نیمکت 
تماشا کرد. خیلی ها تصور می کردند 
چشمی در این فصل از استقالل جدا 
می شود اما برخالف دانشگر و سیاوش 
یزدانی، او در تیم باقی ماند تا در فصل 

جدید احتماال در ترکیب ثابت آبی ها 
قرار بگیرد. فرهاد در مقطعی از فصل 
گذشته چشــمی را به پست هافبک 
برگرداند اما انتظار مــی رود او در این 
فصل به عنوان یــک مدافع برای تیم 

ساپینتو به زمین برود.

مجتبی جباری
مجتبی جباری فوتبالیست عجیب، 
کم نظیر و متفاوتی بود. بازیکنی که بعد 
از سال ها حضور در استقالل برای مدتی 
این تیم را به مقصد سپاهان ترک کرد 
اما در لباس تیم اصفهانی دوام نیاورد و 
خیلی زود از این تیم جدا شد. جباری 
بعد از ترک ســپاهان به قطر رفت و 
چندین فصل برای االهلی در این کشور 
توپ زد. در دوران حضور شــفر روی 
نیمکت استقالل اما این بازیکن دوباره 
به ایران برگشــت تا آخرین روزهای 
بازی را در استقالل سپری کند. در آن 
مقطع اما همه می دانستند که مجتبی 
دیگر پا به سن گذاشته و به لحاظ فنی 
هیچ شباهتی به آن ستاره سابق ندارد. 
جباری برای چند مسابقه در ترکیب 
تیم قــرار گرفت و ســپس از فوتبال 
خداحافظی کرد. گفته می شد که او 
در همان تیم دستیار شفر می شود اما 
این فرصت در نهایت به فرهاد مجیدی 

سپرده شد.

کرار جاسم
اولین مقطع حضور کرار در استقالل 
به شدت پیچیده و عجیب بود. خیلی ها 
از آن مقطع فقط دعــوای معروف با 
مجتبی جباری را به یاد می آورند. کرار 
در همان فصل از استقالل جدا شد و به 
شاهین بوشهر رفت. او مدتی هم برای 
عجمان امارات و نجف عراق بازی کرد 
و سپس دوباره به استقالل برگشت. 
این بازگشت هم اصال موفقیت آمیز 
نبود. او بعد از یک فصل از استقالل جدا 
شد و مثل همیشه بی نظمی، تاخیر و 
عصبانیت قابل توجهی نیز با خودش 

داشت.

انحالل امید

درســت در روزهایــی که خبــر قراردادهای 
میلیــاردی در فوتبال و حتی دســتمزد نجومی 
برخی مدیران باشگاه ها در فوتبال ایران به گوش 
می رســد، باشــگاه های فوتبال بانوان در آستانه 
نابودی قرار گرفته اند. حاال نوبت باشگاه ذوب آهن 
است که تیم بانوانش را در یک قدمی انحالل قرار 
بدهد. البته که نامه رسمی انحالل هنوز به اعضای 
این باشگاه نرســیده اما احتمال چنین تصمیمی 
بسیار زیاد خواهد بود. دلیل این اتفاق هم در نوع 
خودش جالب اســت. اینکه کمک فدراسیون به 
باشــگاه ها برای تیمــداری در رده بانوان در این 
فصل به شــکل قابل توجهی کاهــش پیدا کرده 
است. اینکه فدراســیون فوتبال چنین تصمیمی 
بگیرد بحث برانگیز به نظر می رسد. چراکه اساسا 
انتظار می رود فدراســیون حامی فوتبال بانوان 
باشد. با این حال اینکه خود باشگاه ها برای انجام 
چنین کاری تنها چشــم انتظار کمک فدراسیون 
هســتند نیز بســیار قابل نقد خواهد بود. ظاهرا 
باشگاه ها به این کار به چشم مسئولیت اجتماعی 
نگاه می کنند و متوجه نیستند که این یک ضرورت 
بزرگ در دنیــای فوتبال اســت. همین حاال اگر 
باشگاهی تیم بانوان نداشته باشد، نمی تواند مجوز 
حرفه ای ای.اف.ســی را دریافت کند. دیر یا زود 
ذوبی ها نیز به این فکــر خواهند افتاد. آنها روزی 
که به فوتبال بانــوان برمی گردند که ناچار به رقم 

زدن این بازگشت باشند!

به عقب برنگرد مربی! 
در روزهای گذشــته زمزمه هایی در خصوص 
دعوت از یک بازیکن قدیمی به تیم ملی والیبال به 
گوش می رسد. خبر عجیبی که معلوم نیست از کجا 
آمده اما برخی منابع نزدیک به تیم ملی، آن را تایید 
کرده اند. گفته می شود این بازیکن محمد موسوی 
خواهد بود. چراکه معروف از تیم ملی خداحافظی 
کرده و نفراتی مثل غفور و قائمی هم رابطه چندان 
خوبی با فدراســیون ندارند. بازگشت موسوی به 
این تیم، در نوع خودش عجیب خواهد بود. چراکه 
تیم ملی والیبال کامال جوان شــده و راه خودش را 
پیدا کرده اســت. بازیکنان سرعتی زنی مثل جلوه 
نیز عملکرد بسیار خوبی در این تیم داشته اند. در 
چنین شرایطی بازگشت یک بازیکن از نسل قبلی 
نه تنها به تیم ملی کمک نمی کند، بلکه آسیب زننده 
نیز خواهد بود. عطایی با این تصمیم، تنها به عقب 
برمی گردد و روند استفاده از ستاره های تازه نفس 
را با مشکل روبه رو می کند. نسل تازه والیبال ایران، 
شایسته فرصت بهتر و بیشــتری هستند. نفرات 
قبلی برای سال ها عضو این تیم بودند و والیبال حاال 
به هوای تازه نیاز دارد. عطایی با این تصمیم، نشان 
می دهد که اصال آینده نگری را به عنوان یک پروژه 

جدی برای والیبال مدنظر قرار نمی دهد. 
    

داستان یک تبعیض
وقتــی مشــکالت ســربازی بــرای خروج 
ستاره های فوتبال از کشــور به اوج رسید، قانونی 
تصویب شــد که به بازیکنان لیــگ برتری تا 28 
ســالگی و به بازیکنــان تیم ملی تا 30 ســالگی 
معافیت موقت از خدمت داده می شــد. ســوال 
بزرگ اینجاســت که چــرا چنیــن قانونی فقط 
بایــد در فوتبال به اجرا دربیاید؟ ســتاره ای مثل 
امین اســماعیل نژاد در ســال های گذشته بارها 
به اردوهای تیم ملی دعوت شده بود اما به خاطر 
مشکل سربازی نمی توانست از کشور خارج شود. 
نتیجه این اتفاق هم به تعویق افتادن درخشش او 
در تیم ملی تا 26 سالگی بود. چه کسی پاسخگوی 
هدر رفتن استعدادهایی است که به خاطر اجبار 
به ماندن در کشور، فرصت های خوب خارجی را از 
دست می دهند؟ این مشکل، بسیاری از رشته های 
ورزشی را تهدید می کند. چرا فوتبال باید چنین 
فرصتی برای ورزشکارها فراهم کند اما این اتفاق 
در رشــته های دیگر رخ نمی دهد؟ این چیزی به 
جز یک تبعیض آشکار نیســت. اولین قدم برای 
رییس جدید کمیته ملی المپیک بعد از انتخابات، 
باید سروسامان دادن به این وضعیت باشد. هیچ 
مشکلی ایجاد نخواهد شد اگر با یک قانون جدید، 
دوران سربازی برای ستاره های ورزشی نیز مدتی 

به تعویق بیفتد و کمی دیرتر انجام شود.

ورزش بانوان

منهای فوتبال

مجتبی جباری فوتبالیست 
عجیب، کم نظیر و متفاوتی 

بود. بازیکنی که بعد از 
سال ها حضور در استقالل 

برای مدتی این تیم را به 
مقصد سپاهان ترک کرد اما 
در لباس تیم اصفهانی دوام 

نیاورد و خیلی زود از این 
تیم جدا شد

آریا    طاری 

چند ســال بعد از ماجرای معــروف »خیریت«، مهدی 
طارمی در مصاحبه ای تازه به داستان آن محرومیت دردناک 
برای پرسپولیس واکنش نشــان داده است. شاید خیلی ها 
انتظار دارند که حداقل در لحن طارمی، نوعی پشیمانی در 
این ارتباط وجود داشته باشد اما ظاهرا این بازیکن اصال از آن 
ماجراها ناراحت نیست و احساس پشیمانی نیز ندارد. طارمی 
بعد از همه این سال ها، دلیل محرومیت سنگین پرسپولیس را 
دروغ های باشگاه به فیفا می داند و مدعی است که خودش هیچ 
نقشی در این ماجرا نداشته است. در این صورت عجیب نیست 

که فیفا برای شخص خود او چهار ماه محرومیت در نظر گرفت؟ 
بد نیست که روند آن ماجرا را کمی با هم مرور کنیم. داستان از 
این قرار بود که مهدی طارمی به ساختمان باشگاه پرسپولیس 
رفت و برای فصل جدید با این تیم به توافق رسید. حتی مدیران 
باشگاه هم رسما خبر این توافق را اعالم کردند. صبح روز بعد 
اما این بازیکن در معیت رامین رضاییان راهی ترکیه شد و با 
ریزه اسپور ترکیه قرارداد بست. طارمی انتظار جو وحشتناک 
هوادارها در فضای مجازی علیه خودش و رامین را نداشــت 
و تا حدودی از این موضوع شــوکه شد. همزمان با این اتفاق، 

حسین هدایتی که آن سال ها نقش عابربانک را برای باشگاه 
بازی می کرد، دست به کار شد و با وعده های میلیاردی طارمی 
را برای بازگشــت مجاب کرد. مهدی برخالف رامین حتی 
صبر نکرد تا برای فسخ قرارداد با تیم ترکیه ای به توافق برسد. 
او بالفاصله راهی ایران شــد و خیلی زود هم به ترکیب ثابت 
پرسپولیس رسید. جالب اینکه طارمی در مصاحبه تازه، مدعی 
شده که اصال کلمه خیریت را در واکنش به آن محرومیت به 
کار نبرده و فقط جمله پندار خمارلو را تکرار کرده است. همه 
کسانی که آن ویدئو را دیده باشند اما خوب می دانند که خود او 
برای اولین بار از چنین عبارتی استفاده کرد و بعدها به »آقای 

خیریت« فوتبال ایران مشهور شد! 
مهدی طارمی فوتبالیســت بزرگی است اما چرا به اندازه 
توانایی های واقعی اش دوست داشته نمی شود؟ چرا خیلی 
از بازیکنان معمولی تر از او در فوتبال ایران محبوبیت بیشتری 

دارند؟ پاسخ این سوال ها را باید در رفتار مهدی پیدا کرد. چه 
زمانی که برابر النصر عربستان آن شادی گل جنجالی و عجیب 
را به نمایش می گذارد و تنشی در روابط بین دو کشور به وجود 
می آورد، چه زمانی که در یک موقعیت حساس پنالتی اش را 
چیپ می زند و به هواداران معترض سکوت نشان می دهد، چه 
زمانی که با رفتاری کودکانه از پرسپولیس می رود و تیم را به 
دام محرومیتی سنگین می اندازد و هرگز مسئولیت این رفتار 
غیرحرفه ای را نمی پذیرد و چه زمانی که علیه سرمربی تیم 
ملی موضع می گیرد و علنا روبه روی او می ایستد. طارمی انگار 
دوست دارد همیشه با زنجیری که به ساق های خودش بسته، 
فوتبال بازی کند. حتی همین حاال در پرتغال هم خیلی ها از 
اصرار همیشگی این بازیکن به پنالتی گرفتن عصبانی هستند 
و او را به تقلب متهم می کنند. حیف از بازیکنی با این استعداد 

که همه مسئولیت تصمیم های خودش را هم نمی پذیرد. 

مهدی طارمی و مسئولیتی که نمی پذیرد

ساق  های زنجیرشده! 

اتفاق روز

آیا کریســتیانو رونالدو از یونایتد می رود؟ از شروع فصل نقل و انتقاالت تا امروز 
جواب مشخصی برای این سوال وجود نداشته است. رونالدو در اردوی پیش فصل 
یونایتد حاضر نبود و باالخره بعد از مدت ها تاخیر، به همراه ایجنتش به زمین تمرین 
یونایتد آمد و با اکراه با لباس فصل جدید شیاطین سرخ عکس گرفت. ژرژ مندس این 
بازیکن را به تیم های زیادی پیشنهاد داد اما در این شرایط سنی، تیم ها حاضر به جذب 
کریستیانو نبودند. به هر حال رونالدو هنوز به فکر جدایی است و باید تصمیم نهایی اش 
را در این ارتباط بگیرد. به بهانه احتمال پیوستن او به یک باشگاه جدید، بد نیست به 
مرور یک فهرست رویایی از پرتکرارترین هم تیمی های او در رده باشگاهی بپردازیم.

دروازه بان: ایکر کاسیاس
کاسیاس و رونالدو 228 بار در رئال مادرید در کنار هم بازی کردند و سرانجام با 
جدایی سن ایکر برای پیوستن به تیمی در سرزمین مادری کریستیانو، این ارتباط 
قطع شد. ایکر کاسیاس بدون تردید یکی از بهترین گلرهای تمام تاریخ است. مردی 
که در جریان قهرمانی تاریخی اسپانیا در جام جهانی، کاپیتان این تیم بود و نمایشی 
رویایی در ترکیب ماتادورها داشت. او برای ســال ها در رئال مادرید درخشید و به 

عنوان یک چهره اسطوره ای این باشگاه را ترک کرد.

خط دفاعی: راموس/ فردیناند/ پپه/ مارسلو
همه این چهار نفر تاثیر مهمی در روند درخشش کریس رونالدو در دنیای فوتبال 
داشتند. وقتی او به عنوان یک فوتبالیست جوان راهی یونایتد شد، ریو فردیناند یک 
ستاره باتجربه در این تیم بود و کمک زیادی به رونالدو کرد تا بتواند با فضای بازی 

در این باشگاه خو بگیرد. در بین مدافعان میانی که با رونالدو همبازی بوده اند، هرگز 
نمی توان پپه را نیز از یاد برد. بازیکنی همیشه خشن و پرانگیزه که در تیم ملی نیز 
کنار این ستاره بازی می کرد و رابطه بســیار خوبی با او داشت. راموس هم می تواند 
در سمت راســت خط دفاعی این تیم قرار بگیرد. بازیکنی که در بهترین سال های 
رونالدو در مادرید، کاپیتان این باشگاه بود. بدون گل تاریخی راموس به اتلتیکو در 
آخرین ثانیه ها، اولین قهرمانی این ســتاره با رئال مادرید هرگز اتفاق نمی افتاد. به 
این فهرست باید مارسلو را نیز اضافه کرد. بازیکنی که در 332 بازی در کنار رونالدو 
به میدان رفت. این دو نفر رابطه ای بسیار نزدیک و صمیمی با هم داشتند و در سمت 

چپ رئال مادرید، یک زوج ویرانگر و مرگبار را ساخته بودند.

خط هافبک: ژابی آلونسو/ کروس/ مودریچ/ رایان گیگز
در اختیار داشتن هافبک های درخشان، همیشه برای گل زنی کمک بزرگی به 

رونالدو کرده است. وقتی او راهی رئال مادرید شد، ژابی آلونسو در میانه زمین برای 
این تیم می درخشید. این دو نفر 208 بار به صورت همزمان در ترکیب کهکشانی ها 
قرار گرفتند و نمایش های بســیار خوبی را در کنار هم داشتند. لوکا مودریچ نیز در 
دوران حضور کریس در رئال مادرید، یک ســتاره بی چون و چرا بود. او و رونالدو در 
222 بازی مشترک در رئال مادرید با هم حاضر شدند. مودریچ بعد از جدایی رونالدو 
از رئال، حتی موفق به بردن توپ طال هم شد. تونی کروس هم سال های مشترکی را 
با رونالدو در برنابئو داشت. یک هافبک بی نقص و همیشه دقیق آلمانی که هنوز هم 
در رئال می درخشد و عملکرد فوق العاده ای در این تیم دارد. حتی باال رفتن سن هم 
موجب نشده کروس و مودریچ درخشش همیشگی شان را در زمین مسابقه از دست 
بدهند. نفر چهارم این خط هافبک، رایان گیگز اســت که 207 مسابقه مشترک با 
رونالدو داشته و در اولین سال های حضور کریس در اولدترافورد یک الگو برای او بوده 
است. گیگز در آن مقطع یکی از مهم ترین ستاره های شیاطین سرخ به شمار می رفت.

خط حمله: وین رونی/ کریم بنزما
کریس و رونی 206 بار به صورت همزمان در ترکیب منچستریونایتد زیر نظر سر 
الکس فرگوسن بازی کردند. دو ستاره که خیلی زود به دوستان صمیمی هم در باشگاه 
تبدیل شدند و در کنار هم، لیگ قهرمانان سال 2008 را بردند و چند بار نیز لیگ برتر 
را فتح کردند. وین و رونالدو رابطه پرنوسانی داشتند و چند بار هم به اختالف خوردند 
اما در نهایت بین آنها دوستی بســیار عمیقی وجود داشت. تاثیرات این دوستی در 
نبردهای یونایتد پیدا بود. نکته جالب اینجاست که رونی همیشه با نوعی فداکاری در 
ترکیب برای رونالدو بازی می کرد. بعد از جدایی کریس از یونایتد، تاثیر این بازیکن 
در باشگاه عمیق تر نیز شد. این اتفاق برای کریم بنزما نیز رخ داد. ستاره ای که 342 
بار به صورت همزمان با رونالدو برای رئال بازی کرد و سطح واقعی بازی اش زمانی 
مشخص شد که رونالدو باشگاه را ترک کرد. بنزما بعد از جدایی رونالدو، به تک ستاره 
خط حمله تیم تبدیل شد و حتی توانست رئال را یک تنه قهرمان اروپا کند. این دو نفر 
بهترین مهاجم هایی بودند که در این سال ها در کنار رونالدو بازی کردند. دو ستاره 
تمام عیار که در دوران همبازی بودن با سی.آر سون، موقعیت های زیادی برای این 

ستاره ساختند.

نگاهی به بهترین هم تیمی های کریستیانو در رده باشگاهی

تیم شگفت انگیز آقای رونالدو!

چهره به چهره

آریا     رهنورد

6 بازیکن که از لیگ های خارجی دوباره به استقالل برگشتند

خانه آبی!


