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کار وریا غفوری در اســتقالل 
را دیگر باید تمام شــده بدانیم. 
باشگاه هیچ تالشی برای حفظ این 
بازیکن انجام نداد و غفوری حتی 
در تمرین فوالد نیز آفتابی شد. او 
فصل جدید را با یک چالش متفاوت 
شــروع خواهد کرد. این جدایی 
اما نمی تواند خدشه ای به بهترین 
خاطرات آبی ها از این ستاره وارد 
کند. کاپیتانی که در این ســال ها 
یکی از ستون های کلیدی استقالل 
بود و لحظه هایی فراموش نشدنی 
برای هواداران این باشگاه ساخت. 
بازیکنی که شاید در غیاب رفتار 
صادقانه مدیران باشگاه، چاره ای 
به جز ترک استقالل نداشت اما در 
همه این مدت با تمام وجود برای این 

تیم به میدان رفته بود.

وریا، ارسالن و یک خاطره 
فراموش نشدنی

غفوری در شروع لیگ برتر شانزدهم 
به استقالل ملحق شد. او در اولین بازی 
برای این تیم، زیر نظر علیرضا منصوریان 
روبه روی یکی از تیم های ســابقش در 
فوتبال ایران قرار گرفت. وریا که زمانی 
با لباس نفت تهران توانسته بود از میانه 
میدان دروازه استقالل را باز کند، در اولین 
بازی فصل لیگ شانزدهم مقابل نفت به 
میدان رفت. او مدافع راســت تیمی بود 
که هرایــر مگویان، حســین کنعانی و 
امید نورافکن را در خط دفاعی داشــت. 
بازیکنانی که هیچکدام شان دیگر برای 
اســتقالل به میدان نمی روند. وریا در 
آن مســابقه 72 دقیقه برای استقالل 
بازی کرد و ســرانجام آن نبرد با تساوی 
یک-یک به پایان رســید. جابر انصاری 

اولین گل استقاللی ها در آن جدال را به 
ثمر رساند. جالب است بدانید زننده تنها 
گل نفت در آن نبرد، بازیکنی بود که این 
روزها در عضویت استقالل است. ارسالن 
مطهری در آن مسابقه تنها گل نفت را 

وارد دروازه آبی ها کرد.

جنگ جنگ تا پیروزی
شــش هفته اول فصل برای وریا و 
تیمش بدون حتی یک برد سپری شد. 
آنها اما سرانجام در هفته هفتم، اولین برد 
را جشن گرفتند. استقالل در آن مسابقه، 
به برتری دو-یک روبه روی ذوب رسید 
و وریا غفوری نقش ویژه ای در تصاحب 
آن برتری ایفا کــرد. وریا آن روز در کنار 
رابســون جانواریو، مجید حســینی و 
یعقوب کریمی در خط دفاعی استقالل 
دیده می شد. غفوری در دقیقه 50 پاس 
گل دوم تیمش را به امید ابراهیمی داد. 
این اولین پاس گل وریا در لباس استقالل 
بود. این گل حاشیه امنیت ایده آلی برای 
استقالل به وجود آورد و حتی تنها گل 
مرتضی تبریزی بــرای ذوب، این برد را 
تحت تاثیر قرار نداد. این اولین پیروزی 

وریا در لباس آبی به شمار می رفت.

وقتی ژاوی شکست خورد
بهترین برد استقالل در اولین فصل 
حضور وریا غفوری در این تیم، شکست 
دادن السد در استادیوم آزادی بود. یک 
شب فراموش نشــدنی برای آبی ها که 
ژاوی و هم تیمی هــا را از پلی آف لیگ 
قهرمانان خارج کرد. غفوری البته در 30 
دقیقه اول آن مسابقه مصدوم شد و ادامه 
بازی را از دســت داد اما از روی نیمکت 
شاهد برد هم تیمی ها در ضربات پنالتی 

بود. این مصدومیت روی فرم 
وریا در ادامه فصل 
و به خصــوص در 
لیگ قهرمانان اثر 

گذاشــت. او در آن 
فصل از لیگ قهرمانان 

عملکــرد درخشــانی 
نداشــت و در جریــان 

شکست وحشتناک 6 گله 
روبه روی العین نیز در ترکیب 

تیم به میدان رفت. در مجموع 
اولین فصل حضــور غفوری در 

اســتقالل، یک فصــل رویایی و 

درخشان نبود اما این بازیکن نشان داد 
که پتانسیل زیادی برای درخشیدن و 

ستاره  شدن در استقالل دارد.

و سرانجام... طعم گل! 
17 هفتــه بعد از شــروع لیگ برتر 
هفدهم، وریا غفوری باالخره توانســت 
اولین گلش را در لباس استقالل جشن 
بگیرد. در جریان برد سه بر صفر استقالل 
روبه روی استقالل خوزستان، وریا اولین 
گلش در لباس آبی پایتخت را با یک شوت 
دیدنی با پای راست به ثمر رساند. تیم 
شفر یک برد جذاب را روبه روی حریف 
جنوبی اش جشن گرفت و روحیه بسیار 
خوبی برای ادامه فصل به دســت آورد. 
پنج هفته بعد، وریا این بار با یک ضربه سر 
تماشایی دروازه ذوب آهن را باز کرد اما در 
آن مسابقه اوضاع برای تیم شفر خوب 
پیش نرفت و با وجود گل زنی این مدافع، 
آنها مقابل ذوب شکست خوردند و نتیجه 

ایده آلی به دست نیاوردند. 

قهرمان دربی
لحظه ای که بدون شک وریا هرگز آن 
را در لباس استقالل از یاد نخواهد برد، 
لحظه به ثمر رساندن گل سه امتیازی 
در دربی برگشت لیگ هفدهم بود. آبی ها 
که در مســابقه رفت شکســت خورده 
بودند، نیاز مبرمی به بــردن این دیدار 
داشتند و غفوری تنها گل تیمش را وارد 
دروازه بیرانوند کرد. او آن روز به قهرمان 
بی چون و چرای شهرآورد تبدیل شد و 
نمایشی فوق العاده در ترکیب استقالل 

داشت. این یکی از بهترین بازی های 
غفوری بــرای آبی ها به حســاب 
می آمد. شادی گل او با زدن روی 
رگ های دستش نیز به لحظه ای 
 ماندگار و همیشــگی در ذهن 

هواداران باشــگاه استقالل 
تبدیل شد.

دبل آسیایی
غفوری در آن فصل عملکرد درخشانی 
نیز در لیگ قهرمانان آسیا داشت و زیر نظر 
شفر، در آن تورنمنت فراتر از یک ستاره 
برای استقالل ظاهر شــد. او در همه 10 
مسابقه آسیایی فصل استقالل به میدان 
رفت و هیچ نبردی را از دست نداد. وریا که 
آن روزها در اوج به سر می برد، هم دروازه 
الریان را باز کرد و هم توانســت به الهالل 
عربستان گل بزند. این گل ها در شرایطی 
به ثمر رسیده بودند که او کمی از خط دفاع 
فاصله گرفته بود و به عنوان هافبک برای 
تیمش به میدان می رفت. ماجراجویی 

آبی ها در آســیا، تا 

یک چهارم نهایی نیــز ادامه پیدا کرد و با 
حذف شدن روبه روی السد به پایان رسید. 
دو گل و یک پاس گل در 10 مســابقه، 
عملکرد خوب وریــا در آن فصل از لیگ 

قهرمانان را شرح می داد. 

جام اول
وریا باالخره اولیــن جام قهرمانی را 
در استقالل لمس کرد. این تیم با شفر، 
قهرمان جام حذفی شد و بعد از چند سال 
یک جام را باالی سر برد. به جز نبرد اول 
با گل گهر، غفوری در تک تک دیدارهای 
بعدی جام حذفی برای استقالل به میدان 
رفت. او روبه روی ایرانجوان یک پاس گل 
هم برای تیمش داد و در مسابقه فینال 
با خونه به خونــه، 90 دقیقه در ترکیب 

آبی ها به میدان رفت.

از دبل تا بازوبند
لیگ هجدهم بــرای وریا و تیمش، 
فصل مهمی بود. تنهــا دو هفته بعد از 
شروع فصل، غفوری اولین دبلش را در 
ترکیب استقالل سپری کرد و توانست 
دو بار توپ را از خــط دروازه ذوب آهن 
عبور بدهد. جالب اینکــه او در همین 
فصل روبه روی یــک حریف اصفهانی 
دیگر، تجربه جذاب دیگری به دســت 
آورد و بازوبند کاپیتانی استقالل را به بازو 
بست. با این حال استقالل در ادامه مسیر 
وارد بحران شد و نتوانست نتایج 
دلخواهش را در آن فصل 

به دست بیاورد. 

کاپیتانی که فریاد می زند
وریا از چه زمانی جایگاه امروزی اش 
را در بین استقاللی ها به دست آورد؟ از 
لیگ برتر نوزدهم و به خصوص بعد از 
جدایی استراماچونی. فریادهای او برای 
تهییج بازیکن ها در آن مقطع سخت و 
نفرینی هنوز از ذهن آبی ها بیرون نرفته 
است. در آن فصل وریا بازوبند کاپیتانی 
را به صورت ثابت به دست آورده بود و 
در غیاب اســترا، عمال به مربی پنهان 
تیم نیز تبدیل شده بود. او در بازه زمانی 
9 هفته ای در آن فصل، ســه گل و پنج 
پاس گل را تجربه کرد تا بهترین روزهای 
دوران فوتبالش را پشــت سر بگذارد. 
تالش های فراموش نشدنی این ستاره 
برای حفظ انسجام تیم، هواداران را بیش 
از پیش شیفته غفوری کرد و از او یک 
چهره متمایز برای تیم ساخت. او در جام 
حذفی آن فصل نیز نقش بسیار مهمی 
در فینالیست شدن استقالل داشت. 
بازیکنی که دروازه فجر و ســپاهان را 
باز کرد و در بازی فینــال هم دو پاس 
گل روبه روی تراکتور داد اما نتوانست 
مانع شکست تیم و از دست نرفتن جام 

قهرمانی شود.

پایان باشکوه
آخرین بازی وریا با لباس استقالل، 
فرصت را بــرای رقــم زدن یک پایان 
باشــکوه در اختیار این ستاره قرار داد. 
او باالخره به چیزی که اســتحقاقش 
را داشت رســید و فاتح لیگ برتر شد. 
آخرین قابی که از این ستاره در استقالل 
به جا مانده، قابی با جام قهرمانی است. 
او پایانی درخشــان را برای یک دوران 
موفقیت آمیــز رقــم زد و روزهایــی 
فراموش نشــدنی را با استقالل پشت 
سر گذاشت. این بهترین پایان ممکن 
برای ســتاره محبوب شــماره 21 در 

استقالل بود.
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نبرد صدرنشینی در کاپ آسیا

بعد از دو بازی راحت در کاپ آسیا، امروز تیم ملی 
بسکتبال ایران وارد نبردی تمام عیار خواهد شد. نبردی 
بر سر صدرنشــینی گروه و صعود مستقیم به مرحله 
یک چهارم نهایی کاپ آســیا. در این بازی شاگردان 
سعید ارمغانی از ساعت 15 مقابل ژاپن قرار می گیرند. 
حریفی سخت که از مدعیان صعود به فینال مسابقات 
است. ژاپن مانند ایران در دو بازی نخست خود عملکرد 
درخشانی داشته و قزاقستان و سوریه را با کسب باالی 
100 امتیاز شکست داده است. حاال آنها بعد از پنج سال 
دوباره روبه روی ایران قرار گرفته اند و می خواهند نام آنها 
به عنوان صدرنشین در جدول ثبت شود. آخرین تقابل 
رسمی دو تیم به مسابقات انتخابی جام جهانی 2019 
چین برمی گردد که با برتری ژاپنی ها به پایان رسید.  در 
حال حاضر ژاپن با تفاضل گل بهتر نسبت به ایران به 
صدر گروه تکیه زده است. پرتاب های سه امتیازی و دفاع 
مستحکم ژاپنی ها از نقاط قوت آنها است که کار را ممکن 
است برای تیم ملی کشورمان سخت کند. کارشناسان 
معتقد هستند سامورایی ها در این دوره از مسابقات در 
حمالت و دفاع سرعت باالیی دارند و در کار تیمی بسیار 
خوب عمل می کنند. بنابراین آسمانخراش های ایران 

باید مقابل ژاپن بسیار هوشیار باشند. 

ورزش بانوان رادیودار شد
روز گذشته اتفاق مهمی برای ورزش بانوان رخ داد. 
اتفاقی که باید خیلی زودتر از اینها رقم می خورد. دیروز 
طی مراسمی با حضور انسیه خزعلی معاون امور بانوان 
رییس جمهور، حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان و 
مریم پورکاظمی معاون وی در امور بانوان در کنار برخی 
مسئوالن، مربیان و ورزشکاران رشته های مختلف کانال 
رادیویی ورزش بانوان افتتاح شد. قرار بود در این برنامه 
پیمان جبلی رییس صداوسیما نیز حضور پیدا کند که به 
دلیل حضور در جلسه مهم تری این امکان فراهم نشد! در 
هر حال خزعلی که از افتتاح این کانال رادیویی استقبال 
و ابراز خوشحالی کرد که ورزش بانوان صاحب شبکه ای 
مستقل شده، ابراز امیدواری کرد که در برنامه توسعه 
و تحول سرمایه بیشتری به ورزش همگانی و قهرمانی 
بانوان اختصاص پیدا کند. پخش شــدن مسابقات، 
یکی از درخواست های همیشگی بانوان ورزشکاران 
بوده و هست ولی با توجه به محدودیت ها، باید کانال 

اختصاصی رادیویی را یک حرکت مثبت دانست.
    

مربی خارجی در هندبال بانوان
تیم ملی هندبال بانوان که مســافر لحظه آخری 
بازی های همبستگی کشورهای اسالمی شده، قرار 
است با سرمربی خارجی در این مسابقات به میدان برود. 
طبق اعالم فدراسیون هندبال، مونتسرات پوچه دیاز 
اسپانیایی تا پایان این مســابقات روی نیمکت ایران 
خواهد بود و بعد از آن با توجه به شرایط زمانی و مکانی 
درباره ادامه همکاری با او تصمیم گیری خواهد شد. 
طبق اعالم افسانه دهقانی نایب رییس بانوان فدراسیون، 
قرار است در کنار پوچه دیاز، ظهرابی به عنوان مدیر فنی 
در کنار تیم باشد. با توجه به اینکه ترکیب تیم از قبل 
مشخص بود، اردوی تیم ملی تمرینات را آغاز کردند 
و اکنون در اردو به سر می برند. با توجه به اینکه زمان 
زیادی تا آغاز بازی های کشورهای اسالمی باقی نمانده، 

خبری از بازی  تدارکاتی نخواهد بود. 
    

دومی خدمتی در المپیاد دانشجویان
رقابت های المپیاد دانشــجویان روز گذشته در 
هفت رشــته پیگیری شــد که در یکی از مسابقات 
نتیجه عجیبی رقم خورد. نجمه خدمتی که با حضور 
در المپیک ریو و توکیو یکی از باتجربه ترین تیرانداز 
ایران است، در این مســابقات در رده دوم ایستاد. در 
رقابت های تیراندازی که شرکت 21 دانشگاه برگزار 
شد، مسابقات تفنگ بادی در دو بخش تیمی و انفرادی 
دنبال شد که در بخش انفرادی فاطمه امینی پژوه از 
دانشگاه اصفهان با امتیاز 62۸.6 طال گرفت، نجمه 
خدمتی با کسب 62۴.2 امتیاز به مدال نقره دست 
یافت و نرجس امامقلی نژاد با امتیاز 621.6 به مدال 
برنز رسید. شاید دیروز، روز خدمتی نبوده اما از او در 

مسابقاتی در این سطح انتظارات بیشتر است. 

منهای فوتبال

ورزش بانوان

آدرنالین

ماندگارترین لحظه های وریا در لباس آبی

قصه وریا

شرایط این روزهای سپاهان اصال قابل مقایسه با کیفیت چند فصل گذشته این تیم نیست. 
آنها به شدت حریص موفقیت به نظر می رسند و تشنه بردن جام های تازه هستند. سپاهان 
در هفت سال گذشته قهرمان لیگ برتر نشده و این بار اراده ای به جز قهرمانی لیگ در ذهن 
ندارد. در شروع فصل نقل و انتقاالت، این تیم مهره های زیادی را از دست داد و »بازنده« این 
پنجره لقب گرفت اما این باشگاه خیلی زود به بازی برگشت و حاال خیلی ها سپاهان را یکی از 

برنده های جدی پنجره نقل و انتقاالت می دانند.

دانیال به جای رامین، رامین به جای دانیال
سپاهان در شروع فصل نقل و انتقاالت، مدافع راســت ثابتش را از دست داد. دانیال 
اسماعیلی فر در همان اولین روزهای باز شــدن پنجره، این تیم را به مقصد پرسپولیس 
ترک کرد. اصفهانی ها اما برای پر کردن جای خالی این بازیکن، به ســراغ ســتاره ای از 
پرسپولیس رفتند و رامین رضاییان را به خدمت گرفتند تا عمال جای دو مدافع راست در 
این دو باشگاه عوض شده باشد. قرمزها نباید از رامین خرده بگیرند. چراکه او در فهرست 
بازیکنان تمدیدی یحیی قرار نداشت و با پیشنهادی خارج از لیگ ایران نیز روبه رو نبود. 
در نتیجه طبیعی به نظر می رسید که به یکی از باشگاه های رقیب پرسپولیس در لیگ برتر 
ملحق شود. رامین هم نباید از قرمزها شاکی باشد. چراکه چند مهره تیم رابطه خوبی با این 
بازیکن نداشتند و مربیان نیز از عملکرد او کامال راضی نبودند. به هر حال رامین در این فصل 
سرشار از انگیزه است. او می  خواهد به هر قیمتی به تیم ملی برگردد و برای همین لیگ 
بیست و دوم برایش کلیدی به نظر می رسد. شاید بازی زیر نظر مورایس، رضاییان را در فرم 

 بسیار خوبی قرار بدهد. او یکی از مهره هایی است که در این فصل به شدت زیر ذره بین قرار 
خواهد گرفت.

خط دفاعی سرخابی
ســپاهان در  فصل نقل و انتقاالت برای پر کردن جای خالی گولسیانی به سراغ محمد 
دانشگر رفته است. مدافعی که سال های خوبی را در استقالل پشت سر گذاشته بود. رامین 
رضاییان در راست و زوج دانشــگر و نژادمهدی در قلب دفاع، ترکیب خوبی برای سپاهان 
خواهند ساخت. حفظ امید نورافکن و خرید زکی پور نیز سمت چپ خط دفاعی این تیم 
را تقویت می کند. شاید حضور میالد موجب شود که نورافکن یک خط جلو برود و در خط 
میانی برای تیم بازی کند. حتی این احتمال وجود دارد که امید به عنوان مدافع میانی برای 
سپاهانی ها به میدان برود. به هر حال در خط دفاعی فرصت برای تغییرات کافی در سپاهان 

وجود دارد و دست مورایس در این زمینه کامال باز به نظر می رسد.

تمدید با پدیده ها، در انتظار ستاره ها
شاید سپاهان مهره های زیادی را از دست داده باشد اما پدیده های جوان این تیم همچنان 
حفظ شده اند. در خط میانی، محمد کریمی به بازی برای سپاهان ادامه می دهد و یاسین سلمانی 

هم که پیشنهادهای زیادی داشته در فصل جدید یکی از مهره های مهم سپاهان خواهد بود. جالل 
علی محمدی نیز قراردادش را با این باشگاه تمدید خواهد کرد. این نفرات که از سال های نوجوانی 
در سپاهان حضور داشته اند، همچنان بخشی از این باشگاه هستند. گفته می شود سپاهان به دنبال 
خرید هافبک هجومی از مارکت اروپا یا آمریکای جنوبی نیز هست تا خودش را در این بخش از 
زمین تقویت کند. این تیم یک کورس بسیار جدی با استقالل را نیز بر سر جذب محمد محبی 
آغاز کرده است. محبی که در عضویت سانتاکالرا قرار دارد، باید انتخاب کند که به تیم سابقش در 
فوتبال ایران برگردد و یا اینکه در رقابت های لیگ برتر بیست و دوم برای استقالل به میدان برود. 

برنده شدن کورس جذب محبی، سپاهان را صاحب قدرت ویژه ای در فصل جدید خواهد کرد.

شیر وارد می شود؟
در خط حمله همه در انتظار یک خرید بزرگ برای سپاهان هستند. فعال شهریار مغانلو 
مهم ترین مهره هجومی این باشگاه به شمار می رود اما گفته می شود سپاهانی ها گومیس را 
برای خرید زیر نظر دارند. بازیکنی که سابقه همکاری با مورایس و قهرمانی لیگ عربستان 
با این مربی را داشته است. ستاره این روزهای گاالتاسرای البته بازیکن بسیار گرانقیمتی به 
شمار می رود و خریدش اصال ساده نخواهد بود. سپاهانی ها در صورت جذب گومیس، گل 
طالیی نقل و انتقاالت را می زنند و عمال بهترین ترکیب را برای فصل جدید می سازند. این 

ستاره فرانسوی در فوتبال ایران نیز طرفداران بسیار زیادی دارد.

این چهره خاص
برگ برنده اصلی سپاهان در این فصل اما اعضای کادر فنی هستند. مورایس و دستیارانش 
ترکیبی فوق العاده به نظر می رسند و رزومه ای فراتر از سطح استانداردهای فوتبال ایران دارند. 
آنها از همه ظرفیت ها برای موفقیت برخوردارند و حتی قبل از انجام اولین بازی رسمی، مورد 
تمجید هواداران فوتبال در ایران قرار گرفته اند. ظاهرا بازیکنان تیم هم این روزها از کیفیت 
تمرین ها بسیار راضی به نظر می رســند. با جذب مورایس، سپاهان بخشی از راه موفقیت 
را حتی قبل از شــروع فصل طی کرده و حاال در این باشگاه همه در انتظار یک فصل بسیار 

موفقیت آمیز هستند.

طالیی ها و بازگشت به رویای قهرمانی

این سپاهان ترسناک! 

چهره به چهره

آریا    رهنورد 


