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ظاهرا بایــد برای یــک پایان 
ناخوشایند بین استقالل و ارسالن 
مطهری آماده باشــیم. بازیکنی که 
به شکل عجیبی حتی از شرکت در 
تمرین های تیم منع شــده، چراکه 
حاضر نبوده قراردادش را با باشگاه 
فسخ کند. به هر حال به نظر می رسد 
کــه او بعــد از 22 گل در 88 بازی، 
اســتقالل را با یک تصمیم اجباری 

از سوی باشــگاه ترک خواهد کرد. 
گیتاریست شــماره 72 تیم، در این 
مدت نمایش های بســیار خوبی در 
استقالل داشــته و گل های بسیار 
مهمی را نیز برای ایــن تیم به ثمر 
رسانده است. به بهانه جدایی ارسالن، 
بد نیست که بخشی از لحظات خاص او 

را در این تیم مرور کنیم.

شروع طوفانی
اولین گل ارسالن برای استقالل، 

گل بســیار مهمی به حساب می آمد. 
او یک گل بــاارزش را وارد دروازه نفت 
مسجدســلیمان کرد تا استقالل در 
یک بازی نزدیک و حساس به برتری 
دست پیدا کند. این اولین بازی لیگ 
برتری ارسالن برای استقالل بود که با 
اولین گل لیگ برتری او برای این باشگاه 
همزمان شــد. در حقیقت مطهری 
در اســتقالل با توپ پر شــروع کرد و 
 اصال تیمش را در انتظار درخشــش 

زودهنگام نگذاشت.

گیتار کوک می شود
شــاید بهترین خاطره مطهری از 
حضور در ترکیب اســتقالل، در اولین 
تجربه دربی او رقم خورد. جایی که این 
ستاره توانست دو بار دروازه پرسپولیس 
را در یک مســابقه باز کند. شاید کم تر 
بازیکنی توانسته باشد در اولین شهرآورد 
زندگی اش تا این حد مسلط و آماده نشان 
بدهد. ارسالن در آن مسابقه دبل کرد 
و بازی هم در نهایت با نتیجه تســاوی 
دو-دو به پایان رسید. این البته آخرین 
نمایش درخشان این ستاره روبه روی 
پرسپولیسی ها نبود و حتی آخرین گل 

او مقابل این حریف به شمار نمی رفت.

ارسالن سه دقیقه ای
گل مطهری روبه روی صنعت نفت 
یکی از لحظه های فراموش نشــدنی او 
در این تیم بود. استقالل در آن مسابقه با 
یک گل از حریف جلو بود و فشار رقیب 
را احساس می کرد. ارسالن تنها در سه 
دقیقه پایانی به زمین رفت و در همان 
لحظات با یک فرار استثنایی، توانست 
توپ را از خط دروازه حریف عبور بدهد 
و یک برد مهم را برای اســتقالل رقم 
بزند. او در آن مســابقه ثابــت کرد که 
حتی می تواند روی نیمکت و به عنوان 
یک مهره ذخیره بــه خوبی به تیمش 

کمک کند.

دربی بازترین دربی باِز دربی! 
باز هم ارســالن و باز هم گل زنی در 
دربی. او در دومین دربی دوران حضورش 
در استقالل هم موفق به گل زنی شد تا در 
یک زمان بسیار کوتاه تعداد گل هایش 
برای تیم را به عدد ســه رسانده باشد. 
جالب اینکه این دربی هم مثل شهرآورد 

قبلی با تســاوی دو-دو به پایان رسید. 
مطهری حاال دیگــر یک مهره کلیدی 
برای تیم شده بود و تا آخرین دقیقه نیز 

در زمین مسابقه حضور داشت.

روحیه فوالدی
زدن یک گل سه امتیازی به فوالد 
در هفته هفدهم لیگ برتر بیستم، یک 
تجربه عالی دیگر بــرای مطهری بود. 
استقالل در آن مسابقه حساس با نتیجه 
یک بر صفر برنده شد تا گل مطهری یک 
گل سه امتیازی برای این تیم باشد. او در 
حالی این گل مهم را به ثمر رســاند که 
تنها 20 دقیقه در زمین مسابقه حضور 
داشت. یک گل حساس و تماشایی دیگر 
برای بازیکنی که در هر شرایطی به تیم 

کمک می کرد.

سه امتیاز به سبک ارسالن
روند گل های سه امتیازی مطهری 
برای استقالل فصل گذشته هم ادامه 
پیدا کرد. او در چهارمین هفته از فصل 
گذشته تنها گل تیمش را وارد دروازه 
تراکتورســازی کرد تا آبی ها یک برد 
حســاس را در خانه جشن بگیرند. آن 
روزها به نظر می رســید ارسالن برای 
دوران بسیار طوالنی تری در استقالل 
می ماند اما ظاهرا سرنوشت خواب های 

دیگری برای این فوتبالیست دیده بود.

تعویض طالیی
بخش مهمی از ماجراجویی فصل 
گذشته آبی ها در جام حذفی، مدیون 
درخشش ارســالن مطهری بود. او در 
مسابقه حساس و گره خورده با پیکان در 
وقت های اضافه به زمین آمد و در دقیقه 
117 گل برتری تیمش را زد تا فرهاد را از 

یک مخمصه بزرگ و جدی نجات بدهد. 
استقالل با شکســت پیکان به مرحله 
بعدی رســید اما جالب اینجاست که 
مطهری در آن مسابقه 90 دقیقه روی 
نیمکت نشست و بعد از تساوی بدون 
گل دو تیم، نساجی در پنالتی ها حریف 
را شکست داد. شــاید اگر مطهری در 
دقایق پایانی آن جــدال هم به زمین 
فرستاده می شد، استقالل در پایان بازی 

شکست نمی خورد.

ستاره ای برای آسیا
ارسالن در لیگ قهرمانان آسیا هم 
نمایش های بســیار خوبی در ترکیب 
استقالل داشت. او در جریان پیروزی 
پنج گله اســتقالل روبه روی الریان در 
پلی آف، عالی ظاهر شد و دو گل برای 
تیمش زد. ارسالن در آن دوره از لیگ 
قهرمانان دروازه االهلی و الشرطه را نیز 
باز کرد و نقش مهمی در صعود تیم از 
دور گروهی داشت. بهترین نمایش او 
برای آبی ها در لیگ قهرمانان در جریان 
شکست چهار-سه در یک دیدار مهیج 
روبه روی الدحیل اتفــاق افتاد. جایی 
که مطهری با زدن یک گل و فرستادن 
دو پــاس گل به هم تیمی ها، ســتاره 

زمین بود. 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

شاید بهترین خاطره 
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تاج رد صالحیت شد؟
درســت یک هفته دیگر انتخابات فدراسیون 
فوتبال برگزار می شود تا تکلیف رییس جدید این 
نهاد مشخص شــود. این در حالی است که بسیاری 
معتقد هستند با توجه به در پیش بودن جام جهانی 
قطر، بهتر بود که انتخابات را برای بعد از این تورنمنت 
بگذاریم تا در آستانه اعزام فوتبال اسیر تغییر و تبعات 
احتمالی اش نشود. با این حال تاریخ هشتم شهریور 

برای تعیین تکلیف رییس جدید پابرجا ماند. 
از مدت ها پیش که نام نامزدها زمزمه می شــد، 
مخالفت ها با حضــور دوباره مهدی تــاج در راس 
فدراسیون آغاز شد. چراکه تاج به تنهایی با قرارداد 
عجیبی که با ویلموتس بست خسارت سنگینی را 
به فوتبال و ورزش ایران وارد کرد و درنهایت به جای 
پاسخگویی، به بهانه مشکل قلبی ترک مسند کرد تا 
مشکالت مالی بر دوش نفرات دیگر بیفتد. بنابراین 
حضور دوباره او در انتخابات و تایید شدنش از سوی 
کمیته بدوی، تصمیمی نبود که صفی بلند از موافقان 

ایجاد کند. 
حاال اما »ایســنا« بعد از صحبت های حســن 
کامرانی فر دبیرکل فدراسیون فوتبال در یک برنامه 
تلویزیونی، خبر داده که نهادهای قضایی و امنیتی تنها 
صالحیت میرشاد ماجدی و عزیزاهلل محمدی را تایید 
کرده اند و فعال خبری از نام تاج نیست. 22 روز پیش 
فدراسیون فوتبال طبق اساسنامه، نامزدهایی که از 
سوی کمیته بدوی تایید شده بودند را در حالی اعالم 
کرد که هنوز استعالم های قانونی برای تایید صالحیت 
از سوی نهادهای قضایی و امنیتی اعالم نشده بود. 
طبق اساسنامه فیفا و فدراسیون فوتبال ایران، هیچ 
کدام از نامزدهای فدراســیون فوتبال نباید پرونده 
قضایی مفتوح و منجر به حکم داشته باشند. این قانون 

در راستای صیانت از فوتبال تایید شده است.

حال باید دید در شرایطی که یک هفته تا انتخابات 
مانده، مهدی تاج می توانــد تایید صالحیتش را به 
دست بیاورد و به انتخابات برســد یا نه. پیش از این 
بارها پیش آمده که یک نامزد در آخرین فرصت ها 
خودش را به انتخابات رسانده و برخی هم در واپسین 
لحظات از حضور در رقابت ریاست منع شده اند. البته 
تاج با ماجرای ویلموتس برای اینکه ثابت کند گزینه 
مناسبی برای بازگشت به راس فدراسیون فوتبال 
است، کار سختی دارد. انتخابات فدراسیون فوتبال 
قرار است ساعت 9 صبح روز سه شنبه هشتم شهریور 
برگزار شــود و در صورتی که شرایط تا آن روز تغییر 
نکند، محمدی و ماجدی برای پست ریاست رقابت 

خواهند کرد.

برد تاریخی در فیلیپین
هفتمین دوره جام کنفدراسیون والیبال زنان آسیا 
با حضور 9 تیم به میزبانی مانیل فیلیپین در حالی آغاز 
شده است که دختران ایران در نخستین بازی خود یک 
برد تاریخی را به دست آوردند. تیم الساندرا کمپدلی که 
به تازگی دومی در بازی های کشورهای اسالمی را به 
دست آورده، اولین پیروزی خود برابر کره جنوبی بعد 
از انقالب اسالمی را رقم زدند. این در حالی است که 
تیم ملی کشورمان به دلیل خستگی و مصدومیت، 
تعدادی از بازیکنانش را در اختیار ندارد و سالن تمرین 
هم آنقدر غیراستاندارد بود که کمپدلی ترجیح داد 
شاگردانش را از سالن بیرون بیاورد. شاگردان الساندرا 
کمپدلی اما با وجود همه شــرایط مقابل کره خوش 
درخشیدند و با امتیازات 2۵ بر 10، 2۵ بر 1۵ و 2۵ بر 
1۳ به برتری دست یافتند. تیم ملی والیبال زنان ایران 
روز گذشته در دومین دیدار خود در جام کنفدراسیون 
مقابل ویتنام قرار گرفت. ملی پوشان کشورمان این 

بازی را با نتیجه سه بر صفر  واگذار کردند.
آیتک سالمت، حانیه محتشــمی پور، محدثه 
مشتاقی، شبنم علیخانی، مهسا صابری، مائده برهانی، 
مهســا کدخدا، فاطمه امینی، پوران زارع، تهمینه 
درگزنی، نگار هاشمی، الهه پورصالح، ریحانه کریمی 
و زهرا مغانی ترکیب تیم ملی والیبال زنان ایران را جام 
کنفدراسیون والیبال تشــکیل می دهند. تیم ملی 
زنان ایران ششــمین حضور خود در مسابقات جام 

کنفدراسیون آسیا را تجربه می کند.

اتفاق روز

ورزش بانوان

آدرنالین

نگاهی به بهترین نمایش های ارسالن مطهری برای استقالل

پاپ استار!

با ورود لوکادیا و مانوئل فرناندز در این فصل، فوتبال ایران صاحب دو 
ستاره با رزومه ای بین المللی شده است. دو ستاره که سابقه بازی در لیگ 
انگلیس را به عنوان یکی از بهترین لیگ های دنیا دارند و حاال به دنبال 
درخشش در فوتبال ایران هستند. تجربه اما نشان می دهد که اساسا 
چنین بازیکن هایی در فوتبال ایران اصــال موفق نبودند. نفراتی که با 
اسم های بزرگ راهی فوتبال ایران شدند اما عملکرد خوبی در فوتبال 
ایران نداشتند و بعضی از آنها حتی بدون انجام یک بازی یا زدن یک گل، 

از فوتبال ایران خارج شدند.

رودی ژستد
آبی ها با امیدواری بسیار زیادی رودی ژســتد را به خدمت گرفتند و فرهاد 
مجیدی امیدوار بود او به یک ســتاره تمام عیار در این باشگاه تبدیل شود. او در 
تیم هایی مثل کاردیف و بلک برن به میدان رفته بود و حتی سابقه بازی در لیگ 
برتر انگلیس با استون ویال را داشت. ژســتد روی کاغذ بازیکن فوق العاده ای به 
شمار می رفت اما در زمین، عملکرد درخشــانی برای استقالل نداشت. فرهاد 
البته تا آخرین روزها دســت از حمایت از این بازیکن برنداشت. ژستد با وجود 
فصل نه چندان خوبش در استقالل، یک گل بســیار مهم برای این تیم زد. گل 
دیدنی او در دربی برگشت با پرســپولیس، نقش مهمی در حفظ صدرنشینی و 
نهایتا قهرمانی باشگاه داشت تا ژســتد به عنوان یک ناکام مطلق از جمع آبی ها 
جدا نشود. او بعد از ترک اســتقالل هنوز مقصد دیگری را برای خودش در نظر 

نگرفته است.

آنتونی استوکس
بدون شک استوکس یکی از عجیب ترین بازیکنانی است که وارد فوتبال ایران 
شده اند. فوتبالیستی که اصال هدفی به اسم فوتبال بازی کردن در ایران نداشت 
و برای پول درآوردن به این کشور آمده بود. استوکس ابتدا توسط تراکتورسازی 
جذب شد. هواداران باشگاه نیز از جذب او هیجان زده به نظر می رسیدند. چراکه این 
بازیکن در آکادمی آرسنال رشد کرده بود و سابقه درخشش زیادی در باشگاهی 
مثل سلتیک داشت. استوکس در اولین مقطع بعد از چند بازی ناگهان غیب شد 
و دیگر به تراکتور برنگشت. جالب اینکه او نه تنها محروم نشد، بلکه حتی توانست 
باشگاه تراکتور را نیز در پرونده شــکایت در فیفا شکست بدهد. عجیب تر اینکه 
فوتبال ایران از این اتفاق درس نگرفت و بار دیگر به سراغ استوکس رفت. این بار 
باشگاه پرسپولیس با سروصدای زیادی این بازیکن را جذب کرد و باز همان اتفاق 
قبلی رخ داد. استوکس بعد از مدتی غیب شد و نه تنها با جریمه ای روبه رو نشد، بلکه 
حتی یک رقم قابل توجه در دادگاه از پرسپولیس دریافت کرد. او هنوز هم مشغول 
خوشگذرانی با پول هایی است که بدون انجام بازی از فوتبال ایران به دست آورده 

است.

لی هری اروین
او هم همزمان با استوکس راهی تراکتور شــد و این اتفاق در حالی رخ داد که 
هنوز 24 ساله بود. لی اروین که یکی از سریع ترین هت تریک های فوتبال ایران را 
رقم زده، قبل از تراکتور در تیم هایی مثل لیدز و کیلمارناک به زمین رفته بود. او در 
لیگ برتر فقط 6 بازی برای تراکتور انجام داد و تصمیم به ترک فوتبال ایران گرفت. 
تصمیمی که باشگاه هیچوقت توضیح شفافی در مورد آن نداد. او بعد از جدا شدن از 
تراکتورسازی تبریز، به کشورش برگشت و برای تیم های راس کانتی و سن میرن 

بازی کرد. لی اروین حاال بازیکن تیم هاکا در لیگ فوتبال فنالند است.

ایبای گومز
کم تر بازیکنی با استانداردهایی شبیه به او، وارد فوتبال ایران شده است. با این 
حال ایبای وقتی راهی فوالد خوزستان شد که دیگر رمقی در ساق هایش نماینده 
بود. ایبای ستاره ســال های متمادی اتلتیک بیلبائو بود و حتی موفق شده بود با 
این تیم به فینال لیگ اروپا برسد. در مسیر رســیدن بیلبائو به آن فینال تاریخی، 
ایبای یکی از بهترین بازیکنان این تیم به شمار می رفت. با این حال خرید او برای 
فوالد فقط در ظاهر هیجان انگیز به نظر می رسید. گومز تنها در چهار مسابقه لیگ 
قهرمانان برای فوالد بازی کرد و مجموع دقایق بازی اش برای این تیم به 90 دقیقه 
هم نرسید. او حتی قبل از اولین بازی اش در لیگ برتر ایران، فوالد را ترک کرد و به 

دیپورتیووالکرونیا در سطوح پایین تر فوتبال اسپانیا رفت.

کوین کنستانت
خرید او برای فوتبــال ایران، یک باتالق واقعی بود. یک اتفاق تلخ که نشــان از 
حرفه ای نبودن همه ارکان باشگاه تراکتور داشت. کنستانت که زمانی در سن سیرو 
به میدان می رفت و سابقه حضور ثابت در ترکیب میالن را داشت، حتی یک جلسه 
تمرین در تراکتور انجام نداد. باشگاه بعد از توافق با کنستانت متوجه مشکل قلبی او 
شد اما نتوانست قراردادش را به شکل قانونی فسخ کند. نتیجه امضای قرارداد قبل 
از تست پزشکی، ضرر یک میلیون یورویی باشگاه تراکتور از این انتقال بود. انتقالی 

که به شکل وحشتناکی به ضرر باشگاه تمام شد.

پائولو آلمیدا
اینکه بازیکنی با سابقه بازی در تیم ملی برزیل راهی ایران شود، تجربه نادری 
به نظر می رسید. پائولو آلمیدا در چنین شرایطی به صبای قم پیوست. همه انتظار 

داشتند بازیکن سابق سانتوس در این تیم غوغا کند و رقبا را به وحشت بیندازد اما 
در صبا هرگز از یک بازیکن معمولی فراتر نرفت و بعد از تنها یک فصل از این تیم جدا 

شد. او در سال های جوانی پنج بار برای تیم ملی برزیل به زمین رفته بود.

جی لوید ساموئل
ســاموئل یکی از معدود بازیکنان رزومه داری بود که در فوتبال ایران نیز موفق 
شد. او که قبل از پیوستن به لیگ برتر در استون ویال و بولتون به میدان رفته بود، در 
استقالل به عنوان الگوی نظم و حرفه ای گری شناخته می شد. بازیکنی که به سرعت 
هم مورد اعتماد هوادارها و هم تیمی ها قرار گرفت. ساموئل دوران خوبی در استقالل 
داشت و در دو پســت مدافع چپ و هافبک میانی برای این تیم به زمین می رفت. 
ساموئل بعد از ترک اســتقالل مدتی هم برای پیکان به میدان رفت. او البته با یک 
داستان بسیار تلخ روبه رو شد و یک تصادف دردناک، به زندگی کوتاهش پایان داد.

نیلسون کوریا جونیور
قبل از پیوستن به پرسپولیس، گلر ثابت ویتوریاگیمارش بود و نزدیک به 200 
بازی با لباس این تیم در کارنامه داشت. نیلسون به سرعت در پرسپولیس محبوب 
شد و سکوهای سرخ آنقدر دوستش داشتند که حتی به بازیکنان توصیه می کردند 
که پنالتی ها را نیز به او واگذار کنند! نیلسون روزهای خوبی را در پرسپولیس پشت سر 
گذاشت و حتی رکورد کلین شیت های پیاپی در دربی را جابه جا کرد اما چند اشتباه از 
او در بازی های بزرگ و به خصوص در دیدار فینال حذفی با سپاهان، ادامه حضورش 

در باشگاه را با مشکل مواجه کرد. نیلسون پایان خوبی در جمع قرمزها نداشت.

تاریبو وست
شاید عجیب ترین بازیکن خارجی که پیراهن یک باشگاه ایرانی را به تن کرده، 
تاریبو وست باشد. بازیکنی که البته در زمان ورود به ایران دیگر آن موهای عجیب 
سبزرنگ را نداشت اما سابقه بازی در اینتر و میالن را یدک می کشید. ستاره مشهور 
فوتبال نیجریه برای مدتی راهی پیکان شد و یک فصل برای این تیم بازی کرد. بعدها 
گفته می شد که این ستاره سن واقعی اش را دســتکاری کرده و در زمان بازی در 

فوتبال ایران، به مراتب مسن تر از چیزی بوده که مدارکش نشان می دادند! 

مایکل اومانا
بعد از درخشش خیره کننده کاستاریکا در جام جهانی 2014 و صدرنشینی این 
تیم در گروه مرگ، ستاره ای مثل کیلور ناواس از همین تیم راهی رئال مادرید شد. 
مدافع ثابت این تیم یعنی مایکل اومانا نیز به پرسپولیس پیوست. او اساسا مدافع خوب 
و کم اشتباهی بود اما هرگز به یک ستاره درخشان کامل برای این تیم تبدیل نشد. 

همین مساله موجب شد دوران حضور اومانا در فوتبال ایران چندان طوالنی نشود.

هرویه میلیچ
او با سابقه حضور در تیمی مثل ناپولی به فوتبال ایران آمد. استراماچونی عالقه 
زیادی به جذب او داشــت و میلیچ حتی یک فصل و نیم بیشتر از استراماچونی در 
فوتبال ایران باقی ماند. او در این مدت یکی از بهترین های اســتقالل بود و هنرش 
را هم روی ضربات ایســتگاهی و هم روی بازی تک ضرب نشان می داد. هرویه که 
چهره اش نیز به مسی شباهت داشت، کالس بازی بسیار متفاوتی را در فوتبال ایران 

به نمایش گذاشت.

نگاهی به رزومه دارترین ستاره های خارجی فوتبال ایران

تریلی بدون چرخ!

چهره به چهره

آریا   رهنورد


