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در شــروع فصل جدید لیگ برتر، 
پرسپولیسی ها به یک رکورد تاریخی 
دســت پیدا کرده اند. آنها با پیروزی در 
12 مسابقه خانگی متوالی، توانسته اند 
از رکــورد بردهای پیاپــی در خانه در 
تاریخ لیگ برتر عبور کنند. درخشش 
در نبردهای خانگی، یکی از کلیدی ترین 
دالیل قهرمانی فصل گذشته سرخ ها در 
رقابت های لیگ برتر به شمار می رفت. 
آنها این موفقیت را در حالی به دســت 
آوردند که در این 12 مسابقه، حتی یک 
تماشاگر هم نداشــتند. تیم یحیی در 
آزادی، تیم فوق العاده ای به نظر می رسد. 
تیمی که به هیچ حریفی باج نمی دهد و 

همه مهمان ها را از دم تیغ می گذراند.
بازی اول؛ طال و مس

ســپاهان اصفهان تا امروز، آخرین 
تیمی است که توانسته پرسپولیس را در 
یک مسابقه خانگی در استادیوم آزادی 
متوقف کند. دو هفته بعد از تساوی بدون 
گل با تیم محرم در فصل گذشته، قرمزها 
روبه روی مس رفسنجان قرار گرفتند و 
در یک مسابقه به شدت سخت و نزدیک، 
این حریف را شکست دادند. مسابقه در 
نیمه اول با تســاوی بدون گل به پایان 
رسید و این تساوی تا حوالی دقیقه 50 
هم ادامه داشت اما ارسال امید عالیشاه و 
ضربه سر جالل حسینی، پرسپولیس را 
برنده این مسابقه کرد. در لحظات پایانی 
این جدال هم حسین کریم زاده از زمین 
اخراج شد تا مس رفسنجان 10 نفره به 

بازی ادامه بدهد.
بازی دوم؛ برد نورانی

مســابقه بعدی پرسپولیسی ها در 
خانه، روبه روی تیم منسجم جواد نکونام 
انجام شد. فوالد آن روزها تیم آماده ای 
به نظر می رســید و قصد داشت برای 
میزبانش، دردسر درست کند. مهدی 
عبدی در نیمه اول، گل اول مسابقه را 
وارد دروازه فوالد کرد. اواسط نیمه دوم 
اما لوسیانو پریرا با یک پنالتی، کار را به 
تساوی کشاند تا پرسپولیس در آستانه از 
دست دادن دو امتیاز حساس قرار بگیرد. 
با این حال احمد نوراللهی در دقیقه 77، 
گل بسیار مهمی را برای تیمش زد و از 
فشار انتقادهایی که آن روزها علیهش 
مطرح می شد هم فاصله گرفت. این یک 
برد حساس و مهم دیگر برای سرخ ها به 

شمار می رفت.

بازی سوم؛ احمد ناجی می شود
باز هم احمد نوراللهی و باز هم یک گل 
لحظه آخری در آزادی، پرسپولیسی ها 
را صاحب یک برد حیاتی کرد. آنها این 
بار روبــه روی ماشین ســازی تبریز به 
میدان رفتند و انتظار مسابقه ساده ای 
را داشتند اما ماشــین عملکرد بسیار 
خوبی را از خودش به نمایش گذاشت. 
وحید امیری گل اول این مسابقه را زد اما 
پنالتی پیمان بابایی، گل های دو تیم را 
برابر کرد. نوراللهی که آن روزها در تیم 
یحیی صاحب نقش هجومی تری شده 
بود، در دقیقه 93 گل برتری تیمش را به 
ثمر رساند تا فشار از روی دوش قرمزها 
برداشته شود و پرســپولیس از عادت 

بردن در خانه دست نکشد.
بازی چهارم؛ همان همیشگی

شــاید باورنکردنی باشــد اما روند 
بردهای حداقلی پرسپولیس در خانه 
باز هم با درخشــش تکراری نوراللهی 
ادامه پیدا کرد. آنها این بار با یک ترکیب 
کامال تدافعی از پیکان روبه رو شدند و کار 
سختی برای عبور از الیه های دفاعی تیم 
مهدی تارتار داشتند. تارتار با انگیزه های 
زیادی روی نیمکت پیکان نشسته بود 
و به هیچ وجه نمی خواســت روبه روی 
پرسپولیس شکست بخورد. با این وجود 
احمد نوراللهی در شروع نیمه دوم، گل 

برتری تیمش را وارد دروازه حریف 
کرد. احمد در آن مقطع با اختالف، 
بهترین گل زن فصل پرسپولیس به 
شمار می رفت. آماری که برای یک 

هافبک میانــی فوق العاده به نظر 
می رسید.

بازی پنجم؛ هنر ساده بردن
خودروساز بعدی لیگ برتر 

هم در آزادی به سرنوشت پیکان دچار 
شد. نارنجی ها در تهران نمایش نسبتا 
خوبی داشتند و روبه روی پرسپولیس، 
مستحکم نشان دادند. با این حال گل 
زودهنگام سیدجالل حسینی روی پاس 
سیامک نعمتی، برای شکست خوردن 
این تیم کافی بود. پرسپولیس یحیی در 
دومین دقیقه آن جدال به گل رسید و 
توانست این گل را تا پایان مسابقه حفظ 
کند تا سه امتیاز حساس دیگر را در خانه 

به دست بیاورد.
بازی ششم؛ درخشش تازه واردها

شهریار مغانلو و مهدی ترابی که در 
نیم فصل به پرســپولیس ملحق شده 
بودند، شروع بردهای متوالی این تیم در 

نیم فصل دوم لیگ برتر را رقم زدند. در 
این نبرد خانگی با نفت مسجدسلیمان، 
امید عالیشــاه خیلی زود یک پنالتی 
را خراب کرد اما مهــدی ترابی اولین 
گل مسابقه را به ثمر رساند و بعد از گل 
تساوی میثم تهی دســت، این وحید 
امیــری بود کــه روی پاس شــهریار 

مغانلو، تیــم یحیی را در 
این مسابقه به برتری 
رساند. دقایق پایانی 

این جدال برای پرســپولیس به شدت 
نفس گیر شد. چراکه سیامک نعمتی 
با دریافت کارت زرد دوم، زمین مسابقه 

را ترک کرد.
بازی هفتم؛ بازگشت عیسی

هفتمین برد متوالی ســرخ ها در 
آزادی، روبه روی نســاجی مازندران 
به دســت آمد. تیمی کــه آن روزها 
شــرایطی نســبتا بحرانی را تجربه 
می کــرد. اتفاق خــوب آن نبرد برای 
هواداران پرسپولیس، بازگشت دوباره 
عیسی آل کثیر به فهرست مهره های 
گل زن تیم بود. عیسی که آن روزها از 
محرومیت برمی گشت، در دقیقه نود 
و یکم، گل دوم تیمــش را وارد دروازه 
نســاجی کرد. گل اول آن مسابقه را 
برای پرسپولیس، مهدی ترابی به ثمر 

رسانده بود.
بازی هشتم؛ به شیرینی دربی

تیم گل محمدی در ادامه بردهای 
متوالی و جذابش در استادیوم آزادی، 
رقیب دیرینه را هم شکست داد. نبرد 
بین تیم های فرهاد و یحیی، دیدنی از 

آب درآمد و هــر دو تیم موقعیت های 
نســبتا خوبــی روی دروازه حریف 
ساختند. اوایل نیمه دوم بود که عیسی 
با یک ریباند دقیق، توپ را به تور دروازه 
اســتقالل رساند و شــاگردان فرهاد 
برخالف دربــی رفت، این بــار دیگر 
موفق شدند تا پایان مسابقه این گل را 
حفظ کنند. گل سه امتیازی عیسی، 
پرســپولیس را به جدی ترین مدعی 
قهرمانی لیگ برتر بیستم تبدیل کرد 
و یک پیروزی حیاتی را برای سرخ ها 

رقم زد.
بازی نهم؛ باالخره گلباران

در هر هشــت مســابقه گذشته، 
پرسپولیس هرگز نتوانسته بود بیشتر 
از دو گل به ثمر برســاند. این اتفاق اما 
ســرانجام در دیدار خانگی با گل گهر 
سیرجان به وقوع پیوست. امیر قلعه نویی 
و تیمش که در مسابقه رفت به سختی به 
پرسپولیس باخته بودند، برای جبران 
به بازی برگشــت قدم گذاشتند اما باز 
هم زمین را با دســت های خالی ترک 
کردند. مهدی ترابی دو بار در نیمه اول 
آن مسابقه برای پرسپولیس گل زد. در 
همان نیمه، یونس شاکری اختالف را 
کم کرد اما این احمد نوراللهی بود که 
توانست گل ســوم تیمش در آن 
نبرد را در آخرین دقایق بازی 
به ثمر برساند تا پرسپولیس 
یک برد خانگی دیگر را به 

دست بیاورد.
 بازی دهم؛ 
فرصت انتقام

ک  ا ر ا م  مینیــو لو آ
تنهــا تیمــی بــود که 
فصل گذشــته موفق 
بــه شکســت دادن 
پرســپولیس شــد. 
سرخ ها اما انتقام شان 
را در دیدار برگشت از 
این حریف گرفتند 
و با گل های مهدی 
ترابــی و شــهریار 
قیــب  ر  ، نلــو مغا
اراکی شــان را شکست 
دادنــد. این بــرد در 
کــورس قهرمانــی 
بــرای تیــم یحیی 
بســیار کلیــدی به 
نظــر می رســید. 
ر  د لیس  پرســپو

همان نیمه اول، به دو گل رسید و در 
نیمه دوم به خوبی توانست برتری اش 
را حفظ کند و مسابقه را با کلین شیت 

به پایان برساند.
بازی یازدهم؛ یک قدم تا جام

گل خوردن از تراکتــور در آزادی، 
می توانست همه رویاهای پرسپولیس را 
بر باد بدهد. آنها در آخرین مسابقه خانگی 
فصل گذشته و در فاصله تنها یک هفته تا 
پایان فصل، از تراکتور عقب افتادند اما به 
خوبی توانستند به بازی برگردند. مهدی 
عبدی، گل تســاوی تیمش را به ثمر 
رساند. احمد نوراللهی دومین گل مسابقه 
را زد و تیر خالص هم از سوی خود مهدی 
عبدی پرتاب شد. پرسپولیس با این سه 
گل، یک برد بســیار حساس را جشن 
گرفت تا در فاصله ای کوتاه به پایان لیگ 
برتر بیستم، مدعی شماره یک قهرمانی 
فصل لقب بگیرد. آنها سرانجام یک هفته 
بعد، فاتح پنجمین لیگ متوالی شان در 

فوتبال ایران شدند. 
 بازی دوازدهم؛ تیم جدید

 و عادت قدیمی
پرسپولیسی ها در فصل جدید هم 
با همان فرمول آشــنا، حریف شان را 
شکست دادند و به روند بردهای متوالی 
در آزادی تداوم بخشــیدند. این بار هم 
مهدی عبدی، موفق بــه گل زنی برای 
این تیم شد. در شروع نیمه دوم اما کریم 
اسالمی مسابقه را به تساوی کشاند. این 
آخرین گل بازی نبود و مهدی عبدی با 
زدن گل بعدی، سند شکست نساجی در 
آزادی را امضا کرد تا یک رکورد تاریخی 

را هم برای پرسپولیس رقم زده باشد.

نگاهی به رکورد تاریخی یحیی با پرسپولیس

مهمانُکش

چهرهبهچهره

مدتی کوتاه بعد از جذب کوین یامگا، دومین 
مهره خارجی این فصل هم به استقالل ملحق 
شــد. بازیکنی که او هم برای خط حمله تیم 
خریداری شــده تا یک ترکیب بین المللی در 
خط آتش تیم فرهاد به وجود بیاید. جالب اینکه 
محل تولد این دو نفر کم تر از 400 کیلومتر با 
هم فاصله دارد. با این وجود خرید جدید آبی ها 
تصمیم گرفته است برای تیم ملی بنین فوتبال 
بازی کند. تجربه بازی در فوتبال انگلیس و حتی 
تجربه گل زنی در استادیوم آنفیلد، ژستد را به 
یک خرید جذاب برای استقالل تبدیل می کند.
فوتبال حرفه ای بــرای رودی در نزدیکی 
محل تولدش در باشگاه متز فرانسه شروع شد. 
او برای مدتی در آکادمی این باشــگاه حضور 
داشت و سپس توانست به تیم دوم متز ملحق 
شود. او حتی چند بار برای تیم اصلی باشگاه هم 
بازی کرد اما مربی موقت متز اعتقاد داشت که 
هنوز برای فیکس شدن او در این تیم زود است. 
ژستد خیلی زود به تیم های دیگری قرض داده 
شد. او یک فصل به صورت قرضی برای باشگاه 
کان بازی کرد و عملکرد نسبتا خوبی در این تیم 
داشــت. عملکردی که موجب شد مشتریان 
دیگری برای خرید این بازیکــن اقدام کنند. 
درست 10 سال قبل با موافقت رسمی باشگاه 

متز، رودی ژستد به باشگاه کاردیف سیتی در 
فوتبال بریتانیا ملحق شد. باشگاهی ولزی که 
در رقابت های فوتبال انگلیس حضور داشت و 
در سطح دوم این لیگ به میدان می رفت. رودی 
سه فصل در عضویت باشگاه کاردیف قرار داشت 
و اتفاق های جذابی را در این تیم تجربه کرد. او 
در شــروع دوران بازی در این باشگاه فیکس 
شــد و خیلی زود توانســت به چهره محبوبی 
بین هواداران باشگاه تبدیل شــود. رودی اما 
در فصل دوم کمی آسیب دید و همین اتفاق به 
شرایطش در کاردیف لطمه زد. در پایان سومین 
فصل حضور ژستد در کاردیف، این تیم توانست 
به رقابت های لیگ برتر صعود کند. یک اتفاق 
تاریخی که برای خود این بازیکن هم فوق العاده 
بود. با این وجود او در لیگ برتر فرصت چندانی 
برای بازی به دست نمی آورد. به همین خاطر 
تصمیم گرفت به رقابت های چمپیون شــیپ 
برگردد و برای باشگاه بلک برن بازی کند. دوران 
بازی برای بلک برن را می توان موفق ترین دوران 
فوتبال رودی ژستد دانست. بازیکنی که در این 
تیم به اوج رســیده بود و یک گل زن تمام عیار 
برای آبی و ســفیدها به شــمار می رفت. یک 
بازیکن بســیار آماده که در 73 بازی با پیراهن 
این باشــگاه، 35 گل به ثمر رساند. حاال دیگر 
تردیدی وجود نداشت که او آماده شده تا قدم 
مهم بعدی دوران فوتبالــش را بردارد و به یک 

تیم لیگ برتری ملحق شود. استون ویال در لیگ 
برتر، انتظار این مهاجم را می کشید.

رودی بعد از تبدیل شــدن به یک مهاجم 
سرشناس در ترکیب بلک برن، به استون ویال 
رفت و حتی فصل را در قامت یک مهاجم ثابت 
شروع کرد. بازی در لیگ برتر برای این ستاره 
فوق العاده به نظر می رسید. با این حال شرایط 
برای او چندان خوب پیــش نرفت. او در طول 
فصل 19 بار برای استون ویال بازی کرد و فقط 
موفق به زدن یک گل شد. سقوط استون ویال، 
شرایط را بدتر هم کرد و شــانس لیگ برتری 
ماندن را از رودی گرفت. با این حــال او 6 ماه 
بعد، دوباره به لیگ برتر برگشــت و این بار در 
ترکیب میدلزبــورو قرار گرفــت. هرچند که 
سرنوشتی به جز سقوط، انتظار این باشگاه را 
هم نمی کشید. انگار رقابت های چمپیون شیپ 
مثل یک آهن ربا، این بازیکن را به طرف خودش 
کشیده بود. چراکه او این بار با میدلزبورو دوباره 
به یک ستاره در این رقابت ها تبدیل شد. ژستد 
متخصص گل زدن و درخشیدن در این لیگ به 
شمار می رفت. با این حال آخرین فصل حضور 
او در بــورو، ناامیدکننده بود. آمار بد در ســال 
پایانــی، رودی را وادار به تــرک انگلیس کرد. 
این بازیکن دو تجربه کامال متفاوت در دو نقطه 
کامال متفاوت دنیا را پشت سر گذاشت. او ابتدا 
به ملبورن ویکتوری در لیگ استرالیا ملحق شد 
و سپس برای پانتلیکوس در لیگ فوتبال یونان 
بازی کرد. تجربه هایی که چندان درخشان به 
نظر نمی رسیدند. حاال او قرار است برای اولین 
بار در قاره آســیا به میدان برود و تجربه بازی 
در یک تیم ایرانی را به دســت بیاورد. فرهاد و 

هواداران استقالل به شدت به آینده این بازیکن 
در تیم شــان امید بســته اند.به لحاظ رزومه 
فوتبالی، رودی یکــی از بهترین خارجی های 
یک دهه اخیر فوتبال ایران است. با این وجود 
هیچ کس نمی داند او با چه انگیزه و چه میزانی 
از آمادگی راهی ایران شده است. اگر او قدرت 
جنگجویی سال های بازی در چمپیون شیپ را 

حفظ کرده باشد، استقالل صاحب یک مهاجم 
تراز اول می شــود و خیال فرهاد کامال از خط 
حمله آســوده خواهد بود. در غیر این صورت، 
نگرانی هایی در مورد شــرایط هجومی تیم به 
وجود خواهد آمد. همه هوادارها در انتظار هفته 
چهارم لیگ برتر و تماشــای اولیــن بازی این 

بازیکن برای تیم شان خواهند بود.

معرفی دومین مهره خارجی این فصل استقالل

ژست قهرمانی با »ژستد«

 سپاهان اصفهان تا امروز، 
آخرین تیمی است که 

توانسته پرسپولیس را 
در یک مسابقه خانگی در 
استادیوم آزادی متوقف 

کند. دو هفته بعد از تساوی 
بدون گل با تیم محرم در 

فصل گذشته، قرمزها 
روبه روی مس رفسنجان 

قرار گرفتند و در یک 
مسابقه به شدت سخت 
و نزدیک، این حریف را 

شکست دادند

آلومینیوم اراک تنها تیمی 
بود که فصل گذشته موفق به 

شکست دادن پرسپولیس 
شد. سرخ ها اما انتقام شان 
را در دیدار برگشت از این 

حریف گرفتند و با گل های 
مهدی ترابی و شهریار 

مغانلو، رقیب اراکی شان را 
شکست دادند
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 اولين مربي ايراني زن واليبال
 در ليگ اروپا

فعالیت ورزشــکاران در لیگ هاي کشورهاي 
خارجي همیشــه اتفاق مهم و مثبتي براي ورزش 
ایران اســت. این موضوع حاال با پیشرفت مربیان و 
داوران مدت ها است که شامل حال آنها هم مي شود. 
به خصوص که این موضــوع در ورزش زنان اتفاق 
بیفتد. سمیرا ایماني فوالدي که روزي در تیم ملي 
والیبال بانوان ایران به میدان مي رفت و براي ادامه 
کارش رو به مربیگري آورد، حاال به عنوان نخستین 
مربي والیبال زنان ایران شــناخته مي شود که قرار 
است در اروپا مربیگري کند. او که سابقه مربیگری در 
تیم ملی و باشگاه های ذوب آهن اصفهان و نامی نو را 
در پرونده کاری خود دارد، به عنوان مربی با باشگاه 
پورتو پرتغال قرارداد امضا کرده است. تیم والیبال 
زنان پورتو سال گذشته قهرمان لیگ پرتغال شده 
و امسال نماینده این کشور در لیگ قهرمانان اروپا 
اســت. این تیم در حال حاضر نیز با 6 پیروزی از 6 
مسابقه و کسب 1۸ امتیاز در رده نخست لیگ برتر 
والیبال زنان پرتغال قــرار دارد. ایمانی با حضور در 
تیم والیبال بانوان پورتو هم باشگاهی مهدی طارمی 
خواهد شد تا ایران دو نماینده در این باشگاه معتبر 
اروپایی داشته باشد. ناگفته نماند که در حال حاضر 
6 والیبالیست دختر ایرانی نیز در لیگ های پرتغال، 
اسپانیا، اسلوونی و ترکیه توپ می زنند که پرتغال از 
حضور این دختران بیشترین سهم را داراست. مهتاب 
رحمانی و مونا دریس محمودی در باشگاه بواویستا 
پرتغال، نگین شــیرتری در داس آویس پرتغال، 
مینا روستا در باشگاه اکستریمادورا باداجز اسپانیا، 
سودابه باقرپور گوریسای اسلوونی و مائده برهانی در 
باشگاه نمونه گنچلیک ترکیه دخترانی هستند که 

چهره والیبال زنان را بین المللی کرده اند.
    

مربي تيرانداز تاريخ ساز 
خانه نشين شد

محســن نصراصفهانی، مربی تیم ملی تپانچه 
در المپیک توکیو بود که جــواد فروغی با هدایت 
او توانســت در آن مســابقات به اولین مدال تاریخ 
تیراندازی در المپیک دســت یابــد. علی دادگر 
سرپرست فدراســیون بعد از پایان المپیک توکیو 
و کســب اولین مدال طــالی تاریــخ تیراندازی 
ایران تصمیم داشــت که از نصراصفهانی به عنوان 
کمک مربی در کنار احمد نجفی اســتفاده کند اما 
گویا نصر اصفهانی این سمت را نپذیرفته و اکنون 
خانه نشین اســت. نصراصفهانی بیش از دو سال 
قبل از المپیک هدایت کامل تیم ملی تپانچه را به 
عهده داشت و توانست به نتایج خوبی در المپیک و 
مسابقات جهانی دست یابد و اینکه چرا فدراسیون 
تصمیم به تغییر جایگاه او گرفته، جاي سوال دارد. 
فروغی باید 20 آبان در مســابقات تیراندازی جام 
ریاست فدراسیون جهانی شرکت کند. او اکنون با 
هدایت احمد نجفی تمریناتش را دنبال می کند و 

قرار است با این مربی عازم لهستان شود. 
    

 روئينگ سواران
 به قهرماني آسيا مي روند

با تصمیم فدراسیون قایقراني ایران، تیم هاي 
ملي روئینگ مردان و زنان به مسابقات قهرماني 
آســیا تایلند اعزام مي شــوند و در هشت ماده به 
رقابت مي پردازند. در جلســه اي که فدراسیون 
با ســرمربیان تیم هاي ملي داشــت، با توجه به 
این که برگزاری مســابقات خیلی دیر از ســوی 
کنفدراسیون آسیا اعالم شد، سرمربیان دغدغه 
آماده شدن ورزشکاران را داشتند در نهایت پس 
از تســت گیری و مشخص شــدن رکورد زمانی 
ملی پوشان، اعالم شد روئینگ ایران در قهرمانی 
آسیا شرکت می کند. تیم زنان در پنج ماده و مردان 
در سه ماده حضور دارند. در بخش زنان، ایران در 
روئینگ یک نفره سبک و سنگین وزن، روئینگ 
دونفره سبک و سنگین وزن و روئینگ چهار نفره 
سنگین وزن به رقابت می پردازد. نازنین مالیی، 
زینب نوروزی، کیمیا زارعی، شکیبا وقوفی، مریم 
امیدی پارسا، مهسا جاور و فاطمه مجلل نفراتی 
هستند که نام شان در لیســت وجود دارد. مهسا 
جاور پس از بازی های آسیایی 201۸ خداحافظی 
کرد که دوباره تصمیم به بازگشت گرفت و بعد از 
بازی های آسیایی برای اولین بار دوباره در مسابقات 
بین المللی شرکت می کند. در بخش مردان، تیم 
ایران در روئینگ یک نفــره، دو نفره و چهار نفره 

سنگین وزن به رقابت می پردازد.

منهایفوتبال

آریا رهنورد

 آریا طاري 


