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لک بهترین بازیکن لیگ قهرمانان آسیا شد
دروازبان پرسپولیس به عنوان 
بهترین بازیکــن لیگ قهرمانان 

آسیا انتخاب شد.
به گــزارش ایســنا، در یک 
نظرســنجی از ســوی ســایت 
کنفدراسیون فوتبال آسیا، حامد 
لک بــا انتخــاب مخاطبان این 
بازیکن  سایت به عنوان بهترین 
ســال ۲۰۲۰ لیگ قهرمانان آســیا انتخاب شد. حامد لک با به دست آوردن ۴۷ 
درصد از آرا این عنوان را از آن خود کرد. در این نظر سنجی بشار رسن با کسب 

۱۱ درصد آرا در جایگاه سوم قرار گرفت.

قایدی بهترین بازیکن جوان آسیا شد
مهاجم تیم استقالل با ۲۴ 
درصد آرا به عنــوان بهترین 
بازیکــن جوان ســال آســیا 
انتخاب شد. به گزارش ایسنا و 
به نقل از سایت کنفدراسیون 
فوتبــال آســیا، بعــد از رای 
کاربــران و با احتســاب نظر 
کارشناســان دربــاره بهترین 
بازیکن جوان سال آسیا، مهدی قایدی بازیکن استقالل با ۲۴ درصد آرا به عنوان 

بهترین بازیکن جوان سال انتخاب شد.
همچنین مهدی عبدی مهاجم پرسپولیس در این نظرسنجی با ۲۱ درصد آرا 
در رده دوم قرار گرفت. هر دو مهاجم که از سرمایه های فوتبال ایران هستند در 
دو فصل اخیر به خوبی خودشان را در فوتبال ایران مطرح کردند و در داربی اخیر 

نیز هر کدام یک گل برای تیمشان به ثمر رساندند.

ابهام در سرنوشت ترابی با جذب المساکنی
باوجود آن که رســانه های 
قطــری از قــرار گرفتــن نام 
فهرســت  در  ترابی  مهــدی 
فروش العربــی خبر دادند اما 
این باشــگاه هنوز واکنشــی 
رســمی در این زمینه نداشته 

است.
العربی  ایســنا،  به گزارش 

قطر از عقد قرارداد رسمی با یوسف المساکنی خبر داد.
این بازیکن باتجربه تونســی با عقد قراردادی یک و نیم ساله رسما به العربی 
پیوســت. رسانه های قطری پیش از این تاکید کردند که مهدی ترابی باتوجه به 
عملکرد ضعیف در العربی در فهرســت فروش باشگاه قرار گرفته است و یوسف 

المساکنی هم جایگزین او خواهد شد.
نکته عجیب این که سایت رسمی العربی از جذب یوسف المساکنی خبر داد 
درباره این که این بازیکن جایگزین چه بازیکنی در تیم خواهد شد هیچ واکنشی 
نشــان نداد و این باعث افزایش ابهام در این زمینه شــد. ســایت الرای قطر در 
گزارشی در این زمینه نوشت: باوجود آن که باشگاه العربی اعالم نکرد که یوسف 
المساکنی جایگزین چه بازیکنی خواهد شد اما این بازیکن مهدی ترابی خواهد 
بود و این بازیکن ایرانی در فهرســت فروش قرار می گیرد. ســایت استاد الدوحه 
نخستین سایت قطری بود که از قرار گرفتن نام مهدی ترابی در فهرست فروش 

العربی و جذب یوسف المساکنی به جای او خبر داد.
این روزها بحث بازگشــت ترابی به پرسپولیس بسیار داغ است و به احتمال 
خیلی زیاد این بازیکن به جمع ســرخ پوشان برگردد البته ابتدا باید العربی او را 
در فهرســت مازاد خود قرار دهد. شاید این باشگاه قطری با قرار ندادن ترابی در 

فهرست فروش قصد درآمدزایی از راه انتقال او را دارد.

چالش جدید رونالدو چیست؟
ســتاره پرتغالی مي خواهد 
یک رکورد خاص را با پیراهن 
یوونتوس به نام خود ثبت کند.
به گزارش ایسنا، کریستیانو 
رونالــدو ۳۵ ســاله همچنان 
رکورد شکنی مي کند. مهاجم 
یوونتــوس با گلی کــه برابر 
ناپولی در سوپرجام به ثمر رساند ۷۶۰ گله شد و به بهترین گلزن تاریخ فوتبال 
تبدیل شــد.   با وجود چنین رکوردی ستاره پرتغالی باز هم به دنبال ثبت آمار 
جدیدی خواهد بود. او مي خواهد رکورد عمر سیووری را بشکند که در کوتاه ترین 
زمان ممکن ۱۰۰ گل را برای یوونتوس به ثمر رساند. بازیکن سابق تیم تورینی 

در ۱۲۴ بازی رسمی این گل ها را به ثمر رساند. 
رونالــدو تاکنون در ۱۰۹ بازی ۸۵ بار برای بانوی پیر گلزنی کرده اســت. او 
باید در ۱۵ دیدار پیش رو ۱۶ گل به ثمر برســاند تا بتواند رکورد ســیووری را 
بشــکند. این چالش برای افراد زیادی دست نیافتی است اما ستاره پرتغالی این 
چنین نیســت و بارها در طول دوران ورزشــی اش نشان داده است که مي تواند 

غیرممکن ها را به ممکن تبدیل کند.

مسی؛ گزینه اصلی PSG برای جایگزینی ام باپه
باشــگاه پاری سن ژرمن با 
توجه به احتمال زیاد جدایی 
ام باپه قصــد دارد که با لیونل 
مسی برای جایگزینی او وارد 
مذاکره شود. به گزارش ایسنا 
، کیلیــان ام باپه از بهترین و 
باکیفیت تریــن بازیکنان حال 
حاضر فوتبال جهان است. این 
بازیکن ۲۲ ساله از کیفیت بسیار باالیی برخوردار است و مدت ها است که مورد 
توجه رئال مدرید قرار دارد. عالقه این بازیکن به حضور در رئال باعث شده است 
تا سخت مورد توجه کهکشانی ها قرار گیرد. او قرارداد خود را تمدید نکرده است 
و به نظر می رسد که پاری سن ژرمن چاره ای جز فروش او ندارد. اظهارات اخیر 
ام باپه و لئوناردو، مدیر ورزشــی باشگاه پاری سن ژرمن باعث شده است تا بحث 
جدایی این بازیکن جدی شــود. و اما لئوناردو هم درباره تمایل احتمالی ام باپه و 

نیمار به جدایی گفت: ما هیچ بازیکنی را وادار به ماندن نمی کنیم.

 جهانبخش در آستانه بازگشت به لیگ هلند
با اعالم یک رسانه انگلیسی، 
علیرضا جهانبخش در آســتانه 
جدایی از تیم برایتون انگلیس 

و بازگشت به لیگ هلند است.
به گــزارش  مهر، ســایت 
»brighton« گزارش مفصلی 
را دربــاره شــرایط علیرضــا 
تیم  ایرانی  بازیکن  جهانبخش 
فوتبال برایتون منتشر کرده است؛ بازیکنی که در این تیم تحت هدایت »گراهام 
پاتر« فرصت زیادی برای بازی پیدا نکرد و از شرایطش رضایت ندارد. این رسانه 
گزارش خود را با عنوان »ســتاره ۱۷ میلیون پوندی و ناامید برایتون در آستانه 
جدایــی در ماه ژانویــه و دنبال کردن متی رایان و برناردو اســت« آغاز کرده و 
آورده است: »جهانبخش ممکن است بازیکن برجسته دیگری باشد که برایتون 
را تــرک می کند؛ بعد از جدایی برناردو و پیوســتنش بــه ردبول و متی رایان با 
انتقال شگفتانه اش به آرسنال.« بخشی از گزارش خود را به نارضایتی جهانبخش 
از شــرایطش در برایتون اختصاص داد و نوشت: »جهانبخش گفت که تابستان 
گذشته پبیشنهادات خوبی داشت اما از طرف مسئوالن باشگاه برایتون به او قول 
داده شد که شانس بیشتری پیدا خواهد کرد. جهانبخش در مسابقات جام کارابائو 
خوب شروع کرد و در مقابل پورتسموث و پرستون گلزنی کرد، اما مصدومیت ها 
بار دیگر مانع پیشــرفت او شد. اوایل ماه جاری جهانبخش گفت: »پیشنهاداتی 
برای من در هر پنجره وجود دارد اما من با باشــگاه برایتون قرارداد دارم و همه 

کارها باید با اطالع و نظر آنها انجام شود.«

اخبار کوتاه

محمود فکری از ابتدای فصل جاری تاکنون ۱۰ ترکیب 
مختلف را در ۱۲ هفته استفاده کرده و هیچ گاه استفاده از 

ترکیب برنده برای پیروزی مجدد آبی ها کافی نبوده است.
به گزارش ایسنا، با گذشــت دوازده هفته از لیگ برتر، 
اســتقالل با محمود فکری ۶ برد، ۴ تساوی و ۲ شکست را 
تجربه کرده و با ۲۲ امتیاز موقتا صدرنشین است. احتمال 
دارد صدرنشــینی آبی پوشان از دســت برود. آخرین بازی 
اســتقالل مقابل سایپا بود و محمود فکری با ترکیب برنده 
مقابل تراکتور پای به زمین مســابقه گذاشت اما برخالف 
بازی درخشان مقابل تبریزی ها، این سایپا بود که سه امتیاز 

را به لطف تک گل سه امتیاز مال خود کرد.
اســتفاده فکری از ترکیب تیم برنده در شرایطی بود که 
او در هفته های گذشــته کمتر توانسته از یک ترکیب برای 
دو بازی متوالی اســتفاده کند. مسائلی مانند مصدومیت و 
محرومیت در کنار تفکرات تاکتیکی فکری باعث شــده او 
تقریبا در ۱۲ هفته اخیر فقط دو بار از یک ترکیب مشــابه 
استفاده کند. ابتدا در هفته چهارم که تیمش را بدون تغییر 
نســبت به هفته سوم به میدان فرستاد و آخرین بار هم در 
هفته دوازدهم که او تیمش را با همان آرایش هفته یازدهم 

راهی زمین کرد. 
وجود بازیکنان با کیفیت در اســتقالل، این شــانس را 
نصیب فکری کرده که از هافبک های مختلف استفاده کند 
اما به نظر می رســد او هنوز نتوانســته به تیم ایده آل خود 
دست پیدا کند. شاید اینطور به نظر برسد که فکری در هر 
بازی آرایش به خصوصی را اتخاذ می کند اما عملکرد او در 
هفته های گذاشه خالف این موضوع است چرا که او تا جای 
ممکن ســعی کرده تغییرات کمی در تیمش ایجاد کند. با 
این حال روند سینوســی آبی ها در هفته های اخیر موجب 
کلید خوردن برخی تغییرات در ترکیب این تیم شده است. 
فکری هیچگاه بعد از تساوی یا شکست تیمش، از ترکیب 
بازی قبل اســتفاده نکرده اما در مواقعی که تیمش پیروز 
شده، سعی کرده در صورت نبود مصدومیت یا محرومیت از 

ترکیب تیم برنده استفاده کند.
با وجود باقی ماندن سه هفته تا پایان نیم فصل، فکری 

همچنان در جست و جوی ترکیب ایده آل خود خواهد بود 
و در غیر این صورت در نیم فصل دســت به خرید خواهد 
زد؛ خریدهایــی که برای تقویت خــط هافبک و پر کردن 
جای خالی علی کریمی، هافبک استقالل در فصل گذشته 

خواهد بود.
بــه طور کلی آبی پوشــان در این فصــل از ۱۰ ترکیب 
متفاوت استفاده کردند که نشان دهنده به نتیجه نرسیدن 

محمود فکری درباره ترکیب ایده آل برای تیمش است.
در ادامه نگاهی خواهیم داشــت به ترکیب های مختلف 

استقالل از هفته اول تا دوازدهم:
اول )مس رفسنجان(: سید حسین حسینی،  هفته 
وریا غفوری، ســیاوش یزدانی، عارف غالمی، هرویه میلیچ، 
مســعود ریگی، فرشــید باقری، فرشید اســماعیلی، آرش 

رضاوند، مهدی قایدی و ارسالن مطهری.
هفته دوم )فوالد خوزستان(: سید حسین حسینی، 
وریا غفــوری، هرویه میلیچ، عارف غالمی، محمدحســین 
مرادمند، مسعود ریگی، فرشید باقری، آرش رضاوند، فرشید 

اسماعیلی، مهدی قایدی و ارســالن مطهری. )یک تغییر 
نسبت به هفته گذشته(

وریا  هفته سوم )ماشین سازی(: رشــید مظاهری، 
غفــوری، هرویــه میلیچ، عــارف غالمی، محمد حســین 
مرادمند، مسعود ریگی، محمد نادری، آرش رضاوند، احمد 
موسوی، مهدی قایدی و ارسالن مطهری. )سه تغییر نسبت 

به هفته گذشته(
هفته چهارم )پیکان(: رشــید مظاهری، وریا غفوری، 
محمدحسین مرادمند، عارف غالمی، محمد نادری، هرویه 
میلیچ، مسعود ریگی، احمد موسوی، آرش رضاوند، مهدی 
قایدی و ارســالن مطهری . )بدون تغییر نســبت به هفته 

گذشته(
هفته پنجم )صنعت نفت(: رشــید مظاهری، محمد 
نادری، محمــد حســین مرادمند، عارف غالمــی، احمد 
موسوی، فرشــید باقری، آرش رضاوند، مهدی مهدی پور، 
داریوش شــجاعیان، مهدی قایدی و ارسالن مطهری. )سه 

تغییر نسبت به هفته گذشته(

هفته ششم )شهرخودرو(: رشید مظاهری، سیداحمد 
موســوی، محمدحســین مرادمند، محمد دانشگر، محمد 
نادری، ســبحان خاقانی، آرش رضاوند، مهدی مهدی پور، 
داریوش شــجاعیان، مهدی قایدی و ارسالن مطهری. )دو 

تغییر نسبت به هفته گذشته(
هفتــه هفتــم )ذوب آهــن(: رشــید مظاهری، 
محمدحسین مرادمند، محمد دانشگر، هرویه میلیچ، احمد 
موسوی، مهدی مهدی پور، مســعود ریگی، آرش رضاوند، 
وریا غفوری، سبحان خاقانی و ارسالن مطهری. )سه تغییر 

نسبت به هفته گذشته(
هفته نهم )گل گهر(: رشید مظاهری، محمد دانشگر، 
عارف غالمی، محمد حسین مرادمند، احمد موسوی، مهدی 
مهدی پور، مسعود ریگی، وریا غفوری، آرش رضاوند، مهدی 
قایدی و ارسالن مطهری. )دو تغییر نسبت به هفته گذشته(

هفته دهــم )آلومینیوم(: رشــید مظاهری، محمد 
دانشــگر، محمدحســین مرادمند، عــارف غالمی، احمد 
موسوی، مسعود ریگی، مهدی مهدی پور، فرشید اسماعیلی، 
وریا غفوری، مهدی قایدی و ارســالن مطهری. )یک تغییر 

نسبت به هفته گذشته(
معوقه: هفته هشتم )پرسپولیس(: رشید مظاهری، 
محمد حسین مرادمند، عارف غالمی، محمد نادری، احمد 
موسوی، مهدی مهدی پور، مسعود ریگی، آرش رضاوند، وریا 
غفوری، مهدی قایدی و ارسالن مطهری. )دو تغییر نسبت 

به هفته گذشته(
هفته یازدهــم )تراکتور(: رشــید مظاهری، محمد 
حسین مرادمند، محمد دانشگر، محمد نادری، وریا غفوری، 
مهدی مهدی پور، مســعود ریگی، داریوش شجاعیان، شیخ 
دیاباته، مهدی قایدی و ارسالن مطهری. )سه تغییر نسبت 

به هفته گذشته(
هفته دوازدهم )سایپا(: رشید مظاهری، وریا غفوری، 
محمد حســین مرادمند، محمد دانشــگر، محمد نادری، 
مسعود ریگی، مهدی مهدی پور، داریوش شجاعیان، مهدی 
قایدی، ارســالن مطهری، دیاباته. )بدون تغییر نســبت به 

هفته گذشته(

ثبت ســه گل در ۱۲ دقیقه، اتفاقی بود که رضا قوچان 
نژاد در اردیویسه به ثبت رساند تا به عنوان مهاجمی کهنه 
کار به تیتر یک رســانه های هلندی تبدیل شود. به گزارش 
»ورزش سه«، درخشش رضا قوچان نژاد دوباره توجه ها را به 
سمت این بازیکن برده است. ســتاره سابق تیم ملی ایران 
که همچنان با گل های حساسش در مقدماتی جام جهانی، 
جام ملت های آســیا و جام جهانی، جایگاه ویژه ای در بین 
طرفداران ایرانی دارد، در گفتگوی اخیری که با برنامه سالم 
صبح بخیر انجام داده، به درخشــش در فوتبال هلند اشاره 
کرده و همچنین ســازوکار جدایی اش از زوله را شرح داده 

است.
 با این حال شاید نکته مهم مصاحبه، همان جایی باشد 
که درباره تمایل به حضور در لیگ ایران اظهار نظر می کند:

در فوتبال هلند رکوردار هستم 
بازی با ویلم بازی سختی بود. خدا رو شکر بعد از ورود به 
میدان توانستم در ۱۲ دقیقه هت تریک کنم. تنها بازیکنی 
هســتم که در فوتبال هلند بعد از ورود به میدان به عنوان 

بازیکن ذخیره دوبارهت تریک کرده ام. 
شاید باشگاه به من اجازه جدایی ندهد 

با این اتفاق شاید باشگاه زوله به من اجازه جدایی ندهد. 
بعد از هت تریک در بازی با ویلم رسانه های هلندی هم به 
این موضوع اشــاره کردند. قرارداد من تا پایان فصل جاری 
است. با این بازی کمی شرایط جدایی ام از تیم سخت شده 
است. خب دالیلی اتفاق افتاده که من کمتر برای زوله بازی 
کنم و همیشه بحث جدایی ام از این تیم مطرح بوده است. 
متاسفانه در گذشته چند بار با ســرمربی در مورد فوتبال 

بحث کرده ام و باید بگویم بــا هم کنار نمي آییم. خب این 
در فوتبال طبیعی اســت. برخی با این دیدگاه ســرمربی 
کنــار مي آیند و بعضی هم مثل من نه. اما من یک بازیکن 
حرفه ای هستم. تحت هر شرایطی چه بازی کنم و چه بازی 
نکنم سعی مي کنم تمرین را به بهترین نحو داشته باشم و 
هر موقع به زمین مي روم برای تیم مفید باشــم. خوشحالم 
که در بازی اخیر در ۱۲ دقیقه ۳ بار برای تیم گل زدم. بازی 
را ۳-۱ بردیم و حس خوبی داشــتم چرا که به نوعی انتقام 

ورزشی گرفتم و این حس خیلی خوبی بود. 
همیشه به یاد طرفداران تیم ملی هستم 

با اینکه چند سالی است برای تیم ملی بازی نمي کنم اما 
هیچ فاصله ای بین من و تماشاگران ایجاد نشده است. االن 
دیگر عضو تیم ملی نیستم و کمتر به ایران مي آیم اما هیچ 
وقت خاطرات خوبی که در تیم ملی داشــته ام را فراموش 
نمي کنم و محبت هایی که طرفداران تیم ملی به من داشته 

اند. من از همه مردم تشکر مي کنم. 
بازگشت به ایران؛ غیر ممکن نیست 

همیشــه ابتدای فصل و یا در تعطیالت زمستانی بحث 
حضور من در تیم های ایرانی مطرح مي شــود. اما راستش 
را بخواهید من با تیــم زوله قرارداد دارم و طبیعتا تا پایان 
قراردادم نمي توانم به حضور درتیم دیگری فکر کنم اما بعد 
از اتمــام قراردادم حضور در تیم هــای ایرانی مي تواند یک 
آپشن برای من باشد. االن نمي توانم بگویم امکان ندارد به 
ایران برگردم یا صد در صد به ایران مي آیم.ابتدا باید منتظر 
باشــم و قراردادم تمام شــود و بعد در مورد آینده تصمیم 

گیری کنم. خدا بزرگ است. 

گل های خودم را نگاه نمي کنم 
هیچ وقت خودم گل های خودم را نگاه نمي کنم اما مردم 
در فضای مجــازی به من لطف دارند و من را تگ مي کنند 
و گل هایــم را برایم مي فرســتند. به خصــوص گل به کره 
جنوبــی – امارات – عراق و ... دیدن این گل ها حس خوبی 
به من مي دهد و من از مردم به خاطر این ابراز محبت تشکر 

مي کنم. 
دلم برای تیم ملی تنگ شده است 

مشــخص اســت دلم برای تیم ملی تنگ شــده است. 
خاطرات خوبی در تیم ملی داشتم. 

به خصوص در ســال های اول که رفاقت بین بازیکنان 
زیاد بود. 

دلم برای لحظه هــای خوبی که با هم شــکل دادیم و 
خاطرات خوبی که ساختیم تنگ شده است. خوشحالم که 
این لحظه ها و این خاطرات خوب را در زندگی تجربه کردم. 

وضعیت تیم ملی خوب نیست 
واقعیت این اســت که وضعیت تیم ملی خوب نیســت با 
اینکه اطراف تیم ملی در ســال های اخیر شــلوغ بوده است. 
امیدوارم در ادامه مســیر بچه ها بتوانند نتایج خوبی بگیرند 
و در نهایت به جام جهانی صعود کنند. هیچ چیز شیرین تر 
از صعود به جام جهانی نیست. بازی های باقی مانده را ببریم 

مي توانیم به جام جهانی صعود کنیم. 
خداحافظی از تیم ملی سخت بود 

بعد از بازگشت از جام جهانی و برای جام ملت ها با تعدادی 
از دوستان در فدراســیون فوتبال صحبت کردم. خب بعد از 
جام جهانی تصمیم گرفته بودم از تیم ملی خداحافظی کنم 
و این تصمیم ســختی بود و مي خواستم بیشتر روی فوتبال 
باشــگاهی متمرکز شوم. من همیشــه افتخار مي کردم که 
برای تیم ملی بازی مي کردم اما تصمیمم بعد از جام جهانی 

خداحافظی از تیم ملی بود.

وقتی پازل  فکری کامل نمی شود

 ۱۰ ترکیب متفاوت برای استقالل در ۱۲ هفته!

ابراز تمایل رسمی گوچی به بازی در لیگ ایران

رضا قوچان نژاد، ستاره پنجره نقل و انتقاالت

ســه دیدار پایانی هفته دوازدهم لیــگ برتر امروز برگزار 
مي شود. پرسپولیس در اراک به میدان مي رود، ماشین سازی 

میزبان فوالد است و سپاهان هم در برزیل ایران بازی دارد.
به گزارش فارس، هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال با انجام 
سه مســابقه به پایان مي رسد. در این روز تیم های مدعی به 

میدان مي روند.
نگاهی به این بازی ها مي اندازیم؛

نفت آبادان - سپاهان اصفهان؛ 
نبرد 6 امتیازی در برزیل ایران

نفت آبادان را مي توان شگفتی لیگ برتر بیستم نامید تیمی 
که روی پله دوم ایستاده و سایه به سایه استقالل صدرنشین 
حرکت مي کند.  تیمی با بازیکنان جوان و مستعد که توانسته 

فوتبال ناب ایرانی را به تصویر بکشــد. البته برخی رســانه ها 
مي گویند نفت با مشکالت مالی فراوانی روبه روست و حتی در 
هفته های گذشته پول بلیت هواپیما هم نداشته است! با این 
حال طالیی پوشــان برزیل ایران )لقب شهر آبادان( دوشنبه 
مي خواهند با شکست سپاهان همچنان جز مدعیان قهرمانی 
این فصل باشــند. ســپاهان اما تیمی پر امکانات و پرمهره 
است که تقریبا اکثر بازیکنانش صراحتا از قهرمانی تیم شان 
سخن مي گویند. از امید نور افکن تا محمدرضا خلعبری همه 
معتقدند تیم شان یکی از شــانس های  اصلی قهرمانی این 
فصل است. نبرد ســپاهان و نفت ۶ امتیازی است. نفت اگر 
برنده شود حتی شــانس دارد دوباره به صدر جدول برگردد 
به شــرطی که استقالل مقابل سایپا پیروز نشود اما سپاهان 
در صورت پیروزی یک پله صعود مي کند و جانشین نفت در 
رده دوم خواهد شد.فالح زاده و خالقی فر دو مصدوم تیم نفت 
احتماال به بازی با ســپاهان خواهند رسید اما مهره کلیدی 
و تاثیرگذار نفتی ها طالب ریکانی اســت که هواداران تیم به 
او لقــب »آرپی چی زن « داده انــد. او با ۶ گل زده بهترین 
گلزن تیمش اســت اما در سپاهان ســجاد شهباززاده ۹ گله 
زده صدرنشین جدول گلزنان است و محمدرضا حسینی هم 
۴ گل برای ســپاهانی ها زده اســت. سپاهان ۶ هفته است و 
نفت آبادان ۴ هفته باختی نداشــته است تقابل این دو تیم 
سختکوش و شکســت ناپذیر مي تواند جذاب ترین مسابقه 

هفته شود.
ماشین سازی تبریز- فوالد خوزستان

اولین برد قعرنشین یا جبران مافات شاگردان نکو؟
ماشین ســازی برای بقا در لیگ برتر تالش مي کند. تیم 
قعرنشــین هنوز بردی در لیگ برتر نداشــته و با ۶ گل زده 
ضعیف ترین خط حمله و با ۱۷ گل خورده بدترین خط دفاع 
لیگ را دارد. با این حال خیلی از کارشناســان معتقدند که 
ماشین سازی بدشانس هم هست که نتیجه نمي گیرد. اکنون 
حســین خطیبی مدیر فنی تیم شده و سعید اخباری هم به 
عنوان ســرمربی دائم تیم انتخاب شده است. ماشین سازی 
به دنبال اولین برد فصل مقابل تیم  پرمهره فوالد خوزستان 
است.فوالد خوزستان  در رده نهم جدول لیگ برتر قرار دارد.  
قرمزپوشان اهوازی در لیگ قهرمانان آسیا هم حضور دارد و 
فروردیــن ماه در پلی آف باید به مصاف العین امارات برود. با 
این حال فوالد بعد از باخت هفته پیش به پرسپولیس از زمین 

و زمان ایراد گرفت!
ســرمربی تیم به گزارشگر مســابقه گیر داد و مدیرعامل 
باشگاه سعید آذری از رئیس کمیته داوران! آن هم در حالیکه 
فوالد خوزســتان با یک پنالتی بادآورده مقابل پرســپولیس 
دقایقی بازی را به تســاوی کشانده بود! سعید آذری در پایان 
مسابقه از نکونام حمایت کرد اما فوالد برای رسیدن به جایگاه 
واقعــی اش در فوتبال ایران باید بدون بهانه به دنبال برد در 

میدان مسابقه باشد. اینکه مهدی هاشمی نسب بعد از باخت، 
پرســپولیس را تیم خاص بنامد خیلی مورد پسند هواداران 
فوالدنیست آنها از تیم پر از مکانات خود نتایج مطلوب تری 
مي خواهند. شاید بازی با تیم قعرنشین بهترین فرصت برای 
جبران مافات باشد شاید هم شاهد خلق یک شگفتی در تبریز 
باشیم که در آنصورت شرایط برای نکونام و تیمش سخت تر 

خواهد شد.
آلومینیوم اراک - پرسپولیس 

سرخپوشان بی دفاع در زادگاه امیر کبیر
پرســپولیس بعد از چهار مســاوی متوالــی مقابل فوالد 
خوزستان پیروز شد تا دوباره در قواره یک مدعی حاضر شود. 
سرخپوشــان تهرانی اگر بتوانند آلومینیوم اراک را شکست 
بدهد ممکن اســت تا رده چهارم جدول صعود کند البته با 
دو مسابقه کمتر.پرسپولیس با ۵ گل خورده مستحکم ترین 
خط دفاع لیگ برتر را دارد اما در بازی روز دوشــنبه این تیم 
دو مدافع اصلی خود را در اختیار ندارد. ســیدجالل حسینی 
و حسین کنعانی زادگان بخاطر مصدومیت مقابل آلومینیوم 
غایب خواهند بود. هرچند کنعانی زادگان محروم هم هست! 
به این ترتیب پرسپولیس بدون دفاع باید در زادگاه امیرکبیر 
به مصــاف آلومینیوم اراک بود. حامد پاکــدل با ۵ گل زده 
زهردارترین بازیکن آلومینیوم است و در غیاب مدافعان اصلی 

شانس گلزنی اش به پرسپولیس هم زیادتر شده است.

هفته دوازدهم لیگ برتر

پرسپولیس بی دفاع در اراک  و نبرد 6 امتیازی در آبادان

لیورپــول در هفته نوزدهم، مقابــل برنلی با یک گل 
شکست خورد تا سه و سال نیم شکست ناپذیری در خانه 
در طی ۶۸ بازی، شکســته شود. این شکست اختالف با 
صدر که در دســتان منچستری ها است را به شش امتیاز 
افزایش داد و باعث عقب افتادن از کورس قهرمانی شــده 

است.
لیورپول در فصل حاضر ضعف دارد و بر همگان آشکار 
است. مصدومیت شــدید فن دایک در اوایل فصل سبب 
ایجاد یک شــکاف عظیم در خط دفاعی شد و در ادامه با 
مصدومیت مجدد آلیسون به اوج خود رسید و لیورپول در 
شبی که منچستریونایتد با شش گل مقابل تاتنهام تحقیر 
شد؛ هفت بر دو مقابل آستون ویال شکست خورد و نشان 
داد که دیگر اثری از لیورپول فصل قبل که همه تیم ها را 

قلع و قمع می کرد وجود ندارد.

لیورپول در این سال ها جز خرید آلیسون و فن دایک، 
تحرکی در نقل و انتقاالت نداشــته است و آدریان نیز در 
روزهای آخر پنجره نقل و انتقاالتی فصل ۲۰۱۹_۲۰۲۰ 
به دلیل مصدومیت آلیســون جذب شد. در این فصل هم 
آنها خریدهای متعددی نداشتند و با خرید تیاگو از بایرن 
مونیخ و ژوتا از ولورهمپتون، خط هافبک و هجومی خود 
را تقویت کردند. خریدهایی که بســیار موثر بودند و ژوتا 
در بــازی مقابل آتالنتا، نشــان داد که چه مهاجم قهاری 
است، تیاگو نیز که پس از سالها و در پایان فصلی رویایی 
از بایرن جدا شــده بود، نشــان داد که در لیگ فیزیکی 
انگلیس هم می تواند در باالترین ســطح بازی کند و فیفا 

هم او را در لیست تیم برتر ۲۰۲۰ قرار داد.
اما فصل جاری مسائل خاص خودش را هم دارد. ابتال 
به ویروس کرونا، باعث شــد مربیان و بازیکنان بســیاری 

بــرای چند هفته فوتبــال را از تلویزیون تماشــا کنند و 
نتوانند در خدمت تیم باشــند. آنفیلد نشینان نیز از این 
قاعده مســتثنی نبودند و چند بازیکــن خود را به دلیل 
کرونــا مدتی در اختیار نداشــتند و مصدومیت بازیکنان 
کلیدی نظیر ژوتا، باعث شــد از فرم خارج شــوند. آنهم 
در فصلی که تیم های بیگ ســیکس به جز آرســنال، با 
فاصله ای میلیمتری در تعقیب یکدیگر هستند و لستر نیز 

نشان داده است که این لیست باید بزرگتر شود.
لیورپول در چهار بازی اخیر خود فقط دو امتیاز کسب 
کرده اســت و در گلزنی ناتوان بوده اســت، و این ناتوانی 
از گلزنی از ماه می ســال ۲۰۰۰ بی ســابقه بوده است. 
آنها مقابل نیوکاسل و منچستریونایتد متوقف شدند و از 
ســاوت همپتون و برنلی با تک گل شکست خوردند که 

یعنی ۴۳۸ دقیقه بدون زدن گل.
آمار ۷۲ شــوت در چهار مسابقه گویای بازی تهاجمی 
است، مخصوصا اینکه در تمام آن بازی ها مالکیت توپ در 
اختیار لیورپول بوده است اما اعتماد به نفس ضعیف سبب 
شــده است تنها ۱۴ شــوت در چهارچوب داشته باشند. 

محمد صالح کــه با ۱۳ گل آقای گل لیگ برتر اســت، 
نتوانسته اســت کارگشای تیم باشد و آرنولد نیز در بازی 
مقابل برنلی ۱۸ ســانت انجام داد اما تنها یکی به مقصد 

رسید.
 مانه در بازی با برنلی توانســت بیشترین موقعیت گل 
را با ۹ موقعیت خلق کند و باالی ۹۰ درصد پاس هایش را 
به درستی ارسال کند اما صالح و فرمینیو کاری از پیش 
نبردند. جیمی کاراگر وضعیت را بسیار بحرانی می داند و 
معتقد اســت لیورپول دیگر باید برای سهمیه لیگ اروپا 

بجنگد.
این فصل، دومین فصل ضعیف لیورپول در امتیازگیری 
از فصل ۲۰۱۵_۲۰۱۶ اســت و شــاید آنها به ســندرم 
قهرمانی دچار شده اند و دیگر انگیزه کافی برای جنگیدن 
را ندارند، مساله ای که لزوم داشتن یک مشاور قهار را در 
تیم ها گوشزد می کند. خبرهایی از عالقه امباپه به حضور 
در آنفیلد به گوش می رســد، مخصوصا آنکه رئال مادرید 
توان خرید او را ندارد. انتقالی که شــاید موجب بازگشت 

مجدد فرم لیورپول شود.

یادداشت

لیورپول، بندری که کشتی هایش غرق شده است
سید مهدی داودی


