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آمارهای منفی استقالل پس از باخت مقابل سپاهان
تیم فوتبال استقالل با 
شاگردان  مقابل  شکست 
منفی  آمارهای  مورایس، 
مختلفی را به ثبت رساند.
ایســنا،  گــزارش  به 
در نخســتین دیــدار از 
لیگ برتر بیســت و دوم، 
ســپاهان  و  اســتقالل 
از  خالــی  ورزشــگاه  در 
تماشــاگر آزادی به مصاف هم رفتند که بازی با دو گل به نفع سپاهان تمام 

شد و استقالل در زمین خود شکست خورد.  
ایــن باخت در حالی رقم خورد که اســتقاللی ها برای اولین بار در تاریخ 
رقابت هــای لیگ برتر در هفته اول و در یک بازی خانگی تن به شکســت 
دادند. آخرین شکســت اســتقالل در مســابقات رســمی به فصل گذشته 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا برمی گردد که این تیم مقابل الهالل عربستان 

در مرحله یک هشتم نهایی با ۲ گل شکست خورد. 
آبی های پایتخت با گذشــت ۳۳۳ روز از این بازی و طی شدن ۳۳ بازی 

رسمی، مقابل زردپوشان اصفهانی تن به شکست دادند.
آبی پوشــان پایتخت در این بازی آمارهای مختلفی برجای گذاشتند که 
باعث شــد عالوه بر شکستن رکورد شکســت ناپذیری، اتفاقات و آمارهای 

دیگری به ثبت برسد.
اســتقالل در ثبت و ادامه روند شکســت ناپذیری خود یک آمار دیگر بر 
جای گذاشــته بود؛ آبی ها در ۳۳ بازی بدون شکســت خــود هیچ وقت از 
حریــف خود ۲ گل عقب نیفتاده بودند و آخرین رقابتی که اســتقاللی ها با 
اختالف ۲ گل از حریف خود عقب افتاده بودند به همان بازی مقابل الهالل 
عربستان در مرحله یک هشتم نهایی فصل گذشته رقابت های لیگ قهرمانان 

آسیا برمی گردد.
آخرین تیمی که توانســته بود بیش از یک گل به اســتقالل بزند، مس 
رفسنجان در هفته چهاردهم رقابت های لیگ برتر بود که اتفاقا آن بازی هم 
در استادیوم آزادی برگزار شــده بود اما در نهایت شاگردان فرهاد مجیدی 

موفق شدند آن بازی را با پیروزی ۳ بر ۲ پشت سر بگذارند.
استقالل پس از ۷ بازی رسمی که آخرین بازی به داربی ۹۸ بازمی گردد، 
از حریــف خود عقب افتاد امــا برعکس بازی های قبلی، این بار اســتقالل 
نتوانســت نتیجه را جبــران کند و در نهایت مقابل ســپاهان در هفته اول 
رقابت های لیگ برتر شکست خورد.  آبی های پایتخت فصل گذشته تنها در 
۲ بازی از حریف خود عقب افتادند که هر ۲ بازی در نهایت با نتیجه تساوی 
به پایان رسید. آخرین شکست خانگی استقالل هم مقابل سپاهان در لیگ 
برتر ۱۴۰۰-۱۳۹۹ رقم خورد که در آخرین بازی آن فصل، ســپاهان موفق 

شد با نتیجه ۲ بر یک از سد آبی های پایتخت بگذرد.

نگاه

محمد   موســوی در آخرین تمرین تیم ملی از حضور در 
مسابقات قهرمانی جهان  انصراف داد.

به گزارش »ورزش ســه«، خبرنگارانی که برای تماشای 
تمرین تیم ملی به ســالن فدراسیون والیبال رفته بودند، به 
هیچ وجه پیش بینی نمی کردند که ساعتی جنجالی پیش 
رویشان باشد، آن هم در شرایطی که قرار بود آخرین تمرین 
تیم ملی مقابل چشــم خبرنگاران برگزار شــود و تیم ملی 
والیبــال ایران حداقل به صورت نمایشــی خــود را آماده 

مسابقات قهرمانی جهان نشان دهد.
اما بعد از حدود ۴۵ دقیقه و در شرایطی که اوضاع کمی 
هم مشکوک به نظر می رسید، محمد موسوی با حضور در 
مقابل دوربین های تلویزیونی و خبرنگاران ، از مسئله ای پرده 
برداشــت که هیچ کس فکرش را نمی کرد. چیزی که ما را 
بــه این فکر فرو برد که آیا او برنامه قبلی برای این موضوع 

داشته یا صرفا یک کار خلق الساعه را انجام داده است.
موســوی که یکــی از بهترین بازیکنــان تاریخ والیبال 
ایران اســت حاال با اشاره به نکات و مشــکالتی که اصوالً 
در هر شــرایطی در ورزش حرفــه ای در ایران وجود دارد، 
کناره گیــری خود را از تیم ملی اعالم کرد. چیزی که باعث 
به هم ریختن برنامه های تیم ملی و ســرمربی آن پیش از 

رقابت های قهرمانی جهان شده است.
اتفاقاتی که می شد از آن ها حدس زد خبری در راه است 
اما خب ما آنقدر بدبین نبودیم که تصور کنیم قرار اســت 
چهره جالب توجه آخرین فهرســت تیم ملی دست به این 
اقدام عجیب بزند و شاید مورد قضاوت سخت جامعه والیبال 

قرار بگیرد:
آغاز رفتارهای عجیب و دور از انتظار

بازی تمرینی آغاز شــد و مانند مسابقات رسمی و روال 
موجود در والیبال باید ســرعتی زن ها در طول مســابقه با 
هم جابجا می شــدند. حدود نیم ساعتی همین روال اتفاق 
افتاد امــا از یک جا به بعد بود که شــاهد اتفاقات عجیب 
بودیم. محمد موســوی خطاب به یکــی از بازیکنان جوان 

)مجرد( گفت: »اصغر بیا برو تو، من بهتره بازی نکنم بهتره 
اصال«. همین جمله به اندازه کافی عجیب و شــک برانگیز 
بود تا به نظر برسد که اتفاقات عجیب تری هم در راه است. 
در حقیقت به نظر می رسید موســوی انگیزه خاصی برای 
تمریــن کردن ندارد. از یک جا به بعــد هم او تقریبا بیرون 
زمین نشســت و ترجیح داد بیشتر نظاره گر باشد. هر طور 
کــه بود تمرین همین گونه پیش رفــت و از یک جا به بعد 
در این ســمت از زمین بیشــتر علی اصغر مجرد را دیدیم. 
محمد موسوی یا در کنار زمین نشسته بود یا بغل تور بازی 
را تماشا می کرد. هر از چند گاهی هم می آمد، یک سرویس 

می زد و دوباره از زمین خارج می شد.
نکته جالب هم اینکه موسوی و سرمربی تیم ملی یعنی 
بهــروز عطایی خوش و بش گرمی با هم داشــته و از رابطه 
خوبی برخوردار بودند. در واقع این فرضیه که شاید مشکل 
موســوی کادر فنی بوده را می توان به کل رد کرد چرا که 

به نظر می رســید بین او و عطایی آرامش و احترام خاصی 
حاکم است .

پایان تمرین و آن مصاحبه شوکه کننده 
تمرین تمام شــد و مطابق هماهنگی قبلی ابتدا بهروز 
عطایی برای صحبت با رســانه ها در میان خبرنگاران حاضر 
شد. سرمربی حتی در بخشی از صحبت هایش درباره تغییر 
کاپیتانی هم حرف زد و به تمجید از موسوی هم پرداخت تا 
مشخص شود که عطایی هیچ اطالع قبلی از تصمیم محمد 
موسوی نداشته است. بعد از عطایی نوبت به موسوی رسید.
یکــی از خبرنگاران ابتدا از او در مورد بازگشــت به تیم 
ملی ســوال کرد اما موســوی انگار از قبل کامال حرف های 
خود را آماده کرده بود و ســریع به سراغ اصل مطلب رفت 
و کناره گیری خود از حضور در مســابقات قهرمانی جهان 

را اعالم کرد. 
موسوی در مورد همه چیز حرف زد و بیست دقیقه گله و 

شکایت کرد اما احتماال هنوز هم هیچکدام از ما نفهمیده ایم 
دلیــل اصلی انصراف او چه بود. او اول از نبود پروتئین کنار 

زمین گفت، بعد از ناامادگی خودش.
موســوی حتی در حمایت از دیگــر بازیکنان تیم ملی 
ناراحتی خــود را از پاداش ۱۸ میلیونی فدراســیون اعالم 
کــرد و بعد هم از نبود روحیــه جنگندگی تیمی گله کرد. 
واقعا هنوز هم نفهمیده ایم که دلیل اصلی این مصاحبه و در 

نهایت کناره گیری او چه بوده است.
شوک بعد از یک مصاحبه غیر منتظره

بعد از مصاحبه موسوی این میالد عبادی پور بود که به 
جمع خبرنگاران آمد. وقتی به میالد گفتیم می دانستی سید 
کناره گیری کرده با این جواب او مواجه شدیم: »چی؟ مگه 

این کارو کرده؟ جدی می گید؟ نه نمی دانستم« 
این حرف ها و چشم های گرد شده عبادی پور از تعجب 
کامال نشــان می داد که او از این مســئله اصال خبر نداشته 
است. بعد از مصاحبه با میالد سراغ بهروز عطایی رفتم و از 
او درباره این تصمیم موسوی سوال کردم که جواب سرمربی 
تیم ملی این بود: »آره، من هم از بچه ها شنیدم، نمی دونم 

چی بگم. انشاهلل که خیره«
از عطایی خواستم صحبت کوتاهی در این باره انجام دهد 

اما او ترجیح داد فعال چیزی نگوید.
پایان یک روز عجیب با جلسه میالد و عطایی

آخرین اتفاق قابل توجه تمرین تیم ملی جلســه کوتاه 
بهــروز عطایی و میالد عبادی پور بود. ســرمربی تیم ملی 
بعــد از مصاحبه عبادی پور از او خواســت که دقایقی را با 
هم صحبت کنند. این دو نفر چند دقیقه ای روی سکوهای 
سالن فدراسیون با هم صحبت کردند؛ گفت و گویی که به 
احتمال قریب به یقین حول محور انصراف محمد موسوی 

بوده است.
این بود شرحی از اتفاقات یکی از عجیب ترین تمرین های 
تیم ملی والیبال ایران؛ تیمی که کم تر از دو هفته دیگر در 

مسابقات قهرمانی جهان حاضر می شود.

انتقال یورگن لوکادیا به پرسپولیس، رکوردی ویژه را به 
این باشگاه سرخپوش تهرانی می دهد.

به گزارش »ورزش سه«، در حالی که تصور می شد انتقال 
آلف مانگا به پرسپولیس نهایی شــده، مدیران این باشگاه 
مراحل انتقال یورگن لوکادیا را طی کردند و موفق شــدند 
نظر او را برای امضای قرارداد با پرســپولیس جلب کنند تا 
وی به نوزدهمین بازیکن لیســت بزرگساالن سرخپوشان 
تبدیل شــود و همچنین پرونده سهمیه خارجی این تیم را 

ببندد.
لوکادیــا همچنین با انتقال به پرســپولیس، بیســت و 
هشــتمین بازیکن خارجی لیگ برتر شــد تا با حضور او، 
فوتبال ایران یکی از پرخارجی ترین فصول خود را با متوسط 
۱.۷۵ خارجی به ازای هر تیم استارت بزند که آمار ویژه ای 
محسوب می شود؛ خصوصا اینکه در سالهای گذشته جذب 
بازیکن خارجی در حالت ممنوعیت قرار داشت و حاال پس 
از برداشته شدن این محدودیت، مدیران و مربیان به سمت 

خرید بازیکن غیرایرانی هجوم برده اند.
نکته جالب در مورد پرســپولیس اینکه سرخپوشــان با 
جذب یورگن لوکادیا، به دومین تیم لیگ برتر ایران تبدیل 
شدند که هر چهار سهمیه خارجی خود را استفاده می کند. 
پرسپولیس همچنین تنها تیمی است که بازیکن خارجی در 
رده امید و زیر ۲۵ ساله دارد و گئورگی گولسیانی و یورگن 

لوکادیا، تنها بازیکنان خارجی بزرگســال این تیم محسوب 
می شوند.

ســپاهان دیگر تیمی است که با خرید آلویس کامسوبا، 
نیلسون جونیور، رناتو داسیلویرا و مانوئل فرناندز، هر چهار 
سهمیه خارجی خود را استفاده کرده که همه این بازیکنان 
ستاره های تاثیرگذاری هستند که می توانند ورق را به سود 
طالیی پوشــان تغییر بدهند اما نکته جالب این است که از 
نظر ترانســفر مارکت، این بازیکنان ارزش یورویی چندانی 

ندارند و جزو ده بازیکن ارزشمند لیگ برتر نیستند.
رکورد ارزشمندترین بازیکن خارجی لیگ برتر تا پیش 
از امروز در اختیار استقالل و تراکتور بود که با رافائل سیلوا 
و گوســتاوو یک میلیون یورویی، صدرنشین بودند اما حاال 
یورگن لوکادیایی به پرسپولیس پیوسته که با سابقه حضور 
در اردیویســه، بوندسلیگا و جزیره، برچســب دو میلیون 
یورویی را روی خود می بیند و ارزشــمندترین بازیکن لیگ 

برتر خلیج فارس محسوب می شود.
لوکادیا زمانی که در زمســتان ۲۰۱۸ پیشنهاد برایتون 
را پذیرفت و به لیگ جزیره ملحق شــد، ارزش ۱۵ میلیون 
یورویی را در بازار داشــت اما نتوانســت این روند را حفظ 
کند و در آخر زمانی که به بوخوم پیوست، دو میلیون یورو 
ارزشگذاری شد و حاال با این رقم، خود را در قامت مهمترین 

بازیکن لیگ برتر ایران مطرح کرده است.

البته ایــن ارقام تقریبا با میزان دســتمزد بازیکنان بی 
ارتباط هســتند و بازیکنی نظیر احســان پنشنبه که ۷۰۰ 
هزار یورو ارزشگذاری شده، در بازار چیزی حدود یک هفتم 
این رقم حقــوق می گیرد. همچنین مانوئل فرناندز هافبک 
سابق تیم ملی پرتغال که به سپاهان پیوسته، احتماال بیشتر 

از ارزش ۱۰۰ هزار یورویی خود قرارداد بسته است.
جوانترین خارجی لیگ بیســت و دوم، وحدت حنانوف 
۲۲ ســاله خواهد بود که در صورت بازی در پرسپولیس تا 
پایان قراردادش هم به لیســت بزرگساالن نخواهد رسید. 
مســن ترین خارجی نیز لوسیانو پریرا مهاجم ۳۸ سال و ۹ 

ماهه مس رفسنجان اســت که تالش می کند رکورد خود 
را بهبود بخشد.

از آن طــرف قاره آمریکای جنوبی با ۹ بازیکن رکورددار 
حضور در لیگ بیســت و دوم خواهند بــود و آفریقا نیز ۷ 
بازیکن خواهد داشــت. این در حالی است که آسیا و اروپا 

شش بازیکن در لیگ برتر ایران دارند.
پســت مهاجم نــوک، مــورد عالقه ترین پســت برای 
باشگاه های ایرانی در خرید بازیکن خارجی است و در فصل 
جدید ۱۰ مهاجم حضور خواهند داشــت که شاخص ترین 

آنها یورگن لوکادیا است.

رکــورددار دوی ۴۰۰ متر ایران با گالیه از عدم حمایت 
مسئوالن، مشــکالت مالی را اصلی ترین مشکل خود برای 

بازی های آسیایی می داند.
سجاد هاشمی در گفت وگو با ایسنا به وضعیت تمرینات 
خود و مشکالتی که در راه آماده سازی تا بازی های آسیایی 
دارد اشــاره و بیان کرد: زمســتان سال گذشته را به خوبی 
ســپری می کردم و به مرز رکورد ۴۵.۴۰ ثانیه رسیده بودم. 
امسال می خواستم به رکورد ۴۴.۷۰ ثانیه برسم و اصلی ترین 
هدفم حضور در مسابقات جهانی آمریکا با ورودی مستقیم و 
کسب مدال طالی بازی های آسیایی بود اما مشکالتم تقریباً 
از دی ماه شــروع شد. متاسفانه تعهد مالی اجرا نشد. البته 
فدراسیون مقصر نبود بلکه آقای رحمتی مدیرعامل پلیمر 
خلیج فارس و عضو هیئت رئیسه فدراسیون به ما تعهد داده 
بود. فدراسیون هم خیلی تالش کرد تا تعهد مالی اجرا شود 
اما آقای رحمتی به دلیل یکســری مسائل شخصی این کار 

را نکرد. با همه این تلخی ها و نامهربانی ها ۴۶.۹۶ ثانیه را در 
سالن ثبت کردم که نویدبخش روزهای خوبی بود. او در این 
مورد گفت: ما ورزشکاران هم سختی هایی داریم اما حداقل 
چیــزی که می خواهیم حمایت اســت. همه از مشــکالت 
فدراســیون اطالع داریــم و به همین دلیــل خیلی پاپیچ 
فدراسیون نمی شدیم. ضربه اصلی را آقای رحمتی به من زد. 
آنقدر اذیتم کرد که پشیمان شدم. تعویق بازی های آسیایی 
هم در روحیه ام خیلی تاثیر گذاشت. مشکالت شخصی هم 
داشتم و حمایت نمی شــدم. بنابراین الزم نمی دیدم بدنم 
در وضعیت خوبی باشد. هاشــمی با بیان اینکه دوی ۴۰۰ 
متر با ماده های دیگر فرق دارد، ادامه داد: تمرینات سختی 
داریم و همیشــه خون باال می آوریم، مرگ برایم از تمرین 
راحت تر اســت اما بهای این همه عذاب و سختی چیست؟ 

کمی زده شدم و اسفند و فروردین را تمرین نکردم. دوباره 
با هزینه خودم دو ماه و نیم به ترکیه رفتم و شــرایط خوبی 
هم داشتم. آقای رضایی دبیر فدراسیون هم چند بار پیگیر 
بود که مســابقات کشورهای اسالمی شرکت می کنی یا نه 
اما من در مســابقات امام رضا )ع( و قهرمانی کشور شرکت 
نکردم. ۴۶ ثانیه دویدن برای کسی که رکورد ۴۵ ثانیه دارد،   
زشت و عار است. بنابراین تصمیم گرفتم فعاًل در مسابقات 

باشگاهی شرکت کنم.
او به کمک مالی که از طرف کمیته ملی المپیک دریافت 
کرده، اشاره کرد و گفت: آقای پیمان فخری خیلی به من و 
مهدی پیرجهان کمک کرد اما درد ما خیلی بزرگتر است و 
این کمک مثل نوشدارویی بود که مقداری از درد را تسکین 
داد. ۱۴ ماه تا بازی های آسیایی باقی مانده که کمیته هزینه 

دو مــاه را به ما داد اما ۱۲ مــاه بعدی را چکار کنیم؟ فعال 
مشخص نیست که کمیته باز هم به ما کمک می کند یا نه 
چون جلساتشان به خاطر بازی های همبستگی کشورهای 
اســالمی برگزار نمی شــود.رکورددار دوی ۴۰۰ متر ایران 
افزود: حدود ۶ ماه است که حقوق دریافت نکرده ام. حقوق 
یعنی مبلغی که ســوای امکانات، در اختیار ورزشــکار قرار 
می گیرد تــا زندگی کند اما حقوق ما اینگونه بود که ماهی 
چهار،   پنج میلیون تومان به ما می دهند تا تمرین کنیم و به 
خارج از کشور برویم. ما هم به خاطر مردم و کشورمان این 
کار را کردیــم اما دیگر توان مالی اجازه نمی دهد. او با بیان 
اینکه چند ســال قبل به دلیل تبعیض ها و تصمیمات غلط 
فدراسیون از ورزش کنار رفت،   ادامه داد: برای شروع دوباره 
تمریناتــم خودرویم را فروختم که اگــر آن را همین امروز 
داشتم، شاید می توانستم سه سال دیگر هم تمرین کنم اما 

فروختم و با هزینه شخصی،  نفر اول رنکینگ آسیا شدم.

ابهامات انصراف محمد موسوی از حضور در مسابقات جهانی

یورگن لوکادیا باالتر از همه خارجی های لیگ برتر

پرسپولیس رکورد نقل و انتقاالت را شکست!

سجاد هاشمی: ماشینم را فروختم و نفر اول آسیا شدم

فرانس فوتبال فهرســت نامزدهای دریافت توپ طالی 
۲۰۲۲ را که برای اولین در تاریخ جدیدی برگزاری می شود 
را اعالم کرد که در آن نامی از دو ســتاره پاری سن ژرمن 

دیده نمی شود.
به گزارش »ورزش سه«، مراسم توپ طالی ۲۰۲۲ قرار 
اســت در تاریخ ۱۷ اکتبر )۲۵ مهرماه( برگزار شــود و در 
فاصله دو ماه تا برگزاری این مراسم، فرانس فوتبال فهرست 
تمامی نامزدهــای دریافت این جایــزه و همچنین جوایز 

دیگری که در این مراسم اهدا خواهد شد را اعالم کرد.
پیش از ایــن توپ طال پس از پایان هر ســال انتخاب 
می شــد اما پــس از انتقادهایی که از شــیوه رای گیری و 
انتخاب بازیکنان برنده این جایزه خصوصا در سال گذشته 
مطرح شــد، این نشریه فرانســوی تصمیم گرفت که روند 
انتخاب برنده این جایزه و زمان برگزاری مراســم را تغییر 

دهد.
به این ترتیب، از امسال قرار است برنده توپ طال پس از 

پایان هر فصل فوتبالی و با توجه به عملکردی که بازیکنان 
در لیــگ داخلی هر کشــور و همچنین لیــگ قهرمانان 

داشته اند، انتخاب شود.
نکته قابل توجه در بین نامزدهای بهترین بازیکنان مرد، 
غیبت لیونل مســی و نیمار بود. ستاره آرژانتینی که سال 
گذشته برای هفتمین بار برنده توپ طال شد، بعد از انتقال 
به پاری ســن ژرمن فصل خوبی را ســپری نکرد و امسال 
حتی در بین ۳۰ نامزد نهایی نیــز حضور ندارد. این برای 
اولین بار از سال ۲۰۰۵ است که نام مسی در بین نامزدهای 
توپ طال دیده نمی شود. نیمار هم مانند چند فصل اخیر با 
روزهای خوبش فاصله داشــت و امسال هم تنها باید شاهد 
این باشد که توپ طال به یک بازیکن دیگر اهدا خواهد شد.
بســیاری از فوتبال دوســتان و همچنین کارشناســان 
فوتبال، کریم بنزما را شــانس اصلــی دریافت این جایزه 
می دانند. هرچند محمد صالح نیز گزینه دیگری است که 
از شــانس باالیی برای دریافت توپ طال برخوردار است اما 

پیروزی رئال مادرید برابر لیورپول در فینال لیگ قهرمانان 
باعث شد که شانس او از رقیب فرانسوی اش کمتر شود.

۱۸  سال به دنبال توپ طال؛ 
علی رغم فصل ضعیف منچستریونایتد، رونالدو بار دیگر 
در بیــن نامزدهای توپ طال حضــور دارد. او اولین بار در 
ســال ۲۰۰۴ نامزد دریافت این جایزه شد و در هجده سال 
گذشته همواره یکی از مدعیان کسب توپ طال بوده است. 
ســتاره پرتغالی پنج بار نیز توانســت این جایزه را به خانه 

ببرد.
فصل درخشان مانه:

شاید بی انصافی باشد اگر سادیو مانه را جزو گزینه های 
اصلی توپ طال نداریم. او با ســنگال قهرمان جام ملت های 
آفریقا شد و با لیورپول هم دو جام برد. دستاوردهای او در 

فصل اخیر به این صورت بوده است:
67 بازی برای لیورپول و سنگال

۳۳ گل
۴ پاس گل

قهرمانی در جام حذفی
قهرمانی در جام اتحادیه

قهرمانی در جام ملت های آفریقا
بهترین بازیکن جام ملت های آفریقا

بازیکن سال فوتبال آفریقا
سیتی رقیب رئال و لیورپول:

تیم پــپ گواردیوال هم مانند رئــال و لیورپول ۶ نامزد 
در بین مدعیان تــوپ طال دارد: کوین دی بروین، ارلینگ 
هالند، ژوائو کانسلو، برناردو سیلوا، ریاض محرز و فیل فودن.
ضمن اینکه ادرســون هم برای جایزه یاشین، بهترین 

دروازه بان فصل، نامزد شده است.
ستاره الیپزیش در بین نامزدها:

یکی از نامزدهــای غیرمنتظره توپ طال، کریســتوفر 
انکونکو، ســتاره الیپزیش، اســت. این ســتاره فرانسوی 
نمایش های خوبی در فصل اخیر داشت و باشگاه های زیادی 
به دنبال او هستند. باشگاه الیپزیش در پستی که در توئیتر 

منتشر کرده، نوشــته که به این بازیکن افتخار می کند اما 
مهمتر از آن، این نامزدی می تواند به آنها کمک کند که او 

را با مبلغ باالتری بفروشند.
سه ستاره آمریکا در بین نامزدهای توپ طال:

در بین نامزدهای بهترین بازیکن زن، نام سه بازیکن تیم 
ملی زنان آمریکا هم دیده می شود: کاترینا ماکاریو، الکس 

مورگان و ترینیتی رادمن
دروازه بان مراکشی، نامزد جایزه یاشین:

در بیــن نامزدهای جایزه بهتریــن دروازه بان، یک نام 
کمتر شناخته شده هم دیده می شود: یاسین بونو، دروازه بان 

مراکشی سویا، که فصل خوبی را در آندلس سپری کرد.
تاتنهام با دو نامزد:

تاتنهــام هم دو گزینه در بین نامزدهای توپ طال دارد: 
سون هیونگ مین و هری کین. سون همچنین تنها بازیکن 

آسیایی است که در این فهرست قرار گرفته است.
رقابت دروازه بان های فرانسه بر سر جایزه یاشین:

در بیــن نامزدهای جایــزه بهترین دروازه بــان، نام دو 
دروازه بان تیم ملی فرانســه دیده می شود: مایک مانیان و 
هوگو لوریس. لوریس کاپیتان خروس ها در فتح جام جهانی 
۲۰۱۸ بود اما کوچیکترین لغزشــی می تواند باعث شود تا 

مانیان جای او را در قطر بگیرد.
شش لیورپولی نامزد توپ طال:

مانند رئال، لیورپول هم شــش نماینده در فهرست ۳۰ 
نفره توپ طال دارد: ترنت الکساندر آرنولد، فابینیو، لوئیس 

دیاز، داروین نونیز، محمد صالح، ویرژیل فن دایک
4 پاریسی در بین نامزدهای جوایز فرانس فوتبال:

به نظر می رســد پاری سن ژرمن به ســیاه چاله ستاره ها 
تبدیل شــده و حتی مســی و نیمار هم با عضویت در این 
باشــگاه، شانس شــان را برای کســب توپ طال از دست 
می دهند. با این وجود، پاریســی ها در بین جوایز مختلف 
فرانس فوتبال، چهار نامزد دارند: امباپه برای بهترین بازیکن 
مرد، نونو مندس برای بهتریــن بازیکن جوان و کادیدیاتو 

دیانی و ماری آنتوانت کاتوتو برای بهترین بازیکن زن.

رونالدو برای هجدهمین بار در فهرست جایزه بزرگ

نامزدهای توپ طال؛ نه مسی هست، نه نیمار!

گل خوردن عادت بد تیم های ساپینتو!
اســتقالل مدافــع عنوان 
قهرمانــی، لیــگ بیســت و 
دوم را با شکســت ۲ بر صفر 
مقابل ســپاهان آغــاز کرد تا 
بعد از ۳۰ بازی آبی ها باز هم 
طعم شکست در لیگ برتر را 

بچشند.
به گزارش فارس، شکست 
مقابل سپاهان در اولین تجربه مربیگری ساپینتو در فوتبال ایران نود و چهارمین 

شکست این مربی پرتغال بود.
ســرمربی فعلی آبی های پایتخت تا کنون در ۲۸۸ بازی به عنوان ســرمربی 
روی نیمکت تیم های مختلف نشسته که حاصل آن ۱۲۴ برد، ۷۰ مساوی و ۹۴ 
شکست بوده است؛ اما چیزی که استقاللی ها را نگران می کند نمایش خط دفاع 
اســتقالل در بازی جمعه مقابل سپاهان اســت که می تواند نگرانی بزرگی برای 
هواداران این تیم باشــد چرا که تیم های ریکاردو ساپینتو در چند فصل گذشته، 
آمار خوبی به لحاظ دفاعی نداشــتند و به نظر می رسد آنقدر که برای او نمایش 

هجومی تیمش مهم است، عملکرد خط دفاعی تیمش اهمیت ندارد.
تیم های ســاپینتو در ۲۸۸ بازی ۳۴۳ بار دروازه خود را باز شــده دیده اند تا 
میانگین بیش از یک گل خورده در هر بازی برای تیم های این مربی پرتغالی به 
ثبت برسد. این در حالی است که میانگین گل های خورده استقالل مجیدی در 

فصل گذشته ۰.۳۳ گل خورده در هر بازی بوده است.

آل  کثیر دوباره پرسپولیسی می شود؟
مهاجم  وضعیــت  آخرین 
پس  پرسپولیس  تیم  پیشین 

از جراحی زانو مشخص شد.
به گزارش فارس، عیســی  
آل کثیر مهاجــم تیم فوتبال 
پرســپولیس بعــد از عمــل 
جراحی زانو این روزها مشغول 
ســپری کردن دوران نقاهت 
خود است. او که این روزها در زادگاه خود حضور دارد صبح و بعدازظهر تمرینات 
خود را پیگیری می کند تا بتواند هر چه سریع حضور شرایط ورود در زمین چمن 

را به دست بیاورد
آل کثیر تمرینات خود را به دو بخش تقسیم کرده؛ او صبح ها فیزیوتراپی انجام 
می دهد و زیر نظر پزشکان قرار می گیرد و عصرها هم نرم دوی را آغاز کرده است. 
استراحت و آب درمانی از دیگر برنامه های عیسی آل کثیر برای رسیدن به شرایط 

آرمانی است.
با این همه قرارداد آل کثیر در پایان فصل با پرسپولیس تمدید نشد و به خاطر 
همین مصدومیت نام این بازیکن از لیســت سرخ پوشان کنار رفت. هر چند که 
آل کثیر این شانس را دارد تا در صورت نیاز کادرفنی، در نیم فصل دوم مجددا به 

پرسپولیس برگردد.
این اتفاقات در حالی رخ داده که آل کثیر هیچ تماسی از سوی مسوالن باشگاه 
پرســپولیس برای تمدید قرارداد یا پیگیری وضعیتــش دریافت نکرده که این 
موضوع باعث ناراحتی این مهاجم خوزستانی شده است. او این روزها به تنهایی 
پیگیر مســائل درمانی خودش است و این موضوع گالیه او را از مسئوالن باشگاه 
در پی داشته. با شرایط فعلی به نظر می رسد آل کثیر در صورت ادامه روند خود 
بتواند از دو ماه دیگر آماده بازی شود و به این ترتیب قرار است در نیم فصل دوم 

مجددا برای یک تیم به میدان برود.

چرا االهلی قائدی را به استقالل منتقل کرد؟
تحلیلی  در  اماراتی  نشریه 
به دلیل انتقال مهدی قائدی 
از شــباب االهلی به استقالل 

اشاره کرد.
به گزارش فارس، باشــگاه 
شباب االهلی دبی اعالم کرد 
با انتقال قرضی مهدی قائدی 
مهاجم ایرانی اش به استقالل 

موافقت کرده است.
در همین رابطه نشــریه »البیان« امارات در تحلیل این انتقال نوشت: مهدی 

قائدی فصل گذشته با قراردادی ۵ ساله از استقالل به شباب االهلی پیوست.
ایــن بازیکن ایرانی در ابتدای حضورش عملکرد خوبی داشــت ولی رفته به 
رفته از ترکیب اصلی با تصمیم مهدی علی ســرمربی سابق شباب االهلی کنار 

گذاشته است.
افت قائدی دلیل اصلی تصمیم مدیران باشگاه شباب االهلی و ژاردیم سرمربی 
جدید تیم به صدور رضایت نامه اش برای انتقال قرضی به استقالل بوده است تا 
این بازیکن پس از حضور دوباره در جمع آبی پوشــان بتواند باردیگر به روزهای 

اوجش بازگردد.
فرهاد مجیدی ســرمربی ســابق اســتقالل و کنونی اتحاد کلباء هم یکی از 
مشتریان قائدی بود ولی در نهایت برای جذب این بازیکن به توافق نرسید تا در 

نهایت قائدی به استقالل برگردد.

اخبار کوتاه


