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تیم منتخب هفته هفتم لیگ برتر
برترین های این هفته لیگ برتر 
در حالی انتخاب شــدند که هفت 
تیــم در این جمــع دارای بازیکن 
هســتند. به گزارش »ورزش سه«، 
رقابت های هفته هفتم لیگ برتر در 
حالی پــس از وقفه ۲۰ روزه برگزار 
شد که در نخستین بازی، نساجی 
مازندران نمایــش فراتر از انتظار و 
فوق العاده ای داشــت و توانست با چهار گل از سد نفت مسجدسلیمان عبور کند و 
با این عملکرد و سه بازیکن، بیشترین سهم را در جمع برترین های هفته به خود 
اختصاص بدهد. تراکتور با کسب پیروزی ارزشمند مقابل پرسپولیس در ورزشگاه 
آزادی و ســپاهان با نمایشــی هجومی و زدن دو گل در دیدار خارج از خانه برابر 
هوادار که آنها را از بحران خارج کرد، دو بازیکن در تیم منتخب هفته »ورزش سه« 
دارند و چهار نفر دیگر از تیم های استقالل، آلومینیوم اراک، ذوب آهن و مس کرمان 

انتخاب شده اند که اسامی آنها به همراه شرح عملکردشان را در زیر می خوانید:
دروازهبان

محمدرضااخباری)تراکتور(
برای به دست آوردن عنوان بهترین دروازه بان هفته هفتم، مهار حساس ترین 
پنالتی هفته کافی بود؛ محمدرضا اخباری مقابل پرسپولیس در حال سپری کردن 
شب آرامی بود که در دقایق پایانی با یک پنالتی بحث برانگیز، دروازه اش در آستانه 
باز شــدن قرار گرفت. او که حســابی برافروخته و از تصمیم داور عصبانی بود با 
تمرکزی مثال زدنی توانست ضربه بازیکن پرسپولیس را مهار کرده و از به تساوی 

کشیده شدن بازی جلوگیری کند. 
مدافعان

رامینرضاییان)سپاهان(
رضاییان که در زمینه ارســال و ســانتر با اختالف بهترین بازیکن لیگ ایران 
محسوب می شود، روی یک ضربه ایستگاهی به مانند بازی با گل گهر با فرستادن 
توپ به دهانه دروازه با ضرب و زاویه مناسب، چاره ای جز گلزنی پیش روی بازیکن 
هم تیمی نگذاشــت تا پاس گل اول تیمش را در راه بازگشــت به مســابقه به نام 
خودش ثبت کند. در ادامه پشــت پنالتی کسب شده توسط محمد علی نژاد رفت 
و با اعتماد به نفسی که همیشه از او سراغ داریم ضربه را با قدرت به تور چسباند. 

حسنمرادی)مسکرمان(
در حالی که مسی ها در اهواز روز خوبی را از لحاظ دفاعی پشت سر گذاشتند، 
مرادی یکی از بازیکنانی بود که در خط دفاع خوش درخشــید. مس در این بازی 
اجازه خلق موقعیت به فوالد از عمق دفاع را نداد. هر چند که در کنار مرادی باید 

به نمایش خوب میالد خدایی اصل هم در ترکیب مس کرمان اشاره کنیم.
علیشجاعی)نساجی(

شــجاعی در برابر نفت عملکــرد فوق العاده ای از خودش به نمایش گذاشــت. 
شجاعی در این دیدار در دو فاز هجومی و دفاعی نقش ویژه ای داشت و ارسال های 
او بارها خط دفاعی نفت را آزار داد. عالوه بر فاز هجومی، شــجاعی در فاز دفاعی 
هم با نمایشی خوب اجازه بازی سازی را به وینگرهای حریف نداد و با کمک خط 
دفاعی و حقیقی، توانست یک کلین شیت دیگر را برای نساجی ثبت کند و در تیم 

هفته حضور داشته باشد.
هافبکها

مهردادعبدی)نساجی(
مهرداد عبدی از آن دســته هافبک هایی است که هم از فیزیک مناسب و هم 
تکنیک خوبی برخوردار هستند. هافبک نساجی در دیدار مقابل نفت مسجدسلیمان 
دو وظیفه اصلی داشــت؛ یکی جلوگیری از بازی سازی و انتقال سریع توپ به فاز 
حمله در تیم نفت و دیگری انتقال توپ به خط حمله خودی برای ضد حمله های 
سریع. مهرداد عبدی به خوبی از انجام هر دو وظیفه برآمد و عالوه بر این ها با حفظ 
تــوپ باال و پیروزی در دوئل های هوایــی، نقش پررنگی در پیروزی چهار بر صفر 

نساجی در مقابل نفت داشت. 
محمودقائدرحمتی)آلومینیوم(

بدون تردید ســتاره تیمش برای کسب نخستین برد خانگی فصل بود؛ هافبک 
بلندقامت اراکی ها برای ثبت یک نمایــش تاثیرگذار دیگر در آلومینیوم دوندگی 
زیادی داشــت و خســتگی ناپذیر نشــان داد و در کنار آن، با برتری در نبردهای 
هوایی و زمینی کاری کرد تا شاگردان مازیار زارع نتوانند به خواسته خود در خلق 

موقعیت برسند. 
وینگرها

صابرحردانی)نساجی(
وینگر سرعتی و با تکنیک نساجی حاال به شکل کامل در سیستم بازی مطهری 
جا افتاده اســت. حردانی جزو بازیکنانی بوده که در این فصل در تمام بازیها برای 
نساجی در ترکیب اصلی به میدان رفته و به آرامی جایگاه و سبک بازی خود را در 
این تیم پیدا کرده است. صابر در دیدار مقابل نفت مسجد سلیمان بارها با کمک 

تکنیک باالی خود خط دفاعی نفت را آزار داد. 
محمد علی نژاد)سپاهان(

سخت ترین بازیکنی که پیش بینی می شد در بین خریدهای پرسروصدای این 
فصل سپاهان جایگاهی پیدا کند، بازی به بازی عملکردی ارائه کرده که بیشتر از 

قبل مورد توجه ژوزه مورایس قرار می گیرد و به حضورش را ادامه می دهد. 
مهاجمان

محمدمحبی)استقالل(
وینگر بوشهری برای دومین بازی متوالی موفق به گلزنی شد. او بدون وقفه در 
حال گریختن از مدافعان است و دقیقا از نقطه کور به تور حریف شلیک می کند. 
همان بازیکنی که اســتقالل برای افزایش قوای تهاجمی خود به او نیاز داشت. به 
نظر می رسد که او رفته رفته با تیم به هماهنگی رسیده و می تواند به همان بازیکنی 

تبدیل شود که در سپاهان درخشید.
سجادآشوری)ذوبآهن(

مهاجم ریزنقش تیم ذوب آهن نمایش درخشــانی را در مقابل پیکان ارائه کرد 
و با گل خود موفق شــد سه امتیاز را به تیمش بدهد. او در دیگر دقایق بازی هم 
نقشی پررنگ در شکل گیری حمالت ذوب آهن داشت و اگر اسالمی در یک صحنه 
ســریع تر پاس می داد، می توانســت گل دوم را هم به ثمر رساند ولی با این وجود 

بهترین بازیکن تیمش بود.
محمدعباسزاده)تراکتور(

او در شــبی که کاوه رضایی را کنار خود نداشت، جور خط حمله تیمش را به 
خوبی کشــید. محمد عباس زاده در خانه حریفی کــه تراکتور بردنش را فراموش 
کرده بود، امید اول گلزنی تیمش به شمار می رفت و تالش های قابل توجهی برای 
رسیدن به این مهم انجام داد. از قیچی به تیرک تا فرار و تک به تکی که ریباند آن 
تبدیل به تک گل پیروزی بخش شاگردان بردیف و شکسته شدن طلسم سنگین 

پیروز نشدن مقابل پرسپولیس شد.

شمسایی: شکست دادن ایران سخت است
سرمربی تیم ملی فوتسال ایران معتقد است شکست دادن این تیم در مسابقات 
قهرمانی آسیا به خاطر ارتباط خوب بین اعضای تیم سخت است. به گزارش مهر، 
تیم ملی فوتسال ایران با کسب سه پیروزی در مرحله مقدماتی فوتسال آسیا برابر 
اندونزی، چین تایپه و لبنان به عنوان صدرنشین گروه سوم راهی مرحله یک چهارم 
نهایی شــد. ایران از ساعت ۱۱:۳۰ امروز سه شنبه در مرحله یک چهارم به مصاف 
تیــم ویتنام می رود و با برتری در این دیــدار جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را 
کســب می کند. وحید شمسایی ســرمربی ایران بعد از انجام آخرین بازی مرحله 
مقدماتی برابر لبنان گفت: رابطه خوب در تیم ما باعث شده است که در مسابقات 
فوتسال قهرمانی آسیا به سختی شکست بخوریم. شمسایی با اشاره به بازی دادن 
همه نفراتش به صورت چرخشی تاکید کرد: استفاده چرخشی از بازیکنان استراتژی 
ما بود. به بازیکنانمان نیاز داشــتیم تا برای مرحله یک چهارم نهایی آماده باشند. 
من از نتیجه راضی هستم. با ۱۰ بازیکن جدید، به زمان نیاز داریم تا به هماهنگی 
برسیم. وی درباره ارتباطش با بازیکنان تیم ملی ایران تصریح کرد: من پیوند خاصی 
با بازیکنان دارم و این فقط محدود به فوتسال و سرمربی بودن نیست. من با بازیکنان 
دوست و رفیق هستم. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد تیم ملی ایران هر 
۹ گل دیدار با لبنان را بدون استفاده از تاکتیک پاورپلی به ثمر رساند. شمسایی در 
این خصوص گفت: استفاده از پاور پلی در دو زمان صورت می گیرد. اول برای داشتن 
مالکیت توپ. دوم در صورتی که تیم از حریف عقب باشد که در این صورت ریسک 
می کنیم تا از این تاکتیک برای گلزنی اســتفاده کنیم. تاکنون در این مسابقات از 
حریف عقب نیفتاده ایم و امیدوارم در ادامه هم مجبور نباشیم از این تاکتیک استفاده 
کنیم.سرمربی تیم ملی ایران درباره مسلم اوالدقباد که باالخره پایش در مسابقات 
قهرمانی آسیا به گلزنی باز شد، اظهار کرد: منتظر گلزنی او )مسلم اوالدقباد( بودیم، 
اما او همیشه مشغول کمک به تیم است. در نهایت، شاهد گلزنی او بیش از یک بار 

هستیم و این مایه دلگرمی است.

گزارش

خبر

صد و هشتاد و چهار روز پس از تیتر جنجالی 
روزنامه سان در واکنش به هم گروهی انگلیس با 
ایران، حاال اوضاع کامال متفاوت است. به گزارش 
»ورزش سه« وقتی روز دوازدهم فروردین سال 
جاری قرعه کشــی جام جهانــی ۲۰۲۲ قطر 
انجام شــد، روزنامه نگاران انگلیسی سرمست 
از صعود قاطعانه تیم ملی کشورشــان به جام 
جهانی و پیروزی در بازی های دوســتانه هفته 
گذشته مقابل ساحل عاج و سوئیس، تیترهای 
خودشان را با غروری قابل انتظار بستند. در این 
بین تیتر روزنامه سان بیشتر از هر نشریه دیگر 
انگلیسی زبان توی ذوق هواداران تیم ملی ایران 

زد:«به ایران خوردیم، خدا را شکر!«
در آن زمــان تیم ملی ایــران آخرین هفته 
مســابقات مقدماتی جام جهانی را با شکست 
مقابل کــره و پیروزی مقابل لبنــان به اتمام 
رســانده بــود و دراگان اســکوچیچ را روی 
نیمکــت خودش می دید. ســرمربی وقت تیم 
ملی که به نظر از تیتر روزنامه ســان حسابی 
خشــمگین و درعین حال صاحب انگیزه شده 
بــود، عکس این روزنامــه را به دفتر اتاقش در 
ســاختمان پک چســباند تا به نوعــی برای 
انتقام گیری از انگلیســی ها در جام جهانی یک 
محرک ذهنی داشــته باشــد. اما دو ماه بعد و 
تنها طی ۱۰ روز، تمام امیدواری روزنامه نگاران 
و رســانه های ورزشی انگلیس جای خودش را 
به یاس داد. باخت برابر مجارستان، دو تساوی 
پیاپی برابر آلمان و ایتالیا و در نهایت شکست 
مفتضحانه برابر مجارســتان در ومبلی حسابی 
برای ســاوت گیت، تیم و طرفداران شــان ورق 

را برگرداند. انگلیســی ها که به لطف حضور در 
فینال یورو و قــرار گرفتن در جمع چهار تیم 
نهایی در روســیه امیدوار بودند این بار مدعی 
اصلی قهرمانی در جام جهانی قطر باشــند، با 
تعداد زیادی فوق ســتاره در ترکیب تیم شــان 
نسبت به موفقیت در جام جهانی بدبین شدند.

در این بین فیفادی بعدی و برگزاری دو بازی 
نهایی دور گروهی لیگ ملت ها برای انگلیس با 
حضور کارلوس کی روش روی نیمکت تیم ملی 
ایران همزمان شــد. انگلیسی ها که به واسطه 

حضور C.Q در کشورشــان شناخت خوبی از 
این سرمربی و کیفیت کارش داشتند، نسبت به 
پیروزی آسان برابر ایران به خصوص با یادآوری 
نمایــش تیم ملی مقابل اســپانیا و پرتغال در 
دوره گذشته دچار تردید جدی شدند. کارلوس 
کی روش هم برای انگلیســی ها کم نگذاشت و 
خیلی زود در اولین صحبتش پیرامون بازگشت 
به نیمکت تیم ملــی در اظهارنظری که کامال 
حساب شــده به نظر می رسید، خدای خودش 
را بابت هم گروه شدن با انگلیس و تقابل با این 

تیم در اولین دیدار جام جهانی شــکر کرد! در 
این بین شکســت مجدد انگلیس مقابل ایتالیا 
و تســاوی ناامیدکننده برابر آلمان در ومبلی، 
با مانور قدرت تیم ملی ایــران برابر اروگوئه و 
سنگال همراه شــد تا به این ترتیب نخستین 
بــازی انگلیس در جام جهانی قطر که تا 6 ماه 
قبل برای رســانه های این کشور به مثابه زنگ 
تفریح و یک دیدار دســت گرمی تعبیر می شد، 
به یک چالش جدی تبدیل شــود. حاال وقتی 
به وب سایت نشریه ســان مراجعه می کنید و 

صفحه بازی این تیم برابر ایران را باز می کنید، 
با این عبارت برای توصیف تیم ملی ایران مواجه 

می شوید: »حریف بی خیال«
توصیفی که شــاید برای آنهــا تا حدودی 
منطقی به نظر برســد و تصور کنند تیم ملی 
ایران از حضــور در این تورنمنت، به بازی های 
زیبا و نمایــش قابل قبول صرف نظــر از توقع 
صعود اکتفا کند. اما برکسی پوشیده نیست که 
سومین جام جهانی با حضور کارلوس کی روش 
روی نیمکــت تیم ملی برای فوتبال دوســتان 
ایرانــی امیدواری زیادی نســبت به خلق یک 

شگفتی ایجاد کرده است.
به ویژه بعد از عملکرد فوق العاده ملی پوشان 
برابر اروگوئه و ســنگال با تمام ستاره هایشان 
تحت هدایــت کارلوس کی روش، حاال همه به 
یقه گیری ایران از هم گروهانش در جام جهانی 
امیدوارند و حتی دستیار اول کارلوس کی روش 
هم بــه صعود به دور بعــدی کامال خوش بین 
است:«ما اطمینان داریم که به مراحل حذفی 
جــام جهانی صعــود می کنیم. صعــودی که 
تاریخ ســاز خواهد بود.« پُر واضح است شرایط 
به نسبت 6 ماهه گذشته به کلی عوض شده و 
پــس از نتایج ولز و امریکا در فیفادی آخر و 6 
نتیجه ناامیدکننده انگلیس در لیگ ملت های 
اروپــا، حاال تیــم ملی ایران کامال از شــانس 
صعــود از گروهش برخوردار اســت و همین 
تغییر وضعیت بدون شک اتخاذ استراتژی های 
محافظه کارانه تری از سوی سرمربیان حریفان 
ایران در جام جهانی برای رویارویی با تیم ملی 

را به دنبال خواهد داشت.

دروازه بان مصر در ســال ۲۰۱۸ رکورد مسن ترین بازیکن 
حاضر در جام جهانی فوتبال را در اختیار داشته است.

به گزارش ایســنا و بــه نقل از تایمز، وقتــی اکثر ما ۴۰ 
ساله می شــویم، عمده فعالیت بدنی ما به زمین های گلف یا 
حداقل فوتبال خیابانی تبدیل می شود. اما افرادی هستند که 
همچنان در این سن و ســال فوتبال حرفه ای خود را دنبال 
می کنند. در اینجا به مســن ترین فوتبالیست های تاریخ جام 

جهانی نگاهی انداخته ایم.
۱. عصام الحضری

)۴۵ سال و ۱6۱ روز(
مصر و عربستان سعودی - ۲۵ ژوئن ۲۰۱۸

مصر پس از شکست در دو بازی اول خود در جام جهانی 
فوتبال ۲۰۱۸ شانســی برای صعود بــه دور بعدی رقابت ها 
نداشــت و در بازی آخر عصام الحضــری  درون دروازه قرار 

گرفت تا مسن ترین بازیکن تاریخ جام جهانی شود.
او توانســت در نیمه اول، پنالتی عربســتان را بگیرد تا به 
اولین آفریقایی تبدیل شــود که  در جام جهانی پنالتی می 
گیرد. مصر در نهایت با شکست ۲-۱ در شهر ولگوگراد، با ۳ 

باخت از دور رقابت ها کنار رفت.
الحضری که اولین بازی ملی خود را در سال ۱۹۹6 انجام 
داد، ۱۵۹ بازی برای کشــورش انجــام داد و در چهار دوره 
مختلف، قهرمانی در جام ملت های آفریقا را به دست آورد و 

به عنوان بهترین دروازه بان انتخاب شد. 
۲. فرید موندراگون
)۴۳ سال و ۳ روز(

کلمبیا مقابل ژاپن - ۲۴ ژوئن ۲۰۱۴

با اطمینان از پیروزی کلمبیا و صعود به مرحله حذفی در 
آخرین بازی مرحله گروهی خوزه پکرمن سرمربی کلمبیا به 
فریــد موندراگون اجازه داد تا در پنج دقیقه مانده به پایان به 
میــدان برود و این دروازه بان به پیرترین بازیکن آن زمان در 
جام جهانی تبدیل شــد. این دروازه بان کلمبیایی هنوز یک 
رکورد کلیدی دارد. به دلیــل حضور در ترکیب تیم کلمبیا 
در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانســه  - که در هر سه بازی مرحله 
گروهی به میدان رفت - فاصله ۱۵ ســال و ۳6۳ روز بین دو 
بــازی در جام جهانی، طوالنی ترین فاصله بین دو بازی برای 

یک بازیکن در جام جهانی است.
۳. روژه میال

)۴۲ سال و ۳۹ روز(
کامرون - روسیه - ۱۲ ژوئن ۱۹۹۴

روژه میــال در ژوئن ۱۹۹۴ زمانی کــه کامرون به مصاف 
روسیه رفت توانســت گلزنی کند و مسن ترین بازیکنی شد 
که در جام جهانی گل زده اســت. البتــه کامرون بازی را 6 

بر ۱ باخت.
مهاجم کامرونی هرگز بعــد از این دیدار بازی دیگری در 
جام جهانی انجام نداد و پس از عصام الحضری مصری و فرید 
موندراگون از کلمبیا، سومین بازیکن مسنی است که در این 

رقابت ها بازی کرده است.
میــال پس از اولین بازی خود در ســال ۱۹۷۳، با به ثمر 
رســاندن ۴۳ گل به کار خود در تیم ملی کامرون پایان داد. 
اولین حضور او در جام جهانی در سال ۱۹۸۲بود. پس از جام 
جهانــی ۱۹۹۴، میال برای دو فصل دیگر در اندونزی به بازی 

ادامه داد و سرانجام به دوران حرفه ای خود پایان داد.

۴. پت جنینگز
)۴۱ ساله(

ایرلند شمالی مقابل برزیل - ۱۲ ژوئن ۱۹۸6
چه روزی برای جشــن گرفتن تولد ۴۱ سالگی! جنینگز 
در تولد ۴۱ ســالگی خود در این دیدار به میدان رفت تا در 
رده چهارم مســن ترین بازیکنان تاریخ جام جهانی باشد. او 
در طول دوران کاری درخشانی که داشت در بیش از ۱۰۰۰ 
بازی ســطح باال از جمله ۱۱۹ بازی برای ایرلند شمالی بازی 

کرد.  
۵. پیتر شیلتون

)۴۰ سال و ۲۹۲ روز(
انگلیس - ایتالیا - ۷ ژوئیه ۱۹۹۰

علی رغم اینکه پیتر شیلتون تا ۳۲ سالگی در جام جهانی 
بازی نکرده بود، رفته رفته توانست جایگاه خود را در تیم ملی 
انگلیس به دســت بیاورد. او در جام های جهانی درخشــش 
خوبی از خود نشــان داد و در نهایت با ۱۲۵ بازی ملی کنار 
رفت. شــیلتون هزارمین بازی خود را در لیگ های دســته 
پایین تر انگلیس در ســن ۴۷ ســالگی انجام داد و سرانجام 
بازنشسته شد.  پس از صحبت در مورد مسن ترین بازیکنانی 
کــه در جام جهانی بازی کردند، منصفانه اســت که به طور 
خالصه به مســن ترین بازیکنی که جام جهانی را برده است 
نیز اشاره کنیم؛ این افتخار متعلق به دینو زوف ایتالیایی است 
که کاپیتان ایتالیا در جام جهانی ۱۹۸۲ اســپانیا بود. در آن 

زمان، زوف ۴۰ سال سن داشت.

بــا تصمیم مدیرعامل شــرکت توســعه و تجهیز اماکن 
ورزشــی، تغییراتی در مدیریت دو مجموعه ورزشی آزادی 

و انقالب ایجاد شد.
به گزارش مهر، بعد از یک ســال از انتصاب احمد مددی 
به عنوان مدیرعامل مجموعه ورزشی آزادی وی از امروز به 
صورت رسمی مســئولیتی در این مجموعه ورزشی ندارد و 
جــای خود را به علیرضا فاضلی خواهد داد که طی ماه های 
گذشــته به عنوان مشاور عاصم یوســفی مدیریت شرکت 
توســعه و نگهداری اماکن ورزشی در این مجموعه فعالیت 

داشت.
مددی 6 مهرماه ســال گذشــته به عنــوان مدیرعامل 
مجموعه ورزشــی آزادی از عاصم یوســفی حکم گرفت اما 
طی ماه های گذشــته مدیریت وی با مشــکالت و حواشی 
زیادی مواجه شــد که تا خارج شــدن اتوماسیون اداری از 
دسترســی وی هم پیش رفت. البته با این شرایط و با وجود 
انتصاب مشاور عالی برای مجموعه ورزشی آزادی، مدیریت 
مددی ادامه دار شــد تا امروز که علیرضا فاضلی جایگزین 

وی شده است.
فاضلی همان مشــاور ویژه شرکت توســعه و نگهداری 
اماکن ورزشــی اســت که از این پس به عنوان سرپرســت 
مجموعه ورزشــی آزادی در این مجموعــه حضور خواهد 
داشــت. دیگر تصمیم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری 

اماکن ورزشی در رابطه با مجموعه ورزشی انقالب و مدیریت 
این مجموعه اتخاذ شــده اســت. امیر حسین فتحی بهمن 
ماه سال ۹۸ با حکم حسن کریمی مدیرعامل وقت شرکت 
توســعه و نگهداری اماکن ورزشی به عنوان مدیر مجموعه 
ورزشــی انقالب منصوب شد. عاصم یوسفی اما وی را هم از 

این مجموعه کنار گذاشته است.
امیرحسین فتحی و احمد مددی هر دو از مدیران پیشین 
باشــگاه استقالل به حساب می آیند که مدتی کوتاه پس از 
کنار رفتن از این باشــگاه متصــدی مجموعه های انقالب و 
آزادی شــدند و همین مســئله انتقاداتی را نسبت به حکم 

صادر شده برای آنها وارد کرد.
مدیرعامل شــرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشی 
در مورد دلیــل تاخیر در آغاز دیدار تیم های پرســپولیس 
و تراکتورســازی توضیح داد و تاکید کرد که با مســببین 

احتمالی برخورد شده است.
دیدار تیم های پرسپولیس و تراکتور در هفته هفتم لیگ 
برتر فوتبال روز یکشــنبه و با ۳۰ دقیقه تاخیر آغاز شد. در 
همین رابطه علیرضا عاصم یوســفی گفت: این اتفاق نباید 
می افتاد، از هواداران فوتبال بابت این موضوع و مشکل ایجاد 

شده عذرخواهی می کنم.
همچنین باید از صدا و سیما هم بابت تاخیر در آغاز بازی 
عذرخواهی داشته باشم به خصوص که کنداکتور برنامه های 

ســازمان به خاطر همین وقفه از نظم خارج شد. وی با بیان 
اینکه اجــازه تکرار چنین اتفاقاتــی را نمی دهیم گفت: در 
فضای فعلی نباید هم تراز با دیگران شــد تــا اتفاقات روز 
گذشته رقم نخورد. در مورد تاخیر ایجاد شده در آغاز بازی 

هم یکسری مشکالت مدیریتی باعث آن شد. 
مدیرعامل شرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشی با 
اشاره به قدمت مجموعه ورزشــی آزادی تاکید کرد: طبق 

پروتکل های همیشــگی، قبل از آغاز بازی در مورد یکسری 
تجهیزات و مســائل باید ارزیابی الزم انجام شــود از جمله 
تســت فیوز، ظاهراً این تست قبل از بازی انجام نشده بود و 

مشکل آن به بازی کشیده و باعث ایجاد تاخیر شد.
عاصم یوسفی تصریح کرد: کاری که در ۲۰ دقیقه انجام 
می شــود باید قبل از بازی انجام بشــود تا در شــروع بازی 

مشکل ایجاد نکند.

سان هنوز ایران را جدی نمی گیرد

تیتر فردای بازی انگلیس را ما می زنیم! 

بابابزرگ های تاریخ جام جهانی فوتبال!

مدیران مجموعه های آزادی و انقالب برکنار شدند

ارلینگ هالند و فیل فودن، دو ستاره جوان منچسترسیتی، 
روز وحشتناکی را برای منچستر یونایتد رقم زدند.

به گزارش »ورزش ســه«، با توجه به فرم بســیار خوب 
منچستریونایتد در هفته های ماقبل تعطیالت مسابقات ملی، 

به نظر می رسید دربی سختی در انتظار منچسترسیتی در 
ورزشگاه اتحاد باشد. اما شــاگردان پپ گواردیوال نمایشی 
فراتر از تصور داشــته و در شــرایطی کــه در برخی دقایق 
بدشــانس هم بودند، ۰-۴ به برتری رسیده و خیال خود را 

بابت کسب این سه امتیاز حساس راحت کردند. در نیمه دوم 
نیز هالند و فودن هر کدام یک بار گلزنی و در این دیدار هت 
تریک کردند. فراموش نکنید هالند در این هشت بازی سه 
بار در لیگ برتر هت تریک کرده و کریستیانو رونالدو در تمام 

حضورش و در ۲۳۲ مسابقه در انگلیس، سه بار.
فیل فودن خیلی زود و با ضربه ای دقیق از مرکز محوطه 

جریمه موفق شد دروازه داوید دخیا را باز کند. 
در ادامه این بار ضربه ســر ارلینــگ هالند درون دروازه 
توسط مدافع یونایتد برگردانده شد، اما توپ از خط گذشته 
بود و ســیتی به گل دوم دســت یافت. در ادامه این ستاره 
نروژی به زیبایی ارسال مواج کوین دی بروین را قطع کرده 
و توانست گل سوم را به ثمر برساند. اما این پایان کار نبود و 
در دقایق پایانی نیمه نخست، این بار پاس فنی هالند را فیل 
فودن تبدیل به گل کرد و ســیتی با این برتری فوق العاده 

راهی رختکن شد.
ارلینگ هالند با ۲۲ سال و ۷۳ روز، پس از ماریو بالوتلی 
در اکتبر ۲۰۱۱ با ۲۱ سال ۷۲ روز، تبدیل به دومین بازیکن 
جوانی تاریخ منچسترسیتی شد که در اولین دربی منچستر 
برای این تیم در لیگ برتر گلزنی کرده اســت. فیل فودن و 
هالند، عصر بسیار تلخی را برای یونایتد و اریک تن هاخ رقم 
زده و ثابت کردند همچنان فاصله فراوانی بین دو تیم شهر 

منچستر وجود دارد.
اما در نیمه دوم شــرایط به شــکل مشابهی پیش رفت. 
این بار ابتدا ارلینگ هالند در مرکز محوطه موفق شد پاس 
زمینی سرخیو گومز را تبدیل به گل کرده و در اولین دربی 
خود هت تریک کند. هالند در همین هشت هفته اول با سه 
هت تریک، به رکورد کریستیانو رونالدو از این حیث در لیگ 
برتر رسیده اســت. همچنین هالند به اولین بازیکن تاریخ 
لیگ برتر تبدیل شد که در سه بازی متوالی خانگی سه بار 

موفق به گلزنی شده است.
در دقیقه ۷۳ این بار هالند در نقش گل ساز ظاهر شد و 
پــاس دقیق او را فیل فودن در موقعیتی تک به تک تبدیل 
بــه گل کــرد و او نیز موفق به ثبت هت تریک شــد و روز 
درخشــان خود را تکمیل کرد. در ادامه فیل فودن تعویض 
شــد و ارلینگ هالند نیز به همین ســه گل بسنده کرد تا 
این دو ســتاره جوان کابوس بزرگی را برای شیاطین سرخ 

رقم بزنند. 
با این سه گل، فیل فودن پنجاه و دومین گل خود برای 
منچسترســیتی را در تمامی رقابت ها به ثمر رساند. با ۲۲ 
ســال و ۱۲۷ روز سن، حاال فیل فودن جوان ترین بازیکنی 
است که زیر نظر پپ گواردیوال به ۵۰ گل رسیده و حتی از 

لیونل مسی با ۲۲ سال و ۱6۴ روز نیز پیشی گرفته است. 

دو ستاره جوان یونایتد را بیچاره کردند؛

ارلینگ هالند 8 هفته ای، رکورد کل عمر رونالدو را شکست!


