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چه کسی »تیم ملی« را به ساحل امن می رساند؟ 
در روزهایی هستیم که تیم 
ملی فوتبال ایران، ســکان دار 
اصلی خود را نمی شناســد و 
اگر کی روش هم به قطر برود، 
در این صورت گمانه زنی برای 
انتخاب ســرمربی آینده تیم 
ملی هم کار ســختی خواهد 

بود.
به گزارش ایسنا، با اتمام جام جهانی و پابرجاماندن طلسم حذف شدن در دور 
گروهی این مســابقات، فوتبال ایران باز هم به نقطه صفر بازگشته و فدراسیون 

فوتبال باید یکی از سرنوشت سازترین تصمیمات خود را بگیرد.
وقتی سیستم و زیرســاخت های پایدار و مشخصی وجود ندارد و مولفه هایی 
مانند شخصیت یک مدیر یا سرمربی می تواند بر نتایج سالیان آینده و حتی یک 
تغییر بزرگ تاثیر بگذارد، پس پر بیراه نیســت اگر بگوییم که در ایران، مربیان 
فوتبال ملی می توانند بر ســبک فوتبال و حتی شــرایط اجتماعی حاکم بر این 

رشته تاثیر بگذارند.
گاهی اهمیت انتخاب سرمربی تیم ملی، با مطرح شدن برخی گزینه ها - که 
حتی شایستگی عبور از مقابل نیمکت تیم ملی را هم ندارند - زیر سوال می رود. 
از سوی دیگر در گذشته شاهد بودیم که گاهی مقامات رده باالی ورزش و کشور 

برای انتخاب سرمربی تیم ملی تصمیم گیری کرده اند.
اگر قرار باشد برای این روزهای فوتبال ایران شعاری طراحی شود، باید به شعار 
یک ســرمربی، یک کشور و هزاران گزینه فکر کرد. در کشوری که انتخاب ها نه 
بر مبنای نیاز و برنامه از پیش تدوین شده، بلکه بر اساس سالیق مدیران صورت 

می گیرد، باید هم شاهد اختالف نظرها بود.
هنوز گزینه های رســمی اعالم نشده اند اما چندی قبل، وزیر ورزش و جوانان 
به طور تلویحی از توافق فدراسیون فوتبال با کارلوس کی روش خبر داده بود اما 
به نظر می رسد قطری ها که به دنبال کسب موفقیت در جام ملت های سال آینده 
هســتند، کی روش را گزینه عمل گرایی یافته اند و شاید سرمربی پرتغالی پیوند 

تازه ای را با سران متمول فوتبال قطر ایجاد کند.
پنجگزینهجانشینیاحتمالیکیروش

اگر کی روش راهش را به ســمت دوحه کج کند، فدراسیون فوتبال ایران باید 
به خانه اول برگردد و گزینه های خود را با توجه به اختالف نظرها - که می تواند 
فشــار را بر سرمربی تیم ملی افزایش دهد - بررسی کند؛ به خصوص که تجربه 
تلخ انتخاب ویلموتس بعد از کی روش، هنوز از خاطره جمعی فراموش نشــده و 
همه از هر گزینه جدیدی می ترسند و بعد از دو، سه ناکامی باید به انتظار افزایش 

فشارها روی مربی تیم ملی بود.
یکسرمربی،یکتیمملیوهزارانگزینه!

گزینه های هدایت تیم ملی در نگاه کلی به دو دســته ایرانی و خارجی اما در 
یک نگاه موشکافانه، به چندین بخش مختلف تقسیم می شوند.

مربیخارجی؟
نگاه غالب کارشناســان، مربی خارجی است. عده ای به شدت به دنبال مربی 
خارجی هســتند اما مسائل مالی و مشــکالت تحریمی و کمبود ارز را در نظر 
نمی گیرنــد که منجــر به پیدا کردن یک گزینه ارزان و شــاید کــم طرفدار با 
توانایی های محدود شود اما همین انتخاب هم، اختالف هایی بر سر جزییات دارد.
تا به حال به جز کی روش و برانکو که به طور ســنتی جزو گزینه ها هستند، 
نام به خصوصی به طور جدی مطرح نشــده اما نام هایــی مانند پتکوویچ، برت 
فن مارویــک، هکتور کوپــر، فلیکیس ماگات، لوئیس انریکــه، دونگا، دونادونی، 
مارچلو بیلسا، کلینزمن، خراردو مارتینو، پائولو بنتو و اسلوان بیلیچ هم باب میل 

کارشناسان و مردم هستند که شاید چندان به واقعیت نزدیک نباشد.
علت این اختالف به خواسته های متفاوت برمی گردد.

۱- طرفداران مربی خارجی در مــوارد مختلف اختالف دارند. گروهی مربی 
خارجی جوان و شــاید کم تجربه تر را به یک مربی خارجی پا به ســن گذاشته 

ترجیح می دهند و برعکس.
۲- گروهی معتقدند مربی خارجی اهل اروپای غربی از نظر فوتبالی مدرن تر و 
به روزتر است اما تجربه ثابت کرده مربیان شرق اروپا سازگاری بیشتری با فوتبال 

نه چندان توسعه یافته ایران دارند. 
۳- شــناخت مربیان از فوتبال ایران هم بحث دیگری است. اگر به سراغ این 
شاخص برویم، انتخاب ها محدود به مربیانی می شود که قبال در ایران کار کرده اند 
و در ســوی مقابل، مربیانی هستند که شاید توانمندتر باشند اما شناخت اندک 

میان طرفین، ریسک موفقیت را کاهش می دهد.
مربیایرانی؟

ایده بازگشت به مربی ایرانی نیز با قدرت جریان دارد. موافقان و مخالفان، مزایا 
و معایبــی را در این انتخاب می بینند. بــه طور کلی گزینه های زیادی به عنوان 
سرمربی احتمالی مطرح نیســتند و انتخاب ها محدود به امیر قلعه نویی، یحیی 

گل محمدی، جواد نکونام و فرهاد مجیدی است.
۱- اولین مســاله، ضریب نفوذ مربی ایرانی در جامعه است. معموال تاب آوری 
ایرانی ها به عنوان ســرمربی تیم ملی برابر انتقادهای افکار عمومی زیاد نیست و 
گاهی مدیران فوتبال و حتی مدیران ارشــد خارج از فدراسیون، دستور برکناری 

سرمربی را صادر می کنند که نمونه های این اتفاق هم کم نیست.
۲- مربیان ایرانی دســتمزد کمتری می گیرند و شناخت بیشتری از فوتبال 
ایران دارند و همین مساله سازگاری با محیط تیم ملی را برایشان راحت تر می کند 
اما نکته ای که مطرح می شــود، بحث فنی و میزان موفقیت این مربیان است و 
تردیدهایی درباره ســطح فنی مربیان با توجه به حضور تیم ملی در جام جهانی 

۲۰۲۶ وجود دارد.
زمانانتخابسرمربی؟

اگر از این دو دیدگاه عبور کنیم، با دو دیدگاه درباره زمان انتخاب ســرمربی 
مواجه هستیم. گروهی معتقدند که سرمربی تیم ملی باید به سرعت انتخاب شود 
و گروه دوم که شــامل مدیران فدراسیون و وزارت ورزش می شود، بر اجتناب از 
یک انتخاب عجوالنه تاکید دارند. دســته اول به فاصله کوتاه و یک ســاله باقی 
مانده بر جام ملت ها برای اجرای اهداف فوتبال ایران اشاره می کنند اما گروه دوم 
می گویند که می توان تا پایان فصل جاری فوتبال ایران و اروپا صبور بود تا قرارداد 
مربیان داخلی و خارجی به پایان برسد و سر حوصله یک سرمربی انتخاب شود.

توانمندی مربیان؟
مهم ترین بحث این اســت که پیدا کردن یک مربی با خواســته های جامعه 
فوتبال ایران راحت نیست چون به طور مشخص، برنامه ای وجود ندارد و همه چیز 
حول محور سلیقه می چرخد و نمی توان از یک هدف کوتاه یا بلند مدت مشخص 
نام برد. از تغییر نسل، تغییر سبک، ارائه فوتبال هجومی، موفقیت در جام ملت ها، 
قرار گرفتن در بین برترین های جام جهانی، زمینه سازی برای رشد فوتبال ایران 
در ســالیان آینده چیزهایی اســت که گاهی با دایره اختیارها و توانمندی ها و 

همینطور زیرساخت ها همخوانی ندارد.
در نهایــت در کنار تمام ایــن گزینه ها و مدعیانی ماننــد ژاپن، کره جنوبی، 
استرالیا، عربستان و حتی قطر، سال آینده همه چشم انتظار قهرمانی هستند و 

هر لغزشی ترکش هایی را به دنبال خواهد داشت.

اسدی مدعی جدید کفش طال

بازیکــن  اســدی  رضــا 
تراکتور با هت تریک در دیدار 
مقابــل ذوب آهــن در جمع 
مدعیان کفــش طالی لیگ 
برتر قــرار گرفــت. ریکاردو 
رکورد  نیــز همچنــان  آلوز 
خارق العــاده پاس گل هایش 

را افزایش می دهد.
به گزارش ایرنا؛ از هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران، تراکتور 
در ورزشــگاه فوالد شهر اصفهان موفق شد مقابل ذوب آهن به برتری خارج از 

خانه سه بر یک دست یابد.
رضا اســدی هر ســه گل میهمان را به ارمغان آورد تا بــا ۶ گل به همراه 
محمد عبــاس زاده دیگر بازیکن این تیم و یورگن لوکادیا که از پرســپولیس 
جدا شــده، در صدر جدول گلزنان قرار بگیرد. اسدی سال ها در پست هافبک 
دفاعــی و میانی به میدان می رفت اما پــس از مصدومیت عباس زاده، خمس 
ســرمربی خوش فکر تراکتور اسدی را به خط حمله برد تا درخشش وی آغاز 
شــود. همچنین در این دیدار، ریکاردو آلــوز هافبک توانمند تراکتور دو پاس 
گل طالیی دیگر داد تا جمع پاس گل هایش به عدد ۱۰ برســد. او کم کم در 

حال رقم زدن یک رکورد عجیب در فوتبال ایران است.

نگاه

خبر

هفته گذشــته یک رکورد شکنی بزرگ و  
جذاب در ورزش ایران رخ داد.

به گزارش »ورزش ســه«، رقابت های لیگ 
برتر والیبال زنان ایران آخرین روزهای خود را 
پشت سر می گذارد. مسابقاتی که با برگزاری 
دیدارهای دور رفت مرحله نیمه نهایی پیگیری 
شد و دو تیم توانســتند نیمی از راه صعود به 

فینال را طی کنند.
در یکــی از بازی ها پیکان موفق شــد به  
راحتی هر چه تمام تر ذوب آهن را شکســت 
دهد تا مدعی شــماره یک عنــوان قهرمانی 
در آســتانه صعود به فینال لیگ برتر والیبال 
قرار بگیرد. اما در دیگر بازی ســریک در سالن 
المپیک گنبد میزبان سایپا بود و در حالی که 
تصور می شد تیم تحت مالکیت سردار آزمون 
شانس باالیی برای پیروزی داشته باشد، نهایتا 
آن ها یک باخت غیرمنتظره را متحمل شدند 
تا کارشان برای فینالیست شدن بسیار دشوار 

شود.
ســریک نام اسب مورد عالقه سردار آزمون 
ملی پوش فوتبال ایران است. آزمون، سال پیش 
با این نام، تیمی را در لیگ دسته یک والیبال 
زنان داشــت که توانســت به لیگ برتر برسد. 
این بازیکن ســال پیش حمایت های ویژه ای 
از تیمش داشــت؛ گفته می شود بازیکنان این 
تیم جــزو معدود بازیکنان حاضر در لیگ یک 
بودند که دستمزد می  گرفتند و حتی برای هر 
پیروزی حساس خود، ســردار به آنها سکه و 

پاداش داده بود.
این حمایت ها در لیگ برتر هم ادامه داشته 

اســت و بعد از پیروزی های ســریک در لیگ 
والیبال زنان نیز حمایت های ســتاره تیم ملی 
ایران ادامه دار بوده است. سردار آزمون حمایت 
خود را از تیم تحت مالکیت خود نشــان داده 
و بــه اعضای این تیم بابــت این بردها پاداش 
داده اســت؛ اتفاقی که قطعاً در ادامه فصل و 
در صورت قهرمانی ســریک به شکل ویژه تری 

شاهد آن خواهیم بود.
یکی دیگر از نکات مهم درباره تیم والیبال 
ســریک به جو فوق العاده ای مربوط می شود 

کــه این تیم در گنبد و بین بانوان این شــهر 
به وجود آورده اســت. تــا جایی که این هفته 
حدود سه هزار هوادار خانم در سالن المپیک 
گنبد بازی سریک مقابل ســایپا را از نزدیک 
تماشــا کردند تا رکورد تماشاچی در والیبال 

زنان شکسته شود.
ســریک بــرای اولین فصــل در لیگ برتر 
والیبال زنــان حضور دارد و بــا توجه به این 
مســئله این حجم از عالقمند بــه این تیم از 

نکات جالب توجه محسوب می شود. 

در این فصل گنبد نیز با سریک همراه بوده 
و تبلیغات خیابان های این شهر نیز مردم این 
منطقه را بیــش از پیش با تیم تحت مالکیت 

سردار آزمون آشنا کرده است. 
برای دیدار با سایپا تبلیغات گسترده تری در 
شهر گنبد وجود داشته که به نوعی بی سابقه 

بوده است. 
۱۰ جایزه پنج میلیونی توسط سردار آزمون 
در نظر گرفته شد تا به قید قرعه به هوادارانی 
که برای بازی با ســایپا به سالن المپیک گنبد 

می آیند، اهدا شود. 
برای این بازی بلیت فروشی انجام نشده و 
حضور تماشاگران به شکل رایگان بوده است. 

به جز ســه هزار تماشــاگری که در سالن 
گنبد حاضر بودند، ۵۰۰ نفر هم بیرون ماندند 
و با توجه بــه تکمیل ظرفیت اجازه حضور در 

سالن را پیدا نکردند. 
۵۰۰ نفری که اجازه حضور در سالن را پیدا 
نکردند به قدری ناراحت بودند که انگار سال ها 
برای حمایت از سریک به استادیوم می آمدند؛ 
موضوعی که نشان از محبوبیت عجیب والیبال 

در این شهر دارد.
هر جا که ممکن بوده تماشاگر نشسته و در 
واقع می توان برای این بازی از جمله معروف 
»جای ســوزن انداختن هم در ســالن نبود« 

استفاده کرد.
بعد از هر امتیاز سریک سالن تا مرز انفجار 
رفتــه و جو بی ســابقه ای در والیبال زنان رقم 

خورده است.
حضور چند ستاره ملی پوش باعث شده بود 
که دختران جوان گنبدی با اشــتیاقی وصف 

نشدنی آن ها را تشویق کنند.  
بعد از این بازی و اســتقبال پر شور سیل 
عالقمندی خانواده های گنبدی برای فرستادن 
دخترانشان به سمت والیبال صدچندان شده 

است. 
و در آخــر جالب اســت بدانید حاال فضای 
گنبد به شکلی شده که مردم این شهر بیشتر 
از پیگیری تیم مردان یعنی شهرداری، پیگیر 

اوضاع سریک هستند.

نیمکتی که قرار است تنها نماینده ایران در مرحله یک 
هشــتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا را هدایت کند نه از نظر 
فنی در شرایطی باالیی قرار دارد و نه رفتارهایش مناسب به 

نام بزرگ افراد روی آن است.
بــه گزارش  مهر، فوالد خوزســتان را اهالــی فوتبال با 
نام باشگاهی ســازنده و البته فرهنگی می شناسند که در 
همه ســالهای گذشته کمترین حاشیه را داشته و بازیکنان 
زیادی را هم به فوتبال ایران معرفی کرده اســت، اما دیدار 
با پرســپولیس نمایش متفاوتی از باشــگاهی بود که دیگر 

»فوالد« نیست و به سمت و سوی دیگری می رود.
تیمی که تنها نماینده ایران در مرحله یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان آسیاست و باید با رقیبانی حرفه ای با سطح 
باالی فنی رقابــت کند، با وجود همه هزینه هایی که برای 
آن شــده نه از نظر فنی و نه از نظر رفتار حرفه ای نیمکت 

نشینانش در حد حضور در آسیا نیست.
فوالد برابر پرسپولیس به پیروزی رسید اما نمایش فنی 
و حرفه ای این تیم »یک بازنده« بزرگ بود. تیمی که اکثر 
دقایق بازی را دفاع کرد و با ایجاد حاشیه و درگیری به فکر 

تلف کردن وقت برای رسیدن به پیروزی بود.
فوالد به دلیل زیادی با »خودش« فاصله گرفته اســت. 
این را می توان از اتفاقات حاشــیه ای دیدار با پرسپولیس 
متوجه شــد. جایی کــه بدون اعالم دلیــل خاصی بازی با 
تیم صدرنشــین را بدون تماشاگر کردند اما افراد نزدیک به 

خودشان و آنهایی که باید در ورزشگاه بودند را روی سکوها 
نشاندند.

حضور افرادی که تاثیر مســتقیم بــر روی عملکرد داور 
داشتند در ورزشــگاه خالی که صدای روی سکو به راحتی 
گوش داور را نــوازش می دارد قطعا نمی تواند بدون هدف 
و بی برنامه باشــد. حضور این افراد به قدری تاثیرگذار بود 
که صدای مســئوالن و کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس را 

درآورد.
اما کادر فنی و نیمکت نشــینان فــوالد که در راس آنها 
جواد نکونام حضور دارد. همگی بازیکنانی بودند که در دوره 
خودشان بزرگ و تاثیرگذار بودند اما حاال رفتارهای از خود 
نشــان می دهند که بســیار کوچک و دور از شان فوتبال و 

نیمکت یک تیم فرهنگی و نماینده ایران در آسیاست.
نیمکت نشینان فوالد از دقیقه اول دیدار با پرسپولیس به 
خاطر هر سوت داور اعتراض کردند و تا لبه خط آمدند و با 
داد و فریاد سعی در برهم زدن آرامش داور داشتند. اعتراض 
ها تا جایی گسترده شد که سرمربی این تیم پس از دریافت 

دو اخطار از کنار زمین اخراج شد.
سایر نفرات هم این پتانسیل را داشتند که اخراج شوند 
اما موعود بنیادی فر که به نظر می رسید تحت تاثیر فضای 
وحشــتناک نیمکت حریف و سروصدای برخی تماشاگران 
روی ســکو قرار گرفته بود، برای بدتر نشــدن اوضاع کارت 

های بیشتری به نیمکت نشینان نداد.

بر روی نیمکت فوالد پیشکســوتانی حضور دارند که در 
زمان فوتبالشان هم پرسروصدا و پرحاشیه بودند. از مهدی 
هاشمی نسب گرفته تا حسین کعبی و ... با این حال حتی 
اعضایی هم که در دوران فوتبالشان بازیکنان آرامی بودند به 
خاطر فضایی فکری که روی نیمکت این تیم به وجود آمده 
است به »داد زن های« قهاری تبدیل شده اند که با هر سوت 
داور از جا کنده می شــدند و بر سر قاضی میدان فریاد می 

زدند و سعی در تغییر فضا داشتند.
پرسش این است که آیا این نیمکت می خواهد فوالد را 

در آسیا هدایت کند؟
آیا این نیمکت می تواند در آسیا با هر سوت داور چنین 

گستاخانه بر سر داور فریاد بزند و به هر تصمیم او اعتراض 
کند؟

فوالد نه تنها نمایشی پرحاشیه و غیرحرفه ای کنار زمین 
داشت بلکه از نظر فنی هم تیمی ضعیف و دور از انتظار بود. 
آنها در دیدارهای گذشته هم نمایش قابل قبولی نداشتند و 
طوری نتیجه گرفته اند که در پایان هفته هفدهم لیگ برتر 
با ۲4 امتیاز در رده هشــتم جای گرفته اند و شانس بسیار 

کمی برای قرار گرفتن بین چهار تیم اول دارند.
نماینده ایران اگر بخواهد با این شــرایط در مرحله یک 
هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا شرکت کند، قطعا همین 

مرحله پایان کارش خواهد بود.

در ترکیــب منتخب هفته  هفدهم رقابت های لیگ برتر 
استقالل بیشترین سهم را به خودش اختصاص داد.

به گــزارش ایرنا، هفدهمین هفته  رقابت های لیگ برتر 
فوتبال ایران با برگزاری هشــت بازی طی ۲ روز به اتمام 
رسید و شاهد رد و بدل شدن ۱۹ گل بودیم. در این هشت 
دیدار تنها یک بازی با نتیجه  مساوی بدون گل خاتمه پیدا 

کرد و در چهار بازی، چهار گل به ثمر رسید.
تیم های استقالل، تراکتور و سپاهان در ترکیب منتخب 
هفته گوی ســبقت را از بقیه  تیم هــا ربودند. با این وجود 
به جز این سه تیم، ســه تیم دیگر نیز در جمع بهترین ها 
ســهمیه داشــتند. اســتقالل اما با حضور چهار بازیکن، 

بازگشتی درخشان به لیگ برتر و ترکیب منتخب داشت.
دروازهبان:کریستوفرکنت)فوالد(:

در هفته ای که حســین پورحمیــدی هم نمایش قابل 
توجهی در درون دروازه  آلومینیوم داشت، کریستوفر کنت 
با چند مهار نجات بخش برابر پرسپولیس نقش پررنگی در 

ثبت پیروزی یک بر صفر فوالد داشت.
مدافعــان:روزبــهچشمی)اســتقالل(،محمد

آقاجانپور)تراکتور(،رامینرضاییان)سپاهان(:
روزبه چشمی این بار در قلب خط دفاعی برای استقالل 
بازی کرد. روی گل دوم تیمش تاثیر بســزایی داشــت و 
زننــده  گل چهارم بود. در کارهــای دفاعی نیز به بهترین 
شــکل عمل کرد تا با شایستگی در ترکیب منتخب هفته  
هفدهم جای بگیرد. پیش از اینکه گلی در این دیدار به ثمر 

برسد، مدافع استقالل یک توپ را از روی خط دور کرد.
تراکتور ممکن بود از پس ذوب آهن ۱۰ نفر برنیاید اگر 
محمد آقاجانپور نبود. این بازیکن جوان در این مســابقه و 
روی یک صحنه  ویژه ۲ بار به طرز معجزه آســایی توپ را 
از روی خط دور کــرد. آقاجانپور در ادامه  فصل خوبی که 

پشــت سر می گذارد، در فوالدشهر نیز یکی از بهترین های 
پاکو خمس بود.

باید به حضور رامین رضاییان در ترکیب منتخب عادت 
کنیم. مدافع کناری تیم سپاهان بازهم درخشید و این بار 
پاِس منجر به تنها گل تیمش را ارســال کرد تا مشــخص 

شود چرا ژوزه مورایس به او تا این حد عالقه دارد.
هافبکها:امینقاســمینژاد)گلگهر(،ریکاردو
آلوز)تراکتــور(،ســعیدمهری)اســتقالل(،امید

نورافکن)سپاهان(:
ســرانجام از بحران خارج و به همان امین قاسمی نژاِد 
پیش از اســتقالل تبدیل شــد. وینگر کهنه کار تیم امیر 
قلعه نویی یــک مرتبه  دیگر ردپایــش در گل های تیمش 
دیده شــد. یک گل از روی نقطه  پنالتی زد و با یک ارسال 
عالی، مقدمه ساز گل تســاوی بخش سیرجانی ها در دربی 

کرمان شد.
ریــکاردو آلوز در حال ارائه  فوتبالــی فراتر از لیگ برتر 
ایران اســت. هافبک پرتغالی پرشورها مجددا کاری که در 
انجام دادنش اســتاد اســت را به منصه  ظهور گذاشت و با 
ارسال ۲ پاس گل، تیمش را در مسیر یک پیروزی خارج از 
خانــه  مهم قرار داد. او حاال با ۱۰ پاس گل، فاصله ای ایمن 
را با تعقیب کنندگانش در این زمینه به وجود آورده است.

سعید مهری سرانجام پتانسیل باالیش را از حالت بالقوه 
به بالفعل درآورد و نشان داد چرا فرهاد مجیدی و ریکاردو 
ســاپینتو به او تا این حد میــدان می دادند و می دهند. او 

مقابل ملوان همه کار کرد.
هم ۲ پــاس گل داد و هم اگــر هم تیمی هایش کمی 
بادقت تر بودند می توانســت تعداد پاس گل های خود را به 

عدد چهار برساند و پوکر کند.
امید نورافکن روی فرم اســت؛ حال فرقی ندارد که به 

عنوان مدافع چپ وارد زمین شــود یا هافبک میانی. او در 
این روزها برای طالیی پوشــان در میانــه  میدان یک وزنه 
است و در ورزشگاه وطنی زننده  گل سه امتیازی آنها بود. 
گلی که ســپاهان را در آستانه  رسیدن به پرسپولیس قرار 

داد.
آزادی)آلومینیــوم(، محمدرضــا مهاجمــان:

رضااسدی)تراکتور(،ارسالنمطهری)استقالل(:
۲ گل زد، یــک پاس گل داد و یک پنالتی گرفت. دیگر 
چــه چیزی از یک بازیکن می خوهیــد؟ محمدرضا آزادی 
در این روزها ســتاره  بی چون و چرای آلومینیوم و یکی از 

بهترین بازیکنان لیگ برتر است.
او در جدال برابر صنعت نفت، یک تنه ســه امتیاز را به 

مهدی رحمتی هدیه داد.
دیگر ســتاره  فوق العاده  هفته ای که گذشت رضا اسدی 
بــود. بازیکنی که پس از بازی در پســت مدافع و هافبک، 
حاال در قامت یک مهاجم برای پاکو خمس دلبری می کند. 

اسدی ســه گل به ذوب آهن زد تا حاال در کنار عباس زاده 
و لوکادیا، آقای گل لیگ بیســت و دوم باشد. باید دید این 

بازیکن بلندباال در ادامه  راه چه کار خواهد کرد.
ارسالن مطهری، بازیکن مازادی که در این هفته ها جور 
تمامی مهاجمان استقالل را می کشد و گلزنی می کند. او در 
جدال با ملوان یک گل زد و یک گل دیگر هم روی حرکت 
او به ثمر رســید. مهاجم اســتقالل در آستانه  ۳۰ سالگی 
روزهای درخشانی را پشت سر می گذارد و جایگاهی ثابت 

در ترکیب تیم ساپینتو پیدا کرده است.
سرمربی:ریکاردوساپینتو)استقالل(:

ســرمربی پرتغالی استقالل ســرانجام نفسی به راحتی 
کشید. 

او و شاگردانش پس از سه هفته  بدون برد، ملوان را در 
هــم کوبیدند تا دوباره به کورس مدعیان برگردند و فاصله  
خود را با صــدر به پنج امتیاز کاهــش دهند. نحوه  بازی 

استقالل همان چیزی بود که هوادارانش می خواستند.

با نقش آفرینی ستاره تیم ملی فوتبال

جزئیاتی از رکوردشکنی بزرگ ورزش ایران

 بازیکنان بزرگ و رفتارهای کوچک!

این نیمکت می خواهد به آسیا برود؟

ترکیب منتخب هفته  هفدهم لیگ برتر

لیونل مســی، ستاره آرژانتینی، توسط نشریه گاردین به 
عنوان بهترین بازیکن سال ۲۰۲۲ میالدی انتخاب شد

به گزارش ایرنا، نشریه معتبر انگلیسی گاردین هر سال 
توسط هیات ۲۰۶ نفره که شامل کارشناسان و خبرنگاران 
ورزشی می شود لیســت ۱۰۰ نفر از بازیکنان برتر جهان را 

اعالم می کند.
عملکرد درخشــان لیونل مســی با تیم ملی آرژانتین و 
قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر باعث شد تا این بازیکن 
به عنوان بهترین بازیکن سال ۲۰۲۲ انتخاب شود. عملکرد 
خوب مسی فقط در جام جهانی نبود و این بازیکن در سطح 
باشــگاهی نیز پس از گذراندن یک فصل نه چندان خوب 
به همراه پاری ســن ژرمن در اولین سال حضورش در این 
تیم، حاال بیش از پیش با شرایط سازگار شده و آنها امیدوار 
هستند که درخشش او بتواند در این تیم همه ادامه داشته 
باشــد و پی اس جی را به رویای قهرمانی در لیگ قهرمانان 

برساند.

کیلیــان امباپه هم تیمی مســی در پاری ســن ژرمن در 
رتبه دوم قرار گرفته اســت. امباپه پس از هتریک در فینال 
جام جهانی مقابل آرژانتین توانست با ۸ گل به عنوان بهترین 
گلزن جام جهانی را به خود اختصاص دهد. کریم بنزما برنده 
توپ طالی ۲۰۲۲ نیز در جایگاه ســوم این رده بندی قرار 

گرفت.
اما مهدی طارمی ســتاره فوتبال کشورمان که در پورتو 
پرتغال حضور دارد توانســت یک افتخار دیگر را به نام خود 

ثبت کند.
پــس از قرار گرفتن جز ۱۰۰ بازیکــن برتر حاال الماس 
بوشهری توانست رتبه ۷۸ را بدست بیاورد. طارمی در حالی 
به ان رتبه دست پیدا کرد که ستارگان بزرگی را پشت سر 
خود می بیند. مانویل نویر، داروین نونیز، رافائل واران، فرانکی 
دی یونگ، رودریگو،گنابری و ساندرو تونالی ستارگان مطرح 
فوتبال جهان هســتند که در رتبه هــای پایین تر از مهدی 

طارمی قرار گرفتند.

گاردین هم مسی را بهترین بازیکن سال انتخاب کرد


