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به ثمر رساندن پنج گل در 
یک بــازی لیگ قهرمانان کار 
هر کسی نیســت اما ارلینگ 
منچسترسیتی،  هالند، ستاره 
آن را بــه راحت ترین شــیوه 

ممکن انجام می  دهد.
به گزارش »ورزش ســه«، 
گذشته  شــب   7-0 پیروزی 
منچسترســیتی برابر الیپزیش با درخشــش باورنکردنی هالنــد همراه بود که 

فوتبال دوستان را شیفته استعداد تحسین برانگیزش کرد.
او بار دیگر موفق شــد مهارت هایش را به نمایش بگذارد و این کار را با چنان 
آسانی ای انجام داد که دیگر هیچکس از تماشای آن شگفت زده نشود و همه به 

نوعی انتظار چنین نمایشی را از او داشته باشند.
این ســتاره سیتی حاال سومین بازیکن در تاریخ لیگ قهرمان است که موفق 
شــده در یک بازی پنج گل به ثمر برســاند. پیش از او تنها لیونل مسی و لوئیز 

آدریانو موفق به ثبت چنین رکوردی شده بودند.
هالند شــبی جادویی را پشت سر گذاشــت. او تنها در 45 دقیقه موفق شد 
سه بار دروازه حریف را باز کند و حاال با 10 گل زده در صدر جدول گلزنان این 
رقابت های در فصل 23-2022 قرار گرفته اســت. جالب اینجاســت که او برای 

رسیدن به این رکورد تنها به شش بازی نیاز داشت.
پپ گواردیوال سعی کرده بود در ابتدای فصل فشارها را از دوش ستاره تیمش 
بــردارد و گفته بــود: »اگر ما فقط به هالند تکیه کنیــم قهرمان لیگ قهرمانان 
نخواهیم شد. کاری که باید انجام دهیم این است که خوب بازی کنیم، موقعیت 

خلق کنیم و به او برای گلزنی کمک کنیم.«
اما حاال به نظر می رسد که باید به گواردیوال این موضوع را یادآور شد که شاید 
این بازیکن به تنهایی نتواند جام قهرمانی را برای سیتی به ارمغان بیاورد، اما این 

تیم را بیشتر از هر زمان دیگری به این جام نزدیک خواهد کرد.
حتی یک فصل هم برای این ستاره نروژی کافی بوده که بتواند نامش را تا ابد 
در ذهن هواداران سیتی حک کند. او در لیگ برتر تا به حال 28 گل زده و حاال 
تنها چهار گل با عبور از رکورد صالح در 38 بازی فاصله دارد و این در حالی است 

که هنوز فرصت زیادی تا پایان فصل باقی مانده است.
هالند حاال به رکوردهای جدیدی در لیگ قهرمانان هم دست پیدا کرده است. 
این بازیکن حاال جوان ترین بازیکنی است که توانسته در تاریخ این رقابت ها 30 
گل به ثمر برســاند. او شب گذشته 22 ســال و 236 روز داشت و حاال باالتر از 

کیلیان امباپه قرار گرفته است.
در واقع، این مهاجم سیتی زمانی موفق شده به 30 گل زده در لیگ قهرمانان 
برسد که 116 روز از وقتی که ستاره فرانسوی پاری سن ژرمن به این تعداد گل 

رسیده جوان تر بوده است.
به نظر می رسید که گلزنی برای هالند تبدیل به عادت شده است. این بازیکن 
39 گل در 37 بازی به ثمر رسانده تا میانگین گلزنی اش بیشتر از یک گل در هر 
بازی باشد. او که اولین بار در فصل 20-2019 در لیگ قهرمانان به میدان رفته، 
حاال خودش را در بین 20 گلزن برتر این رقابت ها می بیند و از رکورد آرین روبن 

با 33 گل عبور کرده است.
جالب است بدانید که تعداد هت تریک های او در این رقابت ها در همین مدت 
کوتاه از بزرگانی مانند رونالدو نازاریو و زالتان ابراهیموویچ هم بیشتر بوده است. 
هالند از بین 30 گلی که به ثمر رسانده، 9 دبل و دو هت تریک به ثبت رسانده 

است.
شاید بتوان گفت تنها یک جدول است که این مهاجم سیتی در آن صدرنشین 
نیســت. او یازدهمین بازیکن گرانقیمت این فصل است. سیتی تنها 60 میلیون 
یورو برای جذب او هزینه کرد و به نظر می رســد که یکی از بهترین انتقال های 

تاریخ این باشگاه را رقم زد.
هر قهرمانی باید توانایی خاص خودش را داشته باشد. اگر قدرت مرد عنکبوتی 
در باال رفتن از دیوارها بوده، هالند معتقد است که ابر قدرت خودش گلزنی است. 
او پس از بازی شــب گذشته در این باره گفت: »من حتی به گل زدن زیاد فکر 
نمی کنم، فقط ســعی می کنم گل بزنم. چه پشت ضربه پنالتی و چه در جریان 
بازی فقط به گل فکر می کنم. سعی می کنم این کار را در سریع ترین زمان ممکن 

انجام دهم.«
شــاید اگر گواردیوال تصمیم به تعویض او در بازی شــب گذشته نمی گرفت، 
هالند می توانســت رکوردش را حتی از این هم بهتر کند. این بازیکن هم پس از 
پایان بازی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت که به گواردیوال گفته دوست دارد 
دبــل هت تریک کند. با این حال این مربی اســپانیایی هم پس از پایان بازی با 
مقایسه او و مسی گفت: »می دانم که لئو پنج گل در یک بازی زده بود، به خوبی 
آن بازی را به خاطر دارم اما این که هالند این کار را در 60 دقیقه کرد باورنکردنی 
است. ارلینگ هنوز بسیار جوان است و همین یعنی فرصت زیادی برای شکستن 

رکورد مسی خواهد داشت.«

چراصابرکاظمیبهتیمملیوالیبالدعوتنشد؟
مربــی تیم ملــی والیبال 
عــدم حضور صابر  مورد  در 
کاظمی در اولین اردوی تیم 
در سال 1402  والیبال  ملی 

توضیحاتی ارائه داد.
پایان  با  ایسنا،  به گزارش 
لیگ برتر والیبال ایران زمان 
برگــزاری اردوهای تیم ملی 
مشخص شد و بهروز عطایی 31 بازیکن را به اردو فراخواند تا از 27 فروردین 

استارت کار زده شود.
در این میان کادر فنی هم با تغییراتی همراه بود و محمود افشاردوست به 

عنوان مربی به کادر فنی اضافه شد.
پیش از این عظیم جزیده مربیگری تیم ملی را برعهده داشت اما با تصمیم 
عطایی، افشاردوســت در کنار علیرضا طلوع کیان به عنوان مربی تیم ملی قرار 

گرفت.
محمود افشاردوســت در مورد انتخابش به عنوان مربی تیم ملی به ایســنا 
گفت: در تمام سال هایی که کار مدیریتی می کردم، بخش مهمی از کارم فنی 
بود. از ســال 2015 نیز عضو کمیته فنی مربیان آســیا هســتم و همیشه در 
جریان موضوعات فنی بوده ام. این بار آقای عطایی به فدراسیون پیشنهاد داد 
که کمک کنم. عضو خانواده والیبال هســتم و در هر بخشی که بتوانم کمک 
کنم، با افتخار این کار را انجام می دهم. امیدوارم این ســال سخت را با خیر و 

خوشی و همراه با نتایج خوب طی کنیم.
او در مورد درخواســت تعدادی از بازیکنان ملی پوش برای حضور در جام 
رمضان امارات و تصمیــم کادر فنی در این زمینه گفت: هنوز با آقای عطایی 
و طلوع کیان جلسه ای نداشته ام و خیلی نمی توانم به این سوال جواب بدهم. 
قطعا آقای عطایی باید در این مورد با فدراسیون صحبت کرده باشد. امیدوارم 
هر تصمیمی که گرفته می شــود در نهایت به نفع تیم ملی باشد که بازیکنان 
بی تمرین نباشــد و آسیب هم نبینند تا بدون آسیب و با آمادگی بدنی خوبی 

به اردوی تیم ملی برگردند.  
افشاردوســت در پاسخ به این ســوال که به نظر شما حضور ملی پوشان در 
جام رمضان در آستانه آغاز اردوهای تیم ملی مشکلی ندارد، بیان کرد: آسیب 
برای هر ورزشــکاری وجود دارد و ممکن اســت در تمرین هم اتفاق بیفتد. از 
طرفی دور بودن از شــرایط بازی هم برای بازیکنان آفت اســت. بنابراین باید 
تعادلی در این زمینه ایجاد شــود که هم ریــکاوری کنند و هم دور از محیط 
مســابقه و بازی دور نباشند. با توجه به اینکه اردوی تیم ملی از 27 فروردین 
شروع می شود، شــاید اگر در مسابقاتی حضور داشته باشند بد نباشد اما باید 

کامال مراقب باشند و با شرایط خوبی به اردوی تیم ملی بیایند.
او در مورد عدم دعوت صابر کاظمی به تیم ملی والیبال گفت: آقای عطایی 
باید در این زمینه صحبت کند و شــاید برای شروع اردوها به او احساس نیاز 

نکرده باشد.
صابــر کاظمی از بازیکنان خوب والیبال ایران اســت و ســابقه حضور در 
المپیک را هم دارد. ســال گذشــته از لیگ ایران جدا شد و به کشور دیگری 
رفت که ســبک و سیاق و سطح متفاوتی با والیبال ایران دارد. تالشی که یک 
ورزشــکار برای آماده سازی خود انجام می دهد یک بحث است و بخش خیلی 
مهم دیگر هم تصمیم او برای ادامه فعالیت در باشگاه های مختلف است. صابر 
علی رغم توان فنی خوب، هنوز به رشد نیاز دارد و بهتر است در جایی والیبال 
بازی کند که تحت فشــار فنی قرار بگیرد. امیدوارم صابر از کویت به یکی از 

بهترین لیگ های والیبال دنیا برود.

نگاه

خبر

تیم ملی فوتبال ســاحلی کشورمان برای کسب سهمیه 
جام جهانی پس از 6 سال پا به سواحل پاتایا خواهند گذاشت.

به گزارش ایرنا، تیم ملی فوتبال ســاحلی کشورمان که 
عنوان قهرمانی جام بین قاره ای 2022 را یدک می کشــد، 
برای شرکت در مسابقات جام ملت های آسیا و انتخابی جام 
جهانی راهی تایلند شــده تا برای کسب سهمیه حضور در 

جام جهانی با رقبای آسیایی دیدار کند.
در دیــدار نهایی مســابقات جام بین قــاره ای، تیم ملی 
کشــورمان به مصاف برزیل رفت و با نتیجــه 2 بر یک به 
پیروزی رســید و قهرمان این دوره از مسابقات شد. ساحلی 
بازان کشــورمان با این قهرمانی به همراه تیم ملی روســیه 
با چهــار عنوان قهرمانی پرافتخارترین تیم جام بین قاره ای 

محسوب می شوند.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران از 25 اسفند در رقابت های 
فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا در تایلند حضور خواهد داشت. 
این رقابت ها مقدماتی جام جهانی 2023 دبی هم محسوب 
می شــود و در صورت عدم راه یابی تیم ملی فوتبال ساحلی 
امارات به جمع چهار تیم پایانی، تیم های اول تا ســوم این 

رقابت ها سهمیه جام جهانی 2023 را خواهند گرفت.
تیم ملی فوتبال ساحلی در آخرین دوره از مسابقات جام 
جهانی حضور نداشت، فیفا به دلیل کرونا مسابقات مقدماتی 
و انتخابــی جام جهانی را برگزار نکرد و با توجه به تیم های 
راه یافته در دوره قبل مسابقات را برگزار کرد. تیم ملی چون 
در جــام ملت ها به مرحله نیمه نهایــی راه پیدا نکرده بود، 
بــرای حضور در جام جهانی انتخاب نشــد. این بار اما تیم 

ملی فوتبال ساحلی ایران بعد از قهرمانی در جام بین قاره ای 
امیدوار اســت، این درخشش را در جام ملت ها تکرار کند و 

سهمیه حضور در جام جهانی را به دست بیاورد.
ملی پوشان ســاحلی کشورمان آخرین بار در جام جهانی 
2017 باهاما حضور داشت که از آن زمان 6 سال می گذرد. 
ســاحلی بازان ایران در آن دوره توانستند در رتبه سوم قرار 
بگیرنــد و برزیل نیز بــا برتری در مقابــل تاهیتی به مقام 

قهرمانی دست پیدا کرد.

گروه بندی کامل جام ملت های فوتبال ســاحلی آسیا به 
شرح زیر است:

گروه A: تایلند، بحرین، افغانستان و عربستان سعودی
گروه B: امارات، ایران، مالزی و ازبکستان

گروه C: ژاپن، لبنان، چین و اندونزی
گروه D: عمان، فلسطین، کویت و قرقیزستان

علی نادری سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی اسامی 12 
بازیکن نهایی جهت اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا تایلند 

را اعالم کرد.
اسامی بازیکنان نهایی شرح زیر است:

سیدمهدی میرجلیلی، امیرحسین اکبری، عباس رضایی، 
ســعید پیرامون، محمد مرادی، مهدی شیرمحمدی، علی 
میرشــکاری، موحد محمدپور، محمدعلی مختاری، مسلم 

مسیگر، رضا امیری زاده و محمدجواد خسروی.
برنامه بازی های گروه ایران به شرح زیر است:

دور گروهی:
پنجشنبه 25 اسفند ماه 1401

ایران - مالزی: ساعت 19 به وقت تایلند و ساعت 14:30 
به وقت تهران

دیدار دوم:
شنبه 27 اسفند ماه 1401

ایران - ازبکســتان: ســاعت 19 به وقت تایلند و ساعت 
14:30 به وقت تهران

دیدار سوم:
دوشنبه 29 اسفند ماه 1401

ایران - امارات: ســاعت : 22:00 به وقت تایلند و ساعت 
17:30 به وقت تهران

مرحله حذفی )یک چهارم نهایی(:
چهارشنبه و پنجشنبه 2 و 3 فروردین 1402

نیمه نهایی:
شنبه 5 فروردین 1402

فینال و رده بندی:
یکشنبه 6 فروردین 1402

در شرایطی که امیر قلعه نویی قصد دارد از مربیان برزیلی 
و پرتغالی که با آنها در تراکتور ســابقه کار دارد در تیم ملی 
ایران اســتفاده کند، شــانس کریم باقری برای بازگشت به 

نیمکت ایران کم است.
به گزارش  مهر، انتخاب امیر قلعه نویی برای هدایت تیم 
ملی فوتبــال ایران باعث ایجاد گمانه زنی هایی در خصوص 
انتخاب دســتیاران او شده است. قلعه نویی که در دوره اول 
حضــورش روی نیمکت تیم ملی ایــران در جام ملت های 
2007 اعتقاد ویژه ای به استفاده از حداکثر ظرفیت مربیان 
داخلی داشت این بار تصمیم متفاوتی در این خصوص دارد. 
او 5 دســتیار برای خود انتخاب خواهد کرد که یک آنالیزور 

نیز به جمع آنها اضافه خواهد شد.
»روی تاوارس« مربی دروازه بان های پیشــین تراکتور و 
ســپاهان اصفهان که ســابقه همکاری با قلعه نویی را دارد 
یکی از گزینه های نیمکت ایران است و بار دیگر قلعه نویی 

را همراهی خواهد کرد.
»رودولفو میگوئنز« مربی پرتغالی هم یکی از گزینه های 

قلعه نویی برای کادر فنی اســت. میگوئنز شناخت خوبی از 
فوتبال ایران به واسطه حضور در تیم های تراکتور و ماشین 
ســازی تبریز و همچنین در یک مقطع زمانی در تیم ملی 
ایــران با کارلوس کــی روش دارد. میگوئنز کــه با »تونی 
اولیویرا« سرمربی پرتغالی به تراکتور آمده بود، با قلعه نویی 

در این باشگاه هم کار کرده است.
همچنین سعید الهویی دستیار قلعه نویی در تیم گل گهر 
ســیرجان هم قرار است از این باشگاه به تیم ملی بیاید و به 

کار با قلعه نویی روی نیمکت ایران ادامه بدهد.
آنالیزور تیم ملی ایران نیز ایرانی خواهد بود اما احتمال 
اینکه مهرداد خانبان برای این پست انتخاب بشود، کم است.
همچنین قلعه نویی تمایل بــه همکاری با رضا عنایتی 
را دارد اما هنوز بــه جمع بندی نهایی برای انتخاب قطعی 
او نرســیده است. عنایتی اخیراً ســرمربی تیم نفت مسجد 

سلیمان بود که از هدایت این تیم استعفا کرد.
ضمن اینکه ســابقه وحید هاشمیان و کریم باقری روی 
نیمکت تیم ملی ایران باعث پیشــنهاد هر دو مربی به قلعه 

نویی شــده است که شانس هاشمیان بیشتر از باقری است 
که در حال حاضر در پرسپولیس کار می کند.

قلعه نویی قصد بررســی کامل تجربیات هاشــمیان در 

اردوهای قبلی تیم ملی ایران را دارد تا ماحصل بررسی هایش 
را در اردوی نــوروزی تیم ملی ایــران به مهدی تاج رئیس 

فدراسیون فوتبال منتقل کند.

مهاجم برزیلی پس از اخراج در بازی ســپاهان چگونه 
می تواند ورق را به سود خود برگرداند؟

بــه گزارش »ورزش ســه«، هرچقدر حــرکات لئاندرو 
پریرا در بازی پرســپولیس مقابل ســپاهان در اصفهان و 
در خالل برد 4-2 این تیــم در جام حذفی برای هواداران 
امیدوارکننده و نویدبخش بــود، این بازیکن در بازی مهم 

لیگ برتر در نقش یک ستاره فیکس کار را خراب کرد.
لئاندرو خرید پرسپولیســی ها در بــازار نقل و انتقاالت 
در دوران پنجره زمســتانی و برای جایگزین یورگن لوکادیا 
مهاجم هلندی است که درخشــش فوق العاده ای در زمان 

حضورش در جمع سرخ پوشان داشت. 
او از لوکادیا ســر فرم و سرپنجه تر به نظر می رسید اما با 
وجود اینکه در اولین بازی دقایق کمی به میدان رفت بعد 
از اینکه با خشم هواداران این تیم نسبت به نتیجه و عملکرد 
داوری هــدف یکی از بطری ها قرار گرفت، ناراحتی خود را 

کمرنگ در صفحه شخصی اش به نمایش گذاشت.
در ادامه اما تصاویر منتشــر شــده از صفحه باشگاه در 
تمرینات نشــان از انگیزه و روحیه این برزیلی در روزهایی 
که شیخ دیاباته همچنان با مصدومیت های سریالی اش دور 
از دســترس بود، نوید آمادگی او برای اولین گل در ترکیب 

تیم را می داد.
دومین حضور او اما در اصفهان بود. جایی که توانســت 
بارها خط دفاعی حریف را به چالش بکشــد و علی رغم از 
دســت دادن یک موقعیت تک به تــک در مصاف با پیام 

نیازمنــد، در موقعیت بعدی خود یک پنالتی برای این تیم 
بــه ارمغان آورد تا خیال یحیی بابت پیروزی در این جدال 

راحت شود.
امــا او بعــد از ایــن جــدال در شــرایطی مقابل نفت 
مسجدســلیمان و تراکتور برای این تیم بــه میدان رفت 
تا ضعف تیــم را در بخش مهاجــم و گلزنی برطرف کند، 
همچنان ناکامی بزرگی را جلــوی دروازه رقبا تجربه کرد. 
حتی در روزی که پرسپولیس نفت مسجدسلیمان را با سه 
گل شکست داده و مهدی عبدی نیمکت نشین بعد از یک 
ســال برای این تیم گلزنی کرد نیــز پریرا در نقش گلزنی 

امیدوارکننده ظاهر نشد.
با این حال ماجرا در جدال لیگ برتر مقابل ســپاهان به 
شــکل عجیب تری پیش رفت. این بازی شاید همان نقطه 
عطفی بود که می توانســت نگرانی هــا و البته زمزمه هایی 
کــه بابت انجام یک خرید ناکارآمد به نــام لئاندرو پریرا را 
شــکل داده بود پایان دهد اما ایــن مهاجم برزیلی بدترین 
بازی را برای اثبات ایــن موضوع انتخاب کرد. یک نمایش 
ناموفق برای تحت فشــار گذاشــتن مدافعان سپاهان و در 
ادامــه دریافت دو کارت زرد و اخراج در همان نیمه اول در 
جدال فینال لیگ. دیداری که در نهایت علی رغم تالش تیم 
10 نفره پرســپولیس در نزدیک بــه 60 دقیقه باقی مانده 
زمان برای دستیابی به حداقل امتیاز بی نتیجه ماند و آن ها 
با شکست کار را پایان دادند و اختالف شان با صدر به چهار 
رســید. این یک بازی 6 امتیازی و مهم برای پرســپولیس 

محسوب می شد؛ دیداری که آن ها را به جدول بازمی گرداند 
و همچنــان مدعی اول قهرمانی و نیازمند تمرکز و توانایی 
تک تک بازیکنان بود اما ناامیدی بزرگ هواداران را در پی 

داشت.
پریرا در شــرایط کنونی ارز به عنوان یکی از خریدهای 
گران لیگ محســوب می شــود در حال تبدیل شــدن به 
»فالپ« لیگ برتر اســت )خریــد بزرگی که در حد انتظار 

ظاهر نمی شود(. 
باید به ایــن موضوع توجه کرد کــه در ابتدای فصل و 
جذب یورگــن لوکادیا به عنوان یــک مهاجم خارجی که 
بخشــی از منابع ارزی را خارج می کرد، نیــز انتقاداتی را 
متوجه باشــگاه کرده بود و معمــوال بازیکنان خارجی که 
وارد لیگ ایران می شــوند در ترازوی مقایسه برای خروجی 
عملکرد و میزان دریافتی شان قرار می گیرند و لوکادیا با آن 
سابقه و کارنامه و البته گلزنی قابل توجه در ترکیب این تیم 
نیز، از بُعد مالی انتقادات را متوجه خود می دید. با این حال 
لوکادیا آن فشــار را با گلزنی خود دور می کرد اما امروز در 
شرایطی که این تیم چهار مهاجم در اختیار دارد و سیستم 
بازی سرخ ها نیز به شکلی اســت که معموال یکی از آن ها 
فرصت حضور فیکس در ترکیب را به دست می آورد، لئاندرو 
برخالف لوکادیا نتوانســته اختالف کیفی خود را نسبت به 
دیگر مهاجمان تیم اثبات کند. پرســپولیس در کنار چهار 
مهاجمی که در اختیار دارد، از سرمایه های دیگری نیز مثل 
مهدی ترابی، وحید امیری، امید عالیشــاه و محمد عمری 

برخوردار اســت که قادر هستند در خط حمله به این تیم 
کمک کنند و از حیث فشار روی خط دفاع حریف و ایجاد 
موقعیت، نمایشــی مشابه لئاندرو پریرا را به اجرا بگذارند تا 
تمامــی این عوامل در کنار عدم گلزنــی و اخراج منجر به 
10 نفره شدن و فرصت دستیابی به امتیاز مقابل سپاهان، 
لئاندرو پریرا را در سیبل انتقادات چند هفته اخیر به عنوان 

یک خرید زمستانی ناکارآمد قرار دهد. 
بــه نظر می رســد خریدهای مکرر بــرای مهاجم نوک 
)یورگن لوکادیا، شــیخ دیاباته، عیســی آل کثیر و پریرا( 
سیاستی چندان قوی و منطقی نیست اما این نتیجه پایانی 
در لیگ بیست و دوم خواهد بود که نتیجه تصمیمات یحیی 

گل محمدی را مورد ارزیابی قرارمی دهد. 

حمله به طلسم ۶ ساله؛ فوتبال ساحلی در انتظار جهانی  شدن 

گزینههایدستیاریقلعهنوییدرتیمملی

پریرادرآرزویسرنوشتدواستقاللی!

پدر لیونل مسی در سفری غیرمنتظره، وارد عربستان شد. 
گفته می شود که او قرار است درخصوص حضور پسرش در 

الهالل با مدیران این باشگاه مذاکره کند.
به گزارش »ورزش سه«، در شرایطی که رسانه الچرینگیتو 
از ســفر پدر لیونل مسی به عربستان برای مذاکره با الهالل 
خبر داده بود، حاال این موضوع به واقعیت پیوسته و تصاویر 
حضور خورخه مســی در ریاض توسط رسانه های سعودی 
مخابره شده است. اتفاقی عجیب که به نظر می رسد شایعات 
پیرامون آینده اسطوره آرژانتینی رنگ و بوی جدی تری به 
خود گرفته اســت. احمد العجالن خبرنگار معروف و مطرح 
عربستانی، تصاویری از خورخه مسی، ایجنت و پدر کاپیتان 
تیم ملی آرژانتین را در صفحه توییتر خود منتشر کرده که 

او وارد سرزمین پادشاهی ریاض شده است.
در این تصاویر، عبداهلل حمد رئیس آکادمی ورزشی مهد و 
احمد الخطیب، وزیر گردشگری کشور عربستان نیز در کنار 
پدر مسی دیده می شوند که برای استقبال از خورخه مسی، 

به دیدار او رفته اند.
مســی که سفیر گردشگری کشــور عربستان محسوب 
می شود، چندی پیش در این کشور حضور پیدا کرد و احمد 
الخطیب نیز قباًل از سفر دوم لیونل مسی ستاره آرژانتینی به 

عربستان در ماه مارس خبر داده بود.
الخطیب از سفر مسی، خانواده و دوستانش به پادشاهی 
اســتقبال کرد و تاکید کرد که ســتاره آرژانتینی »ســفیر 

گردشگری عربستان« است.
مسی 35 ساله تا 30 ژوئن 2023 با تیم فرانسوی پاری 
ســن ژرمن قرارداد دارد. جایی که او تا به حال دو پیشنهاد 

برای تمدید را رد کرده است.
روزنامه ســعودی الیــوم درخصوص شــایعات پیرامون 
پیوســتن مســی به الهالل نوشــته اســت که فوق ستاره 
آرژانتینی، پیشنهادی را از سوی این تیم عربستانی دریافت 
کرده ولــی آن را رد کرده بود. اما با درخواســت های مالی 
هنگفت مدیریت باشــگاه به ریاست فهد بن نافل، مسی را 
غافلگیر کرده است. روزنامه الیوم امروز یکشنبه اعالم کرد که 
لیونل مسی برای پیوستن به الهالل، درخواست 600 میلیون 
دالر برای هر فصل داشته است، در حالی که پیشنهاد رسمی 

الهالل 200 میلیون دالر در هر فصل بوده است.
این روزنامه اشاره کرد که مدیریت الهالل پیشنهاد خود 
به لیونل مســی را به 350 میلیون دالر در هر فصل افزایش 
داده است، مشروط بر اینکه پدر مسی ظرف چند روز آینده 

برای مذاکره رسمی وارد عربستان شود.

پدرمسیدرعربستان:گرانترینانتقالتاریخدرراهاست

فصل رویایی مهدی طارمی در لیگ قهرمانان با زدن پنج 
گل در لیگ قهرمانان به پایان رسید.

به گزارش ایســنا، فصل رویایی مهدی طارمی در لیگ 
قهرمانان در یک هشــتم نهایی این رقابت ها به پایان رسید. 
پورتو که به عنوان صدرنشین به این دور از رقابت ها رسیده 
بــود برابر اینتــر در مجموع دو دیدار شکســت خورد و از 

رسیدن به دور بعدی بازی ها بازماند.
با این حال مهدی طارمی با زدن پنج گل در این فصل از 

رقابت ها بهترین عملکرد یک بازیکن ایرانی را در یک فصل 
لیگ قهرمانان ثبت کرد و توانســت پنج گل به ثمر برساند 

که همه آنها در مرحله گروهی بوده است.
برترین گلزنان لیگ قهرمانان اروپا 2022-23 

10 گل ارلینگ هالند )منچسترسیتی(
8 گل محمد صالح )لیورپول(
7 گل کیلیان ام باپه )پاریس(

6 گل وینیسیوس جونیور )رئال مادرید(
6 گل ژوآئو ماریو )بنفیکا(

5 گل روبرت لواندوفسکی )بارسلونا(
5 گل مهدی طارمی )پورتو(
5 گل رافائل سیلوا )بنفیکا(

4 گل جود بلینگام )دورتموند(

4 گل اریک ماکسیم چوپو موتینگ )بایرن(
4 گل اولیویه ژیرو )میالن(

4 گل محمد کودوس )آژاکس(
4 گل لیونل مسی )پاریس(

4  گل داروین نونیز )لیورپول(
4 گل جاکومو راسپادوری )ناپولی(

4 گل لروی سانه )بایرن(
4 گل جووانی سیمئونه )ناپولی(

مهــدی طارمی در فصل اول حضــور در لیگ زمانی که 
بازیکن ریوآوه بود توانســت 18 گل بزند و همین باعث شد 
تــا تیم های بزرگ پرتغال به دنبال او باشــند. او در نهایت 
راهی پورتو شد و از آن زمان در پورتو هم هر فصل در لیگ 

توانسته 10 گل یا بیشتر به ثمر برساند.

آمار طارمی در رقابت های لیگ پرتغال
فصل 20-2019: 18 گل در 30 بازی
فصل 21-2020: 16 گل در 34 بازی

فصل 22-20021: 20 گل در 32 بازی
فصل 23-2022: 13 گل در 24 بازی )ادامه دارد(

طارمــی تاکنــون در تمامی رقابت ها بــا پیراهن پورتو 
توانســته است در 39 بازی 22 گل از جمله 5 گل در لیگ 
قهرمانان به ثمر برساند ولی تیم او در رده دوم جدول لیگ 

قرار دارد.
مهاجم ایرانی همچنین در رده سوم جدول گلزنان لیگ 
پرتغال قرار گرفته اســت. ژوآئو ماریو  و گونکالو راموس با 
15 گل زده باالتــر از مهدی طارمی قرار دارند و به صورت 

مشترک در صدر قرار دارند.

پایانفصلرویاییطارمیدرلیگقهرمانانبازدنپنجگل


