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هفته پایانی لیگ برتر انگلیس یکشــنبه شــب با برگزاری  10دیدار به
پایــان رســید .لیورپول که پیشــتر قهرمانی خود را قطعــی کرده بود با
نتیجه  1-3مقابل نیوکســل به برتری رســید .شــاگردان کلوپ ســی و
دومیــن پیــروزی خود در این فصل را جشــن گرفتند .منچسترســیتی
تیم دوم جدول هم  5بر صفر نوریچ را شکســت داد و نایب قهرمان
شد .تیمهای نوریچ ،واتفورد و بورنموث سقوط کردند و فصل آینده
در چمپیونشــیپ (دســته پائینتر) حضور خواهند داشت .تیمهای
لیورپول ،منچسترســیتی ،چلســی و منچســتریونایتد جــواز حضور در
لیــگ قهرمانان فصل آینده را به دســت آوردند .لســتر و تاتنهام هم
راهی لیگ اروپا شــدند .در یکی از حساسترین بازیهای هفته آخر،
منچستریونایتد  0-2از سد لسترسیتی گذشت .گفتنی است ،ادرسون
دروازه بان برزیلی منچسترسیتی با  16کلین شیت برترین دروازهبان
مسابقات لقب گرفت و صاحب دستکش طالیی شد .جیمی واردی،
مهاجم لسترســیتی هم با  23گل زده «آقای گل» شد و کفش طالی
فصل را بهدست آورد.

مقایسه دستمزد داوران ایرانی با عراقیها و ازبکها

حســین عســگری ،کارشــناس داوری فوتبال ایران با اشــاره به زیاد شدن
اشتباهات داوران عنوان کرد« :این مسائل تأثیر مستقیم روی روح و روان
داور میگذارد .این داوران چندین ســال اســت که قضاوت میکنند .داور
هر چه تجربهاش بیشتر میشود ،باید اشتباهاتش کمتر شود اما چرا این
اشــتباهات پیش میآید؟ از طرفی اصالً حمایتــی از داوران وجود ندارد.
در همین شروع مجدد لیگ چندین مورد داشتیم که داوران وظیفه خود
را بخوبی انجام دادند اما به خاطر جوی که به وســیله رســانهها و عوامل
باشــگاهها به وجــود آمد ،کمیته آنقدر که مدعی اســت هیچ حمایتی از
داوران نداشت».
او در مورد تفاوت دســتمزد علیرضا فغانی در ایران و اســترالیا گفت:
«این مسأله جدید نیست .در اینکه داوران ما واقعاً چیزی نمیگیرند،
بحثــی نیســت .زمانــی هــم که مــا قضــاوت میکردیــم همین
شــرایط بود .باالترین دســتمزد ما زمان صفاییفراهانی
بــود کــه  18هــزار تومــان بــود .اآلن هم این شــرایط
وجــود دارد .علــت اصلی اشــتباهات داوری کم
بــودن دســتمزد نیســت ،اما اگر دســتمزدها
بهتــر شــود در حــد  15درصــد میتوانــد
تأثیر مثبت داشــته باشــد .داوران لیگ
برتــری ما زیر یک میلیــون میگیرند
و در لیــگ دســته یــک هــم حــدود
 250هــزار تومــان اســت .اطــاع
دارم در عــراق یک داور برای هر
بــازی  200دالر میگیــرد یــا در
ازبکســتان  600دالر میگیرند.
در امــارات یــک داور حــدود
 1500دالر میگیــرد و مــا در
مــورد امــارات و قطر کــه اصالً
نمیتوانیم صحبت کنیم».

انتشار پروتکل بهداشتی
لیگ قهرمانان آسیا

رقابتهای لیگ قهرمانان آســیا قرار اســت به میزبانی کشور قطر از مرحله
گروهــی تــا نیمه نهایی برگزار شــود و کمیتــه برگزاری مســابقات یک پروتکل
بهداشــتی را بــرای برگــزاری ایــن مســابقات تهیه کرده کــه در طــول برگزاری
مســابقات اعمال خواهد شــد .ضرورت اســتفاده از ماســک برای همه افراد،
انجام آزمایش ســنجش دمای بدن همه دست اندرکاران ،تصمیم به تغییر
ورودی و خروجــی تیمها از ورزشــگاه به منظور کاهش تماس ،اســتفاده از دو
اتوبــوس برای رفــت وآمد ،رعایت فاصلــه در کنفرانس مربیان و اســتفاده از
میکروفــن اختصاصی از جمله پروتکلهای کنفدراســیون فوتبال آسیاســت.
همچنین ای اف سی  3سناریو برای انجام مسابقات در نظر گرفته که عبارتند
از برگزاری بازیها بدون حضور تماشاگران ،برگزاری مسابقات با حضور تعداد
مشخص و اندکی تماشاگر و برگزاری مسابقات با حضور عموم تماشاگران.

سرمربی ماشینسازی از  ICUخارج شد

هومن افاضلی ،سرمربی ماشینسازی که چندروز قبل بهدلیل ابتال به کرونا
و حاد شــدن بیماری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارســتان بســتری شده
بود ،از این بخش خارج شــد .حال عمومی ســرمربی ماشینسازی که صبح
دوشــنبه از بخــش  ICUبه بخش بیمــاران کرونا منتقل شــد ،رو به بهبودی
است و شرایط تنفسی بهتری پیدا کرده است.

اخــــــبار

پایان لیگ جزیره با سهمیه گرفتن منچستریونایتد
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بررسی کارنامه  10لژیونر برتر تاریخ فوتبال به بهانه درخشش اخیر سردار آزمون و مهدی طارمی

واکنش پرسپولیس به صحبتهای مجری تلویزیون

در روزهــای اخیر کلکلهــا و کریخوانیها درباره چهارمین قهرمانی
پرســپولیس از فضــای مجــازی بــه اجراهــای زنــده در برنامههــای
تلویزیونی کشــیده شده اســت .بعد از چهارمین قهرمانی پرسپولیس
در لیــگ برتــر ،عبدالرضــا امیراحمــدی ،مجــری برنامه ســام صبح
بخیــر در ادامه کریخوانیهای مجازی و رســانهای ،بــا عباراتی چون
دســت بابــا مســعود درد نکنــد و هشــتگ بابا مســعود ،بــه قهرمانی
پرســپولیس کنایــه زد که ایــن موضوع با واکنش باشــگاه پرســپولیس
مواجه شــد و علیرضا اشــرف ،سرپرســت روابط عمومی پرســپولیس
گفــت« :یکــی از مجریــان تلویزیونــی در برنامــه «صبح بخیــر ایران»
صحبــت کنایهآمیزی داشــت که مــا هم اعالم کردیم تــا زمانی که در
همــان فضای رســمی عذرخواهی نکند ،موضع ما شــکایت اســت».
همچنیــن باشــگاه پرســپولیس بــا ارســال نامــهای بــه ســازمان لیگ
ایران ،درخواســت کرد که در بازیهایی که ایــن تیم میزبانی میکند،
دوربینهای صدا و سیما اجازه ورود نداشته باشند.
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ëëمهدیطارمی؛درخششدرفصلاول
مهاجم  28ســاله بوشهری سابق پرسپولیس
پــس از اینکــه محرومیــت  4ماهــه خود از ســوی
فیفــا را به خاطر تخلــف در قرارداد با ریزه اســپور
ترکیه ســپری کــرد بــه الغرافه قطر پیوســت و در
دو فصــل در  42بــازی  21گل بــرای ایــن تیــم بــه
ثمر رســاند .این مهاجم ملیپوش در فصل -20
 2019به ریوآوه پرتغال پیوست و در همین فصل
اول حضور در لیگ برتر این کشــور  18گل به ثمر
رســاند اما از رســیدن به عنوان آقای گلی محروم
شــد و کارلوس وینیسیوس ســتاره برزیلی بنفیکا
هم که  18گل زده بود ،به عنوان آقای گل معرفی
شــد .دلیلــش این اســت کــه طارمی هــم دقایق
بازی بیشتری نسبت به وینیسیوس داشت و هم
رقیبــش در جدول گلزنان هیچ گلی از روی نقطه
پنالتــی نزده بــود .نکته حائز اهمیــت اینکه برای
نخســتین بار از فصــل  ۲۰۰۸-۲۰۰۹یــک بازیکن
غیر از بازیکنان  ۳تیم بزرگ پرتغال یعنی پورتو،
بنفیــکا و اســپورتینگ توانســت در صــدر جــدول
گلزنــان لیگ قرار بگیرد و همیــن موضوع ارزش
بــاالی کار طارمــی را نشــان میدهــد .بــه گزارش
ســایت  ۳ ،Terraتیــم بــزرگ پرتغــال رقابــت
فشردهای برای جذب مهدی طارمی دارند و باید
دید مهاجم ایرانی چه تصمیمی برای آینده خود
میگیرد .طارمی در مجموع تمام مسابقات این
فصل  37بــازی برای ریوآوه به میــدان رفت و21
گل زد و  7پاس گل داد.
ëëسردارآزمون؛آقایگلیباچاشنیقهرمانی
ســردار آزمون با وجود داشتن رقیبی سرسخت،
موفق شد عنوان آقای گلی لیگ برتر روسیه را از آن
خــود کنــد .این بازیکن  25ســاله که ســابقه بازی در
تیمهای روبینکازان و روستوف را در کارنامه خود
دارد و نهمین فصل حضور در لیگ روســیه
را بــه پایــان برد ،در زمســتان  ۹۷و پس از
نمایــش درخشــان در جــام ملتهــای
آســیا  ۲۰۱۹بــا قــراردادی  ۱۲میلیــون
یورویــی بــه زنیــت ،یکــی از بزرگترین
باشــگاههای روســیه پیوست .ســردار ۲
اسفند  ۹۷با زدن  ۲گل برای تیم زنیت
ســن پترزبورگ مقابل فنرباغچه
در لیــگ اروپــا ،بــه بهترین
گلــزن تاریــخ ایــران در
رقابتهــای اروپایی
تبدیــل شــد .در
ایــن زمینه علی
دایی بــا  ۶گل
رکــورددار

ستارههای ایرانی آسمان اروپا

پیوســتند و باقری هم به عنــوان اولین بازیکن ایرانی راهــی لیگ برتر انگلیس
(چارلتوناتلتیک)شد.درسالهایبعدرسیدنبهدروازهفوتبالاروپاباحضور
بازیکنان دورگــه مانند فریدون زندی (کایزرســاترن) و بعدها جــواد نکونام و
مسعود شــجاعی در اللیگا (اوساســونا) ادامه پیدا کرد .آندرانیک تیموریان در
فوالم نام خود را مطرح کرد و اشکان دژاگه هم که پیش از آن در هرتابرلین بازی
میکــرد ،به لیگ برتر جزیره رفت .در ادامه ،روند لژیونر شــدن بازیکنان ایرانی
دچار افت شــد ولی با حضور کارلوس کــیروش روی نیمکت تیم ملی ایران،
این موضوع دوباره قوت گرفت .ســرمربی مطرح پرتغالی که عالقه بسیاری به
حضور بازیکنان در لیگهای اروپایی داشت ،بازیکنان دورگهای مانند اشکان
دژاگه ،دانیال داوری و اســتیون بیت آشور را فراخواند و از رضا قوچان نژاد هم
دعوت کرد و همین باعث شــد تا دیگــر بازیکنان ایرانی هم به حضــور در اروپا
ترغیب شــوند .ســردار آزمون ،علیرضا حقیقی ،ســعید عزت اللهــی و مهرداد
محمدی در لیگ روســیه حضور پیدا کردنــد و علیرضا جهانبخش هم به لیگ
هلند رفت .این موج لژیونر شــدن تا جایی پیش رفت که فهرســت نهایی تیم
ملی جهــت حضور در جــام جهانــی  2018روســیه را  ۱۰بازیکن از لیــگ برتر و
 ۱۴لژیونر تشــکیل میدادند و این برای نخســتین بار بود کــه در تیم ملی تعداد
لژیونرها بیشتر از بازیکنان شاغل در لیگ داخلی ایران بود .بعد از جام جهانی
همبازیکنانیمانندمهدیطارمیوامیرعابدزادهبهلیگپرتغالرفتندکهگفته
میشــود با مشــورت کیروش صورت گرفت و جهانبخش هم حضور در لیگ
برتــر انگلیس را تجربه کرد تا باز هم نماینــدهای در یکی از لیگهای معتبر اروپا
داشته باشیم .در این شرایط ،گلزنیهای طارمی و آزمون و عملکرد خیره کننده
آنها در فصل تازه به اتمام رسیده روسیه و پرتغال ،بهانهای شد تا در این گزارش
بهبررسیموفقترینلژیونرهایفوتبالایراندردودههاخیربپردازیم.

حامد جیرودی
خبرنگار

عملکرد درخشــان مهدی طارمی و ســردار آزمون در تیمهایشــان ،یکبار دیگر
نــام لژیونرهای فوتبــال ایران را بر ســر زبانها انداخته اســت .البتــه این برای
اولین بار نیســت که فوتبالیســتهای ایرانــی در خارج از کشــور بخصوص در
اروپا میدرخشــند .تــا پیش از جام جهانی 1998فرانســه و در ســالهای قبل از
آن ،بازیکنان ایرانی غالباًشــانس حضور در کشــورهای حاشیه خلیج فارس را
پیدا میکردند و پیش از آن هم بازیکنی مانند آندرانیک اســکندریان توانســته
بود بعد از جام جهانی  ۱۹۷۸آرژانتین به نیویورک کاســموس امریکا پیوســته
و همبازی ســتارههایی چون فرانتس بکنباوئر ،پله و یوهان نیسکنس شود .در
آن مقطع زندهیاد ناصر حجازی هم تا آســتانه حضور در منچستریونایتد پیش
رفت اما حضور بازیکنــان ایرانی تنها محدود به بــازی بازیکنانی چون حمید
علیدوســتی بود که در بین ســالهای 1986-87در بوندسلیگای دو آلمان و در
باشــگاه «زالرمو» به بــازی پرداخت و طی ۳۰بازی ۱۰،گل به ثمر رســاند .با این
حال ،صعود تیم ملی به جام جهانی 1998فرانســه بعد از 20ســال ،باعث شد
درهای فوتبال اروپا به روی فوتبالیســتهای ایرانی باز شــود و بازیکنانی مانند
علی دایــی و کریم باقــری (آرمینیــا بیلهفلد) ،خــداداد عزیزی (کلــن) ،مهدی
پاشازاده،داریوشیزدانیوسیدعلیموسوی(بایرلورکوزن)،مهدیمهدویکیا
(بوخــوم و هامبــورگ) لژیونر شــوند و پــس از آن هــم بازیکنان دیگــری مانند
علیرضامنصوریان،سیروسدینمحمدی،محمدخاکپور،نیمانکیسا،مهرداد
میناونــد ،علیرضا امامیفــر و محمدرضا مهدوی حضــور در لیگهای آلمان،
اتریش ،یونان ،بلژیک و امریکا را تجربه کنند .در سالهای بعد بازیکنانی مانند
علی دایی ،وحی د هاشــمیان و علی کریمی به تیــم مطرحی چون بایرن مونیخ

بازیکن

مهدی طارمی

موفقیت

تیم

ریوآوه

بهترین گلزن تیم در اولین فصل حضور در اروپا

علیرضا جهانبخش

آلکمار

اولین آقای گل ایرانی اروپا

مهدی مهدوی کیا

هامبورگ

جواد نکونام

اوساسونا

سردار آزمون
علی دایی

اولین آقای گلی که قهرمان لیگ هم می شود

زنیت

بایرن مونیخ و هرتابرلین

قهرمانی بوندسلیگا و گلزنی به میالن و چلسی در لیگ قهرمانان اروپا

االهلی امارات و بایرن مونیخ

بهترین بازیکن خارجی تاریخ لیگ امارات و قهرمانی با دو تیم در آلمان

وحید هاشمیان

هامبورگ ،بوخوم ،بایرن مونیخ و هانوفر

بیشترین سال بازی در بوندسلیگا و بیشترین گلزنی در آلمان

مهرداد میناوند

اشتروم گراتس

بیشترین بازی در لیگ قهرمانان اروپا و جام یوفا

علی کریمی

فرهاد مجیدی

الوصل ،العین ،االهلی و الغرافه

بــود ولی آزمــون  ۲گلی که به فنرباغچــه زد با  ۸گل
در صــدر قرار گرفت .ســردار در لیگ قهرمانان اروپا
 ۲۰۱۹–۲۰نیز مقابل لیون و بنفیکا گلزنی کرد تا شمار
گلهــای اروپایی خــود را بــه  10برســاند .او در اولین
فصــل حضورش در زنیت قهرمانــی لیگ را تجربه
کــرد و در دومیــن فصل بــا پیراهن این تیــم ،موفق
شــد به قهرمانی در لیگ و جام حذفی دســت یابد
و بــا زدن  ۱۷گل عنوان «آقای گل» لیگ را هم از آن
خــود کرد .البته دزوبا همتیمــی او نیز  17گل زد ولی
ســازمان لیگ برتر روسیه سردار آزمون را به تنهایی
بــه عنــوان آقــای گل معرفــی کــرد .به ایــن ترتیب،
آزمــون اولیــن بازیکــن ایرانــی شــد کــه همزمــان با
قهرمانی تیمش ،عنوان آقای گلی را هم به دست
میآورد .او در مجموع  28بازی این فصل21 ،
گل برای زنیت به ثمر رساند.
ëëجهانبخــش؛ اولین آقــای گل ایرانی
اروپا
علیرضــا جهانبخــش چــراغ
نخســت آقای گلــی در قاره ســبز را
روشــن کــرد .ایــن وینگر  26ســاله در
فصــل  2013 -14با بازی بــرای نایمخن به عنوان
دومیــن اســتعداد برتــر لیــگ برتــر فوتبــال هلند
برگزیــده شــد و در فصــل 2014 -15هــم عنــوان
برترین بازیکن لیگ دســته اول این کشور را کسب
کــرد .جهانبخــش در فصــل  2017-18خــوش
درخشــید و بــا  ۲۱گل زده بــرای آلکمــار ،آقای گل
لیــگ هلند شــد و نخســتین بازیکــن ایرانی لقب
گرفت که در یکی از لیگهای اروپایی صاحب این
عنوان ارزشــمند میشــود .علیرضــا در فصل -19
 2018با قــراردادی  ۱۷میلیون پوندی ( ۱۹میلیون
یورو) به برایتون در لیگ برتر انگلستان پیوست تا
رکــورد گرانقیمتتریــن بازیکن تاریــخ برایتون و
رکورد گرانترین فوتبالیست
ایرانــی شکســته شــود.
البتــه علیرضــا در
فصل تــازه بــه اتمام
رســیده لیگ جزیره،

بهترین پاسور بوندسلیگا در فصل 2002-3

اولین بازیکن ایرانی اللیگا و گلزنی به رئال مادرید
تنها ایرانی قهرمان لیگ قهرمانان آسیا

چنــدان فرصــت خودنمایــی پیــدا نکــرد .لحظــه
مانــدگار جهانبخش در این فصــل را میتوان گل
قیچــی برگردان او به چلســی دانســت کــه مانع از
شکســت برایتون در بازی نیم فصل اول شــد .گل
جهانبخش به چلسی توسط ســایت «sportstar.
 »thehinduجزو  5گل برتر این فصل لیگ جزیره
قــرار گرفت .گرچــه گراهام پاتر ســرمربی برایتون
چنــدان بــه علیرضــا اعتمــاد نکــرد و تنهــا بــرای
دقایقی در  12بازی از او استفاده کرد تا زمزمههای
بازگشت علیرضا به لیگ هلند شنیده شود.
ëëعلــی دایــی؛ گلهــای بهیادماندنــی بــه میالن و
چلسی
نقطه عطف لژیونرهــای ایرانی با حضور چند
فوتبالیســت در لیــگ آلمان شــکل گرفــت .دایی
در فصــل  1998 -99برای بایرن مونیخ به میدان
رفت و به همراه این تیم در «لیگا پوکال» قهرمان
ن قهرمان بوندسلیگا هم شد و در
شــد .او با بایر 
فینــال لیــگ قهرمانان اروپــا هم حضور داشــت.
دایــی در  32بــازی ۶ ،گل بــرای مونیخیها زد اما
اوج درخشــش او در هرتابرلیــن رقــم خورد .آقای
گل ملــی فوتبــال جهــان در  3فصــل ،مجموعــاً
 88بــازی انجــام داد و  12گل زد .دایــی با پیراهن
هرتابرلیــن در لیگ قهرمانان اروپــا فصل -2000
 2 ،1999گل بــه چلســی زد و باعــث پیــروزی 1-2
تیمــش شــد .در همین فصل تــک گل تیمش در
بــازی مقابل میالن را به ثمر رســاند کــه این بازی
 1-1به اتمام رسید.
ëëمهدیمهدویکیا؛بهترینپاسوربوندسلیگا
مهدی مهدوی کیــا  10فصل و نیم از فوتبالش
را در بوندسلیگا گذراند .او فصل ( 1998 -99نیم
فصــل دوم در بوخــوم) 8 ،فصــل در هامبــورگ و
 2فصــل هــم در آینتراخــت فرانکفــورت حضــور
داشت .او دو بار در فصلهای  ۲۰۰۲–۳و ۲۰۰۳–۴
بــه عنوان بهتریــن بازیکن هامبورگ انتخاب شــد
و بــا  14پاس گل در فصل  2002-3بهترین پاســور
بوندسلیــگا شــد .حضــور در تیــم منتخــب قرن
هامبــورگ و درخشــش او در بــازی هامبــورگ و

یوونتــوس در لیــگ قهرمانان
اروپــا فصــل  2000-2001کــه
یــک پنالتــی گرفــت ،یــک گل
زد و یــک پــاس گل داد و بــازی
 4-4مســاوی شــد ،از بازیهــای
فرامــوش نشــدنی اوســت.
مهدویکیا در مجمــوع تا فوریه
 ۲۵۰ ،۲۰۰۹بــار در بوندسلیــگا
بــه میــدان رفــت و  ۲۹گل به ثمر
رســاند .او قهرمانــی لیــگا پــوکال
( )2003و جــام اینترتوتو ()2005
را هم با هامبورگ به دست آورد.
ëëعلی کریمــی؛ از االهلی تا بایرن و
شالکه
علــی کریمــی در ســال ۲۰۰۱
بــه رغــم داشــتن پیشــنهادهایی از
تیمهــای اروپایی ،حضور در آســیا را
برگزیــد و بــه االهلی امارات پیوســت.
او دو قهرمانــی جام حذفی با این تیم
به دســت آورد و عناوینی چون بهترین
بازیکــن خارجــی لیگ
امــارات (،)۲۰۰۲–۰۳
بهتریــن بازیکــن
و آقــای گل لیــگ
امــارات ()۲۰۰۳–۰۴
و بهتریــن بازیکــن
خارجــی تاریــخ لیگ
امــارات (براســاس
نظرســنجی روزنامــه
البیان امارات در سال  )۲۰۲۰را به دست آورد .او
در فصل  ۲۰۰۵–۰۶به بایرن مونیخ رفت و طی
 2فصــل بــازی برای این تیــم در  42بــازی  4گل
به ثمر رســاند .جادوگر فوتبــال ایران که در فصل
 ۲۰۰۵–۰۶بــا مونیخیهــا قهرمــان بوندسلیــگا و
جــام حذفــی آلمــان شــد ،در فصــل  2010 -11بــه
فوتبــال آلمان بازگشــت و با شــالکه قهرمان جام
حذفی شد.

ëëجواد نکونــام؛ گلزنی به رئال مادریــد در اللیگای
جذاب
جــواد نکونــام که اخیــراً از او به عنــوان یکی
از گزینههــای ســرمربیگری اوساســونا در آینده
نام برده شــده از ســال  2006تــا  6 ،2012فصل
برای این تیم در اللیگا به میدان رفت و در 120
بــازی  37گل بــرای این تیم زد تــا اولین لژیونر
ایرانــی اللیگا لقب بگیــرد .او یکی از گلهای به
یــاد ماندنــیاش را در فصــل  2008 -9به رئال
مادریــد زد و دروازه ایکــر کاســیاس را گشــود.
جــواد اللیگایــی در فصــل  2014 -15هــم برای
ایــن تیم در لیگ دســته دوم اســپانیا به میدان
رفــت .گفتنی اســت ،نکونــام در اوساســونا تنها
نبود و مســعود شجاعی از ســال  2008تا 2013
هم تیمی او بود.
ëëوحید هاشــمیان؛ پرواز مــداوم هلیکوپتر بر فراز
فوتبالآلمان
وحید هاشمیان با  11فصل حضور در فوتبال
آلمــان ،از ایــن حیــث بیــن لژیونرهــای ایــران
رکورددار است .او  10فصل در بوندسلیگا و یک
فصل هم در دســته دوم فوتبال این کشــور بازی
کــرد .مربــی فعلــی تیم ملــی مجموعــاً در254
بــازی برای هامبــورگ ،بوخــوم ( 2دوره) ،بایرن
مونیــخ و هانوفــر  53گل زد و بیشــترین گل را
بین بازیکنان ایرانی شــاغل در فوتبال آلمان به
ثمر رسانده اســت .هاشمیان که لقب هلیکوپتر
را یدک می کشــید ،قهرمانی بوندس لیگا ،جام
حذفی و لیگا پوکال را با بایرن در فصل 2004-5
به دست آورد.
 ëëفرهــاد مجیدی؛ تنهــا ایرانی فاتح
قلهآسیا
فرهــاد مجیدی لژیونر شــدن را
در فصــل  1999 -2000با راپید وین
تجربه کرد ولــی در ادامه به امارات
رفــت و  7فصــل بــرای الوصــل،
العیــن ،النصــر و االهلی بازی
کــرد کــه بیشــترین

آن بــا پیراهــن
الوصــــــــل بــــــــــود.
سرمربی فعلی استقالل
به عنــوان بازیکــن قرضی
العین با این تیم در فصل
 2002-3به قهرمانی لیگ
قهرمانــان آســیا رســید تا
تنهــا بازیکن ایرانی باشــد
که قهرمانی این رقابتها
(با فرمت فعلی) را تجربه
کــرده اســت .او قهرمانــی
لیــگ امــارات بــا االهلــی در
فصل  2005-6و جام حذفی
قطر با الغرافه را در سال 2012
کسب کرده است.
 ëëمهــرداد میناوند؛ رکــورددار
بازی در اروپا
چپ پــای ملیپــوش فوتبال
ایــران در فصــل  1998 -99خــود
را بــه اروپــا رســاند و  3فصــل برای
اشــتروم گراتــس اتریش بــازی کرد.
مهرداد میناوند در  2تورنمنت معتبر
لیــگ قهرمانــان و جــام یوفــا (لیــگ
اروپای فعلــی)  29بازی انجــام داده و
از این حیث بین لژیونرهای کشــورمان
رکــورددار اســت .میناونــد بــا اشــتروم
گراتــس ،قهرمانی لیگ و جام حذفی
در فصــل  1998 -99و  2قهرمانــی
ســوپرکاپ در ســال های  98و  99را
کســب کرد .او در اروپا ،یک فصل
هم برای شــالروا بلژیــک بازی
کرد.

رکوردهایی که یوونتوس جابهجا کرد ؛ بانوی پیر ،حاکم سری آ

گــروه ورزش /هفته ســی و ششــم ســری آ ایتالیا بامداد دوشــنبه
پیگیــری شــد و در یکــی از دیدارهــای ایــن هفتــه ،یوونتــوس و
ســمپدوریا بــه مصاف هــم رفتند کــه یوونتــوس با پیــروزی 0-2
موفــق شــد  2هفتــه مانده بــه پایان رقابتهــا ،قهرمانــیاش در
فصــل  2019-20را قطعــی کنــد .کریســتیانو رونالــدو ( )45+6و
فدریکو برناردســکی ( )66گلهای یوونتوس را به ثمر رســاندند.
در دقیقه  ،88داور برای یووه پنالتی گرفت اما کریستیانو رونالدو
تــوپ را بــه تیــر دروازه زد و نتوانســت  32گله شــود و فاصلهاش
بــا چیــرو ایموبیلــه  34گله را کــم کنــد .یوونتوس با ایــن پیروزی
 83امتیــازی شــد و فاصلــه خود با اینتــر (تیم دوم جــدول) را به
 7امتیــاز رســاند .با توجه به اینکه تنها  2هفته دیگر از مســابقات
باقی مانده ،بیانکونری قهرمانی زودهنگام در فصل  2019-20را
جشن گرفت .نهمین قهرمانی متوالی یوونتوس در سری آ ،سی و
ششمین قهرمانی آنها در تاریخ مسابقات محسوب میشود .دو
تیــم میالن و اینتر با  18قهرمانی در رتبه بعدی قرار دارند .جنوا،
تورینو ،بولونیا ،پرو ورچلی ،رم ،التزیو ،فیورنتینا ،ناپولی ،کالیاری،

کاساله ،نووسه ،سمپدوریا و هالس ورونا دیگر تیمهایی هستند که
موفق به فتح اسکودتو (لیگ سری آ) شدهاند .بانوی پیر با نهمین
قهرمانی متوالی رکورد جدیدی در تاریخ  5لیگ معتبر اروپایی به
ثبت رساند .بیانکونری اکنون به رکورد  9قهرمانی متوالی سلتیک
در لیگ اسکاتلند و لودوگورتس در لیگ بلغارستان (باشگاههایی
با بیشــترین قهرمانی متوالی در حال حاضر) رسیده است و آمار
خود را به  3000روز قهرمانی ایتالیا ارتقا داد تا عنوان مقتدرترین
تیم قاره اروپــا را به خود اختصاص دهد .جانلوییجی بوفون هم
برای دهمین بار فاتح اســکودتو شد و در میان بازیکنان رکورددار
قــرار گرفت.از ســویی مائوریتزیو ســاری برای اولین بــار قهرمان
لیگ شد .او که با  61سال و  198روز به مسنترین سرمربی تاریخ
ســری آ بدل شــد که این عنوان را کســب میکند ،اظهار داشــت:
«قهرمانی یوونتوس مثل آب خوردن نبود بلکه سخت ،طوالنی
و اســترسزا بود .این تیم شایســته تمجید اســت زیرا توانست به
عطــش و اراده خــود بــرای کســب یــک قهرمانی دیگر پــس از 8
قهرمانــی پیاپی ،اســتمرار دهد » .بازیکنان یوونتــوس پس از این

دیدار در زمین مســابقه و رختکن به جشن و پایکوبی پرداختند و
قهرمانی را جشن گرفتند .گفتنی است ،کریستیانو رونالدو با گلی
که وارد دروازه سمپدوریا کرد تعداد گلهایش در فصل 2019/20
سری آ را به  31افزایش داد و اکنون به رکورد  450گل در مسابقات
لیگ دســت یافته اســت .او با پیراهن اســپورتینگ لیسبون (،)3
منچستریونایتد ( ،)84رئال مادرید ( )311و یوونتوس ( )52موفق
به گشودن دروازه حریفان شده و مجموعاً  450گل در  578بازی
به ثمر رســانده اســت .اکنون رونالدو بهترین گلزن تاریخ  6لیگ
معتبر اروپایی است .رونالدو همچنین در مجموع مسابقات ملی

و باشگاهی در فصل  2019/20موفق شده  46گل به ثمر برساند و
هفتمین فصل موفق فوتبالیاش را از نظر تعداد گل سپری کند.
بهترین عملکرد او در فصل  2013/14رقم خورد که مجموعاً 59
گل به ثمر رساند.
ëëرونالدو و تقدیم جام به کروناییها
کریســتیانو رونالدو ،فوق ســتاره پرتغالــی یوونتوس جام
قهرمانــی را بــه کســانی کــه در ایــن مــدت از ویــروس کرونــا
رنــج بردنــد تقدیم کرد و در اینســتاگرامش نوشــت« :انجام
شــد! قهرمــان ایتالیــا! از کســب دومیــن قهرمانــی متوالی و
ادامــه تاریخســازی این باشــگاه بــزرگ و فوقالعاده بســیار
خوشــحالم .ایــن جــام را بــه تمــام هــواداران یوونتــوس،
مخصوصــاً آنهایــی کــه از ابتال بــه ویروس جدید رنــج برند،
تقدیم میکنم .آســان نبود! شــجاعت ،نگرش و اراده شــما
بود که ما به آن نیاز داشــتیم تا با این رقابتها روبهرو شویم
و بــرای ایــن جامی که به تمــام ایتالیا تعلــق دارد ،بجنگیم.
یک آغوش بزرگ برای همه شما».

