
روزنامه الریاضیه عربستان با اشاره به حضور فوق 
کشور  این  فوتبال  لیگ  در  جهان  فوتبال  ستاره 
نوشت: مسووالن باشگاه النصر روز گذشته )جمعه( 
با کریستیانو رونالدو برای حضور در باشگاه النصر به 
توافق رسید و این بازیکن قرار است در روزهای آتی 

راهی ریاض شود.
در ادامه گزارش آمده است: مسووالن باشگاه النصر 
به دنبال فراهم کردن مقدمات حضور رونالدو در 
عربستان هستند و این بازیکن به احتمال زیاد روز 
دوشنبه یا سه شنبه هفته جاری به ریاض خواهد آمد 

و در تمرینات تیم النصر حضور پیدا می کند.
بلیت   فروش  شرکت  نوشت:   همچنین  الریاضیه 
با  قرارداد  اعالم  از  پس  ریاض  النصر  دیدارهای 
رونالدو درخواست های بسیار زیادی دریافت کرده 
الفیصل« وزیر ورزش  ترکی  بن  »عبدالعزیز  است. 
عربستان با حمایت از تصمیم باشگاه النصر برای 
جذب رونالدو گفت: بسیار از این اتفاق خوشحال 
هستم و به عنوان وزیر ورزش از تصمیم باشگاه ها 
برای جذب ستاره های نامدار فوتبال جهان حمایت 
خواهم کرد. کریستیانو رونالدو با امضای قرارداد با 
فوتبال  تاریخ  قرارداد  سنگین ترین  عربستان  النصر 
جهان را به نام خود صبت کرد. او در ۲ سال حضور 

در باشگاه النصر عربستان مبلغی بیش از ۴۰۰ میلیون 
یورو دریافت خواهد کرد. به عبارتی رونالدو ماهانه 
۱۶.۶ میلیون یورو در عربستان درآمد خواهد داشت. 
فوق ستاره فوتبال جهان هفته ای ۳.۸ میلیون یورو 
درآمد خواهد داشت که در نوع خود بی نظیر است.

البته برخی از رسانه ها با انتقاد از پول پاشی سعودی ها، 
از تیم النصر، به عنوان تیم باشگاه »فوتبال کریستیانو« 
نام برده و نوشتند: اختیاراتی که به این بازیکن داده 

شده در نوع خود بی نظیر است و او حتی می تواند در 
تغییر سرمربی تیم نقش اول را داشته باشد.

در  را  رونالدو  حالی  در  عربستان  النصر  تیم 
اکنون در جایگاه دوم لیگ  اختیار گرفته که هم 
داوید  ابوباکار،  وینسنت  دارد.  قرار  کشور  این 
از  تالیسکا  اندرسون  و  گوستاوو  لوییز  اوسپینا، 
تیم  در  جهان  فوتبال  مطرح  چهره های  دیگر 

النصر عربستان هستند.

*زاوش محمدی: 
زمستانی  انتقاالت  و  نقل  فصل  به  داریم  کم  کم 
های  رقابت  پایان  از  پس  و  شویم  می  نزدیک 
جام جهانی، تیم ها به دنبال تقویت خود جذب 
بازیکن جدید هستند. تیم ملی ایران هم در جام 
جهانی حضور داشت و چشم های زیادی بازی 

ملی پوشان ایران را تماشا کرد.
نگرفت  توجهی  درخور  نتیجه  قطر  در  ملی  تیم 
کند.  صعود  گروهش  از  نتوانست  همیشه  مثل  و 
جهانی  جام  های  بازی  و  قبل  سال   ۴ برخالف 
روسیه، ملی پوشان ایران درخشش چندانی نداشتند 
و نتوانستند چشم استعدادیاب ها و مدیران باشگاه 

های بزرگ را به خودشان جلب کنند.
این روزها و با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقاالت 
شایعاتی مبنی بر پیشنهادات تیم هایی به بازیکنان 
تیم ملی شنیده می شود اما نه تیم ها چندان مطرح 
هستند و نه پیشنهادات قوی. در ادامه به وضعیت 

پیشنهادات و لژیونرهای ایران می پردازیم.
مهدی طارمی تک ستاره فوتبال ایران

مهدی طارمی را می توان تک ستاره این روزهای 
فوتبال ایران نامید. بازیکنی که در جام جهانی دو 
گل به ثمر رساند و همچنان در تیم باشگاهی اش 
لیگ  در  هم  پیش  شب  دو  طارمی  درخشد.  می 

پرتغال توانست هت تریک کند و چشم ها را به 
سوی خودش کشاند. طارمی پیش از جام جهانی 
پیشنهاداتی از چلسی، منچستریونایتد، میالن و ... 
داشت که همه آنها در سطح مطرح شدن در رسانه 
ها بوده و هیچوقت رسمی نشده بود. باشگاه پورتو 
هم در اطالعیه ای اعالم کرد که به طارمی تا پایان 
باید  تابستان  تا  و  دهد  نمی  خروج  اجازه  فصل 

شاهد حضور پسر بوشهری در لباس اژدها باشیم.
طارمی در حال حاضر ۳۰ ساله ست و سنش برای 
انتقال به تیم های بزرگ باالست. گرچه احتمال 
اما  نیست  کم  بزرگ  های  تیم  به  طارمی  انتقال 
کمتر پیش آمده تا تیم های مطرح دنیا برای جذب 
انتقال  برای  کنند.  اقدام  آسیایی  ساله   ۳۰ بازیکن 
جذاب طارمی به تیم های بزرگ اروپایی حداقل 

باید تا تابستان صبر کرد.
سردار آزمون به دنبال تثبیت جایگاهش 

در بوندسلیگا
از  به مصدومیتی که پیش  با توجه  سردار آزمون 
جام جهانی گریبانش را گرفت، نتوانست آن چنان 
شد.  مواجه  هم  بدشانسی  با  البته  و  درخشد  به 
آزمون در بازی مقابل ولز خوب عمل کرد و بارها 
دروازه هنسی را تهدید کرد اما پایش به گلزنی باز 
نشد. آزمون سالها در روسیه بازی کرد و عملکرد 

بارها  این سالها  در  آزمون  داشت.  درخشانی هم 
و  آرسنال  چلسی،  جمله  از  بزرگی  های  تیم  به 
تیم  این  از  شد  می  گفته  و  شد  لینک  لیورپول 
های بزرگ پیشنهاد دارد اما تا زمان انتقال فرا می 
رسید او در روسیه می ماند و انتقالی صورت نمی 
گرفت اما زمستان سال پیش سردار با قرارادی به 

بایرلورکوزن پیوست و راهی بوندسلیگا شد.
می  زنیت  در  که  آنطور  لورکوزن  در  آزمون 
های  مصدومیت  و  کند  عمل  نتوانست  درخشید 
بماند.  از ترکیب دور  او  تا  پی در پی باعث شد 
لورکوزن کار سختی  ماندن در  برای  سردار حاال 
دارد و باید خودش را به تیم و سرمربی اثبات کند.

پیشنهادهای درجه چندم برای کاپیتان
علیرضا جهانبخش هافبک تیم ملی فوتبال ایران در 
فاینورد را در لیگ اردویسه  باشگاه  پیراهن  حالی 
احتمال  درباره  زیادی  اخبار  که  دارد  تن  بر  هلند 
انتقال او در بازار زمستانی سال جاری مطرح است.
جهانبخش که روند پر فراز و نشیبی را در فاینورد 
دارد همچنان دوست دارد فوتبال خود را با این تیم 
ادامه دهد اما پس از پیشنهاد یک باشگاه آلمانی حاال 
با درخواست سه باشگاه مطرح فوتبال یونان روبرو 
شده است که هر سه باشگاه حاضر هستند مبلغ مورد 
نیاز باشگاه هلندی را برای عقد قرارداد با جهانبخش 
پرداخت کنند. هافبک تیم ملی ایران نیز این موضوع 
را به مسئوالن باشگاه و مدیر برنامه های خود واگذار 
کرده است تا تمرکزش را روی تمرینات فاینورد قرار 
دهد و بتواند جایگاه خود را در ترکیب اصلی این تیم 

بار دیگر به دست بیاورد.
قطری ها مقصد همیشگی ایرانی ها

پیشنهاداتی  ملی  تیم  بازیکنان  و  لژونرها  سایر 
و  نقل  بازار  در  رسد  نمی  هم  نظر  به  و  ندارند 
انتقاالت زمستانی خبری از آنها باشد. روز گذشته 
بود که شایعه شد مرتضی پورعلی گنجی مدافع 
پیشنهاد  تیم قطری  از یک  ملی پوش پرسپولیس 
دارد و احتمال دارد از جمع شاگردان گل محمدی 
شایعه  گنجی  پورعلی  شود.  قطر  راهی  و  جدا 
جدایی اش را رد نکرد و به باید منتظر انتقال او به 

حاشیه خلیج فارس باشیم.
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درگذشت ادیب و نویسنده برجسته "یوسف اعتصامي" پدر پروین اعتصامي )1316 ش(

 اعالم منع برده داري و دستور آزادي بردگان در امریکا )1863م(

رسمیت یافتن "یورو" به عنوان پول واحد اروپا )2002م(
پیروزي مردم کوبا به رهبري "کاسترو" و فرار "باتیستا" دیکتاتور این کشور )1959م(

تجاوز سپاه عثماني به خاك ايران )1293 ش(

ذکر روز یکشنبه

باال بردن ابرو )لیفت ابرو( چه حکمی دارد؟ آیا مانع وضو و غسل است؟
اگر از موادی استفاده شود که مانع رسیدن آب به پوست یا موی ابرو گردد، وضو و غسل با 
آن صحیح نیست و باید موقع وضو و غسل برداشته شود و چنانچه برداشتن آن تا پایان وقت 
نماز، ممکن نباشد یا مشقت غیر قابل تحمل داشته باشد، باید عالوه بر وضو یا غسل جبیره ای، 
تیمم انجام شود و بعد از برطرف شدن مانع، بنابراحتیاط واجب قضای نمازها را نیز بخواند. ری

رهب
ت 

ائا
تفت

اس
وز  

ث ر
دی

ح

داستان کوتاه

پیامبر اکرم )ص(
األمُل َرحمٌة اِلُّمتي ، و لَْو ال األمُل ما أْرَضَعْت والَِدٌة َولََدها، و ال َغَرَس غاِرٌس َشَجرا.
آرزو، برای امت من رحمت است. و اگر آرزو نبود ، هیچ مادری فرزند خود را 

شیر نمی داد و هیچ باغبانی درختی بر نمی نشاند.

یا ذالجالل واالکرام 
ای صاحب شکوه و بزرگواری

بازیکنان ایرانی دیگر پیشنهادهای چشمگیر اروپایی ندارند
این ستاره های بدون مشتری!

 روزی مرد خسیسی که تمام عمرش را صرف 
زیادی  دارایی  و  پول  و  بود  کرده  اندوزی  مال 
جمع کرده بود قبل از مرگ به زنش گفت: من 

می خواهم تمامی اموالم را به آن دنیا ببرم.
 او از زنش قول گرفت که تمامی پول هایش را 
به همراهش در تابوت دفن کند، زن نیز قول داد 

که چنین کند.
 چند روز بعد مرد خسیس دار فانی را وداع کرد.
وقتی مأموران کفن و دفن مراسم مخصوص را 
به  جا آوردند و می خواستند تابوت مرد را ببندند 
و آن  را در قبر بگذارند، ناگهان همسرش گفت: 
مرحومم  شوهر  وصیت  به  باید  من  کنید،  صبر 

عمل کنم.
تابوتش  در  هم  را  صندوق  این  من  بگذارید   

بگذارم.
 دوستان آن مرحوم که از کار همسرش متعجب 
شده بودند به او گفتند: آیا واقعًا حماقت کردی 

و به وصیت آن مرحوم عمل کردی؟
 زن گفت: من نمی توانستم بر خالف قولم عمل 

کنم.
همسرم از من خواسته بود که تمامی دارایی اش 
را در تابوتش بگذارم و من نیز چنین کردم، البته 
من تمامی دارایی هایش را جمع کردم و وجه آن 

را در حساب بانکی خودم ذخیره کردم.
شوهرم  وجه  در  مبلغ  همان  به  چکی  مقابل  در 
اگر  تا  گذاشتم،  تابوتش  در  را  آن  و  نوشتم 
آن  مبلغ  تمامی  و  کرده  وصول  را  آن  توانست 

را خرج کند.“
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وصیت نامه مرد خسیس

دو تیمی که تحت نام »نفت« در لیگ برتر فوتبال 
ایران فعالیت می کنند، وضعیت تلخ و نگران کننده 

ای در انتهای جدول رده بندی دارند.
شرایطی  در  فوتبال  برتر  لیگ  چهاردهم  هفته 
پشت سرگذاشته می شود که دو تیم نفتی حاضر 
در این مسابقات رقابت نزدیک و تنگاتنگی برای 
انتهای  به  دو  هر  و  دارند  اول  دسته  به  سقوط 

جدول چسبیده اند.
نفت مسجدسلیمان و صنعت نفت آبادان دو تیمی 
هستند که با 9 و ۱۰ امتیاز در رده های پانزدهم و 
قرار گرفته  برتر  لیگ  بندی  شانزدهم جدول رده 
اند و در فاصله یک هفته مانده تا پایان نیم فصل 
اول لیگ بیست و دوم گزینه های اصلی سقوط به 

دسته اول هستند.
این دو تیم در حالی جایگاه نازل لیگ برتر را به 
که  هایی  با حمایت  که  اند  داده  اختصاص  خود 
طبیعتا باید بهترین شرایط و ایده آل ترین امکانات 
را داشته باشند اما انتظارات آنها روزهای تاریک و 
سیاهی را پشت سر می گذارند و مشخص نیست 

چه زمانی از این وضعیت خارج خواهند شد.
قدمت  که  نفت  صنعت  فوتبال  تیم  بین  این  در 
تغییرات  با  دارد  برتر  لیگ  در  زیادی  سابقه  و 
پیدا  مطلوبی  شرایط  نتوانسته  هم  گرفته  صورت 
کند و اگر بخواهد این روند را ادامه دهد قطعا با 
مشکالت زیادی برای ماندن در لیگ برتر مواجه 

خواهد شد.

رقابت برای سقوط!
روزهای سیاه »نفتی های« فوتبال ایران

کشتی گیر قرقیزستانی 
بهترین فرنگی کار سال 

2022 جهان شد
»ژولومان شارشن بیک اف« دارنده طالی وزن ۶۰ 
از  جهانی  پیکارهای  در  فرنگی  کشتی  کیلوگرم 
سوی اتحادیه جهانی به عنوان بهترین فرنگی کار 

سال ۲۰۲۲ جهان انتخاب شد.
 ژولومان شارشن بیک اف قبل از حضور در فینال 
جهانی  مسابقات  فینال  به  بار  دو   ۲۰۲۲ جهانی 
رسیده بود، اما امسال سد نهایی را شکست و در 

بلگراد به مدال طال دست یافت.
وزن  پیکارهای  فینال  در  قرقیزستانی  ستاره 
 ۲۰۲۲ سال  جهانی  پیکارهای  در  کیلوگرم   ۶۰
صربستان، ادموند نظریان )بلغارستان( را با نتیجه 
۱۱ بر ۲ در دو دقیقه و ۳۰ ثانیه شکست داد و 

عنوان قهرمانی جهان را رقم زد.
بیک اف،  شارشن  از طالی  قبل  ساعت   ۴۸ اگر 
 ۷۷ وزن  در  )قرقیزستان(  مخمودوف  آکژول 
کیلوگرم نبود، او تبدیل به نخستین قهرمان مرد 
جهان برای کشورش بود. با این وجود، شارشن 
جدی  مدعی  یک  عنوان  به  را  خود  بیک اف 
جهان  قهرمانی  کرد.البته  معرفی  پاریس  المپیک 
بیک اف  شارشن  برای  سال  برجسته  اتفاق  تنها 
مسابقات  در  آوریل  ماه  در  همچنین  او  نبود. 
)ایرانی(  محسن نژاد  مهدی  مقابل  آسیا  قهرمانی 
و  قهرمانی  طالی  مدال  دو  رسید.  پیروزی  به 
بوالت  جام  رنکینگ  سری  در  برنز  مدال  یک 
تورلیخانوف، مجموعًا ۵۵۰۰۰ امتیاز رنکینگ به 
برترین  عنوان  به  را  او  و  داد  بیک اف  شارشن 

کشتی گیر در پایان سال معرفی کرد.

حضور یک پرسپولیسی و
 2 استقاللی در لیست

 31 نفره تیم ملی
ملی  تیم  فوتبال،  فدراسیون  سایت  گزارش  به 
در  اردیبهشت  ۱۴۰۲  نوجوانان کشورمان  فوتبال 
مرحله نهایی جام ملت های زیر ۱۷سال آسیا به 
میزبانی تایلند جهت کسب مدال آسیایی و سهمیه 
خواهد  خود  حریفان  مصاف  به  جهانی  جام 
رفت. بر این اساس اردوی جدید این تیم از فردا 

)یازدهم دی( در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود.
حسین عبدی سرمربی نوجوانان ایران اسامی ۳۱ 
بازیکن را جهت شرکت در اردو به شرح زیر اعالم 
کرد: کسری طاهری، محمدفرزاد رحیمی، مهدی 

موسوی، اسماعیل قلی زاده )سپاهان اصفهان(
رامین برزگر، حسام نفری )ذوب آهن اصفهان(

مجتبی ایوبی اصل )پرسپولیس تهران(
)استقالل  شریفی  حسین  محمد  شکوری،  آرشا 
نیا، سمیر حبوباتی، نیما  تهران(امیرمحمد رزاقی 
اندرز، علیرضا شریفی، ایلیار رحمانی )کیا تهران(
محمدامین رستمی، علیرضا همائی فرد، ابوالفضل 
موردی، رضا غندی پور، امیرمهدی جان قوری، 

امیررضا جدی )پیکان تهران(
امیرمهدی همدانی ها )سایپا تهران(
ابوالفضل ذلیخایی )پارسیان تهران(

ابوالفضل اسکندر )احسان ری تهران(
علیرضا آراسته )فوالد مشهد خراسان رضوی(

سلطانی،  رئوف  عسگری،  محمد  حسنی،  علی 
)فوالد  عالی  درویش  عرفان  سعداوی،  ضرغام 

خوزستان( یعقوب براجعه )مس کرمان(
ماهان صادقی )ملوان انزلی(

ترکمنچای رونالدو در ریاض؛
 باِج سعودی ها به ستاره  کهنه کار فوتبال جهان

نگاهی به عملکرد لژیونرهای مطرح فوتبال ایران 
در سال ۲۰۲۲ نشان می دهد که به جز چند نفر، بقیه 

سال معمولی یا ضعیفی را پشت سر گذاشته اند.
فوتبال  لژیونرهای  و  رسید  پایان  به  سال ۲۰۲۲   
داشتند.  زیادی  نشیب  و  فراز  این سال،  در  ایران 
در  و  داشت  را  عملکرد  بهترین  طارمی  مهدی 
پورتو آقایی کرد. او چه در فوتبال پرتغال، چه در 
لیگ قهرمانان اروپا و چه در جام جهانی ۲۰۲۲ 
تفاوت ها را رقم زد. او به تنهایی در سال ۲۰۲۲ 
تاثیرگذاری مستقیم داشت که  در ۵۱ گل پورتو 
در  ایرانی  فوتبالیست  یک  برای  بی نظیر  آماری 

اروپا به حساب می آید.
با این حال به جز مهدی طارمی و معدود نفرات 
دیگر، باقی لژیونرهای مطرح ایران، سال خوبی را 
پشت سر نگذاشتند که این موضوع بیشتر از همه 

در بین مهاجمان دیده می شود.

پرداخته  بازیکنانی  بررسی  به  گزارش  این  در 
شده که در انتهای سال ۲۰۲۲ لژیونر بوده اند. در 
مرتضی  بیرانوند،  علیرضا  مانند  بازیکنانی  نتیجه 
پورعلی گنجی، محمد محبی، پیام نیازمند و کاوه 
رضایی که به لیگ برتر فوتبال ایران بازگشته اند 

مورد بررسی قرار نگرفته اند.

عملکرد لژیونرهای فوتبال ایران در سال 2022
 آمار بی نظیر طارمی


