
گروه ورزشی - بســیاری از 
ســتارگان دنیای فوتبال موفق به فتح 
رقابت های لیگ قهرمانان اروپا نشده 
اند. در این گــزارش قصد داریم ۱۰ 
بازیکن بزرگی که دستانشــان از این 
جام کوتاه مانده است را معرفی کنیم.

۱. جــان لوییجــی بوفون 
)ایتالیا(

این اسطوره ایتالیایی تا به حال ۳ 
بار به فینال لیگ قهرمانان اروپا رسیده 
و در هــر ۳ بازی ناکام بوده و موفق به 
کســب قهرمانی نشده است.  بوفون 
اولین بار در سال ۲۰۰۳ مقابل میالن و 
در ضربات پنالتی قهرمانی را از دست 

داد. او ۲ مرتبه دیگر، یک بار در سال 
۲۰۱۵ و مقابل بارسلونا و لیونل مسی 
و یک بار دیگر در سال ۲۰۱۷ و مقابل 
رئال مادرید و کریستیانو رونالدو ناکام 
بوده است. اکنون بوفون در ۴۳ سالگی 
امیدوار اســت بتواند بــا یوونتوس 
طلسم قهرمان نشدن خود را در لیگ 

قهرمانان اروپا به پایان برساند.
ابراهیموویچ  زالتــان   .۲

)سوئد(
بزرگترین بازیکن تاریخ کشور 
ســوئد و یکــی از بهترین مهاجمان 
تاریخ فوتبال جهان به تمام افتخارات 
فوتبال باشگاهی در تمامی تیم هایی 

که در آن ها حضور داشــته رسیده و 
حتی با تیم فوتبال منچســتریونایتد 
موفق به کســب جام لیــگ اروپا نیز 
شده است، اما هنوز یک افتخار را در 
تاالر افتخارات دوران حرفه ای خود 
خالی می بیند و آن قهرمانی در رقابت 
های لیگ قهرمانان اروپا است. جامی 
که این ســتاره ۳۹ ساله برای به دست 
آوردن احتمالــی آن حداقل باید یک 
فصل دیگر در تیم میالن ایتالیا منتظر 

بماند.
۳. رونالدو نازاریو )برزیل(
اگــر زالتان را یکــی از برترین 
مهاجمان تاریخ بنامیــم، رونالدو را 
بایــد بهترین آن ها بدانیــم؛ چرا که 
به عقیده تمامی کارشناســان دنیای 
فوتبال و حتی خــود ابراهیموویچ، 
رونالدو اگــر در دوران فوتبال خود 
دچار مصدومیت هــای بیش از حد 
نمی شــد، اکنون افتخارات بسیاری 
را در دوران باشــگاهی خود کسب 
می کــرد. رونالدوی برزیلی هیچ گاه 
جام لیگ قهرمانان اروپا را به دســت 

نیاورد.
فابــرگاس  سســک   .۴

)اسپانیا(
این ســتاره اســپانیایی در سال 
۲۰۰۶ و بــا تیــم فوتبال آرســنال 
می توانســت قهرمان این مسابقات 
شــود، اما مقابل تیم فوتبال بارسلونا 
در فینال شکست خورد و از رسیدن 
به جام لیگ قهرمانــان اروپا بازماند. 
فابرگاس در ســال های بعــد و در 
تیم های بارســلونا، چلسی و موناکو 
بازی کرد، اما هیچ گاه نتوانســت به 

فینال این مسابقات برسد.
توتــی  فرانچســکو   .۵

)ایتالیا(
یکی از بهترین بازیکنان تاریخ 
فوتبال ایتالیا و اســطوره باشگاه رم، 
هیچ وقت نتوانســت بــه فینال لیگ 
قهرمانان اروپا برسد. او یکی از معدود 
بازیکنان تک باشگاهی جهان است. 
توتی در لیگ قهرمانان اروپا ۵۷ بازی 
کرده که حاصل آن ثبت ۱۷ گل بوده 

است.
۶. مایکل اوون )انگلیس(

یکــی از بهتریــن مهاجمــان 
انگلیسی دنیای فوتبال که در تیم های 
بزرگی مانند لیورپول، رئال مادرید و 
منچستریونایتد بازی کرده، تنها یک 

مرتبه و به همراه شــیاطین ســرخ به 
فینال لیگ قهرمانان اروپا رسیده است. 
اما تیم او آن بازی را باخت و این ستاره 
انگلیسی را در حسرت این جام باقی 
گذاشت. اوون در لیگ قهرمانان در ۳۰ 

مسابقه ۱۱ گل به ثمر رسانده است.
۷. دنیس برکمپ )هلند(

برکمپ هلندی از اسطوره های 
تیم آرسنال بوده و در این تیم به تمام 
افتخارات ممکن دســت یافته است، 
اما او با وجــود تمام افتخارات خود 
حسرت کســب جام لیگ قهرمانان 
اروپا را همیشه با خود یدک می کشد. 
برکمپ هلندی بــه دلیل ترس خود 
از پرواز بازی هــای کمی را در لیگ 
قهرمانان اروپا )۴۰ مسابقه( انجام داده 
و در ایــن دیدار هــا تنها ۷ گل به ثمر 

رسانده است.
۸. اریک کانتونا )فرانسه(

ایــن فرانســوی کاریزماتیک 
اواســط دهــه ۹۰ در تیــم رویایی 
فرگوســن در منچستریونایتد آقایی 
می کرد و به تمام افتخارات ممکن با 
این تیم رسید، اما جام لیگ قهرمانان 
اروپا چیزی بود که کانتونای فرانسوی 
همیشه در حسرت آن ماند. کانتونا ۲۴ 
بازی در لیگ قهرمانان انجام داد و در 

این بازی ها ۸ گل به ثمر رساند.
باتیســتوتا  گابریــل   .۹

)آرژانتین(
دومیــن گلزن برتــر تیم ملی 
آرژانتین و یکی از بزرگترین مهاجمان 
تاریخ این کشــور به تمام افتخارات 
ممکن در زمان بازی خود و در سری 
آ رســید، اما هیچ گاه نتوانست حتی 
از مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا 
صعود کند. با این وجود باتیســتوتا 
همچنان از بزرگترین مهاجمان تاریخ 

فوتبال است.
۱۰. فابیو کاناوارو )ایتالیا(

تنهــا مدافع تاریــخ فوتبال که 
توانســته است در لیســت دریافت 
کنندگان توپ طال قرار بگیرد. کاناوارو 
که سابقه قهرمانی جام جهانی فوتبال 
را نیــز با تیم ملی ایتالیا دارد، حتی به 
فینال لیگ قهرمانان اروپا نیز نرسیده 
است و حسرت کســب این جام را 
در دوران حرفه ای خود همیشه حس 
خواهد کرد. کاناوارو در ۷۶ بازی که 
در لیــگ قهرمانان بازی کرده، تنها ۲ 

گل به ثمر رسانده است.

ستاره های بزرگی که در حسرت کسب مقام در لیگ قهرمانان 
اروپا مانده اند

وضعیت عجیب قایدی در استقالل: 

ورزشی 10
رقابت ۳۳ دروازه بان در لیگ 

بیستم؛ صدر به لک و مظاهری نرسید
  ۳۳ دروازه بان در بیستمین دوره لیگ برتر تا پایان نیم فصل نخست به میدان رفتند که در این میان »حامد فالح زاده« بهترین نمره را به خود اختصاص 

داده است.

گــروه ورزشــی - بعــد از 
گذشــت ۱۵ هفته از بیستمین دوره 
رقابت های لیــگ برتر فوتبال ایران، 
نیم فصل اول از راه رســید و تیم ها به 
یک اســتراحت کوتاه مدت رفتند. 
همانطــور که رقابت در جلوی زمین 
بین مهاجمــان، هافبک ها و مدافعان 
وجود دارد، دروازه بان ها نیز باهم در 
چالش جذابی شرکت کرده اند. آنها 
به دنبال این هســتند تا در نهایت به 
پیراهن تیم ملی برســند. پیراهنی که 

حاال شماره یک مشخصی ندارد.
تا به اینجا، ۳۳ دروازه بان شانس 
حضــور در درون دروازه را در لیگ 
بیســتم به دست آورده اند. آنها روی 
هــم ۲۴۲ گل را دریافت کرده اند که 
میانگیــن آن ۲.۰۱ در هر بازی بوده 
اســت. پرســپولیس با هشــت گل 
خورده کمتریــن گل خورده را دارد 
و ذوب آهن با دریافت ۲۳ گل از این 

حیث بدترین تیم به شمار می آید.
و  اکبرمنادی«  »محمدحســین 
»پیام نیازمند« گلرهای ۲ تیم ســایپا 
و ســپاهان تنها دروازه بان های لیگ 
بیســتم هســتند که در تمام بازی ها 
حضــور داشــتند و ۱۳۵۰ دقیقه به 
میــدان رفته اند. »علیرضــا علیزاده« 
)پیــکان(، »بوژیدار رادوشــوویچ« 
)پرسپولیس( و »پیام پارسا« )صنعت 
نفت( هم گلرهایی هســتند که فقط 
یک بار شانس حضور در میدان را به 

دست آورده اند.
»حامد لک« با هشت کلین شیت 
بیشــترین تعداد کلین شــیت را تا به 
اینجا به خود اختصاص داده اســت. 
گلر تیم صدرنشــین در ۱۴ بازی به 
این آمار دســت پیدا کرده است. او 
هشــت گل خــود را در ۶ مســابقه 
دریافت کرده است. »مهدی اسالمی« 
)ماشین سازی(، »محمدباقر صادقی« 
)ماشین سازی( و »مهرداد طهماسبی« 
)نســاجی( هم علی رغم انجام ســه 
مســابقه موفق به ثبت کلین شــیت 

نشده اند.
از لحاظ میانگیــن گل خورده 
بازهم »حامد لــک« با ثبت عدد ۰.۶ 

در صــدر قــرار دارد. البته گلرهایی 
بــا میانگیــن ۰.۶، ۰.۵ و حتی ۰ هم 
وجود دارند اما تعداد بازی های آنها 
بسیار کمتر است. »مهرداد گروسیان« 
در صنعت نفت در پنج مســابقه این 
عدد را به خود اختصاص داده است. 
»احمد گوهری« هم در هشت دیدار 
به عدد درخشان ۰.۶ رسیده است که 
در نوع خود بی نظیر است. در سوی 
مقابل با در نظــر گرفتن تعداد بازی 
»شهاب گردان« باالترین میانگین را 
به خود اختصــاص داده و عدد ۱.۶ 
برایش به ثبت رسیده است. »محمد 
امین رضایی« )ماشین سازی( و »پیام 
نیازمند« )سپاهان( هم عددهای ۱.۴ 

و ۱.۲ را به دست آورده اند.
داود نوشــی صوفیانی، حسین 
اخباری،  محمدرضــا  پورحمیدی، 
پیــام نیازمنــد، فرزین گروســیان، 
علیرضا حقیقی و مهــرداد فراهانی 
هفت گلری هستند که در لیگ بیستم 
موفق به مهار یک پنالتی شده اند و از 
این نظر رکورددار هستند. همچنین 
حامــد لک با دریافــت چهار کارت 
زرد، خشــن ترین گلر لیگ بیســتم 
بود.  جالب اســت که تا به اینجا هیچ 
دروازه بانــی کارت قرمــز دریافت 

نکرده است.
بــا توجه به تعــداد بازی انجام 
شــده، حامد فالح زاده از ۹ مسابقه 
و داود نوشــی صوفیانی از هشــت 
دیدار با ۳.۳ ســیو بیشترین میزان را 
در اختیار داشته اند. سعید جاللی راد 
از شــهرخودرو در چهار بازی به این 
آمار رسیده است. احسان مرادیان در 
۲ دیدار میانگین ۳.۵ ســیو را داشته 
و حســین خطیر، گلر جوان نساجی 
نیز در ۲ مســابقه به میانگین پنج سیو 
در هر بازی رســیده است. در سوی 
مقابل محسن فروزان در ۱۳ مسابقه 
تنها ۱.۴ ســیو داشته است. در تعداد 
بازی های پایین نیز مهرداد طهماسبی 
در ســه دیدار ۰.۳ سیو داشته است. 
با توجه به داده های متریکایی حامد 
فالح زاده از لحاظ درصد ســیو نیز با 
۸۳.۳% خیره کننده تریــن عــدد را با 
توجه به تعداد بــازی اش به نمایش 

گذاشته است. 
در طــرف مقابل، نیما میرزازاد، 
گلر تیم نساجی در ۱۰ بازی %۵۸.۱ 
سیو داشته است. این دروازه بان البته 
با ۲ پاس کلیدی، بهترین آمار را بین 
تمامی گلرهای لیگ تا به اینجا داشته 

است.

در نهایت از لحاظ اشتباه محمد 
دریس )پیکان(، محمد امین رضایی 
)ماشین ســازی( و علیرضا حقیقی 
)گل گهر ســیرجان( با پنج اشتباه در 
صــدر قرار دارند. نیمــا میرزازاد اما 
در ۱۰ دیدار هیچ اشــتباهی نداشته 
است. محمدرشید مظاهری و حامد 
لک به ترتیب با ۲ و ســه اشــتباه در 
این جــدول و از این حیث عملکرد 

متوسطی داشته اند.
با توجه به نمره های متریکا و در 
مجموع تــا به اینجا، حامد فالح زاده 
با نمــره ۷.۲۰ بهترین عــدد را مال 
خودش کرده است. بعد از او محمد 
رشــید مظاهری با ۷.۰۷، داود نوشی 
صوفیانی با ۷.۰۵ و ۷.۰۳ در رده های 
دوم تا چهارم هســتند. الباقی گلرها 
نمره زیر هفت را به خود اختصاص 
داده انــد. حامــد لک بعــد از فرهاد 
کرمانشــاهی با نمــره ۶.۹۰ در رده 

ششم قرار دارد.
حــال باید دید در نیم فصل دوم 
این گلرها چــه عملکردی خواهند 
داشــت و کدام یک در پایان بهترین 
نمرات را به خود اختصاص می دهند 
و بــه پیراهن تیم ملــی فوتبال ایران 

می رسند.

گروه ورزشــی - مهاجم تیم 
استقالل درحالی از حضور در تمرینات 
این تیم ســر باز زده کــه در وضعیت 
عجیبی قرار گرفته است. مهدی قایدی، 
مهاجم جوان تیم اســتقالل تهران در 
آغاز پنجره نقل و انتقاالت زمســتانی 
امسال هنوز با مشکالتی که از تابستان 
وجود داشته دست و پنجه نرم می کند. 
بهترین گلزن نیم فصل اول آبی پوشان 

از شــروط داخل قراردادش 
رضایــت نــدارد و این 
مسأله موجب شده که 

او برای یک هفته از تمرینات دور باشد. 
قایدی طی مدتی که در تمرینات حضور 
نداشــته از طریق مدیربرنامه  اش قصد 
مرتفع کردن مشکالت و اضافه شدن به 
آبی ها را دارد اما طرفین با شروط عجیب 
باشگاه استقالل به توافق نرسیده اند. او 
پس از مصاف هفتــه چهاردهم برابر 
نساجی مشــخص کرد که قراردادش 
مشــکل دارد و از زمــان مدیرعاملی 
احمد ســعادتمند هنوز برطرف نشده 
اســت. مدیر برنامه قایدی و مدیران 
استقالل روز یکشنبه جلسه داشتند 

که طی این دیدار به توافق نرســیدند. 
در حــال حاضر قرارداد مهدی قایدی 
۸۴۰ میلیــون تومان اســت و او برای 
یک فصل این رقم را دریافت می کند. 
نماینده قایدی در این جلسه ۳.۵ میلیارد 
تومانی به باشگاه داده و مورد موافقت 
باشگاه قرار نگرفت که حتی او حاضر 
شــد تا روی رقم ۳ میلیارد تومان هم 

توافق کنند اما باشگاه قبول نکرد. 
او پنج ســال پیش بــا جدایی از 
شــاهین بوشهر به استقالل آمد و سال 
دوم که قراردادش را تمدید کرد، مدیران 
وقت باشگاه آپشنی در توافق با او قرار 
دادند که اگر پیشــنهادی به دست این 
بازیکن برســد با پرداخت رقم ۴۰۰ 
هزار دالر با جلب رضایت باشــگاه، 

جدا شود. 
نماینده قایدی طی مذاکرات 
با استقاللی ها به توافق نرسیده 
و تصمیمــش را عوض 
کرده است. او از سوی 
ایــن بهتریــن گلزن 
استقالل در نیم فصل 
اول رقابت های لیگ 
برتر به باشگاه گفته 
بندی در قــرارداد 

او بگنجانند که اگر پیشــنهاد مناسب 
خارجی رســید او بتوانــد راحت تر 
ترانسفر شود. باشگاه این پیشنهاد را به 
یک شرط پذیرفته است. شرط باشگاه 
این است که بند آزادسازی او ۲ میلیون 

یورو باشد. 
بــا این شــرایط اگر باشــگاهی 
خواهان جدایی او باشــد، باید این رقم 
نجومی را بپردازد و سپس برای جذب 
او رقابت کند. در وضعیت فعلی به دنبال 
مذاکــرات طوالنی و بی نتیجه نماینده 
قایدی و مدیران استقالل، این بازیکن از 
شرایطش ناراضی است و همانطور که 
بعد از بازی بازی با نساجی در ورزشگاه 
آزادی گفته بود، بالتکلیف است. همین 
جریان باعث شــده تا ایــن بازیکن از 
حضور در تمرینات ســر بــاز بزند و 
برای یک هفته پس از ســرماخوردگی 
که داشــت فعال به تمرینات شاگردان 
محمود فکری برای بازی هفته شانزدهم 
مقابل می رفســنجان اضافه نشود. این 
کشمکش اگر ادامه داشته باشد آنها در 
نهایت می توانند مهدی قایدی را محروم 
کنند که طبق آیین نامه کمیته انضباطی 
اگر او در تمرینات حضور پیدا نکند، در 

نهایت ۴ ماه محروم می شود.

بند آزادسازی نجومی برای باشو!

گروه ورزشی -  در هفته اول 
مســابقات فوتبال لیگ باشگاههای 

کیش ۴ بازی انجام شد
سالود ۳ استقالل صفر

در بازی اول بین دو تیم استقالل 
کیش و ســالود بعلت حاضر  نشدن 
تیم اســتقالل کیش در مقابل حریف 
خــود ، این دیــدار بــا رای کمیته 
انضباطی ۳- صفر  به سود تیم فوتبال 

سالود  اعالم شد
پرشین ۳ ارمک ۳

در بــازی دوم بین دو تیم ارمک 
و پرشــین که با نتیجه مســاوی ۳ بر 
۳ رقــم خورد دو تیــم بازی  خوبی 
را به نمایش گذاشــتند و تیم پرشین 

نســبت به حریف خود از برتری در 
میدان برخوردار بــود اما در نهایت 
بازی پرگل دو تیم با نتیجه مســاوی 

تمام شد.
سرخپوشان ۴ آریا ۱

بازی ســوم این هفتــه که بین 

تیــم های عابد آریا و سرخپوشــان 
انجام شــد این تیم سرخپوشان بود 
که توانست قدر موقعیت های خود 
را بدانــد و ۴ بار دروازه حریف خود 
را بــاز نماید و تیم عابــد آریا فقط 
توانســت ۱ گل از گل های خورده 
خــود را جواب دهــد. در این بازی 
تیم عابد آریا علیرغم شکست بازی 

خوبی رو به نمایش گذاشت
اقتدار ۳ پرسپولیس ۱

بــازی چهــارم و آخــر هفته  
اول بیــن تیم های عرفــان اقتدار و 
پرســپولیس کیش انجام گرفت که 
تیم  اقتدار توانست حریف خود را با 

نتیجه ۳ بر ۱ شکست دهد. 

نتایج هفته اول لیگ  فوتبال کیش 
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     من برای ادای دین به 

            زمین به نقطه ای پناه برده ام که 

شناخت دقیقی از آن دارم

خاک  
  سعی برای لمس آنچه 

     از آب و خاک 

                 می آفرینم
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