
گــروه ورزشــی- برخــی از 
ســتاره های حــال حاضــر فوتبــال 
جهــان ممکن اســت در پایان فصل 
از دنیای بازیگــری خداحافظی کنند. 
فوتبال دوستان باید خوشحال باشند که 
در سال های اخیر شاهد نمایش برخی 

از بهترین بازیکنان تاریخ بودند. در 
حالی که برخــی از بزرگان دنیای 
فوتبال پیش از این از مســتطیل 
ســبز خداحافظی کردند، هنوز 

برخی از بازیکنــان بزرگ وجود 
دارند کــه دوران حرفه ای آن ها 

طوالنی تر از حد انتظار بوده 
است. بازیکنان فوتبال 

معموال در اواخر دهه سوم زندگی خود 
به اوج می رســند و قبل از ۳۵ سالگی 
بازنشسته می شوند. بازیکنان معدودی 
مانند کریستیانو رونالدو و لیونل مسی 
سنت شکنی کرده و تا ۳۴ سالگی خود 

را در اوج نگه داشته اند.   در این گزارش 
۵ بازیکن بزرگی را معرفی می کنیم که 
ممکن اســت در پایــان فصل ۲۰۲۲-

۲۰۲۱ از دنیای فوتبال خداحافظی کنند.  
۱- زالتان ابراهیموویچ - آث 

میالن 
زالتــان ابراهیموویــچ یکی از 
بزرگ ترین مهاجمــان تاریخ فوتبال 
اســت.  این مهاجم سوئدی نخستین 
بــازی خود را با مالمو در ســال ۱۹۹۹ 
انجــام داد و از آن زمان تاکنون در چند 

باشگاه بزرگ بازی کرده است. 
ابراهیموویچ در ۲۲ سال اخیر در 
۹ باشــگاه مختلف بازی کرده و تقریبا 
در تمام آن ها به موفقیت رسیده است.

او بیشــتر به خاطر بازی در پاری سن 
ژرمن و آث میالن مشــهور است، زیرا 
در این تیم ها موفقیت های زیادی را به 
دســت آورد. زالتان بیش از ۷۰۰ بازی 
در دوران حرفه ای خــود انجام داده و 
بیش از ۵۰۰ گل به ثمر رسانده است.
زالتان که از نظر خیلی ها به عنوان 
بهترین مهاجم نسل خود شناخته 
می شود، دارای توانایی هجومی 
خاصی اســت کــه مهاجمان 
کمــی از آن برخوردار هســتند.
ویترین افتخارات مهاجم سوئدی 
دیدنی است. زالتان عنوان قهرمانی 
لیگ های هلند، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا 

را در کارنامه دارد. 
او حتی با هر دو تیم شــهر میالن 
قهرمانی ســری آ را تجربه کرده است 
و ۳ بار با پیراهن پاری سن ژرمن برنده 
کفش طال شد.زالتان تنها بازیکن تاریخ 
اســت که در لیگ قهرمانان اروپا برای 
۷ تیــم بازی کرده اســت. او همچنین 
یکی از ۳ بازیکنی اســت که به همراه 

کریستیانو رونالدو و لیونل مسی در ۱۱ 
فصــل متوالی در ۵ لیگ معتبر اروپایی 
بیش از ۱۰ گل به ثمر رســانده اســت.  
شکی نیست که نام زالتان به عنوان یکی 
از بهترین بازیکنان در تاریخ فوتبال ثبت 
شــده اســت. زالتان ماه آینده ۴۰ ساله 
می شــود و احتمال دارد در پایان فصل 
از فوتبال خداحافظی کند و برای دوره 

بعدی زندگی خود آماده شود.  
۲- جورجــو کیــه لینــی - 

یوونتوس 
جورجــو کیــه لینــی یکــی از 
وفادارترین بازیکنان یوونتوس است. 
کیــه لینی پس از نخســتین بازی خود 
در لیورنــو، ۲ ســال را در رم گذراند و 
در نهایت در ســال ۲۰۰۴ با یوونتوس 
قرارداد بســت. از آن زمان تاکنون ۱۷ 
سال گذشته اســت. او تاکنون بیش از 

۴۰۰ بازی در سری آ انجام داده است.
کیه لینی در طول دوران بازیگری 
خــود افتخارات زیادی کســب کرده 
 A است. کیلینی با ۹ قهرمانی در سری
با یوونتوس، مطمئنا به عنوان اســطوره 
تاریخ این باشگاه شناخته خواهد شد. 
او تا حد زیــادی در تیم ملی ایتالیا هم 
تاثیرگذار بوده اســت و در مســابقات 
یــورو ۲۰۲۰ که با قهرمانی ایتالیا همراه 
شد، کاپیتان تیم ملی کشورش بود.  این 
بازیکن ۳۷ ساله دوران حرفه ای پرباری 

را پشت سر گذاشته و به احتمال زیاد در 
سال ۲۰۲۲ با مستطیل سبز خداحافظی 

خواهد کرد.
۳- تیاگو سیلوا - چلسی

تیاگو سیلوا دیگر بازیکنی است 
که انتظار مــی رود در آینــده نزدیک 
بازنشسته شود. ســیلوا به عنوان یکی 
از بهترین مدافعان دنیا شناخته می شود. 
این مدافع برزیلی ۸ سال برای پاری سن 
ژرمن بازی کرد و ۷ بار لیگ یک و ۵ بار 
جام حذفی فرانســه را فتح کرد. سیلوا 
ســال گذشته با چلسی قرارداد بست و 
خیلی ها این باشــگاه را ایستگاه پایانی 
او در فوتبال حرفــه ای قلمداد کردند. 
او خیلــی زود جواب منتقدان را داد و با 
عملکرد خوب خود خط دفاعی آبی ها را 
ایمن تر کرد.  تحت نظر توماس توخل، 
سیلوا به یکی از مهم ترین بازیکنان خط 

دفاعی چلسی تبدیل شده است. 
تاثیر او در چلسی آشکار است، زیرا 
این تیم در نخستین دوره لیگ قهرمانان 
اروپا که ســیلوا را در اختیار داشــت، 
قهرمان این رقابت ها شد.  البته او دیگر 
قادر به حضور در تمام بازی ها نیست و 
به همین دلیل توخل در بازی های مهمی 
که به تجربه و مهارت ســیلوا در آن نیاز 

است از او استفاده می کند.  
این احتمال وجود دارد که سیلوا 
بــا پایان قراردادش در ســال ۲۰۲۲، با 

پیراهن چلســی از فوتبال خداحافظی 
کند.  

۴- لــوکا مودریــچ - رئال 
مادرید 

لوکا مودریچ قطعاً یکی از بهترین 
هافبک های نســل خود است. بازیکن 
کروات سال ۲۰۰۳ کارش را با پیراهن 
دینامو زاگرب آغاز کرد و سپس در سال 
۲۰۰۸ راهی تاتنهام شد. نام مودریچ در 
تاتنهام بر ســر زبان ها افتاد و با عملکرد 
فوق العاده خود فوتبال دوستان را تحت 
تاثیر قــرار داد. نمایش های فوق العاده 
او باعث شــد تا در سال ۲۰۱۲ به رئال 
مادرید بپیوندد.  این بازیکن ۳۶ ساله در 
طول دوران حضور ۹ ساله خود در رئال 
مادرید ۲ قهرمانی اللیگا، ۳ قهرمانی در 
سوپرکاپ اسپانیا و ۴ قهرمانی در لیگ 
قهرمانــان اروپا را تجربه کرده اســت. 
مودریــچ یکــی از بازیکنان اصلی تیم 
ملی کرواســی نیز به شمار می رود. تیم 
ملی کرواســی با درخشش او به فینال 
جام جهانی ۲۰۱۸ رســید، اما این تیم با 
شکست برابر فرانسه به نایب قهرمانی 
رضایت داد. تالش های او باعث شد تا 
در ســال ۲۰۱۸ توپ طال را از آن خود 
کند و بر ســیطره مسی و رونالدو بر این 
جایــزه مهم پایــان دهد.اوایل این ماه 
مودریچ ۳۶ ساله شد و بعید نیست که او 

در پایان فصل کفش هایش را بیاویزد.

۵- جانلوئیجــی بوفون - 
پارما

جانلوئیجی بوفون بیش از ۲۰ سال 
اســت که بازی می کنــد.  بوفون اولین 
بازی حرفه ای خود را در ســال ۱۹۹۵ 
بــرای پارما انجام داد. اکنون بیش از ۲۰ 
ســال از حضور او درون مستطیل سبز 
می گذرد.  این دروازه بان ۴۳ ساله سابقه 
بازی در تیم های یوونتوس و پاری سن 
ژرمن را دارد و ابتدای امســال به پارما 
بازگشــت.بوفون که بــه واکنش های 
خوب در تورین مشهور بود، ۱۷ سال را 
در یوونتوس گذراند و در سال ۲۰۱۹ به 
پاریس رفت. بوفون ۱۰ عنوان قهرمانی 
در ســری A و ۵ قهرمانی در کوپا ایتالیا 

کسب کرده است. 
او در یــک فصــل حضــورش 
در پاری ســن ژرمــن، عنوان قهرمانی 
لوشــامپیونه را هم تجربه کرد. بوفون 
از ســال ۱۹۹۷ دروازه بــان تیــم ملی 
ایتالیا شد و در مجموع ۱۷۸ بازی برای 
آتزوری انجــام داد. به یاد ماندنی ترین 
لحظــه حضور او در تیم ملی، قهرمانی 
ایتالیا در جام جهانی ۲۰۰۶ بود. بوفون 
از دوران حرفــه ای طوالنــی و موفقی 
برخوردار بوده اســت. او ماه ژانویه ۴۴ 
ساله می شود و این احتمال وجود دارد 
که با پیراهن باشگاه دوران جوانی اش 

از فوتبال خداحافظی کند.  

گروه ورزشــی- با مشــخص شدن تیم های 
صعودکننــده بــه مرحله یک چهــارم نهایی جام 
جهانی ۲۰۲۱ فوتســال، همــه مدعیان این جام با 

یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
با پایان مرحله یک هشــتم نهایی جام جهانی 
۲۰۲۱ فوتســال که بــه میزبانی لیتوانــی برگزار 

می شود، مدعیان کســب جام باید در 
 مرحله یک چهارم با یکدیگر به رقابت 

بپردازند. 
تا این لحظه هیچ شگفتی ســازی 
در ایــن رقابت ها صــورت نگرفته و 

تمامی مدعیان اصلــی این جام باید در 
مرحله یک چهارم حاضر شوند. 

برنامه دیدارهای یــک چهارم نهایی جام 
جهانی به شرح زیر است: 

یکشنبه ۴ مهرماه
مراکش - برزیل / ساعت ۱۶:۳۰

روسیه - آرژانتین / ساعت ۱۷
دوشنبه ۵ مهرماه

اسپانیا - پرتغال / ساعت ۱۸
ایران - قزاقستان / ساعت ۲۰:۳۰

تیم ملــی فوتســال کشــورمان در 
صورت پیروزی برابر قزاقســتان، در 
مرحله نیمه نهایی بــا برنده دیدار 
 اســپانیا و پرتغال دیــدار خواهد 

کرد. 

گروه ورزشــی- در حالی که 
می رفت گل طارمــی تنها یک امتیاز 
را به همراه داشــته باشــد، اولیویرا با 
شلیکی غیرقابل مهار دروازه را هدف 
گرفت تا ســه امتیــاز در دقیقه ۸۹ به 

دست بیاید.
در هفتــه هفتم لیگ پرتغال تیم 
پورتو در ورزشــگاه خانگی تیم ژیل 
ویسنته به مصاف این تیم میانه جدولی 
رفــت. پورتو برای باقــی ماندن در 
کورس صدر جدول و رقابت با بنفیکا 
و اســپورتینگ نیاز مبرمی به پیروزی 
در این بازی داشــت و از همان ابتدا با 
حمالت پرتعداد دروازه حریف را 

نشانه گرفت اما گل نخست این 
تیم در لحظه ای رقم خورد 

که بازیکنــان میزبان در 
حال برنامه ریزی برای 
حمله به دروازه حریف 

بودند.
یــک پاس اشــتباه از 

پدرینیو به مدافع وســط ژیل 
ویســنته و غفلت ایــن بازیکن 

کافی بود تا مهدی طارمی با استارتی 
فوق العاده و یک توپ ربایی بی نظیر، 
خط دفاعی حریف را غافل گیر کند. 
او بــا نوک پا تــوپ را رد کرد و بعد 
در شــرایطی صاحب توپ شد که با 
یــک نگاه از خروج دروازه بان  مطلع 
شــد و با شوتی استثنایی از فاصله ۴۰ 

متری دروازه را نشانه گرفت؛ شوتی 
که علی رغم بازگشــت زیگا فرلیه به 

محوطه شش قدم، به گوشه 
دروازه رفت و در کنار تور 

آرام گرفت.
ایــن چهارمین گل 
مهــدی طارمــی در این 
فصل بود کــه بی تردید 

جزو برتریــن  گلهای این فصل لیگ 
پرتغال و چه بســا اروپا قرار خواهد 
گرفت. طارمــی گل را در حالی به 
ثمر رساند که شاید کمتر کسی 
تصور می کرد که پس از دریبل 
دو طرفه مدافع حریف طارمی 
و استارتی چند متری، او بتواند 
شــوتی با چنین دقــت روانه 
دروازه کنــد اما موفق به این کار 

شد.
امــا گل طارمــی فقط 
۵ دقیقــه دوام داشــت 
و حریــف خیلی زود 
توانســت ایــن گل را 
پاســخ دهد و بازی را 
به تســاوی بکشــد. 
لینو ضربه  ســاموئل 
پنالتــی را از دســت 
داد اما در برگشــت 
دروازه حریــف را 
گشــود و روحیه از 
دســت رفته تیمش 
را بازگرداند. نیمه اول 
نیز با همیــن نتیجه به 

پایان رسید.
دوم  نیمــه  در 
حمالت تیم پورتو بیشتر 
و بیشــتر شــد و مهدی 
طارمــی نیز چند فرصت 
را خلق کــرد. او که در 

این بازی چهار شــوت روانه دروازه 
ژیل ویسنته کرده بود، یک ضربه دیگر 
هم در چارچوب داشت که با واکنش 

دروازه بان همراه شد.
پورتویی ها که در آخرین دقایق 
بازی ســراپا حمله بودنــد، در دقیقه 
۸۹ صاحب یک ضربه کاشــته پشت 
محوطه جریمه شدند. سرجیو اولیویرا 
پشت این ضربه قرار گرفت و با ضربه 
ای بی نظیــر دروازه حریف را برای 
بار دوم گشــود. شلیک پرقدرت او با 
مهارتی باورنکردنی به سمت دروازه 
حریف رفت و با گذر از دیوار دفاعی، 
دروازه بان را هم مغلوب کرد تا پورتو 

در اخرین دقیقه به پیروزی برسد.
نکتــه جالــب این بــازی دو 
ســوپرگلی بود که مهــدی طارمی و 
سرجیو اولیویرا به ثمر رساندند و در 
شبی تاریخی، پورتو را به یک پیروزی 
دلچسب رساندند. با این نتیجه پورتو 
۱۷ امتیازی شــد و با یک بازی بیشتر 
در رتبه دوم لیگ پرتغال قرار گرفت.

شاگردان ســرجیو کونسیسائو 
روز ســه شنبه در دیداری حساس به 
مصاف لیورپول خواهند رفت و پس 
از آن بایــد با پاکــوس د فریرا دیدار 
کنند. این آخرین بازی پورتو پیش از 
فیفادی خواهد بود و پس از آن دیدار با 
آث میالن انتظار طارمی و همبازیانش 

را می کشد.
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گروه ورزشی-در شرایطی که 
مصطفــی آجورلــو مدیرعامل آینده 
استقالل از امروز یکشنبه در ساختمان 
این باشگاه حضور پیدا کرده و امورات 
را در دســت خواهد گرفت، اعضای 
جدید هیئت مدیره اســتقالل انتخاب 

شدند.
شــاید برخی از این نفرات برای 
شما آشنا نباشند اما احتماال این نفرات 
بــا هماهنگــی باال و بــرای کمک به 
مدیریت باشگاه کنار هم قرار گرفته اند. 

نکته مهم حذف ملکیان رییس پیشین 
هیئت مدیره آبی ها از سمتی است که با 
تنش های بسیار همراه بود. از آن هیئت 
مدیره تنها پرویــز مظلومی در جمع 

استقاللی ها باقی مانده است. 
اعضــای جدید هیــات مدیره 
استقالل با حمید سجادی وزیر ورزش 
و جوانان دیدار کردند و رسما کارشان 

را شروع کردند.
با این هیئت مدیره جدید آشنا 

شوید:  

آجورلــو  مصطفــی   *
)مدیرعامل ســابق باشگاه های 

پاس، استیل آذین و تراکتور(: 
آجورلو که سابقه ریاست سازمان 
ورزش شــهرداری تهران  و اتحادیه 
فوتبال باشــگاههای ایــران با مدرک 
دکترای مدیریــت را در کارنامه دارد، 
به عنوان جدیدترین مدعامل استقالل 
معرفی  شــد. او سابقه سال ها فعالیت 
در لیگ برتر فوتبال باشگاههای ایران، 
ســابقه یک دوره قهرمانی و دو دوره 

نایب قهرمانی لیگ همچنین دو دوره 
حضور در لیگ قهرمانان باشگاههای 
آســیا را داشــته و از این نظر یکی از 
مدیران با سابقه فوتبال کشور به شمار 

می رود.
*محمد مومنــی )آقای گل 
ســابق فوتبال ایــران و عضو 

باشگاه استقالل(: 
پیشکســوت آبی ها که ســابقه 
آقــای گلی در لیگ ایــران و بازی در 
لیگ ترکیه را نیز داشته  و از چهره های 
تحصیلکرده فوتبال کشــور در حوزه 
مدیریت ورزشی به شمار می رود که 
یکی از مدیران ارشد سازمان ورزش 
شهرداری تهران در سال های گذشته 
بــوده و در مقطعــی به عنــوان مدیر 
آکادمی باشــگاه استقالل نیز فعالیت 

کرده است. 
*پرویــز مظلومی )عضو 
فعلی هیئت مدیره، سرمربی و 

بازیکن سابق استقالل(: 
پیشکسوت ســابق استقالل که 
ســالها پیراهن این تیم را بر تن کرده و 
سابقه نشستن روی نیمکت این تیم را 

نیــز در کارنامه دارد، تنها عضو هیئت 
مدیره قبلی اســت که در پست خود 

ابقا شد.
*مجتبی عبداللهی )معاونت 
ســابق اجتماعــی و خدمــات 
شــهرداری تهــران و کاندیدای 

شهرداری تهران(: 
او دارای مــدرک دکترای علوم 
سیاسی و مدیرکل فعلی اوقاف و امور 
خیریه اســتان تهران است. او یکی از 
گزینه های شهرداری پایتخت در این 
دوره نیز به شمار می رفت. عبداللهی 
همچنین رئیس هیــات مدیره گروه 
هتل های ارم  و عضو شــورای عالی 

اجتماعی و فرهنگی کشور است.
)مدیرعامل  افضلی  *مهدی 

بنیاد رودکی(: 
تحصیلــی  مــدرک  دارای  او 
کارشناسی ارشــد علوم سیاسی و از 
مدیــران با ســابقه وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی اســت. رئیس هیات 
مدیــره بنیاد مد و لباس اســالمی  و 
عضو هیــات مدیره صندوق حمایت 
از نویســندگان و خبرنگاران اســت. 

افضلی همچنین مدیرعامل موسســه 
توسعه هنرهای معاصر و رییس هیات 

مدیره بنیاد نیاوران بوده است.
گفته می شــود که سردار منتظر 
المهدی یکی از اعضای هیئت مدیره 
اســتقالل خواهد بود کــه ظاهرا او 
حضور در این سمت را نپذیرفته و به 

این ترتیب پرویز مظلومی جایگزین 
وی شده و به کارش در استقالل ادامه 

می دهد.
همچنیــن با انتخاب  آجورلو  به 
نظر می رســد باید شاهد کاهش تنش 
ها و اتفاقات جاری در اطراف باشگاه 
اســتقالل بود در عین حال با شــروع 

کار وی و آغــاز تمرینات، اصالحات 
ســاختاری نیز به مرور انجام خواهد 

گرفت.
با توجه به شــنیده ها به نظر نمی 
رسد با حضور مدیرعامل جدید  قرار 
بر تغییر خاصی در کادرفنی اســتقالل 

باشد.

پس از جلسه  وزیر ورزش با  هیئت مدیره باشگاه استقالل، نام نفرات جدیدی برای حضور در اتاق مدیریت
 این باشگاه منتشر شد.

آشنایی با اعضای هیئت مدیره استقالل؛

آجورلو و چهار چهره ای که 
قرار است بازی را عوض کنند 

کدامفوتبالیستهایبزرگدرپایانفصلخداحافظیمیکنند؟

جامجهانیفوتسال؛

برنامهکاملیکچهارمنهاییجامجهانیفوتسال

طارمیهمچناندرلیگپرتغالمیتازد
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