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گروه ورزشی- در این هفته هم 
مانند هفته پنجم شاهد گل های زیادی 
نبودیم و ۱۰ بار توپ از خط دروازه ها 

عبور کرد.
هشت تیم در تیم منتخب نماینده 
داشتند که سهم سپاهان از بقیه بیشتر بود 
و شاهد حضور سه نفر از این تیم بودیم.
گلــر: مهــرداد بشــاگردی 

)هوادار(
دروازه بان کهنــه کار تیم تهرانی 
مقابــل آلومینیوم نمایش درخشــانی 
داشــت و چندین بار شوت های تیم 
آلومینیوم را به خوبی دفع کرد تا هوادار 
با متوقف کردن صدرنشین لیگ تا پایان 
هفتــه پنجم، کمی وضعیت خود را در 

جدول بهتر کند.
پورقاز  عــزت اهلل  مدافعان: 
)ســپاهان(، آرمین ســهرابیان 
فرجــی  فرشــاد  )گل گهــر(، 
)پرسپولیس( و سعادت حردانی 

)فوالد خوزستان(
پورقاز کــه در این فصل نمایش 
بســیار خوبی داشته، توانست یک گل 
بسیار حیاتی را هم برای نماینده اصفهان 
به ثمر برســاند و در کارهای دفاعی نیز 
مثل همیشــه به وظایفش عمل کند تا 
پنجمین کلین شــیت در لیگ بیست و 

یکم برای تیم محرم به ثبت برسد.
آرمین ســهرابیان در تقابل با تیم 
ســابقش عملکرد کم نقصی داشت. او 

به خوبی در فاز دافعی مقابل مهاجمان 
استقالل مقاومت کرد و با قدرت حمل 
توپ خوبی که داشــت چند بار در فاز 
تهاجمــی نیز به تیمــش کمک کرد تا 

بازی سازی خوبی انجام شود.
در نبود سیدجالل حسینی، فرشاد 
فرجی یکی از بهترین بازی های خود 
را برای پرســپولیس بــه منصه ظهور 
گذاشت و اشــتباهی را مرتکب نشد. 
عملکرد خوب فرجی و دیگر مدافعان 
پرسپولیس کمک کرد تا این تیم به اولین 

کلین شیت فصل دست پیدا کند.
ســعادت حردانی تالش بسیار 
زیادی را در دیدار با ذوب آهن داشــت 
و طبــق آمــار متریکایی بــا ۱۸ مرتبه 
بازپس گیری مالکیت توپ، بیشترین 
توپ گیری و قطع پاس بهترین بازیکن 

میدان بود.
نجفی  حســن  هافبک هــا: 
)نســاجی(، محمدرضا حسینی 

ســرلک  میــاد  )ســپاهان(، 
)پرسپولیس(

حســن نجفی در دیدار با پیکان 
تیمــش را از شکســت نجــات داد و 
می توانست گل دوم را هم به ثمر برساند 
اما با بدشانسی شوت لحظات آخرش 
به گل تبدیل نشد. نجفی در این فصل 

جزو خوب های مازنی ها بوده است.
محمدرضا حسینی بعد از شروع 
نــه چندان خــوب در این فصل حاال 
کمی اوضاعش بهتر شــده و توانست 
در شیراز، زننده گل دوم تیمش به فجر 
سپاسی شیراز باشد. به جز حسینی باید 
به فرشاد احمدزاده هم اشاره کنیم که در 
این بازی عملکرد قابل دفاعی داشت و 

یک پاس گل داد.
در نیمه اول هم میالد سرلک جزو 
معدود نفرات خوب تیمش بود اما گل 
نیمه دوم مهر تاییــدی بود بر حضور 
میالد سرلک در ترکیب اصلی. سرلک 

بازیکن گلزنی نیســت اما به خوبی با 
اضافه شــدن به فاز تهاجمی تیمش و 
شــوتی که به بازیکن حریف برخورد 
کرد موفق شد گلی حیاتی را برای تیم 

یحیی به ثمربرساند.
مهاجمــان: ابراهیم صالحی 
)پیکان(، شیمبا )فوالد( و گادوین 

منشا )مس رفسنجان(
۲ گل برای حضــور در ترکیب 
منتخــب هفته برازنده ابراهیم صالحی 
بــود. مهاجم باتجربه پیــکان یک بار 
با ســر و یک بار با پا توانســت برای 
خودروســازان گلزنی کند و آنها را در 

آستانه پیروزی قرار دهد.
لوسیانو پریرا هم گویا قصد افت 
کــردن ندارد و همچنان به گلزنی ادامه 
می دهد. مهاجم پا به سن گذاشته فوالد 
این بار با یک شــوت سرکش توانست 
تیمش را به یک برد شیرین در اصفهان 
برســاند و نشــان دهد که چرا اینقدر 

اهوازی هــا برای نگه داشــتنش 
تالش کردند.

در دیــداری کــه جذابیت 
فراوانی نداشت، گادوین منشا مثل 
همیشــه با یک پنالتی مطمئن مس 
رفسنجان را به سه امتیاز حساس در 
مسجدسلیمان رســاند. منشا در این 
فصل هم موفق به گلزنی شد و باعث 
شد تا تیمش برای اولین بار در جریان 

مسابقه به برتری دست پیدا کند.
ســرمربی: محرم نویدکیا 

)سپاهان(
برد ۲ بر صفر در شیراز و صعود 
به صدر جدول باعث شد تا محرم 
نویدکیا را به عنوان بهترین سرمربی 

هفته انتخاب کنیم. فجر در خانه 
عملکرد خوبی از خود بر جای 
گذاشــته بود اما مقابل سپاهان 

تیم اصغر کالنتــری حرفی برای 
گفتن نداشت.

هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران با برگزاری هشت دیدار به انجام رسید و نتایج جالبی هم رخ داد که در نهایت منجر به صدرنشینی تیم سپاهان شد. 

گروه ورزشــی- ملی پوشان 
تنیــس روی میز موفــق به صعود به 
مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات 
تنیــس روی میــز قهرمانی جهان 
نشــدند. در مرحله یک سی و دوم 
جدول انفرادی مسابقات تنیس روی 
میــز قهرمانی جهان  دو نماینده ایران 
دومین بازی خــود را انجام دادند که 
هــر دو نتیجه را  واگــذار کردند و از 

مسابقات حذف شدند. 
نوشاد عالمیان با رنکینگ ۶۹ 

جهان با نتیجه  ۴بر ۱ مقابل  سدریک 
نوتیک از بلژیک با رنکینگ ۷۵ جهان 
را شکست خورد . از راهیابی  به دور 

بعد بازماند. 
امتیازهای دیدار: ۱۱-۸، ۱۰-۱۲، 

۸-۱۱، ۶-۱۱ و ۱۱-۹
عالمیان پیش از این نماینده چین 

تایپه را شکست داده بود. 
امیر حســین هدایی با رنکینگ 
۱۶۴ بازی را به فان ژن دونگ نفراول 
جهان با نتیجه ۴ برصفر واگذار کرد.  

هدایی در گیم چهارم توانســت 
بسیار زیبایی از خود به نمایش بگذارد 
و حتــی تا مرز اینکه این گیم را از نفر 
اول جهــان بگیرد پیــش رفت اما در 
نهایت  گیم چهارم را نیز واگذار کرد. 
امتیازهای دیدار: ۱۱-۱، ۱۱-۱، 

۳-۱۱ و ۱۲-۱۰
به ایــن ترتیب ایــران دیگر در 
جدول انفــرادی نماینده ندارد و تنها 
در جدول دونفره تیم برادران عالمیان 

حضور دارند.

گــروه ورزشــی- مهاجــم 
لهســتانی بایرن مونیخ برای دومین 
سال پیاپی عنوان بهترین بازیکن سال 
جهان را از نظر فدراســیون تاریخ و 

آمار به دست آورد.
فدراســیون تاریــخ و آمار که 
چنــدی پیــش نامزدهــای بهترین 
بازیکنان فوتبال جهان را اعالم کرده 
بــود و نام مهدی طارمی و ســردار 

آزمــون از ایــران نیــز در آن وجود 
داشــت، در نهایت برنــده بهترین 

بازیکن سال ۲۰۲۱ را اعالم کرد.
بــر ایــن اســاس روبــرت 
لواندوفسکی مهاجم لهستانی بایرن 
مونیخ برای دومین سال پیاپی عنوان 
بهترین بازیکن سال جهان را به خود 

اختصاص داد.
این مهاجم لهســتانی می تواند 

اولین توپ طــالی دوران حرفه ای 
خود را به دســت بیاورد و فاتح این 

جایزه فردی شود. 
دو مهاجم تیم ملی ایران در این 

رده بندی رای نیاوردند.
لیونل مسی، جورجینیو، کوین 
دی بروین و محمــد صالح در رده 
های بعــدی بهترین بازیکنان جهان 

قرار گرفتند.

حذف نوشاد عالمیان و هدایی ازپینگ پنگ قهرمانی جهان

لواندوفسکی بهترین بازیکن جهان شد

اینجا هم سپاهان صدرنشین شد؛

ترکیب منتخب هفته ششم لیگ برتر
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تیم ملی فوتبال زیر 15 سال ایران

گروه ورزشی- سباستین آلر، مهاجم ۲۷ ساله آژاکس عملکرد خیره کننده ای در این فصل لیگ قهرمانان 
داشته است. حدود یک سال قبل بود که سباستین آلر، ستاره ساحل عاجی با انتقال از باشگاه وستهام 

به آژاکس آمستردام عنوان گران  قیمت ترین بازیکن تاریخ فوتبال هلند را به خود اختصاص داد و با 
۲۲.۵ میلیون یورو راهی لیگ هلند شد. البته خود وستهام یک سال و نیم قبل از این انتقال رقم ۴۵ 
میلیون پوند را جذب سباستین آلر به اینتراخت فرانکفورت پرداخت کرد، اما این بازیکن در لیگ 

برتر توفیق چندانی نداشته و خیلی زود از این تیم جدا شد.
البته اریک تن هاگ، ســرمربی آژاکس در تیم اوترخت با سباســتین آلر کار کرده و روزهای 

درخشانی را در کنار او سپری کرده بود، دورانی حاال که در ترکیب آژاکس نیز در حال 
تکرار شــدن است. این تیم پرافتخار هلندی در لیگ عملکرد درخشانی 

و با ثبت آماری رویایی در صدر جدول قرار دارد. اما اوج درخشش 
سباســتین آلر در لیگ قهرمانان رقم خورده است. این بازیکن در 

پنــج دیدار ابتدایی آژاکس موفق به ثبت آمار خیره کننده ۹ گل 
شده و در این فصل بی نظیر کار کرده است.

آژاکــس که در نیمــه اول یک بــار دروازه خود را 
برابر بشــیکتاش باز شده دیده بود، در نیمه دوم با دبل 
سباســتین آلر که بین نیمه به عنوان بازیکن تعویضی 

وارد زمین شــده بود، موفق به بازگشت به بازی و 
ثبت پنجمین پیروزی در پنجمین مسابقه خود شد 
تا با اقتدار و به عنوان صدرنشین گروه خود راهی 
دور بعدی لیگ قهرمانان شود.  حاال سباستین آلر 

در کنار رابرت لواندوفسکی، ستاره لهستانی بایرن مونیخ در 
صدر جدول بهترین گلزنان لیگ قهرمانان قرار داشته و نام خود 

را در کنار ستاره های بزرگ این تورنمنت ثبت کرده است.

هشدار به ابرستاره ها؛ غول جدید لیگ قهرمانان!


