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 ۱۲هزار پست اعتراضی علیه کریس
در  ۶ماه؛

توئیتر علیه َا َبر ستاره!

باشگاه خبرنگاران جوان :پس از چند هفته مذاکره ،باشگاه پاریسنژرمن برای
خرید جدید خود با باشگاه لیل به توافق رسید .باشگاه پاریسنژرمن که از هفتهها
پیش به دنبال خرید رناتو سانچز بود ،با باشگاه لیل با مبلغ  ۱۵میلیون یورو به توافق
رسید .پیش از این تیم فوتبال آثمیالن به دنبال خرید این ستاره ملیپوش پرتغالی
بود.
گفته میشود پیشنهاد میالن تنها یک میلیون یورو کمتر از پاریسنژرمن بوده است.
به نظر میرسد با این انتقال ،جدایی جورجینیو واینالدوم از پاری سنژرمن نیز قطعی
باشد .از تیم آاس رم به عنوان مقصد بعدی واینالدوم نام برده میشود.

ایرنا :عمرخریبین با قراردادی قرضی به تیم فوتبال شــباباالهلی امارات پیوست .تیم
فوتبال شــباباالهلی از خرید عمر خریبین ستاره ملیپوش ســوری به صورت قرضی
خبر داد .او فصل گذشــته درتیم الوحده امارات حضور داشت .این مهاجم  ۲۸ساله حاال
همبازی احمد نوراللهی و جانشــین مهدی قایدی در خط حمله تیم شباب االهلی شده
است .خریبین در سال  ۲۰۱۷عنوان مرد سال آسیا را بدست آورد .او درسالهای پیش با
تیم الهالل عربستان موفق شد گلهای زیادی به پرسپولیس درلیگ قهرمانان آسیا به ثمر
برساند .او در سال  ۲۰۱۷توانست در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا در دو بازی رفت
و برگشت ۵ ،گل وارد دروازه شاگردان برانکو ایوانکوویچ کند.

فارس :سرپرست فدراســیون فوتبال گفت :در فوتبال نتیجهگرای امروز ،وجود کمک
داورویدئویی ( )VARقطعاً ما را ازبسیاری مشکالت رهایی خواهد داد .میرشاد ماجدی در
سمینار دانش افزایی داوران گفت :بسیار خوشحالم که در این دوره خدمت بزرگان حوزه
نظارت داوری هستیم .ماجدی خطاب به ناظران حاضر در این دوره بیان کرد :امسال قطعاً
مسئولیت ناظران داوری سختتر خواهد بود .مسئولیت شما به دلیل رقابت بسیار شدیدی
که میان داوران لیگ امسال به وجود آمده زیاد است و هرامتیاز و نمره شما درسرنوشت
آنها برای ادامه قضاوت در مسابقات بسیارتاثیرگذارخواهد بود .به خصوص تا زمان ورود
 VARکه با ورودش بسیاری از حواشی رفع میشود.
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شــرایط برای ســتاره پرتغالی اص ً
ال مساعد
نیست؛ اریک تن هاخ ،سرمربی یونایتد از رفتار
او بعد از بازی با رائو وایهکانو ناراضی اســت.
ناکامی یونایتد در راهیابی به لیگ قهرمانان
باعث شد از همان اواخر فصل گذشته شایعاتی
در مورد تمایل کریستیانو رونالدو ،گلزن 37
ساله و باتجربه ،به جدایی از این باشگاه شنیده
شــود و این اخبار با غیبت رونالدو در اردوی
پیش فصل باشــگاه در آســیا شدت گرفت.
این ســتاره پرافتخار ابتدا دالیل خانوادگی
را علت اصلی این تصمیم عنــوان کرد اما در
همان مقطع نیز به نظر میرسید کریستیانو
رونالدو تمایلی به ماندن در اولدترافورد ندارد
و تحرکات این بازیکن برای جدایی آغاز شده
اســت .در نهایت هیچ تیم بزرگی به صورت
جدی برای خرید این گلزن بزرگ اقدام نکرد
و در واقع چارهای پیش روی او جز بازگشت به
تمرینات نبود .رونالدو هفته گذشته باالخره
در کمپ تمرینی باشگاه حضور یافت تا امید
هواداران یونایتد برای ماندن او افزایش یابد.
پس از تنها دو جلســه تمرین ،کریســتیانو
رونالــدو اولین بازی پیش فصــل خود را در
جریان تساوی  1-1مقابل رائو وایهکانو انجام
داد و البته بعد از تنها یک نیمه تعویض شد.
اما این ســتاره پرتغالی قبل از ســوت پایان
مسابقه تصمیم به ترک استادیوم اولدترافورد
و بازگشت به خانه گرفت و به نظر میرسد این
رفتار چندان به مذاق اریک تنهاخ ،سرمربی
جدید منچســتریونایتد خوش نیامده است.
نشریه تلگراف در گزارشی مدعی شد معموالً
بازیکنانی که در روز مســابقه در زمین حتی
برای دقایقی حضور داشتهاند ،باید در پایان
بازی نیز راهی رختکن شوند تا سرمربی تیم
در مورد اتفاقات مسابقه با آنها صحبت کند .اما
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خبر تلخ به رونالدو؛ حکم اسارت قطعی شد!

میمانی،چون مجبوری

منچستریونایتد بهترین تیم تاریخ لیگ برتر شد؛
اعالم مجموع امتیازها پس از  30سال
منچستریونایتد در  30سال از تأسیس لیگ برتر انگلیس توانست با قدرت در رده اول قرار گیرد .فوریه سال  1992اتحادیه فوتبال
انگلیس تصمیم گرفت تا فرمت باالترین رقابت فوتبال مردان در این کشور را تغییر دهد و به همین دلیل نام آن از division one
به ( premier leagueلیگ برتر) تغییر کرد .از آن زمان به بعد فوتبال انگلیس با نام لیگ برتر شــناخته شد و در این سالها به
جذابترین رقابت نام گرفت .به بهانه 30سالگی لیگ برتر نگاهی به رتبه تیمها در این 30سال بیاندازیم .منچستریونایتد که در این30
سال توانست 13بار با سرالکس فرگوسن قهرمانی را تجربه کند و آرسنال نیز با ونگر به 3قهرمانی رسید .چلسی با مورینیو ،آنچلوتی
و کونته نیز  5قهرمانی بدست آورد و منچسترسیتی نیز با مانچینی ،پیگرینی و گواردیوال  6قهرمانی کسب کرد .منچستریونایتد
با  1152بازی و  2366امتیاز در صدر رقابتهای لیگ برتر در این  30سال قرار دارد و تیمهای آرسنال ،چلسی ،لیورپول ،تاتنهام،
منچسترسیتی و اورتون در ردههای بعدی قرار دارند.

ورزش

Sport

رونالدو  10دقیقه قبل از سوت پایان ورزشگاه
را ترک کرد و تمایلی به حضور در رختکن در
پایان دیدار دوستانه برابر رائو وایهکانو نشان
نداد .به عنوان مثال دیوگو دالوت که در لیست
تیم در روز مسابقه حضور نداشت نیز زودتر از
حالت عادی استادیوم را ترک کرد ،اما معموالً
این شــرایط در مورد بازیکنــان ثابت کمی
متفاوت است.
هنوز مشخص نیست رونالدو قصد دارد فصل
بعد در ترکیب منچستریونایتد به میدان برود
یا نه .اما حداقل شواهد حاکی از آن است فع ً
ال
چارهای جز ماندن پیش روی این ستاره بزرگ
نمانده و مدیران باشگاه نیز از اصرار مبنی بر
تمایل به حفظ شماره هفت ترکیب شیاطین
سرخ ،عقب نشــینی نمیکنند .در حقیقت
به نظر میرســد هیچ تیمی حاضر به خرید
رونالدو در شــرایط فعلی نیست و به همین
دلیل ماندن در اولدترافورد نه انتخاب او ،بلکه
تنها گزینه ممکن محسوب میشود .تیمهایی
چون چلسی ،بایرن مونیخ ،اتلتیکو مادرید،
بارسلونا و پاری ســن ژرمن همگی از جذب
کریستیانو رونالدو انصراف دادهاند ،مذاکرات
با ناپولی خوب پیش نرفتــه و انتقال قرضی
به اسپورتینگ لیسبون نیز شایعهای خیالی
محسوب میشود .ســن و سال این بازیکن و
البته دســتمزد هنگفت او ،باعث شده کمتر
تیمی حاضر به ریسک جذب رونالدو در این
شرایط باشد .به هر حال رونالدو اردوی پیش
فصل را از دست داد و بعید است اریک تن هاخ
حداقل در هفتههای ابتدایی تمام  90دقیقه
را به او میدان دهد .در فاصله چهار ماه مانده تا
شروع جام جهانی ،رونالدو در شرایطی بحرانی
قرار گرفته و از تمرکز الزم برای شروع فصلی
درخشان برخوردار نیست.

عکس  :ورزش سه

«کریســتیانو رونالــدو» و «هــری مگوایر» از
منچســتریونایتد در فصل گذشــته بیشترین
پیام اعتراضی از توئیتر را در بین بازیکنان لیگ
برتری دریافت کردند .یورو اسپورت در گزارشی
نوشت بر اساس اعالم موسسه آفکام ،پژوهشگران
موسسه آلن تورینگ با استفاده از هوش مصنوعی
توئیتهای ارسال شــده در پنج ماه اول فصل
فوتبال  ۲۰۲۲-۲۰۲۱را تجزیه و تحلیل کردند.
تجزیه و تحلیل آنها نشان داده است که  ۶۰هزار
پست توهین آمیز از  ۲.۳میلیون توئیت منتشر
شده در نیمه اول فصل گذشــته وجود داشته
است .این گزارش توئیت توهینآمیز را بهعنوان
پیامی تعریــف میکند که «تهدیــد ،توهین،
تحقیر ،تمسخر یا تحقیر بازیکن» و همچنین
شامل «توهین ،کلیشــههای منفی ،استفاده
بیش از حد از ناسزاها و شکلکهای عصبانی»
است .نیمی از بدرفتاریها به  ۱۲بازیکن انجام
شد که هشت نفر از آنها بازیکن منچستریونایتد
بودند .روزانه بیــش از  ۳۰۰توئیت توهینآمیز
برای فوتبالیستهای لیگ برتر ارسال میشود.
کوین باخورست ،مدیر پخش و محتوای آنالین
آفکام گفت« :این یافتهها جنبــه تاریک بازی
زیبا را روشن میکند .سوء استفاده آنالین نه در
ورزش ،بلکه در جامعه گستردهتر است و مقابله
با آن نیازمند تالش گروهی اســت ».اوج اولین
توهینهای توئیتری به رونالدو در  ۲۷آگوست
 ۲۰۲۱بود کــه او دوباره به منچســتریونایتد
پیوســت و  ۳۹۶۱پیام توهین آمیــز دریافت
کرد .اوج دوم زمانی بود که هری مگوایر پس از
شکست  ۲بر صفر منچستریونایتد مقابل سیتی
در  ۷نوامبر در توئیتر عذرخواهی کرد و ۲۹۰۳
توئیت توهین آمیز ارسال شد.
طبق آماری که بین  ۱۳آگوســت  ۲۰۲۱تا ۲۴
ژانویه  ۲۰۲۲توسط آفکام ،موسسه آلن تورینگ
گردآوری شده اســت ،توئیتهای توهین آمیز
درباره بازیکنان به شرح زیر است:
کریســتیانو رونالدو ،۱۲۵۲۰ :هــری مگوایر:
 ،۸۹۵۴مارکوس راشفورد ،۲۵۵۷ :برونو فرناندز:
 ،۲۴۶۴هری کین ،۲۱۲۷ :فرد ،۱۹۲۴ :جسی
لینــگارد ،۱۶۰۵ :جک گریلیــش ،۱۵۳۸ :پل
پوگبا ،۱۴۴۶ :داوید دخیا.۱۳۹۴ :سایر بازیکنان
نیز حجم زیادی از توئیتهــای توهین آمیز را
دریافت کردند .سیاران کالرک ،مدافع نیوکاسل
در ماه نوامبر مقابل نوریچ از بازی اخراج شد و ۷۸
درصد از توئیتهای آن روز به او توهین آمیز بود  .

خرید جدید پاریسنژرمن مشخص شد

قاتل پرسپولیس همبازی نوراللهی و جانشین قایدی

سرپرست فدراسیون فوتبال  VARرا ناجی میداند
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روزنامه پرتغالی خبر داد:

انتقال بزرگ؛ محمد محبی
در استقالل

روزنامه پرتغالی آبوال مدعی شد که محمد محبی
با قراردادی قرضی و یک ســاله راهی استقالل
میشود .محمد محبی یکی از اهداف جدی نقل
و انتقاالتی استقالل در این تابستان بوده است.
بازیکنی که فصل گذشته راهی سانتاکالرا شد اما
چندان در ترکیب این تیم به کار گرفته نمیشد
هر چند که محبی در معدود دیدارهایی که برای
تیمش به میدان رفت ،عملکرد قابل قبولی را از
خود به نمایش گذاشت .مدیران استقالل بیش از
یک ماه است که با همتایان خود در سانتاکالرا
در حال مذاکره هستند و حتی طرفین به توافق
جدی نیز دست پیدا کردند و تنها موضوع حل
نشده بین طرفین ،اصرار استقالل به استخدام
دائمی محبی بود در حالیکه ســانتاکالرا تنها با
انتقالی قرضی راضی به جدایی وینگر جوان خود
شده بود.این موضوع باعث شده بود تا مذاکرات
طرفین به حالت استندبای درآید و در این بین،
تغییــرات مدیریتی در ســانتاکالرا تمام توافق
قبلی را به باد داد به نحوی که پیوستن محبی به
استقالل تا آستانه منتفی شدن نیز پیش رفت.با
این حال ،مدیران استقالل آخرین شانس خود
برای جذب محبی را یک بار دیگر آغاز کردند و
اکنون اخباری که از سوی نزدیکان باشگاه مخابره
میشود ،حکایت از توافق اولیه طرفین برای این
انتقال است.در همین خصوص نیز روزنامه آبوال با
انتشار خبری که برخالف همیشه منبع آن خود
آبوال بوده و به رسانههای ایرانی استناد نشده ،از
حضور محبی در استقالل خبر داده است .آبوال
نوشته است :سانتاکالرا برخی از بازیکنان خود
را به صورت قرضی از دســت خواهد داد .به نقل
از منابع آبوال ،یکی از آنها محمد محبی است.

