ورزشی
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اصلیکاهشچشمگیرخارجیهادرلیگکشورماناست.
تاکنون زهیر(عمان -مس رفسنجان)،الرشیدی(عمان-
مس رفسنجان)،کریستوفر کنت(اتریش-سپاهان)،
ولسیانی(گرجستان -سپاهان)،لوسیانو پریه را(برزیل-
فوالد) ،آیاندا پاتوسی(آفریقای جنوبی -فوالد)،موسی
کولیبالی(مالی -فــــوالد) ،رادوشــویــچ(کــرواســی-
پرسپولیس) ،کــویــن یــامــاگــا(کــراوســی -استقالل)،
کـــرار جــاســم(عــراق -نفت مسجدسلیمان) و ایــوان
مارکوویچ(صربستان-ذوب آهن) تنها خارجی های لیگ
برتربهحسابمیآیند.

گزارش

میزبانی پدیده از تیم پرحاشیه
لیگ برتر ایران آخرین لیگ معتبر قاره آسیاست که امروز
آغاز میشود.امروز  3بازی به طور همزمان و راس ساعت
 16شروع می شود.نفت مسجد سلیمان با فراز کمالوند
سرمربی پرجنب وجوش خود که مدام تیم عوض میکند در
لیگ بیست و یکم مقابل پیکانیها صف آرایی خواهد کرد.
حضورجاسمکرار،هافبکعراقیواسبقاستقاللهمدرتیم
ت های این مسابقه خواهد بود.
نفت مسجد سلیمان از جذابی 
در یکی از مهم ترین بازی های امروز ،پدیده در مشهد میزبان
آلومینیوم اراک است.این مسابقه تقابل تیمهایی است که
تغییرات حیرت انگیزی در تعطیالت داشتند .پدیده که هم
مدیرعامل و هم سرمربیاش تغییر کرد در نقل و انتقاالت نیز
یکی از تیم های فعال لیگ بود.رضا مهاجری مربی مشهدی
هدایت این تیم را برعهده گرفته است .آلومینیوم اراک هم
ابتدا با علیرضا منصوریان برای فصل بعد به توافق رسید اما
مدیریت کارخانه دستور کنار گذاشتن این مربی را صادر
کرد تا رسول خطیبی دوباره به تیم برگردد .حاال باید دید در
پایان این تعطیالت پرخبر و پرحاشیه کدام تیم بهتر خود را
برای حضور در لیگ برتر آماده کرده است .رسول خطیبی در
روزهایگذشتهازمدیرانباشگاهآلومینیومتعریفوهمهچیز
را در حد نسبتا مطلوب توصیف کرده است.از دیگر جذابیت
های روز اول لیگ بیست و یکم بازگشت فجرسپاسی بعد
از هفت سال به لیگ برتر است.این تیم در اولین بازی خود
مهمان نساجی مازندران اســت.دو تیم دوست داشتنی و
محبوب فوتبال ایران در حالی باید به مصاف یکدیگر بروند که
نساجی به دلیل آماده نبودن چمن ورزشگاه شهید وطنی در
ورزشگاهی در ساری باید میزبان باشد .در آخرین بازی امروز
نیز سپاهان مدعی در خانه میزبان مس رفسنجان است.
▪برنامه هفته اول لیگ برتر

امروز:
پدیده مشهد – آلومینیوم اراک؛ساعت 16
نساجی مازندران  -فجر سپاسی شیراز؛ ساعت 16
پیکان تهران – نفت مسجد سلیمان؛ ساعت 16
سپاهان اصفهان – مس رفسنجان ؛ ساعت 18
فردا:
گل گهر سیرجان – تراکتور تبریز؛ ساعت 16
استقالل – هوادار تهران ؛ساعت 18
صنعت نفت آبادان – ذوب آهن اصفهان ؛ساعت 18
جمعه:
فوالد خوزستان – پرسپولیس؛ساعت 18

شروع بیست و یکمین دوره لیگ برتر بدون مربی خارجی

مدعیان روی خط استارت

گروه ورزش /بیست و یکمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال از امروز شروع میشود و  ۱۶تیم در باالترین سطح فوتبال کشور با یکدیگر رقابت می کنند.این
دوره از رقابت های لیگ برتر نیز بدون حضور تماشاگران آغاز می شود .از اواخر سال ۹۸بود که به دلیل شیوع ویروس کرونا ،ممنوعیت حضور تماشاگران ایرانی
روی سکوی ورزشگاه ها و سالن های ورزشی رقم خورد و انتظار می رفت در بازی تیم ملی مقابل کره جنوبی و بعد از آن در شروع بیست و یکمین دوره لیگ برتر
شاهد بازگشت هواداران باشیم اما در نهایت چنین اتفاقی رخ نداد تا در شروع لیگ همچنان شاهد سکوهای خالی در ورزشگاه های کشورمان باشیم.امسال نیز
باتوجهبهسابقهتیمهاواتفاقاتنقلوانتقاالتیمیتوانتاحدودیمدعیاناصلیراشناساییکرد.احتماالپرسپولیسبهعنوانمدافععنوانقهرمانی،سپاهان
با خریدهای بزرگ و استقالل با تغییرات گسترده سه مدعی اصلی کسب عنوان قهرمانی خواهند بود.
▪ 16تیم از  9استان

در لیگ امسال با صعود فجر شهید سپاسی شیراز بخش
عمده ای از کشور درگیر مسابقات لیگ شده است و حاال
استان های تهران با  4تیم ،خوزستان با  3تیم ،اصفهان
با  2تیم ،کرمان با  2تیم ،فارس ،مازندران ،آذربایجان
شرقی ،مرکزی و خراسان رضــوی هر کــدام با یک تیم
در مسابقات فوتبال لیگ کشورمان حضور دارند و تنها
استانی که غیبتش به چشم می آید استان همیشه مفید
در فوتبال ما یعنی استان گیالن است.
▪بازگشت فجر و ورود هوادار

در همین آغاز لیگ بیست و یکم شاهد دو تغییر در جدول
رقابتهاهستیم.امسالدرلیگبرتربعدازسالهاخبری
از سایپا قهرمان سه دوره لیگ نخواهد بود.ماشین سازی
نیزدیگرغایبلیگبیستویکمنسبتبهدورهقبلیاست.
به جای این دو تیم فجرسپاسی شیراز و هوادار به جدول
 16تیمی لیگ برتر اضافه شده اند.فجر بعد از هفت سال
دوباره به لیگ برتر برگشته و هوادار هم اولین حضور خود
را در سطح اول فوتبال باشگاهی کشور تجربه می کند.

تیم فوتبال پورتو امشب در لیگ قهرمانان اروپا به مصاف آث
میالنایتالیامیرود«.آرتوراولیویرا»مهاجمسابقپورتوازمهدی
طارمی به عنوان یکی از دو بازیکن تعیین کننده این مسابقه نام
برد.روزنامههای معتبر پرتغال به استقبال این مسابقه رفتهاند و
با مطالب و مصاحبههای مختلف ،حال و هوای لیگ قهرمانان اروپا
را برای هــواداران پورتو داغتر کردهاند.روزنامه  ojogoگفت وگویی را با
«آرتور اولیویرا» مهاجم سابق پورتو که سابقه گلزنی به تیم آث میالن را دارد،
انجام داده.آرتور در این گفت وگو از مهدی طارمی و دیاز به عنوان دو بازیکن پورتو
نام برده است که میتوانند نتیجه مسابقه را تعیین کنند و سرنوشت پورتو را رقم بزنند.
وی درباره طارمی گفت :مهدی حضور زیادی در محوطه جریمه دارد اما خارج از محوطه
هم خطرناک و قدرتمند است.طارمی در حالی دومین تقابل خود با تیم های ایتالیایی در
لیگقهرماناناروپاراتجربهمیکندکهگفتهمیشودآثمیالناورازیرنظرگرفتهاست.

▪عذرخواهی دوباره یحیی

*بار دیگر از هواداران عزیز و همه پرسپولیسیها عذرخواهی و تأکید میکنم
مسئولیت باخت بر عهده بنده است .این ناکامی علل مختلف و متعددی
داشت که شرح آن مفصل است .فقط باید اشاره کنم بازیکنان تیم در این
سالها تاریخسازی کردند و معادالت فوتبالی را با همت و تالش خود بر هم
ت هستند.
زدند  ،در این هفتهها سخت تالش کردند و االن به شدت ناراح 
▪دبل هت تریک هدف آینده سرخ ها

*به زودی مفصل با هــواداران عزیز و اصحاب رسانه سخن می گوییم و
پاسخ گو خواهیم بود .تالش میکنیم از ناکامی درس بگیریم و به شرطی
موفق میشویم که از تهدید فرصت بسازیم .میدانم در این فوتبال برای دبل
هت تریک قهرمانی کارمان بسیار سختتر از قبل است اما برای جبران و
شادی دل هواداران دوباره دست روی زانوهای خود می گذاریم و با توکل به
خداوند و حمایت هواداران عزیز و تالش مضاعف ،بلند خواهیم شد .ضمن
عذرخواهی وظیفه دانستم از هواداران عزیز و کارشناسان و رسانههایی که
تاکنون حمایت مان کردهاند ،تقدیر و تشکر کنیم.

▪جامانده های سرشناس

در بین تیم های لیگ برتری باشگاههای پرسپولیس،
استقاللتهرانوسپاهاناصفهانکهرتبههایاولتاسوم
لیگ برتر بیستم را از آن خود کرده بودند سرمربی خود را
تغییر ندادند .تیمهای هوادار تهران و فجر شهید سپاسی
شیراز نیز با صعود به لیگ برتر ،تصمیم گرفتند سرمربیان
خود را حفظ کنند تا رضا عنایتی و علی اصغر کالنتری در
جمع مربیان برتر فوتبال باشگاهی ایران قرار بگیرند .با
این حال برخی تیمها نیز روندی کامال متفاوت را در پیش

گرفتند.در نهایت با مشخص شدن  16مربی لیگ برتری
گزینههاییهمچونجوادنکونام،مهدیرحمتی،محمود
فکری ،ابراهیم صادقی ،سیروس پورموسوی و مجید
جاللی پشت خط ماندند تا جامانده های بزرگ قطار لیگ
در ایستگاه آغازین لقب بگیرند.
▪ 11لژیونر و بدون مربی خارجی

در آستانه شروع رقابت های لیگ برتر فوتبال کشورمان
 470قرارداد در سازمان لیگ ثبت شده و نکته قابل توجه
کاهشچشمگیرتعدادلژیونرهایلیگبرترنسبتبهدوره
های گذشته است.تاکنون فقط نام  11بازیکن خارجی
در لیست لیگ برتری ها دیده می شود.بر این اساس فقط
 2.3درصد از بازیکنان لیگ برتری را خارجی ها تشکیل
می دهند و احتماال شاهد تغییر چشمگیری در این عدد
نخواهیم بود.در بین  16مربی لیگ برتری نیز خبری از
مربیان خارجی نیست و هر  16سرمربی ایرانی هستند.
افزایشچشمگیرقیمتدالردرسالهایاخیروهمچنین
کم شدن اعتماد باشگاه ها به دالل هایی که بازیکنان و
مربیانخارجیبیکیفیترامعرفیمیکنندازجملهدالیل

▪مدعیان روی خط استارت

در لیگ بیست و یکم مثل ادوار گذشته لیگ سه مدعی
اصلی همه نگاه ها را به خود خیره کرده اند.پرسپولیس
پسازثبتگالتقهرمانیبهنظرمیرسدهمچنانانگیزه
باالیی برای ادامه روند فوقالعاده خود دارند و برای لیگ
بیست و یکم نیز یکی از مدعیان جدی به شمار میروند.از
دست دادن شهریار مغانلو ،محمد حسین کنعانی زادگان
و احمد نورالهی که از تاثیرگذارترین نفرات فصل قبلی
این تیم بودند ،میتواند ضربه بزرگی به شاگردان گل
محمدی بزند .آن ها اگر چه به سراغ نفرات جایگزین با
کیفیتی رفتند و حامد پاکدل ،رضا اسدی ،علی نعمتی،
رضا دهقانی و علیرضا ابراهیمی را سرخ پوش کردند ،اما
نمایش ضعیف مقابل الهالل نشان داد به نظر جایگزین
ها نتوانستهاند وزن کیفی نفرات فصل قبل را به خوبی
جبران کنند.سپاهان نایب قهرمان فصل قبل ،دیگر
مدعی قهرمانی خواهد بود.شاگردان محرم نویدکیا
پس از طی فصلی موفق در لیگ بیستم ،حاال امیدوارند
این فصل امتیازات کمتری از دست دهند تا دیگر هیچ
تیمی جام قهرمانی را از دستهای شان نرباید.سپاهانی
ها برای رسیدن به این مهم شهریار مغانلو را از رقیب
اصلی خودشان در فصل قبلی به خدمت گرفتند و فرشاد
احمدزاده و مسعود ریگی را طالیی پوش کردند.استقالل
نیز دیگر مدعی لیگ بیستم خواهد بود .فرهاد مجیدی
مانده تا راه نیمه تمام خود در لیگ برتر و جام حذفی را با
آبیهای پایتخت به سرانجام برساند .مهدی قائدی ،شیخ
دیاباته ،هروویه میلیچ ،مسعود ریگی و فرشید اسماعیلی
از جمله این بازیکنان بودند .البته استقالل توانست
در جذب نفرات جایگزین تا حدودی موفق عمل کند.
بازگشت روزبه چشمی ،خرید زبیر نیک نفس و عارف
آقاسی از فوالد و جذب جعفر سلمانی ،محمدرضا آزادی
و کوین یاماگا توانست دست فرهاد را برای چیدن ترکیب
باز نگه دارد .به غیر از این  3تیم باید منتظر ماند و دید
کدام تیم می تواند به عنوان شگفتی ساز رقابت ها به این
کورس  3نفره اضافه شود یا حتی معادالت لیگ بیست و
یکم را بر هم بزند.

پدیده جلوی بازی مهاجم استقالل را میگیرد؟

هافبک تیم فوتبال استقالل دیــدار تیمش با هــوادار را از
دست داد.مهدی مهدی پور که طی دیدار دوستانه استقالل
و تیم ملی دانشجویان از ناحیه عضله مصدوم شده بود دیدار
پیش روی این تیم مقابل هوادار را از دست داد.این بازیکن
پس از غیبت در تمرین ریکاوری بعد از بــازی با تیم ملی
دانشجویانحضورنداشت،یکروزاستراحتکردودرتمرین
دیروز هم تنها به صورت اختصاصی دور زمین دوید .مهدی
پور با توجه به آسیب دیدگی از ناحیه عضله برای دیدارهای
آیندهاستقاللآمادهمیشود.ابوالفضلجاللیدیگربازیکن
مصدوماستقاللاستکهاینروزهاانفرادیتمرینمیکند.

گفت وگو

حذف پرسپولیس از لیگ قهرمانان
آسیاباقبولشکستمقابلتیمالهالل
عربستان در مرحله یک چهارم نهایی
این مسابقات انتقادهای زیــادی را
متوجه کــادرفــنــی و مــســئــوالن این
باشگاه کرد .حاال پس از گذشت چند
روز از شکست ســرخ پوشان یحیی
گل محمدی به انتقادها واکنش نشان
داد .گل محمدی با انتشار متنی به
حواشی شکست تیمش برابر الهالل عربستان در یک چهارم نهایی لیگ
قهرمانان آسیا واکنش نشان داد.

▪خروج ستارگان

خیلی از ستارگانی که در لیگ بیستم خوش درخشیدند
پیش از شروع فصل با دریافت پیشنهادهای خارجی از
تیم های خود جدا شدند و مسلما در لیگ بیست و یکم
جای خالی این ستارگان به چشم خواهد آمد.مهدی
قائدی،فرشید اسماعیلی،محمد نادری،محمد حسین
کنعانی زادگان،احمد نورالهی،پیام نیازمند و احسان
حاجصفیازجملهستارگانیهستندکهبهتازگیبهجمع
لژیونرهای فوتبال ایران اضافه شده اند.

هافبکاستقالل
غایب مقابل هوادار

تمجید مهاجم سابق پورتو از طارمی

گلمحمدی :برای دبل
هتتریک می جنگیم
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چکدوممبلغرضایتنامهمهاجمجدیدتیماستقاللبرایباشگاهپدیدهبرگشتخورد.امین
قاسمینژادمهاجمفصلگذشتهپدیدهامسالباپیراهناستقاللبهمیدانخواهدرفت.
اینبازیکنبرایپیوستنبهباشگاهاستقاللسهعددچکبهباشگاهپدیدهدادکه
هرسهعددچکقراربودتوسطاینبازیکنپاسشوداماهردوبرگشتخورده
است.چکاولبرایتاریخ 25شهریوروچکدومبرای 25مهرماهبودکههر
دوبرگشتخورد.تاریخچکبعدیهنوزنرسیدهاست،ایندرحالیاست
کهدرتوافققاسمینژادباباشگاهپدیدهبرایجداییذکرشدهدرصورتی
که چک های این بازیکن پاس نشود باشگاه پدیده جلوی بازی وی برای
تیمجدیدشراخواهدگرفت.قراراستباشگاهاستقاللتاپیشازبازی
روز چهارشنبه بخشی از مطالبات بازیکنان این تیم را پرداخت کند اما
هنوزتکلیفرقمرضایتنامهمهاجماستقاللمشخصنیست.تیمفوتبال
استقاللدرهفتهاولمسابقاتلیگبرتربهمصافهوادارتهرانمیرود.

فوتبال جهان

آفساید

روایتی از لحظات دلهره آور سنت جیمزپارک

« 8شاکی» گزینه هدایت آکادمی استقالل

نجات هوادار از مرگ بهکمک بازیکن و کادر پزشکی

پیش کسوت باشگاه استقالل به عنوان یکی از گزینههای
اصلی هدایت آکادمی این باشگاه مطرح است.در جدیدترین
تصمیم ،مصطفی آجورلو در نظر دارد در آکادمی باشگاه هم
تغییراتی انجام دهد که در همین راستا از مجتبی جباری
بازیکن خوش تکنیک سالهای نه چندان دور استقالل که
به « ۸شاکی» مشهور است به عنوان یکی از گزینههای اصلی
نام برده میشود .هم اکنون مسئولیت آکادمی با محمدرضا
مهران پور است.

در ادامه هفته هشتم رقابت های لیگ برتر انگلیس،
تاتنهامدرورزشگاهسنتجیمزپارکمهماننیوکاسل
بودوطیاینبازییکیازهوادارانحاضردرورزشگاه
غشکردوداورهمدستورتوقفبازیبهدلیلشرایط
ویــژه پزشکی را صــادر کرد و دو تیم راهــی رختکن
شدند.همه این اتفاقات در دقیقه  41بازی رخ داد و
ورزشگاه سنت جیمز پارک لحظات دلهره
آوری را پشت سر گذاشت .این حادثه توسط
سرخیرگیلون،مدافعاسپانیاییتاتنهامبه
اطالع آندره مارینر ،داور این دیدار رسید .در
ادامه داور و اریک دایر با نشان دادن عالمت
هاییمبنیبرمشکالتضربانقلب،بهکادر
پزشکی کنار زمین اطالع دادند شرایط این
هــوادار اورژانسی است و نیاز به تجهیزات
احیایقلبودستگاهدفیبریالتوربراینجات
جان او وجود دارد.در ادامه یکی از افرادکادر
پزشکی با استفاده از همین دستگاه شروع

مطالبات
کالدرون
فعالروی هوا!

به درمان این هوادار کرد .ریچارد ،پزشکی که جان
هوادار نیوکاسل را نجات داد نیز در خصوص لحظات
دلهره آور سنت جیمز پارک گفت«:صادقانه بگویم،
همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد .من نشسته بودم و
می دیدم اتفاقی در حال رخ دادن با طرفداران است.
آن ها با مباشر و کمک های اولیه تماس می گرفتند

مهلت ثبت نام برای کارگزاران به منظور حمایت مالی
باشگاه پرسپولیس به پایان رسید.در شرایطی که این
روزها باشگاه پرسپولیس با مشکل نداشتن کارگزار مواجه
است دیروز مهلت ثبت نام برای شرکت در مزایده کارگزار
به اتمام رسید.قرار است در آبان ماه پاکت ها برای برگزاری
مزایده برنده کارگزار باز و در خصوص نحوه همکاری

و من می توانستم خانمی را ببینم که در حال انجام
احیای قلبی با دست است.همان جا متوجه شدم
مشکل قلبی است و سریع با دستگاه باال سر هوادار
نیوکاسل رفتم.خوشبختانه همه چیز به موقع اتفاق
افتاد».پسازرسیدگیبهحالهوادارنیوکاسلبازی
ادامهپیداکردوایندیداربانتیجه 3بر 2بهسوداسپرز
به پایان رسید ولی موضوع مهم کار جالبی
بود که بازیکن تاتنهام انجام داد .پس از بازی
رگیلون که نقش به سزایی در نجات هوادار
نیوکاسلداشت،گفت«:منیکمرتبهدیدم
که هواداران به من میگویند بازی را متوقف
کنید ،بــازی را متوقف کنید .دیــدم که یک
هوادارحالشاصالخوبنیستودارندبقیه
افراد روی او عملیات احیا را انجام میدهند.
منواقعااسترسگرفتموبهسرعتبهسمت
داوردویدم.منبهداوررسیدموبااشارهبهآن
هوادارگفتممانمیتوانیماالنبازیکنیم».

تصمیم گیری شود .با این شرایط پرسپولیس فعال حامی
مالی اصلی نــدارد و مهم ترین چالش این باشگاه نیز
بدهی به گابریل کالدرون است که مطالبات این مربی باید
پرداخت شود.پرسپولیس برای دریافت مجوز حرفه ای از
آسیا باید پول این مربی را پرداخت کند .این باشگاه باید
به این مربی و دستیارش حدود  700هزار یورو بپردازد.

کاپیتان سابق تیم ملی کاپیتان نساجی شد
مراسم رونمایی از پیراهن نساجی مازندران برای لیگ برتر
بیست و یکم برگزار شد و در این مراسم مسعود شجاعی،
کاپیتان سابق تیم ملی که به تازگی با قراردادی  ۲ساله به
جمع قائمشهریها پیوسته به عنوان کاپیتان این تیم انتخاب
شد .در سالهای اخیر حامد شیری کاپیتان نساجی بود ،اما با
حضور مسعود شجاعی در این تیم ،بازوبند به او رسید.

فسخ قرارداد استقالل با کارگزار
با اعالم باشگاه استقالل ،فسخ قرارداد همکاری از طرف این
باشگاهبهکارگزارابالغشد.بهنقلازباشگاهاستقالل،فرشید
سمیعی،معاونحقوقیباشگاهاستقاللدربارهوضعیتفسخ
قــرارداد با کارگزار این باشگاه اظهار کرد :در ابتدای هفته
گذشته درخواست فسخ یکطرفه را به دلیل انجام ندادن
تعهدات توسط شرکت هایوب به کمیته راهبری ،نظارت و
َح َکمیت وزارت ورزش و جوانان ارائه کردیم که کمیته محترم
بهطرفینابالغکردوچهارشنبههفتهگذشتهساعت۱۷:۳۰
برای استماع اظهارات و بررسی اسناد تعیین شد.

