ورزشی

پنج شنبه  29مهر ۱۴۰۰
 14ربیع االول .۱۴۴۳شماره ۲۰۷81

5
آفساید

گزارش

درخواست  100میلیاردی
استقالل از سازمان لیگ

هدف مشترک پرسپولیس و فوالد در آخرین بازی هفته

یک شروع خوب!

گروه ورزش /فردا در آخرین بازی هفته اول لیگ برتر
فوتبال کشور ،فــوالد و پرسپولیس از ساعت  18در
ورزشگاه فوالد آره نا مقابل هم صف آرایی می کنند.
این بازی می توانست قبل از شروع لیگ هم در قالب
سوپرجامبرگزارشودامابامخالفتاسکوچیچاینبازیبه
تعویق افتاد تا اولین تقابل دو تیم در فصل جدید رقابت های
باشگاهیدرهفتهاوللیگبیستویکمرقمبخورد.نبرد
فوالد و پرسپولیس جذابیت بزرگ هفته اول لیگ
است؛ دو تیمی که فصل گذشته قهرمان لیگ
برتر و جام حذفی شدند ،هر دو قرمز می پوشند،
هردوبازیکنانسرشناسیدارندو هردوبهدنبال
برد در شروع ماراتن لیگ بیست و یکم هستند.
سرخپوشان پایتخت پس از شکست تلخ برابر
الهالل عربستان ،حاال آماده حضور در بیست و
یکمیندورهلیگبرترایرانمیشوند.پرسپولیس
مدافع عنوان قهرمانی و پرافتخارترین تیم لیگ
برتر است اما برای کسب هشتمین قهرمانی این
کار بسیار دشــواری را پیش رو دارد .قرمزها که
رقابت ها
سه بازیکن تاثیرگذار خود را از دست دادند،
در تابستان
استقباللیگبرترمیروندکههواداراناینتیم
بــا بــاخــتــی به
کردهاست.نگراناینکهتیمیحییگلمحمدی
را به شدت نگران
آمــاده شــروع لیگ نباشد و از همان آغــاز قافیه را به
حریفان واگذار کند؛ اتفاقی که اگر رخ دهد ،بازگشت
به جدول را بسیار دشوار خواهد کرد .پرسپولیس برابر
تیمی بازی میکند که در خانه شکست ناپذیر ،زهردار و
خطرناکاستویکاشتباهمیتواندنتیجهایرابهباربیاورد
کهتیمیحییگلمحمدیرادربحرانیعمیقفروببرد.
بنابراینحاالنوبتدرخششبازیکنانیاستکه
برچسبستارهرارویخوددارندوبایداوضاع
را تغییر بدهند .فــوالد در نقل و انتقاالت
زبیر نیک نفس ،عــارف آغاسی و فرشاد
احمدزادهراازدستدادهوهنوزبازیکن
جدیدی را جذب نکرده است .حاال
هواداراناینتیممنتظررونمایی
از تیم جدید خود
هستند؛ تیمی
بــدون نکونام و
باعبدا...ویسیوالبتهبدونسهبازیکن
تاثیرگذار!

آجورلو مدیرعامل باشگاه استقالل در روزهای
اخیر مذاکرات جدی با سازمان لیگ داشته است
و از مسئوالن این سازمان خواسته یا بابت تبلیغات
محیطی دور زمین 100میلیارد برای هر فصل به
استقاللبدهندیامجوزبدهنداینباشگاهخودش
تبلیغاتش را در اختیار بگیرد .سازمان لیگ هنوز
پاسخیبهدرخواستآبیهاندادهاست.

محکومیت تراکتور توسط بازیکن
پرسپولیس

شروع توفانی گلگهر و دشت اول فرهاد

برد «هوادار» در ورزشگاه خالی از هوادار
گــروه ورزش /روز گذشته با بــرگــزاری سه
بازی ،هفته نخست رقابت های لیگ برتر ادامه
یافت .در اولین بازی گل گهر میزبان تراکتور
بود که این بازی با برتری پرگل  - 4یک به سود
سیرجانی ها خاتمه یافت .به همان انــدازه
که گل گهر در این بازی خوب بود تراکتور بد
بازی کرد ،به خصوص در یارگیری در منطقه
یک سوم دفاعی .شاگردان فیروز کریمی در
منطقه یک سوم دفاعی هم فضا را به تیم حریف
دادند و هم در یارگیری من تو من اصال موفق
نبودند و در نهایت در همان نیمه اول چهار گل
خوردند .هر چند تراکتور در نیمه دوم یک گل
زد و این نیمه را یک بر صفر برنده شد اما این
برای تغییر نتیجه بازی کافی نبود .حاال گل
گهر با این شروع عالی با روحیه ای خوب در
انتظار هفته های بعد خواهد بود و با این
پیروزی بی شک نشان داد در فصل
جاری می خواهد تنه به تنه مدعیان
حرکت کند.

سیدجالل به دنبال رکوردهای جدید
کاپیتان پرسپولیس در این فصل هم سیدجالل حسینی است .کاپیتان سرخ ها با ۹
قهرمانیدرلیگبرتر،بااختالف،پرافتخارترینبازیکنتاریخاینلیگبهشمارمیرود.
حسینیدرلیگشانزدهمبهپرسپولیسملحقشدومهرهکلیدیاینتیمدرمسیر
موفقیتهایبزرگاینسالهابود.احتمالداردحسینیکهبهمنامسالوارد
 ۴۰سالگیمیشود،درطولفصلجایشرادرترکیباصلیبهخریدهای
جدیدکادرفنیبدهد.حسینیفصلگذشتهازرحمتیعبورکردوبا۴۹۲
بازی تبدیل شد به رکورددار بازی در تاریخ لیگ برتر .کاپیتان ،حاال در
گ فاصله
این فصل فقط هشت بازی تا رسیدن به رکورد ۵۰۰بازی در لی 
داردوحتیمیتوانداولینگلزن ۴۰سالهتاریخلیگبرترهملقببگیرد.
سیدجالل فعال در لیگ قهرمانان آسیا با گلزنی در  ۳۹سالگی رکورددار
استوامسالمیتواندرکوردجدیدیرادرکارنامهپرافتخارفوتبالیاشثبت
کندوامیدوارباشدکهدهمینقهرمانیاشدرلیگبرترراجشنبگیرد.

نبردغربوشرقبرای
چهارمینقهرمانیقارهکهن!
طی روزهــای سه شنبه و چهارشنبه دو دیدار
مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا برگزار
و چهره فینالیست هــای فصل  2021این
مسابقات مشخص شد .ابتدا دو تیم عربستانی
به مصاف هم رفتند و این بازی جنجالی که یک
اخراجی از النصر داشت در نهایت با پیروزی 2
بر یک الهالل به پایان رسید تا آبی های ریاض
فینالیست شوند .این هشتمین باری است که
الهالل عربستان به فینال مسابقات باشگاهی
قهرمانی آسیا می رسد و در هفت دوره قبلی سه
بار قهرمان شده و چهار بار هم به نایب قهرمانی
رسیده اســت .در دومین دیــدار مرحله نیمه
نهایی ،امروز دو تیم کره ای اولسان هیوندای
و پوهانگ استیلرز به مصاف هم رفتند که این
دیدار در وقت قانونی و اضافه با نتیجه مساوی
یک -یک به پایان رسید و در ضربات پنالتی
پوهانگ با نتیجه  5بر  4اولسان را شکست داد
تا برای چهارمین بار در تاریخ این بازی ها به
فینال لیگ قهرمانان آسیا برسد .این تیم پیش
از این سه بار به فینال رسیده و هر سه بار هم
قهرمان شده که آخرین بار آن در فصل 2009
بوده است .دیــدار فینال لیگ قهرمانان آسیا
 ۲۰۲۱روز سه شنبه دوم آذر برگزار میشود و
نکته جالب توجه نبرد دو تیم غرب و شرق آسیا
برای کسب چهارمین قهرمانی قاره کهن است.

در حساس ترین بازی شب گذشته استقالل
در خانه میزبان تیم تــازه وارد هــوادار بود که
این بازی در نهایت با نتیجه یک-صفر به اتمام
رسید .این سیزدهمین برد استقالل در هفته
های نخست ادوار لیگ برتر بود .در  20دوره
گذشته لیگ برتر استقالل  12بار با برد استارت
زده بود و در کنار این بردها شش تساوی و تنها
دو شکست حاصل کار آبی ها در هفته نخست
لیگ برتر بوده است .در این بازی گابریله پین
دستیار مجیدی و کوین یامگا هافبک جدید تیم
فوتبال استقالل به دلیل آماده نشدن ضمانت
بانکی تیم شان را همراهی نکردند .استقالل
در اولین بــازی فصل با ترکیب سیدحسین
حسینی ،ســیــاوش یــزدانــی ،محمدحسین
مرادمند ،محمد دانشگر ،آرش رضاوند ،زبیر
نیک نــفــس ،وری ــا غــفــوری ،جعفر سلمانی،
سبحان خاقانی ،امیرحسین حسینزاده و
ارسالن مطهری به مصاف تیم فوتبال هوادار
رفــت .در دقیقه  56بــازی داور بعد از خطای

قرارداد کارگزار  500میلیاردی
و استقالل قطعی شد  
کارگزارجدیدباشگاهاستقاللباقراردادی500میلیاردیمشخص
شد.طیقراردادیمیانمدیرعاملباشگاهاستقاللوشرکتایده
پرورانتبلیغ،اینشرکتبهعنوانکارگزاررسمیباشگاهاستقالل
معرفی شد .طبق این قــرارداد ،کف تعهد کارگزار در فصل جاری
 ۵۰۰میلیاردتوماناستودرصورتافزایشدرآمدکارگزار،باشگاه
از این درآمدها سهم باالیی خواهد برد .گفتنی است ۱۵۰میلیارد
تومانازتعهدکارگزارمربوطبهتبلیغاتمحیطیبازیهایخانگی
باشگاهاستقاللاست.اینگرانترینقراردادکارگزاریبینباشگاه
های ایران و یک شرکت است و اگر همه تعهدات مالی محقق شود،
بسیاریازمشکالتاستقاللبهشکلریشهایحلخواهدشد.

ویژه

الهالل -پوهانگ فینالیست های
فصل  2021لیگ قهرمانان آسیا

دروازه بان هوادار روی ارسالن مطهری نقطه
پنالتی را نشان داد و وریا غفوری پشت این توپ
ایستاد و ضربه اش را وارد دروازه کرد اما کوپال
ناظمی دستور به تکرار این ضربه داد و در تکرار
این پنالتی ،مسلم حق شناس ضربه وریا غفوری
را مهار کرد .سه دقیقه بعد استقالل مزد برتری
خودش در نیمه دوم را گرفت و جعفر سلمانی
توانست اولین گل استقالل در فصل جدید و
البته اولین گل خودش با پیراهن آبی ها را به
ثمر برساند و با همین تک گل شروع لیگ بیست
و یکم برای فرهاد و شاگردانش شیرین شود.
گل گهر  - 4تراکتور یک
گل ها :پورعلی( ،)13صادقی ( 16و  )38و
تبریزی ( )21برای گل گهر و عباس زاده ()86
برای تراکتور
استقالل  – 1هوادار صفر
گل :جعفر سلمانی ()59
صنعت نفت صفر  -ذوب آهن 1
گل :عارف رستمی

مهدیمهدویکیاسرمربیتیمملیفوتبالزیر۲۳
سال،اسامیبازیکناندعوتشدهبهاردویاینتیم
را اعالم کرد .نکته لیست اعالم شده برای تیم امید
دعوتنشدنازبازیکنانپرسپولیسوحضورچهار
بازیکن از استقالل و سه بازیکن از پیکان در بین
دعوت شدگان است که این امکان و اجازه قانونی
را به این دو باشگاه می دهد تا درخواست تعویق
دیدارهایباشگاهیشانرابهسازمانلیگبدهند
چرا که طبق قانون هر باشگاهی که سه یا بیشتر از
سه ملی پوش داشته باشد ،دیدارش به تعویق می
افتد .البته فعال مشخص نیست باشگاه استقالل
می خواهد از این تبصره قانونی استفاده کند یا نه
اما پیکان درخواستش را ارائه کرده و سازمان لیگ
همقولهمکاریدادهاست.استقاللدرهفتهدوم
لیگباذوبآهناصفهانبازیدارد.

اخبار

طارمی ،کابوس غولهای اروپایی
دریبل موفق و  58درصد پاس سالم را به ثبت رساند تا
نشان دهد با این که گل نزده ولی برای پورتو فوق العاده
کار کرده است .او در پنج دوئل روی زمین ،موفق شد
دو بار مدافع روبهروی خود را بردارد و در نبردهای
هوایی از شش دوئل ،سه بار توپ را از آن خود کرد و
ضربه دقیق به توپ زد .مهاجم پورتو در این مسابقه
 12بار توپ از دست داد ولی توانست در کار دفاعی
نیز به تیمش کمک کند .او یک بار توپ را دفع کرد
تا خطر از دروازه پورتو دور شود .دو بار دیگر نیز توپ
بازیکنان میالن را قطع کرد تا حمالت روسونری با
شکست مواجه شود .اگر نقشه حرارتی مهدی طارمی
در بازی مقابل میالن را مشاهده کنید ،او در همه جای خط
حمله حضور داشت و نقش مثبتی در فاز تهاجمی پورتو ایفا
کرد .طارمی بازی به بازی کامل تر و پخته تر می شود و بدون
شک با ادامه این روند او می تواند نامش را به عنوان بهترین
مهاجم تاریخ ایران جاودانه کند.

تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ زنان ایران با برتری برابر امارات توانست
به فینال رقابتهای دبی راه یابد .این رقابتها با حضور  ۱۰تیم معتبر از
کشورهای صاحب نام از ۲۵مهر تا اول آبان در حال برگزاری است .حضور
تیمهایملیاسکیتهاکیروییخزنانومرداندراینمسابقاتدرراستای
آمادهسازیملیپوشانبهمنظوراعزامبهمسابقاتجامجهانیقرقیزستان
است .مسابقات جهانی قرقیزستان اسفند  ۱۴۰۰برگزار میشود .تیم
ملی اسکیت هاکی روی یخ زنان در دومین روز از مسابقات باشگاهی دبی

پرسپولیس بدون سهمیه
در تیم مهدوی کیا!

محمد انصاری مدافع سابق پرسپولیس و تیم ملی که هم اکنون بازیکن تیم مس رفسنجان
است،دربازیتیمشمقابلسپاهانازهفتهنخستلیگبیستویکمدچارمصدومیتشد.
پسازپایانبازیمحمدربیعیسرمربیمساعالمکردکهبهاحتمالزیادمصدومیت
انصاری پارگی ربــاط صلیبی اســت .البته پیش از این و زمانی که انصاری در
پرسپولیسبازیمیکردهمدوباردچارمصدومیتشدیدشدهبودورباطصلیبی
پارهکردهبودکههمانمصدومیتهمباعثشدازپازلتاکتیکیتیمویحییگل
محمدی خارج شود .محمد انصاری ابتدا در تاریخ نوزدهم آبان ۹۷در فینال
لیگقهرمانانآسیادچارپارگیرباطصلیبیشدوادامهفصلراازدستداد.
او پس از مصدومیت و دوری از بازیها ،در آستانه بازگشت به ترکیب دوباره در
خرداد 99دچارمصدومیترباطصلیبیشدوسرانجامدرتاریخ ۲۷اسفند۹۹
قرارداد خود را با پرسپولیس فسخ کرد .حاال در صورت قطعی شدن مصدومیت
رباطصلیبیاینبازیکن،انصاریدرپارگیرباطصلیبیهتتریکخواهدکرد.

ادامه درخشش مهاجم ایرانی در قاره سبز

گروه ورزش /در هفته سوم رقابت های لیگ قهرمانان اروپا پورتو با مهدی
طارمی میزبان میالن بود و این بازی برتری یک بر صفر پورتو را در پی داشت.
در این بازی طارمی  84دقیقه در ترکیب پورتو بود و هر چند که گل نزد اما
یکی از بهترین های تیمش بود و تک گل سه امتیازی پورتو نیز روی پاس
ستاره ایرانی به ثمر رسید .اکنون در جدول این گروه ،لیورپول با سه بازی ،
 3برد و 9امتیاز در صدر جدول قرار دارد و تیمهای اتلتیکومادرید با 4امتیاز
و پورتو با 4امتیاز در ردههای دوم و سوم جای گرفتهاند .میالن با صفر امتیاز
در قعر جدول این گروه قرار دارد و باید دید در سه بازی بعدی چه نتیجهای
کسب خواهد کرد .در پایان بازی نیز طارمی به عنوان بهترین بازیکن میدان
انتخابشد.ایندوازدهمینتجربهاودرلیگقهرماناناروپابود.طارمی۸۰
دقیقه در ترکیب پورتو قرار داشت و این پنجمین حضور او در ترکیب اصلی
تیمشدرمعتبرترینمسابقاتباشگاهیبود.البتهستارهفوتبالکشورمان
با بدشانس نتوانست تعداد گل های خود در معتبرترین مسابقات باشگاهی
جهان را به عدد  4برساند .طارمی در لیگ قهرمانان اروپا تا کنون سه گل به
ثمر رسانده که یکی از آن ها سوپرگل او به چلسی بوده است .طارمی در بازی
مقابل میالن ،آمار یک پاس گل ،سه پاس کلیدی ،چهار شوت به دروازه ،یک

سوژه

هت تریک یک پرسپولیسی در پارگی رباط صلیبی!

فوتبال خارجی

صعوداسکیت
هاکیروییخ
زنانبهفینال
رقابتهایامارات

کمیتهوضعیتبازیکنان12رایمربوطبهشکایات
مختلف را صادر کرد .در یک فقره در شکایت رضا
اسدی بازیکن پرسپولیس از باشگاه تراکتور به
دلیلمطالبهوجهبهمبلغ 13میلیاردریال،تراکتور
به پرداخت هشت میلیارد و  212میلیون و 500
هــزار ریــال در حق اســدی و همچنین پرداخت
هزینه دادرسی محکوم شد .همچنین در شکایت
غالمرضا گنجی از امین قاسمی نژاد درخصوص
مطالبهوجه،ازسویکمیتهوضعیتبازیکنانقرار
رددعواصادرشد.

بهمصافروسیهواماراترفت.ملیپوشاندرنخستیندیداربانتیجه ۴بر
یک مغلوب روسیه شدند اما دومین دیدار خود را با برتری  4بر صفر برابر
اماراتبهپایانرساندندودرنهایتبهفینالاینرقابتهاراهیافتند.دختران
اسکیتهاکیایرانامروزدرپیستیخدبیمالدرمرحلهنهاییبهمصاف
روسیهمیروندتاتکلیفقهرماناینمسابقاتمشخصشود.تیمملیمردان
نیز برای کسب رتبه پنجم یا ششم با امارات دیدار خواهند داشت .تیم ملی
مردانتاکنونبرابرتیمهایروسیهوآلاستارز،تنبهشکستدادهاست.

دبیر:رفیقبازیکردمیانهدرنروژنتیجه
گرفتیم
علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در واکنش به برکناری
غالمرضامحمدیازسرمربیگریتیمملیکشتیآزادوبیاناین
انتقادکهپژماندرستکاربهخاطررفاقتبا دبیر ،سرمربیتیمملی
شده ،میگوید« :غالم محمدی عزیز ماست اما مربیگری مانند
دو امدادی است .محمدی  ۲۰سال زحمت کشید و از او تشکر
میکنم.چهرفیقبازیکردهباشمیانه،اینموضوعخودشرادر
نتایجتیمملینشانداد.درستکارانتخابدرستیبودوخیلیها
بعدازمسابقاتقبولکردند».

غیبتکاپیتانصمددرترکیبمهرام
نخستین بازی از گروه ب رقابتهای لیگ برتر بسکتبال مردان
دیروزبیندوتیممهرامتهرانوفوالدسپاهاناصفهانبرگزارشد.
ازنکاتقابلتوجهاینبازیغیبتصمدنیکخوا هبهرامیکاپیتان
تیممهرامتهرانبودتاشاگردانهاشمی،بدوندراختیارداشتن
ستارهخود،فصلجدیدلیگراآغازکنند.صمدنیکخواهبهرامی
کههماکنوندرآمریکاحضوردارد،بهنظرمیرسدبعدازماهژانویه
بهایرانخواهدآمدتامهرامیهاراازاواسطلیگهمراهیکند.

برگزاریلیگهایوالیبالباقوانینجدید
فدراسیون جهانی والیبال در سال  ۲۰۲۱با توجه به شرایط
پاندمی کرونا تغییرات کوچکی را در قوانین برگزاری مسابقات
والیبال اعمال کرد .بر اساس اعالم سازمان لیگ فدراسیون
والیبال ،لیگهای برتر مردان و زنان ایران در سال 1400نیز با
جدیدترینتغییراتواصالحاتقوانینداوریبرگزارخواهدشد
تامسابقاتداخلیوالیبالنیزمطابقباآخریناستانداردهایدنیا
برگزارشود.ازجملهاینتغییراتمیتوانبهحذفمنطقهجریمه،
رفتن بازیکن به رختکن پس از اخراج ،حذف تکنیکال تایم اوت،
ایجادامکانکاپیتانشدنلیبروو...اشارهکرد.

