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آفساید

گزارش

گل به خودی اسکوچیچ
طارمی و فدراسیون!

تیم ملی المپیک در تاجیکستان
ملیپوشان ایران که پنجشنبه با پرواز اختصاصی از
تهران عازم تاجیکستان شده بودند ،ساعاتی قبل به
شهر دوشنبه رسیدند .تیم ملی فوتبال زیر  ۲۳سال
ایران در گروه Bبا تیم های نپال ،تاجیکستان و لبنان
همگروه است .گفتنی است ،از کادر فنی به همراه
بازیکنان پیش از خروج از فرودگاه ،تست PCRگرفته
شده و تا اعالم نتایج ،بازیکنان در قرنطینه هستند.

گل اللهیار نامزد بهترین گل هفته
اروپا
تیم فوتبال زوری ــای اوکــرایــن در رقابت هــای لیگ
کنفرانس اروپا به مصاف تیم زسکای صوفیه رفت و با
نتیجهیکبرصفربهپیروزیرسید.اللهیارصیادمنش
مهاجم ایرانی زوریا برای تیمش در این بازی خوش
درخشید و گل پیروزی بخش زوریا را به زیبایی به ثمر
رساند.سایتیوفا دیروزنامزدهایکسبعنوانبهترین
گل هفته در رقابت های لیگ کنفرانس اروپا را معرفی
کردکهگلصیادمنشهمنامزدشد.

اســتقالل و  ۲۵پنالتی از دست رفته!
وریا غفوری در دیدار برابر هوادار ،بیست و پنجمین
پنالتی از دست رفته استقالل در تاریخ لیگ برتر را به
ثبترساند.پنالتیازدسترفتهوریا،صدمینپنالتی
بود که استقالل در تاریخ رقابت های لیگ برتر به
دست می آورد .آبی پوشان در طول ۲۰دوره گذشته
از این رقابت ها ۹۹ ،بار موفق به کسب ضربه پنالتی
شدهبودندکهپنالتیوریابرابرهوادار،پنالتیشماره
 ۱۰۰استقالل بود که برای آن ها خوش یمن نبود و
ازدسترفت.

گل الهالل به پرسپولیس در بین
برترینها
باپایاندیدارهایمرحلهیکچهارمنهاییونیمهنهایی
لیگقهرمانانآسیا،کنفدراسیونفوتبالآسیاپنجگل
نامزد بهترین گل هفته قاره کهن را معرفی کرد .گل
سالم الدوساری ،مهاجم تیم ملی عربستان و باشگاه
الهاللبهتیمپرسپولیسکهبهزیباییازپشتمحوطه
جریمهزدهشدنیزدربیناینپنجگلقراردارد.

فوالد یک  -پرسپولیس 3

شروع مقتدرانه قهرمان در فوالد آره نا
هادی /شب گذشته آخرین دیدار هفته نخست
لیگ بیست و یکم در ورزشگاه فوالد آره نا بین
فوالد خوزستان و پرسپولیس برگزار شد .این
دیدار که قرار بود  27مهر ماه برگزار شود ،به
دلیل حضور پرسپولیس در مرحله یک چهارم
نهایی لیگ قهرمانان آسیا و دیدارش با الهالل
عربستان به تعویق افتاد و سرخ پوشان پس از
شکست مقابل نماینده عربستان روز گذشته
نخستین دیدارشان را در فصل جدید انجام
دادند .تقابل قهرمان لیگ و جام حذفی فصل
گذشته که تداعی گر دیدار سوپرجام بود ،در
حالی برگزار شد که سرخ پوشان پایتخت به
دلیل حذف از آسیا شرایط روحــی مناسبی
نداشتند و شاید برای همین بود که در نیمه
نخست بازی دلچسبی را ندیدیم .یحیی گل
محمدی بر خالف اخباری که پیش از این بازی
به گوش می رسید تقریبا همه بازیکنان اصلی
اش را در اختیار داشت و تیمش را با ترکیب

حامد لک ،فرشاد فرجی ،سید جالل حسینی،
مهدی شیری ،وحید امــیــری ،رضــا اســدی،
احسان پهلوان ،امید عالیشاه ،میالد سرلک،
مهدی ترابی و مهدی عبدی به میدان فرستاد.
در تیم مقابل هم عبدا ...ویسی که جای نکونام
را روی نیمکت گرفته بود ،به ترکیب اصلی
فوالد در فصل گذشته اعتماد کرد اما به نظر
می رسید او هم احتیاط را چاشنی کارش کرده
بود تا در نخستین بازی لیگ حداقل امتیاز را
بگیرد ،به خصوص این که فوالد در دو سال
گذشته در ورزشگاه فوالد آرهنا نباخته بود.
***
نیمه دوم یک بازی کامال متفاوت از دو تیم را
شاهد بودیم .ترابی با فرار از کمند یارگیری
فــوالدی ها آزادی عمل بیشتری پیدا کرد و
همین مسئله به تهاجمی تر شــدن ســرخ ها
منجر شد و نتیجه تداوم حمالت ،گل اول را
در دقیقه  61بازی توسط رضا اسدی ،خرید

اختالف مالی بیرانوند و باشگاه پرتغالی
علیرضابیرانوند،سنگربانشمارهیکتیمملیکهدرفصلپیشرودر
تیم فوتبال بوایشتای پرتغال بازی می کند ،به تازگی مشکالتی از نظر
مالی با مسئوالن این باشگاه پیدا کرده است .این بازیکن از بدو ورود به
اینتیمهیچدریافتینداشتهوهمینمسئلهباعثشد،نشستیرابامسئوالن
بوایشتا برگزار کند .همین مسائل باعث شد تا شایعات درباره جدایی بیرانوند از
این تیم پرتغالی مطرح شود اما او به تازگی جای خود را در این تیم پیدا کرده است و
به همین دلیل قصد جدایی از باشگاه فعلی را ندارد .سنگربان اول تیم ملی فوتبال
کشورمان در آخرین نشستی که با مسئوالن این باشگاه داشت ،از آن ها خواست به
وضعیتمالیقراردادویرسیدگیشودکهمسئوالنبوایشتانیزبهویاعالمکردند
بهزودیمطالباتویراپرداختمیکنند.گفتنیاستنحوهپرداختهادرفوتبال
پرتغالازنظرمالیبیشباهتبهفوتبالکشورماننیستوبعضیباشگاههاممکن
است چندین ماه مطالبات بازیکنان و کادر فنی تیم های خود را پرداخت نکنند.

گزارش

پدیده با جنجال و حاشیه در هفته
دوم لیگ برتر!
گروهورزش/هفتهدومرقابتهایلیگبرترفوتبال
کشور از فردا با برگزاری دو بازی به طور همزمان و
از ساعت  16آغاز می شود .در یکی از این بازی ها
نفتمسجدسلیمانمیزبانسپاهانیاستکهلیگ
را با یک برد خوب مقابل مس رفسنجان آغاز کرده و
در همین ابتدای کار برای دیگر مدعیان لیگ برتر
خط و نشان کشیده است.در دیگر بازی فردا ،مس
رفسنجان میزبان پدیده است .رفسنجانی ها که در
اولین بازی خود در لیگ بازنده بوده اند ،در خانه به
دنبال دشت اول خواهند بود .در سوی مقابل پدیده
هم بعد از تساوی خانگی مقابل آلومینیوم ،بدش
نمیآیداولینبردخوددرلیگبیستویکمراکسب
کند .فصل جدید لیگ برتر بــرای شهر خــودرو در
شرایطیآغازشدکهمشکالتعدیدهمالیوشکایت
استفان کوزین ،دامان این تیم را گرفته بود ،هر چند
کهبهسختیرضامهاجریوشاگردانشازبازیاول
توانستندامتیازبهدستآورندتالیگرابدونشکست
به رغم شرایط بحرانی آغاز کنند اما در آستانه هفته
دوم لیگ برتر تمرین ریکاوری پدیده بهرغم حضور
بازیکنانتیمدرمجموعهورزشیامامرضا(ع)برگزار
نشدوبازیکنانحاضربهتمریننشدندومعلومنیست
این شرایط تا کی قرار است ادامه داشته باشد .پنج
شنبه نیز بازیکنان شهر خودرو در اقدامی هماهنگ
بیانیهای هفت بندی را در صفحات شخصی خود در
اینستاگرام منتشر کردند و به اوضاع و شرایط تیم
خود واکنش نشان دادند و همچنین برای مدیران
باشگاهتاشنبه(اولآبان)ضرباالجلتعیینکردند
کهمشکالتمالیباشگاهراحلوفصلکنند.

جدید گل محمدی به ارمغان آورد که با یک
پرش بلند و ضربه سر دقیق آن را به ثمر رساند.
پرسپولیس که انگار از یک فشار شدید رها
شده بــود ،بــرای زدن گل های بیشتر یورش
برد و دقیقه  72حامد پاکدل دیگر تازه وارد
سرخ ها به همان شکل گل اول ،دروازه فوالد
را باز کرد .حاال نوبت فوالدی ها بود تا جبران
مافات کنند که با نفوذ مهاجم این تیم و خطای
مدافع پرسپولیس داور پنالتی گرفت و پریرا
دقیقه  77توپ را به تور دوخت 7 .دقیقه پس
از این گل بود که با ضد حمله پرسپولیس،
وحید امیری توپ را در موقعیت تک به تک به
عیسی آل کثیر رساند تا در دقیقه  84سومین
گل سرخ پوشان پایتخت را به ثمر برساند.
این نتیجه تا پایان باقی ماند تا قهرمان لیگ با
وجود حذف از آسیا لیگ را مقتدرانه آغاز کند
و به خاطر تفاضل گل بهتر صدرنشین هفته
نخست شود.

انتقاد رسانه روسی از سردارآزمون
سایت«چمپیونات»روسیهدرگزارشیبهنقدعملکردسردارآزمونمهاجمایرانی
زنیتسنپترزبورگدرلیگقهرماناناروپاپرداخت.اینرسانهنوشت:آزموندر
لیگ قهرمانان اروپا نشان داد برای زنیت فایده ای نداشته است و با این عملکرد
ضعیف باید رفتن به بوندسلیگا را فراموش کند .آخرین باری که آزمون برای
زنیت گلزنی کرده به دو ماه قبل برمی گردد .او در لیگ قهرمانان اروپای
امسال در مدت اندکی که در ترکیب زنیت بوده به دلیل نداشتن آمادگی
نتوانستهاستمفیدظاهرشودوتاکنوننتوانستههیچگلیبزندوهیچپاس
گلی هم نداده است البته افت آزمون در لیگ قهرمانان اروپا را می توان به
دودلیلدانست.دلیلاولتغییرتاکتیکخطحملهزنیتبودهاست.دلیل
دوم می تواند خستگی آزمون از فضای زنیت باشد .او در تابستان گذشته به
دنبال جدایی از تیم بود ولی زنیت به دلیل پیدا نکردن جانشین مناسب ،به
این بازیکن اجازه رفتن نداد و آزمون مجبور شد در تیم بماند.

منهای فوتبال

محور آغاز لیگ سیوپنجم والیبال با چاشنی میزبانی شهرستانیها

نهایت هیجان با داربیخودروسازان
سارا اصالنی /هیجان بار دیگر به اوج میرسد؛ این بار اما در سیوپنجمین
دوره لیگ برتر والیبال .رقابتی که سال گذشته به دلیل شیوع کرونا با
محدودیتهای خاصی از جمله حضور نیافتن تماشاگران برگزار شد
و البته متمرکز شدن شیوه برگزاری هم مزید بر علت شد تا تهران تنها
میزبانحفاظتشدهلیگسیوچهارمباشد.مسابقاتیکهفوالدسیرجان
ایرانیان،کاپقهرمانیاشرابهخانهبردتاسیوپنجمیندورهمسابقاتبار
دیگر به شیوه رفت و برگشت برگزار شود .جام «سردار دلها» درحالی با
حضور  14تیم از فردا کار خود را آغاز میکند که تهران(دو دیدار) ،ارومیه،
اصفهان ،آمل ،ورامین و یزد میزبانان هفته اول هستند .لیگ برتر والیبال
درسیوپنجمیندورهخود،بازهمدرشرایطکروناییبرگزارخواهدشداما
با توجه به واکسیناسیون 60درصدی در کشور ،این احتمال وجود دارد که
با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا ،اجازه حضور چنددرصدی تماشاگران

صادرشود.اتفاقیکهدرصورتوقوع،باردیگرشورونشاطرادرسالنهای
والیبال زنده خواهد کرد .جدال خودروسازان در تهران اما مهم ترین
بازیهای هفته نخست مسابقات است .جایی که پیکان پیمان اکبری و
سایپای ناصر شهنازی با کارنامهای پر از افتخارات ریز و درشت برای کسب
نخستین پیروزی در لیگ ،مقابل هم صفآرایی میکنند .فوالد سیرجان
مدافع عنوان قهرمانی در هفته نخست ،میزبان آذرباتری ارومیه در سالن
فدراسیون والیبال است .تیمهای پاس گرگان و مس رفسنجان که امسال
نخستینحضور خود در لیگ برتر را تجربه خواهند کرد ،به عنوان قهرمان و
نایبقهرمانلیگدستهیکسال،99دراولینمسابقهمهماننمایندگان
آمل و اصفهان خواهند بود .امسال هدایت تیمهای فوالد مبارکه اصفهان و
لبنیات هراز آمل را مربیان با تجربهای همچون رحمان محمدیراد و بهروز
عطایی بر عهده دارند و تقابل این تیمها با حریفان تازه وارد به لیگ برتر،
حتما از جذابیتهای هفته نخست رقابتها خواهد بود .تیم شهرداری
ارومیه هم در هفته نخست لیگ برتر امسال با هدایت رضا تندروان به
مصاف راهیاب ملل مریوان خواهد رفت .تندروان که سال گذشته
با نماینده سیرجان قهرمان لیگ برتر شد ،امسال برای اثبات
تواناییاش به میدان میرود.
▪برنامه هفته اول:

سایپای تهران – پیکان تهران؛ تهران ،ساعت 15
شهرداری ارومیه – راهیاب ملل مریوان؛ ارومیه ،ساعت 16
فوالد مبارکه سپاهان – مس رفسنجان؛ اصفهان ،ساعت 16
لبنیات هراز آمل – پاس گرگان؛ آمل ،ساعت 16
شهرداری ورامین – هورسان رامسر؛ ورامین ،ساعت 16
شهداب یزد – شهرداری گنبد؛ یزد ،ساعت 16
فوالد سیرجان ایرانیان – آذرباتری ارومیه؛ تهران ،ساعت 18

گروه ورزش /در روزهای تعطیلی بازی های ملی،
جنگ لفظی مهدی طارمی و اسکوچیچ به سوژه داغ
این روزهــای فوتبال ایــران تبدیل شده است .بعد از
انتقاداسکوچیچازتاکتیکناپذیریبازیکنانایرانی،
مهدی طارمی در یک پست انتقادی به تمجید از
بازیکنانایرانیپرداختوبانقضادعایسرمربیتیم
ملینوشت«:بایدعرضکنمبازیکنانایرانیعالوهبر
تکنیکفردیوجنگندگیو...ازلحاظدانشفوتبال
و تاکتیک خیلی درک باالیی دارند ولی متأسفانه
مشکالت جایی دیگر است».مسلما در ایجاد این
حاشیه کامال خودساخته آن هم در شرایطی که
تیمملیبهآرامشنیازدارد،نقشسرمربیتیمملی
بسیار پررنگ است .وظیفه یک سرمربی در درجه اول
روحیه دادن به بازیکنان خودش است و همه مربیان بزرگ جهان بر
همین اساس تحت هر شرایطی از شاگردان خود تعریف و تمجید می
کنندوحتیدرصورتشکستنیزمسئولیتآنرابرعهدهمیگیرندتاازبار
انتقاداترویشانههایبازیکنانخودکمکنندامااسکوچیچرویهایکامال
متفاوترادرپیشگرفتهوچهنیازیاستزمانیکهتیمدرحالنتیجهگرفتن
است،بهانتقادازتاکتیکپذیریبازیکنانبپردازدکهبهنوعیگلبهخودیاست!
حاال میتوان به وضوح ادعا کرد که شایعات
ماههای گذشته دربــاره اختالف میان سرمربی
تیم ملی و برخی از بازیکنان تیم ملی که به گفته
شاهدانماجرابهدودستهتقسیمشدهاند،صحت
داردونمیتوانبهاتکاینتایجدرخشانتیمملیدر
بازیهایگذشته،چشمهارارویمشکالتبستو
بهپیشرفتچراکهدیریازودایناختالف،تیم
ملیراازپادرخواهدآورد!درکناراینمسئله،
نبایدازنقشمنفعلفدراسیونفوتبالهمبه
سادگیعبورکردکهنتوانستهاوضاعمناسب
وپر آرامشی را در تیمملی حاکمکند وحتی
رئیس فدراسیون هم موازی با این حاشیه
ســازی ها با استفاده از واژه هایی مثل
خوبان عالم و نفس حق ،خودش هم در
حاشیهسازیکمنگذاشتهاست!اکنون
کهتیمملیدرمرحلهنهاییانتخابیجام
جهانی به آرامش نیاز دارد ،این اتفاقات
و حاشیه ســازی ها می تواند عملکرد
تیم ملی را در بازی های حساس تحت
الشعاعقراردهد.

واکنش آذری جهرمی
به مدیرعاملیاش در پرسپولیس
در روزهای اخیر نام افراد مختلفی برای نشستن روی صندلی
مدیرعاملیپرسپولیسمطرحوازافرادیمانندسعیدآذرییاآذری
جهرمینامبردهشدهاستکهسعیدآذریاینخبرراتکذیبکردو
آذریجهرمیهمبهاینشایعهواکنشنشانداد.آذریجهرمی
در این باره در صفحه شخصی خود به سه نکته اشــاره کرد:
نکتهاول:مذاکرهیاحتیپیشنهادیبرایحضورمدرفوتبال،
مطرح نشده است .نکته دوم :مدیریت در فوتبال ،یک موضوع
تخصصیاست.همعلمخاصخودشرانیازداردوهمتجربه.
بندهازتجربهاینکارمهمبهرهاینبردهام.در آخراینکهبرای
بندههمانعنوانهواداریپرسپولیس،افتخاربزرگیاست.

فوتبال جهان

نیوکمپ میزبان بازی بزرگ اسپانیا

الکالسیکوی بدون مسی
گروه ورزش/فردا(یک شنبه) از ساعت17:45
نیوکمپ میزبان ال کالسیکوی شماره 280
خواهد بود؛ دیــداری که بعد از سال ها در آن نه
خبری از کریس رونالدو است و نه لیونل مسی.
با این حال غیبت این دو فوق ستاره هیچ چیز
از حساسیت های بــازی بــزرگ اللیگا کم نمی
کند .این بــازی عــاوه بر نبود مسی و رونالدو،
یک تفاوت دیگر هم با ال کالسیکوهای قبلی
دارد .معموال بارسلونا و رئال در حالی مقابل هم
قــرار می گرفتند که یکی از تیم ها صدرنشین
بود و دیگری هم به فاصله اندک در رتبه
دوم قرار داشت اما حاال رئال دوم است
و بارسلونا در رتبه هفتم جــدول قرار
دارد .بارسلونا در مسابقه ابتدای هفته
خود برابر والنسیا یک پیروزی
روحیهبخش به دست آورد
و موفق شد با نتیجه 1-3
ایــن تیم را شکست دهد.
شاگردان رونالد کومان
در لیگ قهرمانان اروپا
نیز موفق به شکست
دیناموکیف شدند تا
کمی اوضــاع خود
را در این مسابقات
بهبود ببخشند.
کومانامیدواراست
حـــــــــاال
با برد در ال کالسیکو اعتماد هواداران

و مسئوالن باشگاه بارسلونا را جلب کند .امید
اول آبی اناری ها در این بازی آنسو فاتی ،ستاره
 18ساله بارسایی جانشین مسی اســت .او
امیدوار است با درخشش در ال کالسیکو یک
برد ارزشمند را برای تیمش به ارمغان بیاورد.
در سوی مقابل ،رئال با خط هافبک قدرتمند و
ستاره ای به نام بنزما در خط حمله پا به نیوکمپ
خواهد گذاشت .بی تردید خط هافبک رئال
مادریدهنوزازبارسلوناقدرتمندتراستواینمی
تواند کلید مسابقه ال کالسیکو باشد .در واقع
عجیب نخواهد بود که رونالد
کومان در مسابقه یک شنبه
از بازیکنان بیشتری در خط
هافبک خــود استفاده
کــنــد تــا در ایــن
زمینه،شرایط
را بــه تعادل
بـــرســـانـــد.
در غــیــاب
رونـــالـــدو و
مسی،اینبار
ممفیس دیپای،
آنــســو فــاتــی ،کریم
بنزما و وینیسیوس
چهرههای شاخص این
بازیخواهندبود.

