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آفساید

کارسختآزمونبرایآقایگلی

فقط  ۷گل در هفته هفمت

با اتمام بازی های هفته شانزدهم لیگ برتر روسیه،
سازمان لیگ این کشور به معرفی بهترین گلزنان
لیگ تا این جای رقابت ها پرداخت.سردار آزمون
ستاره تیم ملی کشورمان که در این هفته بعد از
دوری دو هفته ای به دلیل مصدومیت به ترکیب
زنیت برگشت ،عملکرد ضعیفی داشت و نتوانست
گلزنیکند.آزموناکنونبازدن 7گلدرردهچهارم
قرارداردوبابهترینگلزنلیگروسیهکه 13گلبه
ثمررسانده 6گلفاصلهدارد.کارستارهایرانیبرای
دفاعازجایزهآقایگلیاشدراینفصلسختشد.

همه اتفاقات هفته هفمت
علیه استقالل
گروه ورزش /هفته هفتم مسابقات لیگ برتر روز گذشته با انجام سه دیدار باقی مانده
پیگیری شد و به پایان رسید و شاهد هفته ای کم گل و نمایش نه چندان جالب از سوی
دیگر تیم های لیگ برتری بودیم .نگاهی به نتایج به دست آمده در روز نخست نشان می
دهدکهفقرگلبیدادمیکندوتنها 7گلدرپنجبازیبرگزارشدهثبتشدهاست.معموال
ایناتفاقدرنیمفصلدومرخمیدهدکهبهقولمرحوممحمودیاوریمربیفقیدفوتبال
ایران ،دروازه ها کوچک تر می شود .اما در دو سه هفته اخیر بازی های لیگ کم گل بوده
و مشخص نیست نبود مهاجم گلزن یا فقرهافبک بازی ساز عامل اصلی است یا کار تیم
ها در دفاع اصولی تر شده یا این که زمین بازی ها برای ارائه برنامه های تاکتیکی تیم ها
مناسب نیست .روز گذشته هم مثل روز نخست دیدارهای هفته هفتم ،شاهد فقر گل و
گلزنبودیموهرسهدیداردیروزباتساویبدونگلبهپایانرسید.تیمپدیدهمشهدکهحال
وروزخوبیندارددرخانهپذیرایفجرسپاسیبودامازورشبهاینتیمتازهواردنرسیدوبا
تساویبدونگلمتوقفشدتاکاکوهایکامتیازباارزشازمشهدسوغاتببرند.دراراک
تیمرسولخطیبیکهکنارتیمهایگلگهرواستقالل،تیمهایبدونباختلیگاست
میزبانتیمذوبآهنبودودرتقابلسرمربیاناستقاللیوپرسپولیسی،تارتاریکامتیازبا
ارزشازخطیبیگرفت.البتهباوجودتساویبدونگلاراکیها،آلومینیومبا  13امتیازو
بهدلیلتفاضلگلبهترنسبتبهاستقاللبهردهچهارمصعودکردوجایآبیهاراگرفتو
استقاللبهردهپنجمسقوطکردتادرآستانهدربی،فاصلهپرسپولیسواستقاللدرجدول
سهپلهباشدوسرخهادرآستانهدربیباالترازآبیهاقراربگیرند.درحساستریندیدارروز
دومتیمهایفوالدوتراکتورمقابلهمقرارگرفتند.تراکتورکهباسولدوسرمربیکرواتش
جانتازهایگرفتهدرمصافباشاگرداننکونامهمامتیازگرفت.هرچندایندیدارهمبا
تساویبدونگلتمامشدامانتیجهخوبیبرایتراکتوربودکهدرسومیندیدارمتوالیبا
هدایتمربیکرواتشنباختتانویدروزهایبهتررابهتیتیهابدهد.

▪تابلوینتایج

پدیده مشهد صفر -فجر سپاسی صفر
آلومینیوم اراک صفر -ذوب آهن صفر
فوالد صفر -تراکتور صفر

قرعهکشی مرحله یک شانزدهم
جام حذفی با لیگ برتری ها

اخبار

زمان بندی لیگ قهرمانان آسیا ،اروپایی شد
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داد از تغییرات دیگر در
لیگ قهرمانان آسیا ،زمان بندی برگزاری مسابقات است.
پیش از این زمان بندی بازی ها طبق لیگ های فوتبال شرقی
بود به همین دلیل کشورهای غرب آسیا اعتراض زیادی به
این زمان بندی داشتند .در تغییرات جدید در زمان بندی
برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا قرار شد مثل اروپا
بازی های لیگ قهرمانان آسیا در فصل پاییز شروع شود و در
فصل بهار به اتمام برسد.کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال
آسیا با پیشنهاد تغییر زمان بندی لیگ قهرمانان آسیا موافقت
کرده و قرار است در ابتدای سال  2022این زمان بندی به
صورت رسمی تایید شود تا از سال  2023شاهد برگزاری
لیگ قهرمانان آسیا همزمان با اروپا باشیم.این تغییر اساسی
درزمانبرگزاریلیگقهرمانانآسیاکامالبهنفعباشگاههای
ایران و لیگ های غرب آسیاست.

تکذیب خبر مهم درباره پرونده ویلموتس
برای چندمین بار دادگــاه عالی ورزش رای پرونده مارک
ویلموتس و ایران را اعالم نکرد .فدراسیون آخرین تالش های
خود را به کار گرفته تا بتواند به شکلی رای فیفا را بشکند و از
پرداخت غرامت بسیار سنگین به این مربی جلوگیری کند.
وکال می گویند بهترین حالت این است که از رقم کلی کاسته
شود .فیفا در این پرونده به نفع مارک ویلموتس رای داد و
ایران را محکوم به پرداخت  6میلیون و  137هزار یورو کرد.
در هفته های گذشته اخباری مطرح شد مبنی بر این که رای
شکسته شود و ایران در نهایت  2.5میلیون یورو به ویلموتس
غرامت دهد .غالمرضا رفیعی مشاور حقوقی فدراسیون اما با
تکذیب این خبرها می گوید« :اصال رای صادر نشده است و از
االن نمی توان پیش بینی کرد .ما حتی نمی دانیم تاخیر در
صدور رای به خاطر شکستن رای فیفاست یا نه؟ باید منتظر
بمانیم تا به صورت رسمی رای صادر شود».

ماجراهایتبلیغاتمحیطیوکنایهپرسپولیسبهاستقالل

سرخهاهمحقشانرامیخواهند!
گروه ورزش/داستانتبلیغاتمحیطیفصلجدید
لیگ برتر هر روز وارد فاز تازه ای می شود و به نظر می
رسد چراغی که مصطفی آجورلو مدیرعامل باشگاه
استقالل روشن کرده و خواستار واگذاری تبلیغات
محیطی از سازمان لیگ به باشگاه های متقاضی
شده است هر روز پرنورتر و مقبول تر می شود! پس
از آن که باشگاه استقالل قــراردادش را با کارگزار
قبلیفسخکردوباکارگزار 500میلیاردیبهتوافق
رسید ،مشخص شد که  150میلیارد از این قرارداد
بیسابقهدرفوتبالایرانمربوطبهدراختیارگرفتن
تبلیغات محیطی توسط باشگاه استقالل است
که مجری آن کارگزار خواهد شد .مدیریت باشگاه
استقالل درخواست رسمی برای در اختیار گرفتن
تبلیغات محیطی به سازمان لیگ را داد و همین آغاز
یکماجرایعجیببود.ابتداسازمانلیگمخالفت
کرد و این درخواست را غیرقانونی دانست .در ادامه
اعالم شد باید در مجمع سازمان لیگ مطرح و به
رای گذاشته شود که با وجود حمایت چند باشگاه از
ایــده استقالل و اضافه شدن به جمع متقاضیان،
طرح رای نیاورد اما با اصرار باشگاه استقالل قرار
شد با ارائــه تضمین برای اجــرای شایسته تبلیغات
محیطی توسط این باشگاه و البته پرداخت درصد
قابل توجهی از درآمد حاصل شده به سازمان لیگ،
استقاللی ها تبلیغات محیطی را در دیدارهای

خانگیخودبرعهدهبگیرندودربازیبانساجیاولین
باربودکهایناتفاقرخداد.بااینحال،اتفاقاتیافتاد
کهنشانمیدادسازمانلیگیاحداقلبخشیازبدنه
آن یا فرد و گروهی چندان رغبتی به این کار ندارند و
مدعی متضرر شدن باشگاه های دیگر در صورت در
اختیار گرفتن تبلیغات محیطی توسط چند باشگاه
خاصبودند.حتیبرخیجلوگیریازبازیبازیکنان
خارجی استقالل به بهانه ارائه نشدن تضمین های
الزم از سوی این باشگاه به سازمان لیگ و انتخاب
محمدرضااکبریانداورجنجالیبهعنوانداوردیدار
نفت آبادان و استقالل را هم در راستای کارشکنی و
لجبازیمخالفاندراختیارگرفتنتبلیغاتمحیطی
توسطآبیهاقلمدادکردند.
داســتــان تبلیغات محیطی دیگر مختص آبــی ها
باقی نماند و پیش از دیــدار تیم های پرسپولیس
و نفت مسجد سلیمان اختالف ســازمــان لیگ و
شرکت تجهیز و نگهداری اماکن ورزشــی بر سر
مبلغ اجــاره بها و پرداخت نکردن سهم ورزشگاه
آزادی از تبلیغات محیطی ،حسابی خبرساز شد
به طــوری که احتمال لغو بــازی می رفــت .هر یک
از دو طرف همدیگر را به نادیده گرفتن قوانین و
توافقنامههامتهممیکردندودراینمیانهردوهم
تاکیدداشتندپرسپولیسدرخواستیبرایتبلیغات
محیطیندادهوالبتهمسئوالنسازمانلیگنگران

وریا مشکلی برای بازی در دربی ندارد

مراسم قرعهکشی دور یک شانزدهم نهایی جام حذفی امروز (چهارشنبه) انجام
خواهد شد .به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران ،قرعهکشی
مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی (یادواره آزادسازی خرمشهر) از
ساعت  14امروز (چهارشنبه  10 -آذر) ،در سالن روابط عمومی سازمان
لیگ و بدون حضور نمایندگان باشگاههای فوتبال برگزار میشود.مراسم
قرعهکشی به صورت زنده از شبکه ورزش پخش خواهد شد.در این مرحله،
 16تیم صعود کرده از مرحله سوم جام حذفی به همراه  16تیم لیگ برتری
حضور دارند که حریفان خود را به قید قرعه خواهند شناخت.در این مرحله
احتماال تیم های لیگ برتری با قرعه های نسبتا آسانی مواجه خواهند شد و از
مرحله بعد باید منتظر تقابل های حساس تری در جام حذفی باشیم.

بنیادیفر ،داور دربی  97می شود؟

وریا غفوری کاپیتان تیم فوتبال استقالل در جریان بازی با صنعت نفت آبادان به
دلیل مصدومیت تعویض شد و جای خود را به امین قاسمینژاد داد.غفوری
از ناحیه دوقلوی پای خود آسیب دید و قرار است پس از حضور در فیزیوتراپی
وضعیتش برای شرکت در تمرینات و بازی در دربی مشخص شود .البته به نظر
نمیرسد مصدومیت کاپیتان استقالل خیلی جدی باشد و احتما ًال با یکی
دو جلسه فیزیوتراپی آماده دربی خواهد شد.وریا دیروز با استقالل تمرین
نکرد اما پزشک استقالل گفته او مشکلی برای دربی نخواهد داشت.وی
در دیدار مقابل صنعت نفت یکی از بهترین های استقالل بود و تک گل
آبی ها نیز با پاس خوب او به ثمر رسید.با توجه به همین مسئله مسلما
استقاللی ها تمام تــاش خــود را خواهند کــرد تا وریــا به بــازی حساس مقابل
پرسپولیس برسد.تیم فوتبال استقالل شنبه هفته آینده در هفته هشتم لیگ برتر در
ورزشگاه آزادی به مصاف پرسپولیس خواهد رفت.

این بودند که پرسپولیس متضرر شود و دیدارش به
دلیل درخواست عجیب مسئوالن شرکت سازمان
تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی در آستانه دربی به
تعویق بیفتد .دقیقا یک روز پس از آن اتفاق که البته
با دخالت و درخواست وزیر ورزش تمام و بازی انجام
شد ،باشگاه پرسپولیس هم به جمع متقاضیان در
اختیار گرفتن تبلیغات محیطی اضافه شد .باشگاه
پرسپولیسبااعالماینکهخواهانتبلیغاتمحیطی
است و هماهنگ با وزارت ورزش و سازمان لیگ این
موضوع را پیش برده با رد این خبر که پرسپولیس
تبلیغاتمحیطینمیخواهدتاکیدکرد«:اینزاییده
ذهنهایبیماراستکهبهدنبالارائهخوراکخبری
نادرست به رسانهها و هواداران پرسپولیس هستند
تا از این طریق اهداف خود علیه پرسپولیس را اجرا
کنند .ما اصرار بر استفاده از این حق داریم .در هیچ
گفت وگو و جلسهای هم از سوی پرسپولیس اعالم
نشدکهتبلیغاتمحیطیرانمیخواهیم».دربخش
پایانی این بیانیه که احتماال کنایه به سردار آجورلو
مدیر عامل باشگاه استقالل بود نیز آمــده است:
«ممکناستاختالفنظرهاییوجودداشتهباشداما
بهجایاینکهخیلیازمسائلرابهرسانهبکشانیمو
ذهنهواداررامشوشکنیممیشودآنرابامذاکرهو
تعاملحلکرد».مخلصکالماینکهسرخهاهممی
خواهنددرتبلیغاتمحیطیمختارباشند.
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درخواست پرسپولیس برای پرونده های جنجالی
طبق اعالم رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس ،این باشگاه خواستار ورود نهادهای
نظارتی به موضوع قراردادهایی شد که پیش از این به ویژه با بازیکنان و مربیان
خارجی منعقد شده است و طی آن ،نفراتی جذب شدهاند که یا با توجه به
عملکرد ،توجیه فنی و اقتصادی برای حضورشان وجود نداشته است یا
موثر و کارآمد بودهاند ،ولی در زمان مقرر برای پرداخت مطالباتشان و
همچنین انجام توافق در زمان جدایی برای جلوگیری از ورود خسارت
به باشگاه ،اقدام نشد.درخواست باشگاه مشخصا در خصوص پرونده
هایی همچون کالدرون و بودیمیر بوده و این باشگاه از نهادهای مربوط از
ن گونه موارد ورود کنند.
جمله سازمان بازرسی کل کشور خواسته تا به ای 
بر اساس ادعای مدیران باشگاه پرسپولیس بخش زیادی از داراییهای
باشگاه و منابع مالی محدود که با دشواری تامین میشود ،صرف پرداخت
هایی شده است که یا ثمری نداشتهاند یا اصال نباید اتفاق میافتادند.

واکنش های منفی به هفتمین توپ طالی مسی و ناکامی لواندوفسکی

حقلــوا بـود!

گروهورزش/پسازیکسالوقفهبهدلیللغومراسماهدایتوپطالدرپیشیوع
ویروس کرونا ،نشریه فرانس فوتبال دوشنبه شب بار دیگر برترین بازیکن فوتبال
جهان را معرفی و ارزشمندترین جایزه انفرادی این رشته را اهدا کرد ،عنوانی که
برای هفتمین بار تعلق گرفت به لیونل مسی کاپیتان تیم ملی فوتبال آرژانتین،
ستارهدیروزبارسلوناوامروزپاریسنژرمن.فرانسفوتبالنفراتسیامتابیستم
رادرقالبگروههایپنجنفرهمعرفیواعالم 10نامزدبرتردارایبیشترینشانس
کسب توپ طال را به آخرین مرحله موکول کرد که در این فهرست
نام افرادی مانند لیونل مسی ،روبرت لواندوفسکی ،کیلیان
امباپه،جورجینیوو....قرارگرفت.مراسمتوپطالامسال
یک غایب بزرگ هم داشت؛ کریستیانو رونالدو ،که با
انتشار بیانیهای انتقادآمیز علیه پاسکال فره سردبیر
نشریه فرانس فوتبال اعتراض خود را به اظهارات اخیر
اینمردفرانسوینشاندادودلیلغیبتشراهمبهنوعی
قرنطینهکروناییباشگاهمنچستریونایتداعالم
کرد.اماچیزیکهبیشترازغیبترونالدو
و انتخاب مسی به عنوان برنده توپ
طالی 2021بازخوردداشتناکامی
روبرت لواندوفسکی در رسیدن
به اولین توپ طالیش بود.
بعد از مراسم ،بسیاری از
چهره های شناخته شده
دنیای فوتبال ناکامی لوا
را در رسیدن به توپ طال یک
دزدی آشکار دانستند و اعتبار
توپ طال را زیر سوال بردند.در
ادامه نگاهی خواهیم داشت به
برخیازاینانتقادها:

دربینودوهفتمپایتختدرحالیدرروزشنبهبرگزار
میشود که هنوز کمیته داوران و دپارتمان داوری به
طوررسمیمشخصنکردهاندکهچهکسیایندیدار
راقضاوتمیکنداماطبقاطالعاترسیدهبهایسنا،
داورایندیدارازبینموعودبنیادیفر،بیژنحیدری
و علی صفایی انتخاب خواهد شد.البته شواهد و
جلساتکمیتهداوراناینرانشانمیدهدکهبنیادی
فربیشترینشانسرانسبتبهسایررقبایخوددارد.
اودرهفتههفتمقضاوتینداشتتابااستراحتدراین
هفته،آمادهسوتزدندردربیباشد.

مارکو فان باستن :مسی یکی از بهترین های تاریخ فوتبال جهان است اما سال 2021
بدترین سال فوتبالی او بود .انتخاب مسی را یک شرمساری واقعی می دانم و اعتقاد دارم
لواندوفسکی بهترین بازیکن  2021بود.
اولیور کان :به لیونل مسی تبریک میگویم اما روبرت لواندوفسکی شایستگی این
را داشــت که عــاوه بر جایزه بهترین مهاجم ســال ،توپ طال را هم دریافت کند چون
سالهاست که هر روز نمایش درخشانی را از خود ارائه کرده است.
ایکر کاسیاس :برای من واقعا سخت است که دلیل انتخاب مسی را درک کنم.برای من
مسی یکی از پنج بازیکن برتر تاریخ فوتبال است اما در این
لیست ،باید به کسانی توجه کنیم که کدام یک در پایان
فصل عملکرد برجسته تری ارائه داده اند.
فابیو کاناوارو :مسی بدون شک یکی از بهترین های
تاریخ است اما امسال حق لواندوفسکی بود که به اولین
توپطالیخودبرسد.
کاکا :به مسی تبریک می گویم اما راستش را بخواهید
خــودم را آمــاده کــرده بــودم که به لوا برای
توپ طال تبریک بگویم.برایم کمی
سخت اســت که تــوپ طالی
 2021را در دســت کس
دیگری جز لوا ببینم.
لوتار ماتئوس:مندیگر
چــیــزی نــمــی فهمم.
با تمام احترامی که
بــرای مسی و سایر
بازیکنان بزرگی که
نامشان در لیست
بود قائل هستم ،هیچ
یــک بــه انـــدازه لواندوفسکی
لیاقتبردناینعنوانرانداشتند.

ویژه

آل کثیر؛ پرتالش اما ناکام در گلزنی
عیسی آل کثیر مهاجم پرسپولیس با وجود ناکامی در گلزنی
در دو بازی اخیر این تیم ،یکی از نفرات تاثیرگذار تیم یحیی گل
محمدی بود و در دیدار با نفت مسجد سلیمان دومین بازیکن
برتر سرخ پوشان لقب گرفت.پرسپولیس با کسب پیروزی یک
بر صفر مقابل نفت مسجد سلیمان به رتبه دوم جدول رده بندی
رقابتهایلیگبرترفوتبالصعودکرد.سرخپوشانپایتختدر
حالیبهاینپیروزیدستپیداکردندکههمچوندیدارقبلیبه
پیروزیاقتصادیرسیدند ۶.امتیازپرسپولیسازدوبازیمقابل
نفتیهای لیگ برتر با نتیجه یک بر صفر به پایان رسید تا موتور
صعود سرخها به رتبههای باالی جدول به اقتصادیترین شکل
ممکنروشنشود.البتهاستراتژییحییگلمحمدیسرمربی
پرسپولیسبرایاطمینانازادامهروندپیروزیتیمشتهاجمیتر
شدهبود.اودردیداربانفتمسجدسلیمانمهدیعبدیوعیسی
آلکثیررابهعنوانزوجخطحملهپرسپولیسدرترکیبقرارداد
تاشایدبتواندآمارگلزنیتیمشراافزایشدهد.آلکثیرباوجود
تالشفراواندراینمسابقه،درامرگلزنیناکامبودامابااستناد
به سایت های آماری ،پس از مهدی ترابی دومین بازیکن برتر
پرسپولیس در زمین نام گرفت .نمره 7.57از ۱۰برای آل کثیر
(در بازی با نفت مسجد سلیمان) نشان می دهد که این مهاجم
با وجود ناکامی در گلزنی ،در موفقیت پرسپولیس و برد این
تیم حتی در بازی با صنعت نفت نقش به سزایی داشته است
آن هم در شرایطی که دوندگی باال و تحت فشار قراردادن
مدافعان حریف از ویژگیهای بازی این مهاجم است.دو
برد میلی متری پرسپولیس در لیگ برتر ،سرخ پوشان را
نهتنهاازشرایطبحرانیخارجکردبلکهباغفلتاستقالل
تهرانتوانستندجایگاهبهترینسبتبهرقیبسنتیخود
در جدول لیگ برتر بیست و یکم پیدا کنند.باید دید خط
حملهپرسپولیسدرایندیدارچهنتیجهایرابرایسرخهارقم
میزند؛دوبازیکنیکهسابقهگلزنیبهآبیپوشانرادارند.

