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آغاز هفته دوم لیگ برتر با  2بازی

هفتــه دوم لیــگ برتر فوتبال فــردا با انجام  2دیدار همزمان از ســاعت 16
آغــاز میشــود که طی آن نفت مســجد ســلیمان میزبان ســپاهان اســت.
شــاگردان فراز کمالوند در بازی قبلشــان برابر پیکان به تساوی بدون گل
رسیدند ولی شاگردان محرم نویدکیا مس را  0-2شکست دادند .در دیگر
دیــدار ،مس در ورزشــگاه شــهدای مس رفســنجان پذیرای پدیده اســت.
مشهدیها در بازی قبلشان به تساوی بدون گل رسیدند ولی از فردای آن
روز شــاگردان محمدرضا مهاجری بهدلیل نگرفتن مطالباتشان حاضر
به تمرین نشدند و حاال باید دید در این بازی به میدان میروند یا خیر!

صدری :پنجره پرسپولیس بزودی باز میشود

ســیدمجید صدری ،رئیس هیأت مدیره و سرپرست باشگاه پرسپولیس
کــه وعــده داده بــود بدهــی کالــدرون را پرداخــت میکنــد ،اعــام کرد:
«انشــاءاهلل طی هفته آینده این مشکل رفع خواهد شد و بدهی به ارث
مانــده از دورههــای گذشــته بــه گابریل کالــدرون و دســتیارش پرداخت
میشود تا پنجره نقل و انتقاالتی باشگاه باز شود».

عزیزیخادم به مجلس دعوت میشود

محمدمهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی
اعالم کرد« :قرار اســت از شهابالدین عزیزی خادم و مشاور حقوقی او
غالمرضا رفیعی دعوت کنیم تا در فراکســیون ورزش حاضر شــوند و به
برخی ابهامات پاسخ بدهند ».او در پاسخ به این سؤال که آیا این جلسه
بــه خاطر اظهارات عزیزی خادم پیرامون مســائلی که گفته میشــود به
علوم غریبه مربوط است برگزار میشود ،به فارس گفت« :این موضوع
دوم اســت .موضــوع اصلــی بحــث  VARو اظهاراتی اســت کــه عزیزی
خادم و رفیعی در برنامه فوتبال برتر مطرح کردند .این صحبتها هم
به شــأن داوران فوتبال کشــور و هم به اقتدار و امنیت نظام خدشه وارد
کرد .موضوعی که او به زبان آورد و اعالم کرد کشور در  20سال نتوانسته
یــک جوراب وارد کند به نوعی خوراک برای بیگانههاســت .این مســأله
قابل پیگرد است و باید جواب بدهد که چرا چنین صحبتی کرد».

نباید خودزنی کنیم

گروه ورزشــی /مهدی طارمی را میتوان
بهتریــن بازیکــن ایــن روزهــای فوتبــال
ایــران و یکــی از مهمتریــن ســتارههای
فوتبــال آســیا نامید .بازیکنی کــه با پورتو
هــم در لیگ برتر پرتغــال و هم در لیگ
قهرمانان اروپا میدرخشد .مهاجمی که
در همیــن بازی اخیر تیمش برابر میالن
درخشــان ظاهر شــد و با پــاس گلش به
دیــاز ،زمینه ســاز پیــروزی  0-1شــاگردان
سرجیو کنسیسائو شد و بهعنوان بهترین
بازیکن زمین از ســوی یوفا معرفی شــد.
ایــن بازیکن بوشــهری در تیــم ملی هم
عملکرد خیره کنندهای داشــته است .او
در بازی با سوریه پاس گل پیروزی بخش
ایران را به علیرضــا جهانبخش داد و در
بــازی با عراق هم عالوه بــر اینکه دوباره
به جهانبخش پاس گل داد ،خودش هم
موفق به گلزنی شــد .طارمــی در بازی با
امــارات هم تک گل پیروزی بخش ایران
در خانــه حریــف را بــه ثمر رســاند و هم
یــک پنالتی گرفــت که ســردار آزمون آن
را از دســت داد .او در بــازی با کره جنوبی
هم با شوتی دیدنی تیر دروازه این تیم را
به لرزه درآورد و اگر کمی شــانس یار او و
تیم ملی بود 3 ،امتیاز آن مسابقه هم به
حساب یوزها میرفت.
به اینها همه اشــاره شــد تا ثابت شود
هیچ حرف و ســخنی در شایســتگیهای
فنــی طارمــی وجــود نــدارد .بازیکنــی
ســختکوش و پرتــاش کــه هــم در رده
باشــگاهی و هــم در رده ملی یک ســتاره
تعییــن کننــده اســت ولــی از همیــن
بازیکــن بــا تواناییهــای فنی بــاال ،گاهی
حاشــیههایی ســر میزند که در نوع خود
عجیــب اســت .مثــل همیــن ماجــرای
صحبتهای کنایهآمیز او درباره سرمربی
تیم ملی ایــران که بازتاب زیادی داشــته
اســت! در ایــن شــرایط ،میتــوان ادعــا
کرد که شــایعات ماههای گذشــته درباره

اختــاف میــان ســرمربی تیــم ملــی و
برخــی از بازیکنان صحــت دارد و اگر این
مشکالت برطرف نشود ،دود آن به چشم
فوتبال ایران خواهد رفت .مطمئناً به هر
دو طــرف این ماجرا نقدهایی وجود دارد
ولی باید به نقش فدراســیون فوتبال هم
اشــاره کرد که باید آرامش را در تیم ملی
حاکم کند .و در این شــرایط خبر رســیده
فدراسیون میخواهد آنها را آشتی دهد.
ëëواکنشرسانههایپرتغالی
دراگان اســکوچیچ هفتــه پیــش در
بخشــی از گفتوگــوی خــود بــا نشــریه
«وچرینجــی لیســت» چــاپ زاگــرب
کرواســی گفتــه بود«:چیــزی کــه فوتبــال
ایران در آن کمبود دارد و جای پیشرفت
زیــادی در آن میبینــم ،توانایی تاکتیکی
اســت .آنها در کارهای تاکتیکی به اندازه
کافی خوب نیســتند اما وقتی بلندمدت
بــه این قضیــه نــگاه میکنــم ،میتوانند
بیاموزنــد و ســطح فوتبالشــان باالتــر
از ایــن بــرود .اروپاییهــا همیشــه از نظر
تاکتیکــی منظــم و مرتــب بودهانــد و از
آنجــا کــه ایــران حــاال بازیکنان بیشــتری
در تیمهــای اروپایــی دارد ،ایــن امــر بــه
آرامی در حال تغییر اســت ».موضوعی
کــه با واکنــش طارمی مواجه شــد و او در
توئیترش نوشــت« :باید عــرض کنم که
بازیکنان ایرانــی عالوه بر تکنیک فردی،
جنگندگــی و ...از لحــاظ دانــش فوتبال و
تاکتیک خیلــی درک باالیــی دارند ،ولی
متأســفانه مشــکالت جایی دیگر اســت.
زنده باد ایران» انتقاد طارمی باعث شد
تا رســانههای پرتغالی این خبر را بازتاب
دهنــد و  ۳روزنامــه «اوژوگــو»« ،ابــوال» و
«رکــورد» در خبرهــای خــود مشــکالت
داخلی تیــم ملی ایران را منعکس کرده
و از عنوان «طارمی پاسخ سرمربی ایران
را داد» و «مشــکل جــای دیگری» اســت
استفاده کردهاند.

طارمی دوندهترین مهاجم لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۱

ëëآزمون :مسأله اسکوچیچ و طارمی یک
سوءتفاهماست
سردار آزمون مهاجم تیم ملی درباره
صحبتهــای اســکوچیچ و بعــد از آن
واکنــش طارمی که جنجالآفرین شــده،
چنین صحبتهایی را با تســنیم مطرح
کرد«:فکــر میکنــم موضــوع آن طور که
بازتــاب پیــدا کــرد ،نبــود .متأســفانه این
مســأله همیشــه دردسرســاز میشود که
یکــی از عواملش ترجمــه مصاحبههای
بازیکنــان و مربیــان در رســانههای
غیرفارسی اســت .به طور مثال خود من
هم بارها در روسیه به انگلیسی مصاحبه
کــردم کــه صحبتهــا به روســی منتشــر
شــده و بعــد از ترجمــه به زبان فارســی،
میبینــم اصــاً کلماتی که مــن گفتم در
مصاحبه نیســت و برگردان مصاحبه به
 3زبان ،میتواند گاهی باعث سوءتفاهم
شود .اسکوچیچ هم با رسانههای کروات
مصاحبه کرده و فکر میکنم ترجمه آن
به فارسی سوءتفاهم ایجاد کرده است».
مهاجــم زنیــت ادامــه داد«:پــس از

بــــرش

مســابقات فوتبــال لیگ کنفرانس اروپا پنجشــنبه شــب برگزار شــد که از
نــکات بارز این مســابقات درخشــش لژیونرهــای فوتبال کشــورمان بود.
فاینورد که علیرضا جهانبخش را در ترکیب خود داشــت ،موفق شــد در
ورزشگاه دکوئیپ  1-3برابر یونیون برلین به پیروزی برسد تا صدرنشین
گــروه  Eلیگ کنفرانس اروپــا بماند .جهانبخش که از ابتدا در ترکیب این
تیــم هلنــدی قرار داشــت ،موفق شــد در دقیقــه  11اولین گل بــازی را به
ثمــر برســاند و تیمش را پیش بینــدازد .همچنین زوریــا اوکراین در گروه
 Cبا یک گل بر زســکا صوفیه غلبه کرد .تک گل ســه امتیازی این بازی را
اللهیار صیادمنش لژیونر ایرانی در دقیقه  64به زیبایی به ثمر رساند .تا
جایی که از نگاه ســایت یوفا ،گل صیادمنش به زســکا نامزد بهترین گل
هفته سوم مسابقات لیگ کنفرانس اروپا شد .همچنین دو تیم رم و بودو
گلیمت در ســومین دیــدار از مرحله گروهی رقابتهــای لیگ کنفرانس
اروپا در نروژ به مصاف یکدیگر رفتند و این بازی در نهایت  6-1به ســود
تیم نروژی و شکست تحقیرآمیز شاگردان مورینیو به پایان رسید.

اخبــــار

گلزنی جهانبخش و صیادمنش در لیگ کنفرانس اروپا
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تیم ملی با مصاحبه اسکوچیچ و پاسخ توئیتری طارمی وارد حاشیهای غیرمنتظره شد

جزئیات اسپانسر  500میلیاردی و واکنش استقالل

اسپانسر جدید باشگاه استقالل در حالی متعهد شده است که با مبلغ پایه
 500میلیــارد تومــان با آبی پوشــان همــکاری کند که صــادق درودگر عضو
هیأت رئیســه سازمان لیگ در برنامه فوتبال برتر گفت«:به دوست عزیزم
آقای مصطفی آجورلو باید بگویم که ارزش شــرکتی که با استقالل قرارداد
بسته یک میلیون تومان است و از  500میلیارد تومانی که میخواهد بدهد،
 150میلیــارد آن را روی تبلیغــات محیطــی و  200میلیــارد آن را هــم روی
گرفتن حق پخش از تلویزیون حســاب کــرده و باقی آن را هم از مبلغی که
مربوط به پیامک اســت میخواهد بدهد که این موارد قابلیت اجرا ندارد.
اگر این شرکت ادعای پرداخت  500میلیارد دارد ،باید ضمانتنامه بانکی
بدهد .پشــت پرده این شــرکت یک فرد بدهکار به فوتبال کشــور اســت؛ از
یک ســوراخ دوبار گزیده نشــویم ».در این میان باشــگاه اســتقالل با صدور
اطالعیهای نســبت بــه رویه کاری تبلیغات محیطی توســط ســازمان لیگ
انتقاد کرد و با اعالم اینکه بهعلت اجازه بهرهمند شــدن باشــگاه از حقوق
خــود در بــازی اول داده نشــد ،ضرر حداقل  ۱۰میلیارد تومانی به اســتقالل
خورده ،نوشــت« :اگر در این ســالها تبلیغات محیطی در اختیار ســازمان
لیگ بوده است چرا خود این سازمان از بابت خسارت وارد نشدن به منافع
فوتبال به باشگاهها ضمانت ارائه نکرده است؟»

http://irannewspaper.ir

طارمی بعــد از دور رفت مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا رکوردی
را بهنــام خود ثبــت کرد .بهگزارش نشــریه «رکورد» پرتغــال ،طارمی
در مجمــوع حضــورش برای پورتــو در دور رفت مرحلــه گروهی لیگ
قهرمانــان اروپا با ثبــت  33کیلومتر دوندگی بــه دوندهترین مهاجم
لیــگ قهرمانان تبدیل شــد .طارمی در  3بازی موفق شــد برای پورتو
یک گل بهثمر برساند و یک پاس گل بدهد.

انتشــار این صحبتها ،اسکوچیچ با من
تمــاس گرفــت و گفــت مصاحبــهای که
انجــام داده ،آن چیزی نبــوده که بازتاب
داشته و گفت اتفاقاً صحبتهای مثبتی
انجام داده اســت .شــاید در رســانههای
کرواســی صحبتهــای او طــور دیگــری
منتشــر شــده و ترجمه صحبتهای او از
زبان کروات به فارســی و جابهجایی چند
واژه باعث این سوءتفاهم شده است .در
هر صورت ،با چهار پنج بازیکن تیم ملی
که اکنون در تیم نقش لیدر را دارند ،باید
به حفظ این آرامش کمک کنیم».
سردار درباره اینکه خیلیها میگویند
اســکوچیچ نمیتواند با این بازیکنانی که
در تیم ملی هستند کار کند و تکرار همین
صحبتهــا هــم میتوانــد روی ذهنیــت
بازیکنان و حتی هــواداران تیم ملی تأثیر

بگــذارد همچنیــن نظــر داد«:ببینید این
صحبتها همه به ضرر تیم ملی است و
ما نباید خودزنی کنیم .ما همه ایراد داریم
و بدون ایراد نیســتیم .پــس نباید آرامش
خودمان را با این صحبتها از بین ببریم.
ما یک تیم هســتیم و اکنون نیز همه باید
برای صعــود به جام جهانی تالش کنیم
و بــه هــر شــکل اکنــون نیــز در گروهمــان
صدرنشــین شــدیمکه نباید این فرصت
را از دســت بدهیم .من به تنها چیزی که
فکــر میکنــم ،موفقیت تیم ملی اســت.
اینکــه اکنون انتقاد میشــود ،نباید باعث
شود که گذشــته را فراموش کنیم .کسانی
کــه میگوینــد کادر فنــی تأثیــری ندارند،
فراموش نکنند ما ،همین بازیکنان بودیم
کــه زمــان مــارک ویلموتس به آن شــکل
نتیجــه گرفتیــم و تــا آســتانه حــذف قرار

گرفتیــم .اینکــه اکنون  10امتیــاز گرفتیم و
صدرنشــین جــدول گروهمــان هســتیم،
یعنــی کادر فنی تأثیر خودش را گذاشــته
اســت .بازیکن و مربی ابزاری هســتند که
باید مکمل هم باشــند و هیچکدام بدون
هم موفق نمیشوند .همانطور که گفتم
ما زمان ویلموتس همیــن نفرات بودیم
که موفق نمیشدیم».
ëëمهدویکیا:اینتنشهابایدمدیریتشود
مهــدی مهدویکیــا ســرمربی تیــم
امید و مشــاور رئیس فدراســیون فوتبال
هــم درباره اختالف بهوجــود آمده میان
اســکوچیچ و طارمــی گفت«:تیــم ملــی
شــرایط خوبی دارد و صدرجدول اســت.
احتیاجــی به تنش نداریــم .باید آرامش
تیم حفظ شود که به جام جهانی صعود
کنیم و فدراســیون فوتبــال باید تیم ملی
را در آرامــش پیــش ببــرد ».او در واکنش
بــه اینکــه اگر جــای اســکوچیچ بــود چه
رفتــاری با طارمی میکرد ،چنین پاســخ
داد«:مربــی کارش را میکنــد .تیــم هــم
نتایــج خوبی گرفته اســت .در همه جای
دنیــا این تنشها هســت .بایــد مدیریت
شــود و آرامــش تیــم ملــی بهم نخــورد.
تیم باید با آرامش کار کند و همه دســت
به دســت هم دهنــد که با خیــال راحت
به جــام جهانــی صعــود کند ».حســین
کعبی بازیکن سابق تیم ملی در این باره
گفت«:طارمی بچه خوب و فوتبالیســت
خوبــی اســت ولی بــرای اینکــه تیم ملی
ضــرر نکنــد بهتر اســت تمــام تمرکزش
را روی فوتبــال و موفقیــت تیــم ملــی
بگــذارد ».آندرانیــک تیموریــان کاپیتان
اســبق تیــم ملی هــم در این بــاره چنین
نظر داد«:حاال اتفاقی اســت که بین آنها
افتاده و فکر میکنم باید صبورتر باشیم
و الفاظی که نسبت به هم به کار میبریم
افتادهتر باشــد .این اتفاق قبــاً هم بوده
است و چیز خاصی نیست».

بارسا و رئال بدون مسی و رونالدو دوئل میکنند

ال کالسیکو بیفوق ستارهها
آدرینــا ورشــینگر /ال کالســیکو دوبــاره از
راه رســید .جذابتریــن مســابقه فوتبــال
باشــگاهی جهــان کــه نــگاه بســیاری از
طرفداران فوتبال همیشه به آن معطوف
میشــود .دیداری که ســاعت  17:45فردا
و در چارچــوب هفتــه دهــم اللیــگا میان
بارســلونا و رئــال مادریــد در ورزشــگاه
نیوکمپ برگزار میشــود .امــا این دو تیم
بزرگ در حالی به مصاف هم میروند که
پس از ســالهای طوالنی و برای اولین بار
هیچ یــک از دو فوقســتاره فوتبال جهان
یعنی لیونل مسی و کریستیانو رونالدو در
آن حضور ندارند .مســی که در این فصل
به پاری ســن ژرمن پیوســته  45بــار برابر
رئــال مادریــد قــرار گرفــت و رونالــدو هم

که حاال به منچســتریونایند رفته  30بازی
مقابــل بارســلونا برگزار کرد .مســی  19بار
برابــر رئال برنده شــد و در مقابل رونالدو
در  8بــازی بــه پیــروزی رســید .در زمینــه
گلزنی هم مســی  26گل و رونالدو  18گل
در ال کالســیکو زد .در زمینه پاس گل نیز
عمالً رقابتــی وجود ندارد ،چرا که رونالدو
تنها یک پاس گل ارســال کرده و مسی 14
پاس گل برای هم تیمیهایش فرســتاده
اســت اما حاال این آمارهایی اســت که به
تاریخ پیوســته و این بــار ممفیس دیپای،
آنســو فاتــی ،کریــم بنزمــا و وینیســیوس
هستند که چهرههای شاخص این بازی را
تشکیل میدهند .بارسلونا در شرایطی به
الکالســیکو رسیده که در بازی هفته خود

برابر والنســیا به پیــروزی  1-3رســید تا با
 15امتیــاز در رده هفتم اللیگا قرار بگیرد.
شــاگردان رونالــد کومــان در لیــگ لیــگ
قهرمانان اروپا نیز موفق به شکســت 0-1
دیناموکیف شــدند تا کمی اوضاع خود را
بهبود ببخشند .امید بزرگ کاتاالنها بعد
از جدایی مســی به فاتی اســت؛ جوان 18
سالهای که شماره  10آبی و اناریها را هم
پوشیده و توانایی این را دارد که به تنهایی
در نتیجه یک بازی تغییر ایجاد کند .البته
پدری و رونالد آرائوخو غایبان بارسا مقابل
الکالســیکو خواهد بود و حضــور عثمان
دمبله در این بازی نیز در هالهای از ابهام
قرار دارد .در ســمت مقابل ،رئال که پس
از اینکــه در هفتــه هشــتم اللیــگا مقابــل

اســپانیول  1-2شکست خورد ،بازی هفته
نهمش برابر بیلبائو بــه تعویق افتاد تا با
 17امتیــاز در رده دوم ایــن رقابتهــا قرار
داشته باشــد .اما شاگردان کارلو آنچلوتی
در لیــگ قهرمانــان بــه یــک پیــروزی پــر
گل رســیدند و شــاختار را  0-5از پیــش رو

برداشتندتاروحیهباالییبرایالکالسیکو
پیدا کنند .امید اصلی کهکشانیها در این
بازی به بنزماست .ستاره فرانسوی ای که
بــا  9گل زده در صدر جدول گلزنان اللیگا
قرار دارد و در اوج آمادگی به ســر میبرد.
بارسلونا و رئال مادرید تاکنون  279بار در

تمامیمسابقاتمقابلهمقرارگرفتهاند
کــه بارســا  115و رئــال  102بــار بــه پیروزی
رســیدهاند و  62بار هم بازیشان مساوی
شــده .ایــن دو تیــم در اللیگا هــم  182بار
مســابقه دادهاند که  75بار رئــال و  72بار
بارسا به پیروزی رسیدهاند و  35بازی هم
به تساوی کشیده شده است .آخرین بازی
دو تیم  21فروردین  1400برگزار شــد که با
پیــروزی  1-2رئــال مادریــد خاتمه یافت.
گفتنی است ســاعت  19فردا هم دیداری
حســاس در هفته نهم لیــگ برتر جزیره
میان منچســتر یونایتــد و لیورپــول برگزار
میشود .شیاطین سرخ با  14امتیاز در رده
ششــم جدول و شــاگردان یورگن کلوپ با
 18امتیاز در رده دوم قرار دارند.

