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گزارش

ویژه

صادقزاده و کسب هفتمین بازوبند پهلوانی

آیب ها به دنبال شکسنت
طلمس فوالدهشر
گروه ورزش /هفته دوم رقابت های لیگ برتر فوتبال
کشور از روز گذشته آغاز شد و امروز نیز با برگزاری  4بازی
دیگر ،این هفته از رقابت ها پیگیری می شود .در مهم ترین بازی
امروز استقالل در اصفهان مهمان ذوب آهن است .این بازی
در ورزشگاهی برگزار می شود که استقاللی ها خاطرات
خوبی را از آن به یاد ندارند.از آخرین برد استقالل در
فوالدشهر چهار سال و  9ماه می گذرد و استقالل در
این فاصله پنج بار دیگر در اصفهان به مصاف ذوب
آهن رفته که سهم آبی ها  2شکست و  3تساوی
بــوده اســت .استقالل بــرای شکستن ایــن طلسم
کار آسانی مقابل ذوب آهن نــدارد .مهدی تارتار
سرمربی جدید ذوب آهن که فصل گذشته نتایج
قابل قبولی را با پیکان کسب کرد ،در تجربه جدید
خود راهی اصفهان شده تا هدایت ذوبی ها را برعهده
بگیرد .او با جذب بازیکنان پرتعداد در
نقل و انتقاالت تابستانی ،تیم خوب
و قدرتمندی ساخته که به آسانی در بازی های خانگی
به رقبایش امتیاز نمی دهد.ذوب آهن لیگ بیست و یکم را
خوب شروع کرد و موفق شد در آبادان با یک گل مقابل صنعت
نفت به پیروزی برسد .استقالل هم در هفته اول هوادار را با یک
گل از پیش رو برداشت اما فرهاد مجیدی از شیوه بازی تیمش
به خصوص در نیمه اول انتقاد کرد .حاال همه هــواداران استقالل
امیدوارند تیمشان در هفته دوم ،بازی به مراتب بهتر و روان تری را به
نمایش بگذارد .برای این منظور احتماال باید شاهد چند تغییر در ترکیب
آبی ها باشیم .یکی از این تغییرات احتماال اضافه شدن روزبه چشمی
خواهد بود؛ بازیکنی که احتماال با تصمیم مجیدی در خط هافبک
بازی خواهد کــرد.در اصفهان به احتمال فــراوان از کوین یامگا
بازیکن فرانسوی استقالل نیز رونمایی خواهد شد.
▪برنامه هفته دوم-امروز

هوادار تهران – پیکان تهران؛16:00
ذوب آهن اصفهان – استقالل تهران؛18:00
فجر سپاسی شیراز – گل گهر سیرجان؛18:00
تراکتور تبریز – صنعت نفت آبادان؛18:00
▪چهارشنبه

آلومینیوم اراک – فوالد خوزستان؛18:00
پرسپولیس – نساجی مازندران؛18:00

تجلیل رئیسجمهور از مدالآوران
المپیک و پاراالمپیک

صدرنشینی رئال با برد در خانه دشمن دیرینه

کاتاالن ها در انتظار اخراج کومان!
گـروه ورزش /شـب گذشـته نیوکمـپ میزبـان ال کالسـیکوی
شـماره  280بـود که ایـن بـازی در نهایت بـا نتیجـه  2بر یک به سـود
مادریـدی ها بـه اتمـام رسـید .بـا ایـن نتیجـه رئـال  20امتیازی شـد
و در پایـان هفتـه نهـم بـه صـدر جـدول اللیـگا رفـت و بارسـلونا هـم با
 15امتیـاز در میانـه های جـدول باقی مانـد .گل های رئـال را آالبا و
گارسـیا(گل به خـودی) به ثمر رسـاندند و تک گل بارسـا هم توسـط
آگوئـرو به ثمـر رسـید .نمایش ضعیـف بارسـلونا و شکسـت در ال
کالسـیکو در حالی رقم خورد که بارسـلونا با کومان هلندی
هیـچ نشـانی از یـک تیـم مدعـی نداشـت و حـاال شـاید
شکست مقابل رئال مسـئوالن بارسـلونا را برای اخراج
کومـان متقاعـد کند! بـازی بـا برتری نسـبی بارسـلونا
آغاز شـد اما رفته رفته رئال مادرید توانسـت موقعیت
هایـی روی دروازه حریـف خود ایجـاد کند تـا این که
باالخـره در دقیقـه  32اولیـن گل بـازی بـرای ایـن
تیـم بـه ثمـر رسـید .داویـد آالبـا سـتاره اتریشـی رئال
مادریـد کـه بـه تازگـی و در تابسـتان از بایـرن مونیخ به
این تیم پیوسـته بود ،موفق شـد بـرای رئال مادریـد گلزنی
کنـد .آالبـا سـومین بازیکـن اتریشـی (اولیـن بـرای رئـال
مادریـد) اسـت کـه در تاریـخ الکالسـیکو گلزنـی کرده
اسـت .پیـش از ایـن اودو اشـتاینبرگ(که اولیـن گل
تاریخ ایـن مسـابقه را در سـال  1902به ثمر رسـاند)
و هانـس کرانـکل بـه عنـوان بازیکنـان اتریشـی در

این دیـدار گلزنی کـرده بودنـد که هـر دو در بارسـلونا بودنـد .یکی از
دیگر اتفاقات مهم بازی حضور نداشـتن مسـی و کریـس رونالدو بود
البته پیشـتر بـه نبود رونالـدو در ایـن بازی بـزرگ عادت کـرده بودیم
امـا غیبـت لئـو مسـی در ال کالسـیکوی دیشـب کامال احسـاس می
شد .برای نخسـتین بار در  ۱۷سال اخیر ال کالسـیکو بدون حضور
یکـی از ایـن دو بازیکـن برگـزار میشـد و ایـن مسـئله تـا حـدودی از
جذابیـت هـای ایـن بـازی کـم کـرده بـود .رونالـدو در سـال ۲۰۱۸
رئال مادرید را ترک کرد و راهی یوونتوس شـد؛ ایـن درحالی بود که
مسـی تابسـتان امسـال تصمیم به جدایی از آبی اناریها گرفت و به
پاری سـن ژرمن پیوسـت تا دیگر شـاهد ال کالسـیکو با حضـور یکی
از ایـن دو بازیکـن یـا هـر دوی آنها نباشـیم .بـا توجـه به نبود مسـی و
رونالـدو بیشـتر روزنامـه هـا و سـایت هـای اسـپانیایی از آنسـو فاتی و
وینیسـیوس بـه عنوان سـتاره هـای جدیـد بـزرگ تریـن بـازی اللیگا
نام بـرده بودنـد امـا در طـول  90دقیقـه هـر دو بازیکـن نشـان دادند
کـه بـرای مسـی و رونالـدو شـدن راه طوالنـی و سـختی را در پیـش
خواهنـد داشـت .ال کالسـیکوی شـب گذشـته یـک چهره شـاخص
دیگر هـم داشـت .گاوی که فصل جـاری توانسـته به تیم اول بارسـا و
حتی پیراهن تیم ملی اسـپانیا برسـد ،با اطمینان رونالـد کومان کار
در ال کالسـیکو را از ابتدا شـروع کرد تـا رکورد جوان تریـن بازیکنی
را که در  80سـال اخیر توانسـته در ترکیب ثابت بارسـا یا رئال در ال
کالسـیکو قـرار بگیـرد ،از آن خود کنـد .گاوی بـا  17سـال و  80روز
ایـن رکـورد را بـه نام خـود ثبـت کرد.

گــروه ورزش /آیین تجلیل از مــدال آوران المپیک و
پاراالمپیک  ۲۰۲۰توکیو و اهــدای بازوبند پهلوانی
ســال  ،۱۴۰۰دی ــروز بــا حضور سید ابراهیم رئیسی،
رئیسجمهور ،در سالن دوازده هزار نفری آزادی برگزار
شــد .وزیــر ورزش و جــوانــان ،معاونان ،قهرمانان ،پیش
کسوتان ورزشــی و روســای فدراسیونها در این مراسم
حضور داشتند و طی آن پــاداش مـــدالآوران المپیک و
پاراالمپیک نیز اهدا شد .یکی از مهمترین اتفاقات این
مراسم ،برگزاری مسابقه فینال کشتی پهلوانی و معرفی
پهلوان سال  1400کشور بود .جابر صادقزاده در فینال
وزن به اضافه 100کیلوگرم با پیروزی مقابل امیر محمدی
برای هفتمین مرتبه پهلوان ایران شد تا بازوبند پهلوانی
توسط رئیس جمهور بر بازوی وی بسته شود .آخرین دوره
پیکارهای کشتی پهلوانی قهرمانی کشور  ۹دی سال ۹۸
برگزار و این پیکارها به دلیل شیوع ویــروس کرونا سال
گذشته لغو شد .صادقزاده پیش از این در سالهای ،۹۱
 ۹۶،۹۵،۹۴و ۹۷پهلوان ایران شده بود .گفتنی است هر
کشتیگیری که بتواند در رقابتهای سنگین وزن پهلوانی
کشور ،شش مرتبه صاحب بازوبند پهلوانی شــود ،لقب
پهلوان باشی را به او میدهند .پیش از این ،زنده یاد علیرضا
سلیمانی با کسب شش عنوان قهرمانی پهلوانی کشور تنها
پهلوان باشی کشور بود .رئیس جمهور در این مراسم با
اشاره به این که ایران از ظرفیتها و جوانان بااستعدادی
در عرصه ورزش قهرمانی برخوردار است ،گفت :در کنار
ورزش پهلوانی باید به ورزش قهرمانی و حرفهای نیز توجه
شود و جوانان و ورزشکاران کشور با همت پوالدین خود
میتوانند در این عرصه در دنیا نامآور باشند.

کادوی تولد  ۵۰۰هزار یورویی زالتان!

قرارداد  VARدر آستانه فسخ

بکام سفیر ۱۵۰میلیون پوندی جام جهانی قطر

زالتان برای تولد  ۴۰سالگی اش فراری  ۵۰۰هزار یورویی خرید .به نقل
از مارکا ،زالتان ابراهیموویچ در  ۳اکتبر  ۴۰ساله شد و به عنوان هدیه تولد
برای خود یک دستگاه فراری  SF90Spiderرا خریداری کرد که ارزش آن
 ۵۰۰هزاریورو است SF90Spider.یک خودروی خاص است زیرا اولین
هیبریدپالگینباالستکهدر Maranelloساختهشدهاست.ابراهیموویچ
بهعنوانزیرنویسعکسیکهدراینستاگرامبارگذاریکرد،نوشت«:تولدت
مبارک .برای زالتان ».این اولین بار نیست که مهاجم میالن چنین رفتاری
با خود دارد .ابراهیموویچ مجموعهای چشمگیر از خودروهای اسپرت
و به ویژه فراری دارد .او در سی و هشتمین سالروز تولد خود ،در  ۳اکتبر
 ،۲۰۱۹برای خود یک فراری مونزا  SP2خرید که تقریب ًا دو میلیون یورو
ارزش دارد .زالتان شنبه شب در سری  Aتوانست در دیدار برابر میالن یک
گل به ثمر برساند و باعث شود میالن به صدر جدول لیگ راه یابد.

قرارداد فدراسیون فوتبال ایران برای اجاره سیستم کمک
داور ویدئویی( )VARاز شرکت هنگ کنگی سیمپلی الیو
()SIMPLYLIVEدرآستانهفسخقراردارد.ازقرارمعلوماین
شرکتدرپاسخبهنامهفیفابرایتاییدهمکاریباایران،پاسخ
منفیدادهواعالمکردهحاضربهارائهخدماتوادامههمکاری
بافدراسیونفوتبالنیست.اینتصمیمشرکتمذکوربهعلت
هجمههای اخیر از سوی برخی رسانههای داخلی به نحوه
همکاریفدراسیونفوتبالبااینشرکتوشائبهارتباطاین
شرکتبابرخیافرادوابستهبهرژیمصهیونیستیواطالعاین
شرکت از هجمههای داخلی لحاظ شده است .لغو همکاری
فدراسیون فوتبال میتواند بهانهای برای گرفتن میزبانی از
ایراندرادامهبازیهایانتخابیجامجهانیقطرشود.

ستارهپیشینتیمملیانگلیسباعقدقراردادیبهعنوانسفیرجامجهانی
قطرانتخابشد.بهنقلازدیلیمیل،دیویدبکامبایکقرارداد۱۵۰میلیون
پوندیبهعنوانسفیرجامجهانی ۲۰۲۲قطرانتخابشد.ستارهپیشین
تیم ملی فوتبال انگلیس در اوایل ماه جاری به قطر رفت و از ورزشگاههای
اینکشوربازدیدکرد.قراراستوظایفدقیقاودرآیندهاعالمشود،اینکار
بکامباعثترویجگردشگریوفرهنگدرقطرمیشود.رابطهبکامباقطر،
رابطهجدیدینیستوبهدورانبازیویدرپاریسنژرمنبازمیگرددکه
تحتمالکیتقطریهاست.گفتهمیشوداینامردرنتیجهدوستینزدیک
بکام با ناصر الخلیفی ،مالک قطری پی اس جی هنگامی که ستاره سابق
منچستریونایتددرسال ۲۰۱۳دراینباشگاهبازیمیکرد،بهوجودآمد.
دیویدبکامگفت«:جامجهانیقطربینظیرخواهدبود.ایکاشهنوزبازی
میکردمزیرابازیدرورزشگاههایاینچنینییکرویاست».

سوژه

مشکالت مالی یقه نماینده خراسان را
گرفت

غیبتعجیبتیمپدیده
مقابلمس

دومین دیدار لغو شده فصل جدید در هفته دوم به نام
مسرفسنجانوپدیدهثبتشد.پدیدهمشهدکهشرایط
مالی خوبی ندارد و شروع فصل جدید برای این تیم با
مشکالت مالی و شکایت استفان کوزین مربی سابق و
ایتالیایی همراه شده ،نه تنها در هفته نخست 2امتیاز
ارزشمند بازی خانگی اش را از دست داد بلکه حاال با
اتفاقیکهروزگذشتهافتادهدرآستانهشکست3برصفر
قرار دارد .داستان دقیقا پس از بازی با تیم آلومینیوم
اراک آغاز شد و با وجود حضور بازیکنان در محل تمرین،
آن ها به دلیل پرداخت نشدن مطالبات شان و همچنین
پیش قراردادها تمرین نکردند .در ادامه هم بازیکنان
پدیده در اقدامی هماهنگ بیانیهای هفت بندی را در
صفحات شخصی خود در اینستاگرام منتشر کردند
و به اوضــاع و شرایط تیم خود واکنش نشان دادنــد و
همچنین برای مدیران باشگاه تا اول آبان ضرب االجل
تعیین کردند تا مشکالت مالی باشگاه را حل و فصل
کنند اما چون اتفاق خاصی رخ نداد و مشکلی حل نشد
جمع کردن بازیکنان و اعزام آن ها به رفسنجان برای
بازی با مس هم میسر نبود بنابراین سفری انجام نشد.
این موضوع را معاون اجتماعی روابط عمومی و رسانه
باشگاه مس رفسنجان اعالم کرد و گفت« :تیم مس
آماده برگزاری مسابقه مقابل پدیده بود ولی این تیم
برای برگزاری مسابقه به رفسنجان نیامد» .حاال باید
منتظر تصمیم کمیته انضباطی بود هرچند با توجه به
اتفاقاتمشابه،نتیجهقابلپیشبینیاستوبهاحتمال
زیاد تیم پدیده 3بر صفر بازنده اعالم خواهد شد.
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گزارش کوتاه فوتبال

فوتبال خارجی

آتش بازی ستاره ایرانی در پرتغال ادامه دارد

اولین هت تریک طارمی با پیراهن پورتو
گـروه ورزش /پورتـو در دیـدار مقابـل تونـدال موفـق بـه کسـب
پیروزی 3بر یـک در خانه حریف شـد .گل اول میزبان در دقیقه
 4به ثمر رسـید امـا در ادامه ،آتش بـازی پورتو با مهـدی طارمی
از دقیقه  ۲۰شـروع شـد .او قبـل از پایان نیمـه اول توانسـت در
دقیقـه  ۴۳گل دوم پورتـو را به ثمر برسـاند .هنرنمایـی طارمی
در خط حمله پورتو ادامه داشت و او توانسـت در دقیقه  ۷۹گل
سـوم تیمش را بزند و هـت تریک کند .شـاهکار سـتاره تیم ملی
ایران در بازی گذشته نشان داد طارمی پیشرفت محسوسی را
در چند سال گذشته داشـته و از زمان حضورش در پرسپولیس
تا لیگ سـتارگان و در نهایت لیگ پرتغال در سـه سـال گذشـته
توانسـته خود را به سـطح اول فوتبـال اروپا برسـاند .ایـن اولین
باری نیسـت کـه طارمـی در لیـگ پرتغـال هتتریک مـی کند و
زمانی هـم کـه در ریوآوه تـوپ مـیزد ،موفق شـد در بـازی هفته
سـوم مقابـل آوس  3گل به تیـم حریـف بزند تـا ریـوآوه 5 ،بر یک

اخراج مدافع
معترضپرسپولیس
توسطگلمحمدی

برنده آن بازی شـود منتها او از زمانی که بـه پورتو آمده بود،
برای این تیـم هتتریـک نکرده بـود که ایـن اتفـاق هم رخ
داد تا هـم اولین هتتریـک طارمی بـا پیراهـن پورتو ثبت
شـود و هم اولیـن هتتریک رقابـت های ایـن فصل لیگ
پرتغـال رقـم بخـورد .سـایت «سـوفا اسـکور» بـه ارزیابـی
عملکـرد سـتاره ایرانـی در ترکیـب پورتـو پرداختـه و بـا
دادن نمـره  9.1از  10ایـن بازیکـن را بهتریـن بازیکـن
میدان انتخاب کرده اسـت .البته سـتاره ایرانی از سـوی
سـازمان لیـگ برتـر پرتغـال نیـز بـه عنـوان برتریـن بازیکن
میـدان انتخـاب شـده بـود .طارمـی از روزی کـه بـه فوتبـال
پرتغال رفتـه ،در  97بازی با پیراهـن ریوآوه و پورتو موفق شـده
 52گل بزنـد و  25پـاس گل بدهد.سـتاره فوتبـال کشـورمان
با  3گلـی که بـه ثمـر رسـاند حـاال بـا  7گل زده ،آقـای گل فعلی
لیـگ پرتغال محسـوب میشـود.

تمرین دیروز تیم فوتبال پرسپولیس در حالی برگزار شد که یحیی
گل محمدی تصمیم گرفت با توجه به خستگی و سفرهای متوالی
این تیم در دو ماه اخیر ،زمان کوتاهی را صرف تمرینات تاکتیکی
کند .اواخر تمرین ،علیرضا ابراهیمی وقتی دید بار دیگر جایی در
تاکتیکهای دفاعی پرسپولیس ندارد به این موضوع اعتراض
کرد که با واکنش تند سرمربی تیم روبه رو شد .یحیی گل محمدی
از ابراهیمی خواست سکوت کند و نه تنها دیگر درباره جایگاه خود
در ترکیب پرسپولیس سوال نکند بلکه حق ندارد فع ً
ال با این تیم

تمرین کند .همین موضوع باعث شد ابراهیمی ورزشگاه شهید
کاظمی را ترک کند و منتظر تصمیم باشگاه در قبال اعتراضش
باشد .یحیی درباره نیمکت نشینی بازیکنان تیم اعالم کرده است
هیچ کس حق صحبت درباره این موضوع را ندارد و تالش تمام آن
ها را زیر نظر دارد .گل محمدی فع ً
ال تصمیم به بخشش ابراهیمی
ندارد و تصمیم قطعی خود را برای خط زدن اسم او در بازی با
نساجی مازندران گرفته است .تیم پرسپولیس چهارشنبه هفته
جاری میزبان نساجی مازندران در ورزشگاه آزادی خواهد بود.

گره کوری به نام تبلیغات محیطی
باشگاه ها!
پس از عقد قـــرارداد باشگاه استقالل با کارگزار
جدیدش ،مشخص شد بخشی از توافق مالی 500
میلیاردی مربوط به تبلیغات محیطی در دیدارهای
خانگی آبی پوشان است که سازمان لیگ هر سال با
مبلغی عجیب قراردادش را می بندد و به هر باشگاه
هم سهم ناچیزی می رسد! امسال هم گویا قراردادی
 180میلیاردی بسته شــده امــا باشگاه استقالل
مدعی است کارگزارش فقط برای تبلیغات محیطی
دیدارهای این تیم حاضر است  150میلیارد بپردازد
و بــرای همین از سازمان لیگ خواست تا شرایط
همکاری را فراهم کند .سازمان لیگ ابتدا منکر چنین
حقی از سوی باشگاه استقالل یا دیگر باشگاه ها شد
و در ادامه عقب نشینی کرد و درودگر به نمایندگی
از هیئت رئیسه سازمان لیگ اعــام کرد سازمان
آمادگی این را دارد که با سازو کار قانونی و مشخص
تبلیغات محیطی را به باشگاه ها واگــذار کند اما به
شرط طرح در هیئت رئیسه و تصویب قانونی آن .با
این حال استقالل موضوع را به وزارت کشاند و نشست
مشترک مدیران باشگاه استقالل و مسئوالن سازمان
لیگ با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان درخصوص
تبلیغات محیطی در ورزشگاه آزادی برگزار و مقرر شد
این موضوع با مصوبه هیئت رئیسه سازمان لیگ حل و
فصل شود .باشگاه استقالل مدعی شد مجوز تبلیغات
محیطی دیدارهای خود را از سازمان لیگ گرفته اما
سازمان لیگ اعالم کرد هیچ توافقی برای در اختیار
قراردادن تبلیغات محیطی با باشگاه استقالل انجام
نشده است و تبلیغات محیطی طبق سال های قبل
اجرا خواهد شد.

