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قطع برق باعث شکست شطرنج بازان شد

مهدی :فصل جدید لیگ را باید قبل از مهر شروع کنیم

ســهیل مهــدی ،مســئول کمیته مســابقات ســازمان لیــگ در مــورد زمان
احتمالــی لیگ فصل آینده به رادیو تهران گفت« :فکر میکنم اوایل مهر،
دیرترین موعدی اســت که باید لیگ را شــروع کنیم چون تقریباً تا بیســتم
مهر تراکم باالیی از روزهای فیفا و لیگ قهرمانان آسیا داریم .تقریباً از اول
تا  20مهر یک هفته در میان اشــغال اســت .اگر قبل از مهر لیگ را شــروع
کنیــم ،میتوانیــم چند هفتــهای به تیمهــا بدهیم فصت بدهیــم که وارد
مســابقات شوند .در غیر این صورت به سمت اواخر مهر میرود .اگر لیگ
فعلی  15مرداد تمام شــود 7 ،هفته پس از آن تقریباً اوایل مهر میشــود و
مقداری کارمان را سخت میکند ».مهدی در مورد برنامه جام حذفی هم
گفت« :به محض اینکه بازیهای معوقه به اتمام برســد ،طی هفت ه آینده
قرعه کشی صورت میگیرد و برنامه جام حذفی را اعالم میکنیم».

ماشینسازی تبریز باز هم واگذار شد

طی جلسهای با حضور نماینده محمدرضا زنوزی ،اداره کل ورزش و جوانان
استان آذربایجان شرقی و هیأت فوتبال این استان ،امتیاز تیم ماشینسازی
تبریــز بــه یونــس قربانــی واگذار شــد .به گــزارش فــارس ،این انتقــال بدون
دریافت هیچ مبلغی از سوی زنوزی نهایی شد .زنوزی در گفتوگویی تلفنی
با اعالم حمایت خود از ورزش استان تا پایان فصل جاری ،استادیوم سردار
شهید حاج قاسم سلیمانی را بصورت رایگان در اختیار این تیم قرار داد.

افشاریان VAR :پایان فصل آینده به ایران می آید

خداداد افشــاریان ،رئیس کمیته داوران فدراســیون فوتبال گفت« :به نظر
میرســد تا سال آینده هم در حســرت  VARبمانیم و انتهای فصل آینده
یعنی فصل  21بتوانیم از این دستگاه برای بازیها بهره ببریم .صرف نظر
از هزینه خرید این دســتگاه ،هنوز در شــهرهای ما جایگاه ،ســخت افزارها
و زیرســاختهای مــورد نیاز ماننــد اتاقکهــا و تلویزیون برای اســتفاده از
ایــن تکنولــوژی فراهم نیســت .در واقع مســائلی وجود دارد کــه در حیطه
اختیــارات فدراســیون فوتبــال هم نیســت و باید ســاختارها ایجاد شــود تا
بتوانیــم بهــره ببریــم .در حال حاضــر داوران هدســت دارند امــا برخی از
آنهــا کارایــی خود را از دســت دادهانــد .طبق تصمیم ســازمان لیگ ،برای
مسابقات لیگ فصل آینده هدستهای نو خریداری خواهد شد».

editorial@irannewspaper.ir

مارکا (اسپانیا)

اخبــــار

در مســابقات شــطرنج قهرمانی آســیا شــرکت کنندگان در حضور یک داور
و یــک مســئول فنــی و تحت نظــارت چندین دوربیــن به صــورت آنالین به
رقابــت میپردازنــد اما روز گذشــته اتفاق عجیبــی در جریان ایــن رقابتها
رخ داد و پرهــام مقصودلو نفر اول شــطرنج ایران ،با قطــع ناگهانی برق در
تهران ،از حریف مغولســتانی شکست خورد .محسن سمیعزاده ،سرپرست
دبیری فدراســیون شــطرنج در این مورد گفت«:متاســفانه  3شطرنج باز ما
به دلیل قطعی برق از مســابقات حذف شــدند .در سیســتم آنالین اگر یک
لحظه از بازی خارج شــوید از ســوی داوران و ناظران بازنده اعالم میشوید.
ایــن تصمیم به دلیل کاهــش میزان تقلب گرفته میشــود .ما  11خردادماه
مســابقات دیگــری داریــم و چــون در فدراســیون بــرق اضطــراری نداریــم
احتمــاالً ،بــرای جلوگیری از بروز چنین مشــکالتی به ســالنی در کمیته ملی
المپیک یا وزارت ورزش برویم تا دغدغه قطعی برق نداشته باشیم».
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موندو دپورتیوو (اسپانیا)

اتلتیکــو مادریــد در هفته آخــر اللیگا
هــم رئــال وایادولیــد را بســختی و بــا
حســاب  1-2بــرد تا بــا رنج کشــیدن،
قهرمانی باشگاههای اسپانیا را جشن
بگیرد؛ شرایطی که این روزنامه به آن
پرداختــه و جمله «رنــج ببرید ،پیروز
شــوید» را بــرای قهرمانــی شــاگردان
دیگــو ســیمئونه و به عنــوان تیتر یک
روی جلد خود برد.

گاتزتا دلو اسپورت (ایتالیا)

باشــگاه بارســلونا هفتــه آینــده تکلیــف
برخــی بازیکنــان را مشــخص خواهــد
کرد .آبی و اناری پوشــان شاید با بعضی
از بازیکنــان قدیمیشــان ماننــد جــرارد
پیکه ،ســرخیو بوسکتس و سرخیو روبرتو
بــرای یــک ســال دیگــر قــرارداد ببندند؛
موضوعــی کــه ایــن روزنامه آن را ســوژه
جلــد خود کــرده و عنوان «فشــار» را تیتر
یک خود کرد.

به غیر از اینتر که قهرمان شــده ،آتالنتا،
میــان ،ناپولی و یوونتوس دیشــب و در
هفتــه ســی و هشــتم و پایانــی ســری A
برای کســب  ۲جایــگاه لیــگ قهرمانان
اروپــای فصل آینــده به مصــاف رقبای
هم رفتند .بازیهای بســیار حساس که
باعث شــد این روزنامه به آن بپردازد و
تیتر «لیــگ قهرمانــان هیجانانگیز» را
انتخاب کند.

 3بازی معوقه لیگ برتر امشب برگزار میشود

برد خارج از خانه؛ هدف سرخابیها

حامــد جیــرودی  /رقابتهــای لیــگ برتــر فوتبال
امشب با برگزاری  3دیدار معوقه پیگیری میشود.
از بازیهای هفته بیستم  2دیدار باقی مانده که در
یکــی از آنهــا فــوالد از ســاعت  20:45در ورزشــگاه
شهدای فوالد اهواز میزبان تراکتور است .شاگردان
جواد نکونام در شرایطی در این مسابقه به میدان
میروند که در هفته بیســت و سوم مقابل نساجی
 0-1شکســت خوردند و با  30امتیاز در رده ششــم
جدول هستند .البته سرخپوشان اهوازی در آخرین
بازیشــان کــه در مرحلــه یک هشــتم نهایی جام
حذفــی برگزار شــد ،با پیــروزی  1-2برابر قشــقایی
توانســتند بــه مرحله بعــد راه پیــدا کننــد و حاال با
روحیــه هســتند .امــا اوضــاع در آن ســوی میــدان
متفــاوت اســت .تراکتــور در هفتــه بیســت و ســوم
مقابــل صنعــت نفت با تســاوی  1-1متوقف شــد
تا با  28امتیاز در رده هشــتم قرار بگیرد .پرشــورها
در جام حذفــی هم مقابل آلومینیــوم  1-2بازنده
شــدند تا از گردونه رقابتها کنــار بروند .نتیجهای
که استعفای رسول خطیبی از سرمربیگری تراکتور
را در پی داشــت ولی با این موضوع مخالفت شــد
و خطیبــی به تیــم برگشــت .البته به اتفــاق فیروز
کریمی که مشــاور فنی تراکتور شده و حاال باید دید
آنهــا کنار هم چــه نتیجهای میگیرنــد .بازی رفت
فوالد و تراکتور با تساوی بدون گل به پایان رسید.
ëëصنعتنفت–استقالل؛معوقهپرحرفوحدیث
در دیگــر بــازی معوقه هفته بیســتم ،صنعت
نفت از ســاعت  21:30در ورزشــگاه تختــی آبادان

پذیرای اســتقالل اســت .دیــداری که قبــل از لیگ
قهرمانان آســیا قرار بود برگزار شود ولی به تعویق
افتــاد و بعــد از آن هم زمان برگــزاری آن به خاطر
اعتــراض پرسپولیســیها کــه معتقــد بودنــد ایــن
بــازی بایــد قبــل از دربی برگــزار میشــد ،به محل
بحث فراوان تبدیل شــد .شــاگردان سید سیروس
پورموســوی که از هفته یازدهم به بعد رنگ برد را
ندیدهاند ،در  11بازی دیگرشان  6باخت و  5تساوی
داشــتهاند و بــا  26امتیــاز در رده دوازدهــم جدول
هســتند و حاال هم بهنظر میرسد مقابل استقالل
هم کار دشــواری برای پیروز شــدن داشــته باشند.
بخصــوص اینکه پورموســوی گفتــه میخواهد در
ادامه مســابقات به بازیکنان جوانتر تیمش بازی
بدهد .اما آبی پوشــان پایتخت در شرایطی در این
بازی به میدان میروند که  2شکست پیاپی مقابل
ذوب آهــن و پرســپولیس باعث شــده آنهــا با 34
امتیــاز در رده پنجــم قــرار بگیرند .البته شــاگردان
فرهــاد مجیــدی در آخرین بازیشــان کــه در جام
حذفی برگزار شد 1-2 ،ذوب آهن را شکست دادند
تــا دوباره روحیــه بگیرنــد و برای ادامه مســابقات
انگیزه پیدا کنند .اســتقالل در این بازی هم شــیخ
دیاباتــه را بهدلیــل مصدومیت در اختیــار ندارد و
ســید احمد موســوی هم که آســیب دیــده به این
بــازی نمیرســد ولــی مصدومیــت وریــا غفــوری
کاپیتان اســتقالل خیلــی جدی نیســت و او به این
بازی میرســد .در نفت هم حســین ساکی ،رحیم
مهدی زهیوی ،مهدی زبیدی و حسن بیت سعید

سیدجالل غایب بزرگ پرسپولیس مقابل ذوب آهن است و باید دید سرخها بدون کاپیتانشان میتوانند ببرند؟

بهدلیــل مصدومیت غایب هســتند .بــا این حال،
به نظر میرســد که شــاهد یــک بازی زیبا باشــیم.
چــرا که برزیلیهــای فوتبال ایران در خانهشــان با
انگیزه هستند و استقاللیها هم امید زیادی دارند
تــا در این بــازی به برتری برســند .صنعت نفت و
اســتقالل تاکنون  19بار در لیگ برتر به مصاف هم
رفتهانــد کــه  10پیروزی برای اســتقالل و  7برد هم
بــرای صنعت نفت بــه ثبت رســیده و  2بازی هم
مســاوی شده اســت که آخرین آن تســاوی  1-1دو
تیم در بازی رفت بود.

ëëپرسپولیس بدون کاپیتان در اصفهان
تویکم
امشــب یک بازی معوقه از هفته بیس 
نیــز برگــزار میشــود کــه طــی آن ذوب آهــن و
پرسپولیس از ساعت  19:30در ورزشگاه فوالدشهر
اصفهــان به مصــاف هم میرونــد .گاندوها که در
هفته بیستوسوم برابر گل گهر  0-1بازنده شدند،
بــا  21امتیاز در رده چهاردهم هســتند و برای فرار
از منطقــه خطر ،به پیروزی در این بازی نیاز مبرم
دارند .اما در آن ســوی میدان شاگردان یحیی گل
محمدی هم که در باالی جدول با سپاهان رقابت

میکننــد ،بــرای جــا نمانــدن از کورس بایــد به 3
امتیاز دســت پیدا کنند .ضمن اینکه سرخپوشــان
پایتخت برای بازگشــت به صدر نیاز به پیروزی با
بیــش از  3گل مقابــل ذوب آهــن دارنــد که کاری
ســخت بهنظر میرســد .قرمزهــا که بــا  45امتیاز
در رده دوم هســتند ،در شــرایطی پا به این میدان
میگذارنــد کــه پــس از پیــروزی  0-1در دربــی ،در
جــام حذفی هم مقابــل تیم لیگ دویی شــاهین
بندرعامــری به برتری  1-4رســیدند تــا به مرحله
بعد صعود کنند .البتــه به علت درگیریهایی که
در مســابقه با اســتقالل به وجود آمــد و همچنین
اتفاقهــای بــازی بــا ســپاهان ،پرسپولیســیها بــا
جرایمــی مواجــه شــدند و ســیدجالل حســینی
کاپیتانشــان و فرشــاد فرجی دیگر مدافع خود را
بهدلیل محرومیت در اختیار ندارند .پرســپولیس
فصــل گذشــته ذوب آهــن را در اصفهــان 0-3
شکست داد و باید دید باز هم میتواند به پیروزی
برســد یا نه .البته یحیــی در این بــازی باید دوباره
برابر دســتیار ســابقش ســید مجتبی حسینی قرار
بگیرد که شــناخت زیادی از تفکرات گل محمدی
دارد و در نیم فصل اول و زمانی که سرمربی نفت
مسحدســلیمان بود ،پرســپولیس را با تساوی 1-1
متوقــف کرد .پرســپولیس و ذوب آهــن  39بار در
لیگ برتر مقابل هم قرار گرفتهاند که پرسپولیس
 14و ذوبآهــن  12بــار موفــق بــه کســب پیــروزی
شــدهاند و  13بازی نیز مساوی شده که آخرین آن
 1-1بازی رفت بود.

اثرگذاری بارسا در قهرمانی اتلتیکو مادرید

سیمئونه پرافتخارترین مربی تاریخ اتلتیکو شد

گــروه ورزشــی  /هفتــه ســی و هشــتم و
پایانــی رقابتهــای اللیگا شــنبه شــب
برگــزار شــد و اتلتیکــو در خانــه رئــال
وایادولیــد بــه میــدان رفــت و  1-2بــه
پیــروزی رســید و در نهایــت پــس از 7
ســال عنــوان قهرمانــی را بــه دســت
آورد .شــاگردان ســیمئونه در این بازی
ابتــدا بــا یک گل عقــب افتادنــد اما در
نهایــت توســط کــورا  57و ســوارز 67
بــه گل رســیدند تا بــا  86امتیــاز بر بام
فوتبال اســپانیا بایستند .در دیگر دیدار
رئال مادرید  1-2ویارئال را برد و با 84
امتیاز در رده دوم قرار گرفت .بارسلونا
هــم در خانــه ایبــار بــه میــدان رفت و
بــا تــک گل گریزمــان ( )81بــه پیروزی
رســید .شــاگردان کومان با این پیروزی
 79امتیازی شــدند و در رده ســوم قرار
گرفتند .ایبار و وایادولید هم با شکست
مقابل بارسا و اتلتیکو راهی دسته دوم
شدند .دیگو سیمئونه ،سرمربی اتلتیکو

با کســب عنــوان قهرمانی اللیــگا خود
را بــه عنــوان پرافتخارتریــن ســرمربی
تاریــخ اتلتیکو مادرید معرفــی کرد .او
دو قهرمانــی لیــگ اروپــا ،دو قهرمانی
اللیگا ،دو ســوپرکاپ اروپا ،یک کوپا دل
ری و یــک ســوپرکاپ اســپانیا را کســب
کــرده اســت .همچنیــن یــان اوبــاک،
دروازه بــان اتلتیکــو بــرای پنجمین بار
جایزه زامورا (بهترین دروازهبان) را به
دســت آورد .اتفــاق عجیــب اثرگذاری
بارســلونا در  2قهرمانی اتلتیکومادرید
در  10ســال اخیر اســت .لوئیس سوارز
کــه تابســتان بــا بــی مهــری از اردوی
بارسلونا اخراج شد و به صورت رایگان
بــه اتلتیکــو پیوســت توانســت عنــوان
تأثیرگذارترین بازیکن فصل را به خود
اختصاص دهد .این ســتاره اروگوئهای
 21گل از گلهــای اتلتیکــو را بــه ثبــت
رســاند .ســوارز پــس از ایــن قهرمانــی
بســیار احساســاتی شــد و بــه مدیریت

ســابق و ســرمربی کنونــی بارســلونا
کنایــه زد و گفــت« :آنها مــرا بیارزش
دانســتند و مرا بیرون کردند اما اتلتیکو
درهایش را به روی من گشــود و به من
اعتماد کرد و قدردان آنها هســتم ».در
 2014نیــز کــه اتلتیکومادریــد بــه مقام
قهرمانی رســید ،دیوید ویا نیز با چنین
رفتــاری از ســوی بارتومئــو از اردوی
بارســا اخــراج شــد؛ پــس از پایــان این
مســابقات لیونل مســی بــا  30گل زده

عنوان برتریــن گلزن اللیــگا را باردیگر
بــه دســت آورد؛ بــا قهرمانــی اتلتیکو،
بازیکنــان و هــواداران بــه خیابانهــای
شــهر وایادولید ریختند و به شــادمانی
پرداختنــد .طبــق گــزارش الپایــس
اســپانیا در جریان این شــادمانی ،یک
هــوادار  14ســاله اتلتیکومادریــد در
میدان«پالزا دی ســانتا آنا» ســرش به
دیــوار ورودی پارکینــگ برخــورد کرد و
جانش را از دست داد.

لواندوفسکی از مولر رد شد

هفتــه ســیوچهارم و پایانــی رقابتهای
بونــدس لیــگا شــنبه شــب برگــزار شــد و
بایــرن مونیخ کــه میزبان آگســبورگ بود
 2-5پیروز شد .در این بازی لواندوفسکی
کــه هفته پیش بــه رکــورد  40گل زده گرد
مولر رســیده بود ،بســیار بیتاب بود برای
گلزنــی و در نهایــت در دقیقــه  ،90گل
پنجــم تیمــش را وارد دروازه حریف کرد.
لواندوفســکی با این گل ،تعــداد گلهای
خود را بهعدد  41رساند تا رکورد گرد مولر
افســانهای را بشکند .وی با این گل ضمن
کسب عنوان آقای گل مسابقات ،برترین
گلــزن تاریخ پیکارهای بوندس لیگا لقب
گرفت .لواندوفسکی بعد از این موفقیت
گفــت« :حــس شــگفتانگیزی دارم.
بســیار خوشــحالم .فکــر میکنــم اتفاقی
بســیار خــاص رقــم خــورد و یــک لحظه
تاریخی در دوران فوتبالم ثبت شد .وقتی
آدم  90دقیقــه بــازی میکنــد و هــر کاری

میکند ،درست نمیشــود و بعد آخرین
لحظــه پیــش میآید و بــه گل میرســد،
واقعــاً باورنکردنی اســت .این اتفاق مثل
داستانهای علمی تخیلی بود».
لــوا بعــد از بــازی ســراغ «اوشــی
مولر» ،همسر گرد مولر که در ورزشگاه
حضور داشــت ،رفت و ستاره  32ساله
تی شــرت خــود را کــه روی آن نوشــته
شده بود «گرد مولر تا ابد» را به همسر
اســطوره تقدیــم کــرد .لوا گفــت« :این
تی شــرت هدیه ای به رســم احترام به
بمب افکن بایرن و ژرمن هاست».
در دیگــر دیــدار بورســیا دورتمونــد در
مصاف با بایرلورکوزن با نتیجه  1-3پیروز
شد تا با حضور در رده سوم به کار خود در
این فصل پایان دهد .الیپزیگ در مصاف
با یونیون برلین هم  1-2شکست خورد تا
شاگردان ناگلزمان با  65امتیاز کار خود را
در رده دوم به پایان برساند .در دیدارهای

صعود ارزش طارمی با درخشش در پورتو

مهــدی طارمــی در ســایت ترانســفر مارکت بــه رتبه
یازدهــم باارزشتریــن بازیکنــان فوتبــال پرتغــال
بــدل شــد .او که پیــش از ایــن  10میلیون یــورو ارزش
داشــت ،در آخرین گزارش این سایت  4میلیون یورو

انتهای جدول بوندس لیگا هم وردربرمن
که برای بقا نیاز به پیروزی داشت با نتیجه
 4بــر  2مغلوب بورســیا مونشــن گالدباخ
شــد تا بــا توجه بــه پیــروزی کلــن مقابل
شــالکه ،این تیم راهــی بوندسلیگای دو
شــود .بــا ایــن نتایــج شــالکه و وردربرمن
بهصورت مستقیم به بوندسلیگای دوم
سقوط کردند و افسی کلن راهی پلیآف

بــه ارزشــش افــزوده شــد و حــاال طارمــی  14میلیون
یــورو قیمــت دارد .او اکنون در رده  540دنیا ایســتاده
و پــس از ســردار آزمــون بــا  23میلیــون یــورو در رده
دوم بارارزشتریــن بازیکنان ایران قرار گرفته اســت.

شــد تا حریــف تیــم ســوم بوندسلیگای
دو شــود .بایرنمونیــخ قهرمــان شــد.
الیپزیگ ،دورتموند و ولفسبورگ سهمیه
لیگقهرمانــان اروپــا را بهدســت آوردند.
اینتراخــت فرانکفــورت و بایرلورکــوزن
سهمیه لیگ اروپا را کسب کردند و یونیون
برلیــن ســهمیه لیگکنفرانــس اروپــا را
ب هدست آورد.

طارمــی در باشــگاه پورتو نیــز پس از خســوس کورونا
( 30میلیون یورو) ،اوتاویو ( 24میلیون یورو) و لوئیس
دیــاز با  18میلیــون یورو در رده چهــارم باارزشترین
بازیکنان پورتو قرار گرفته است.

