
گروه ورزشی- کمیته برگزاری 
بازی هــای المپیــک و پارالمپیــک 
زمســتانی ۲۰۲۲ از شعار رسمی این 
بازی هــا با عنوان »با هــم برای آینده 
مشترک« در مراسمی از موزه پایتخت 

چین رونمایی کرد.
کمیته برگزاری بازی های المپیک 
و پارالمپیک ۲۰۲۲ چین اعالم کرد: این 
شعار نشان دهنده قدرت بازی ها برای 
غلبه بر چالش های جهانی به عنوان یک 
جامعه، با آینده مشترک برای بشریت 
اســت. واژه های این شعار ضرورت 
همــکاری جهانی برای فردایی بهتر را 
به ویژه با توجه به مشــکالت ناشی از 

پاندمی کووید۱۹ منعکس می سازد. 
کمیته برگزار کننــده بازی های 

المپیک زمســتانی تصریــح کرد: این 
شــعار اتحــاد و تــالش گروهی را 
نشــان می دهد و ارزش های اصلی و 
چشــم انداز جنبــش المپیک و هدف 
پیگیری وحــدت جهانــی، صلح و 
پیشــرفت را نمایــان می ســازد. این 
شــعار ارزش های کلیدی بازی های 
پارالمپیــک را به ویژه نقــش آنها در 
کمک به جامعــه ای فراگیرتر در نظر 

گرفته است. 
این شــعار پس از یک فراخوان 
گسترده در ســال ۲۰۲۰ انتخاب شد. 
در این مدت، تعداد ۷۹پیشــنهاد شعار 
از دانشــگاه های چین جمع آوری که 
۱۱ مــورد از آنها توســط متخصصان 
حوزه های مختلف در فهرست انتخاب 

قرار گرفتند.
پایتخــت چین اولین شــهری 
خواهد بــود که هم میزبــان المپیک 
تابستانی و هم زمستانی شده است. این 
رویداد از ۱۵ بهمن تا یکم اســفندماه 

امسال برگزار می شود.
چینی ها قرار اســت از میان ۱۰۲ 
رشته ورزشــی حاضر در بازی های 
المپیک زمستانی پیش رو در ۷۵ رشته 

شرکت کنند.

گروه ورزشــی- آنتونیو کونته، 
ســرمربی ایتالیایی و پرافتخار نیز در 
فهرست احتمالی باشگاه بارسلونا قرار 

گرفته است.
شرایط برای رونالد کومان اصال 
مساعد نیست و یک بار دیگر شایعاتی 
در مورد احتمال اخراج او شنیده شده 
است. بارسلونا در فصل گذشته قادر به 
کسب موفقیت چندانی نبود و از همان 
بدو ورد خوان الپورتا اخباری در مورد 
تمایل رئیس جدید به قطع همکاری با 

این سرمربی هلندی شنیده شد.
خود رونالد کومان نیز در هفته های 
اخیر اعتراف کرده رابطه خیلی خوبی با 
الپورتا نداشــته و البته نتایج پرفراز و 
نشیب بارسلونا در همین شروع فصل 
و شکست سنگین مقابل بایرن مونیخ 
در اســتادیوم نوکمپ، شرایط را برای 

کومان دشوار ساخته است.
اما دیاریو آس امروز در گزارشی 
مدعی شــد نام آنتونیــو کونته نیز در 
هیئت مدیره بارســلونا مطرح شده و 
احتمال همکاری با این سرمربی بزرگ 
و ایتالیایی وجــود دارد. کونته بعد از 
فتح ســری آ با اینتر پس از ۱۱ سال، به 
شکل غیرمنتظره ای با این باشگاه قطع 
همکاری کــرده و در نهایت فصل را 

بدون تیم آغاز کرد. در سال های اخیر 
اخبار فراوانی در مورد احتمال حضور 
آنتونیو کونته روی نیمکت رئال مادرید 
منتشــر شــده که در نهایت نتیجه ای 
نداشــته و حاال ممکن است او را روی 

نیمکت بارسلونا ببینیم.
آنتونیو کونتــه در کنار یوواخیم 
لــوو در حال حاضر شــاخص ترین 
گزینه های بدون تیم در دنیای فوتبال 
محســوب می شــوند. همچنین این 
ســرمربی ایتالیایی بارها نشان داده در 
بازســازی روحیه تیم های افت کرده 
تخصص دارد و این اتفاق در هر ســه 

تیم یوونتوس، چلسی و اینتر رخ داد.
حاال بارسلونا نیز اصال در شرایط 
خوبی قرار ندارد و در صورت اخراج 
رونالد کومــان و عدم نتیجه گیری در 
سه بازی پیش رو، حضور آنتونیو کونته 
روی نیمکت این تیم می تواند به خبر 
جدی تری در روزهای آتی تبدیل شود. 
البته از گزینه هایی چون ژاوی و اریک 
تن هاگ نیز به عنوان نامزدهای هدایت 
بارســلونا در این مدت نام برده شــده 
و باید دیــد در صورت اخراج رونالد 
کومان که رابطــه خوبی هم با الپورتا 
ندارد، کدام یک از این اسامی سرمربی 

بعدی بلوگرانا لقب خواهد رفت.

گروه ورزشــی- طبــق ارزش 
گذاری ســایت ترانسفر مارکت، تمام 
تیــم های بزرگ ایران بعد از فصل نقل 
و انتقاالت و جدایی دسته جمعی ستاره 
هــا، از نظر ارزش گــذاری اقتصادی، 
ضرر کرده اند و نســبت به گذشته افت 
فاحشی را تجربه می کنند.تا پایان لیگ 
بیستم، اســتقالل باالتر از پرسپولیس، 
ارزشمندترین تیم ایران بود و بازیکنان 
ارزشــمند و گران قیمتی را در ترکیب 
خود داشــت اما با تغییر و تحوالتی که 
در پنجره نقل و انتقاالت تابســتانی رخ 
داد، طبق اعالم سایت ترانسفر مارکت، 
پرســپولیس اکنون ارزشمندترین تیم 
ایران است.همچنین گل گهر سیرجان 
بعد از جذب چندین بازیکن نامدار 
و ارزشــمند، اکنون در رتبه ســوم 
ارزشمندترین تیم ایران قرار دارد و 
در این بین تراکتور که با مشکالت 
زیــادی از جمله از دســت دادن 
بازیکنــان خود به علت مســائل 

مدیریتــی و مالــی مواجه اســت، تا 
نیمه های جدول سقوط کرده و دیگر در 
بین ارزشمندترین های لیگ قرار ندارد!

استقالل
استقالل در حالی لیگ بیستم را به 
پایان رســاند که این تیم با ۱۴.۹ میلیون 
یورو، ارزشــمندترین تیم ایران بود اما 
جدایی بازیکنانی مانند مهدی قایدی، 
محمد نادری، شــیخ دیاباته، هروویه 
میلیچ، رشید مظاهری، مسعود ریگی، 
فرشید اسماعیلی و ... آبی ها را با سقوطی 
۴ میلیون یورویی مواجه کرده و آن ها به 

رتبه دوم لیگ ایران تنزل کرده اند.

 پرسپولیس
پرســپولیس هم با افــت ارزش 
تیمی مواجه شــده اما این مقدار برای 
سرخپوشان شدید نیست. آن ها در پایان 
لیگ بیســتم ۱۲.۶ میلیون یورو ارزش 
گذاری شده بودند که با وجود جدایی 
کنعانــی زادگان، نوراللهــی و مغانلو، 
پرسپولیس با ۱۱.۳ میلیون یورو به رتبه 

نخست ارزشمندترین تیم ایران صعود 
کرده است.

سپاهان
جدایــی بازیکنان ارزشــمند و 
تاثیرگذاری مانند احســان حاج صفی، 
محمد محبــی، پیام نیازمند، اســتنلی 
کــی روش و ... گریبان ســپاهان را هم 
گرفتــه و این تیم که تا قبل از این ۱۰.۲ 

میلیون یورو ارزش گذاری شــده بود، 
بــا ۸.۶ میلیــون یورو بــه رتبه چهارم 
ارزشــمندترین تیم ایران سقوط کرده 

است.
 گل گهر سیرجان

شــاید در یک نــگاه منطقی، گل 
گهر تنها تیم لیگ برتر بود که نســبت 
به فصل گذشــته تقویت شــده است. 
تیم های استقالل، پرسپولیس و سپاهان 
روی کاغذ نتوانستند به جای بازیکنان 
از دست رفته خود ستاره های بزرگتری 
را جذب کنند اما گل گهر ضمن حفظ 
برخی از داشــته های خود، خریدهای 
جدیدی را هم انجام داده و از ۸.۳ میلیون 
یورو در لیگ بیستم، به رقم ۹.۱ میلیون 
در لیگ بیست و یکم رسیده است و در 

رتبه سوم قرار دارد.
 تراکتور

پنجمین تیم ارزشــمند فصل 
گذشته با حدود دو میلیون یورو افت، 
از ۸.۴ میلیون یورو به ۶.۴۵ میلیون یورو 
ســقوط کرده که ایــن روند با توجه به 
اوضاع و احوال این روزهای تیم تبریزی 
چندان پایدار نیست و امکان دارد ارزش 
این تیم به پایین تر از این هم سقوط کنند.

در نــگاه کلی لیگ ایران آب رفته 
و کوچ دســته جمعی ستاره های لیگ 
بیستم، باعث کاهش ارزش فوتبال ایران 

شده است. 
باید چشم انتظار آینده نشست 
و دید در طول فصل جدید، فوتبال 
ایران کدام بازیکنــان را در حد 
ســتاره های گذشته رونمایی 

می کند.

گروه ورزشی- اتحادیه جهانی 
کشتی به بررسی مدعیان ۴ وزن کشتی 
آزاد قهرمانی جهان در نروژ پرداخت.

رقابت های کشتی آزاد قهرمانی 
جهان از ۱۰ مهر به میزبانی در اســلو 
پایتخــت نروژ برگزار می شــود و در 
روز نخســت این رقابت ها آزادکاران 
اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگــرم به 
روی تشک می روند. در روز نخست 
این رقابت ها حسن یزدانی از ایران و 
دیوید تیلــور از آمریکا در ۸۶ و طاها 
آکگل از ترکیه در سنگین وزن به عنوان 
۳ طالیی المپیک بــه میدان می روند. 
هم چنین دیگر عنــوان داران جهان و 
المپیک مانند کایل دیک از آمریکا در 
۷۴ و گنو پتریاشویلی از گرجستان و 
امیرحســین زارع از ایران در سنگین 
وزن  نیــز به میدان می روند. در جریان 
رقابت های ۴ وزن نخست کشتی آزاد، 
کشــتی گیران جمعا صاحب ۳ طالی 

المپیک و ۱۱ طالی جهان هستند.
اتحادیه جهانی کشتی به بررسی 
نفرات مطرح حاضر در روز نخســت 
رقابت های قهرمانی جهان پرداخت. 
در وزن ۶۱ کیلوگــرم، چهره هایــی 
همچــون بکا لومتــادزه دارنده مدال 
طالی جهان از گرجســتان، آرســن 
هاروتونیان قهرمان اروپا از ارمنستان 
و رحمان عمــوزاد خلیلی از ایران به 
روی تشک می روند. اتحادیه جهانی 
بــا تمجید از عملکرد رحمان عموزاد 
در رقابت های جهانــی جوانان، وی 
را ســتاره ای در حال رشد خواند که 
می تواند معادالت در اســلو را به هم 

بزند.
اتحادیه جهانی کشتی هم چنین 
از کایــل دیک دارنــده ۲ مدال طالی 
جهان در وزن ۷۹ کیلوگرم و یک برنز 
المپیک توکیو در وزن ۷۴ کیلوگرم به 
عنوان جدی ترین شانس کسب مدال 
طــالی جهان در اســلو نام برد. دیک 
برای نخستین بار قرار است در غیاب 
جردن بــاروز که به وزن ۷۹ کیلوگرم 
رفته اســت، در رقابت های قهرمانی 
جهــان در وزن ۷۴ کیلوگــرم مبارزه 
کند. اتحادیه جهانی کشتی هم چنین 
از یونــس امامی از ایــران، آوتاندی 
کنچادزه از گرجستان و کامیل ریبیکی 
از لهســتان به عنوان دیگر مدعیان این 
وزن نام برد. ختیک تسابولوف روس 

نیز پس از تعییر تابعیت این بار برای 
صربستان به میدان می رود.
حســاس ترین  اما 
رقابــت در کشــتی آزاد 
قهرمانی جهــان در وزن 

۸۶ کیلوگــرم خواهد بود، 
جایــی که حســن یزدانی 
از ایــران و دیویــد تیلور از 
آمریکا به عنوان طالیی های 
جهان و المپیک به احتمال 
زیاد برای چهارمین مرتبه 
بــه مصاف هــم می روند. 

تیلــور پیش از ایــن ۳ مرتبه 
در جریــان رقابت های جام 
جهانی کرمانشــاه ۲۰۱۷، 

رقابت هــای قهرمانــی 
جهان بوداپست ۲۰۱۸ 
و فینال المپیک توکیو 

موفق به شکســت حسن یزدانی شده 
و یزدانی این بار بــا تمرینات ویژه به 
دنبال انتقام ۳ شکســت قبلی از تیلور 

خواهد بود.
اتحادیــه جهانی کشــتی با بیان 
این که این ۲ سوپراستار کشتی جهان 
بــه احتمال زیاد برای چهارمین مرتبه 
مصاف می کنند، اضافه کرد: طرفداران 
کشتی در روز نخست قهرمانی جهان 
در نروژ به ســختی می توانند تشک 
مبارزه ای پیدا کنند که ستاره ای در حال 
مبارزه نباشــد اما رقابت اصلی جایی 

است که دیوید تیلور ملقب به 

جادوگر و حسن یزدانی روبه روی هم 
قرار می گیرند. هر ۲ ستاره در سید یک 
و ۲ این وزن جای دارند و در فینال به 

یکدیگر می رسند.
اتحادیه جهانی کشتی هم چنین 
از طاها آکگل ترک، گنوپتریاشــویلی 
گــرج و امیرحســین زارع از ایــران 
به عنــوان مدعیان ســنگین وزن در 

رقابت های جهانی نروژ نام برد.
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تیــم ملی  گروه ورزشــی- 
فوتسال کشــورمان امروز؛ دوشنبه 
در سومین و آخرین بازی در مرحله 
گروهی مســابقات جــام جهانی از 
ســاعت ۲۱:۳۰ به مصاف آرژانتین 
خواهد رفت. ملی پوشان کشورمان 
در ۲ بازی قبلی خودشــان به ترتیب 
برابــر تیم های صربســتان و آمریکا 
موفق به پیروزی شــد و امروز برای 

ســر گروه شدن کار بســیار سختی 
مقابل آرژانتین خواهد داشت. 

آلبی سلســته ها هم در ۲ دیدار 
قبلی خودشــان بــه ترتیب موفق به 
پیــروزی برابر آمریکا و صربســتان 
شــدند و حاال هــر ۲ تیــم ایران و 
آرژانتیــن برای تعیین ســر گروهی 
امروز؛ دوشــنبه رو در روی هم قرار 
می گیرند. تیم ملی فوتسال کشورمان 

در بازی امروز برابر آرژانتین علیرضا 
صمیمی و حســین طیبی را به دلیل 
محرومیــت و مصدومیت در اختیار 

ندارد. 
همچنیــن وضعیــت مســلم 
اوالقباد دیگر ملی پوش کشــورمان 

برای این دیدار مشخص نیست. 
اوالقبــاد در بازی آخر تیم ملی 
برابر آمریکا از ناحیه اســتخوان مچ 

پا دچار آســیب دیدگی شدیدی شد 
و پزشکان تیم ملی در تالش هستند 
تا هر طوری شــده این بازیکن را به 

بازی امروز برابر آرژانتین رسانده تا 
کادر فنــی با ترکیب کامل به مصاف 
حریف آمریکای جنوبی خود برود.

تیم ملی فوتســال آرژانتین در 
دوره قبل مســابقات جــام جهانی 
که در ســال ۲۰۱۶ در کشور کلمبیا 

برگزار شد، توانست عنوان قهرمانی 
این رقابت ها را به دســت آورد و این 
تیم می خواهد امســال هم این عنوان 
را تکرار کند. به همین دلیل کار ملی 
پوشان کشورمان برابر این تیم بسیار 

سخت و دشوار خواهد بود.
اگر تیم ملی فوتسال کشورمان 
در دیــدار برابر آرژانتین شکســت 
بخورد در آن صــورت دوم خواهد 
شــد و در مرحله بعد باید با تیم دوم 

گروه B یعنی ازبکستان بازی کند. 
بازی هــای گروه B بــه اتمام 
رســید و تیم های روسیه و ازبکستان 
هر کدام با ۹ و ۳ امیتاز موفق شــدند 
جواز حضور در مرحله یک هشــتم 

نهایی را به دست آورند. 
حال اگر تیم ملی فوتسال ایران 
بتوانــد امروز در بــازی آخر مرحله 
گروهــی خــود برابــر آرژانتین به 

پیروزی دست پیدا کند در آن صورت 
در مرحله یک هشــتم باید به مصاف 

تیم دوم گروه E برود.
در گــروه E صعود اســپانیا به 
عنوان تیــم اول به مرحله بعد قطعی 
شده اســت، زیرا این تیم در آخرین 
بازی خود امشــب به مصاف آنگوال 
مــی رود و بــه احتمال زیــاد در آن 

مسابقه پیروز خواهد شد. 
رقابت برای کسب رده دوم در 
این گروه بین ژاپن و پاراگوئه اســت 

که هر ۲ تیم ۳ امتیازی هستند. 
نتیجه بازی پاراگوئه با ژاپن در 
صورت تســاوی یا بــرد ژاپن منجر 
به صعود این تیم آســیایی به عنوان 
تیــم دوم خواهد شــد و در غیر این 
صــورت پاراگوئه به همراه اســپانیا 
 به مرحله یک هشــتم نهایی صعود 

خواهد کرد.

تیم ملی فوتسال کشورمان در آخرین دیدار مرحله گروهی جام جهانی به مصاف آرژانتین می رود.

جام جهانی فوتسال ۲0۲1؛

ملی پوشان در پی خلق 
شگفتی

»با هم برای آینده مشترک«؛ شعار مشترک المپیک و پارالمپیک زمستانی

منجی کاتاالن ها از ایتالیا می آید؛

یک گزینه جذاب و بزرگ حول نیمکت بارسلونا

اتحادیه جهانی: چهارمین مصاف »جادوگر« و حسن یزدانیتیم های ایرانی آب رفتند!

دوشنبه ۲9 شهریور 13،1٤00 صفر 1٤٤3 ،۲0 سپتامبر ۲0۲1، شماره 3815


