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گروه ورزشی- بیست و دومین 
دوره لیگ برتر فوتبال باشــگاه های 
کشــور با برگزاری دیدارهای هفته 
نخســت آغاز شــد تا بار دیگر تنور 
فوتبــال ایــران داغ شــود. هفته ای 
که ۵ بازی آن برنده داشــت و ســه 
مســابقه با تســاوی به پایان رسید و 
به ثمــر رســیدن ۱۴ گل در ۸ بازی 
کــه میانگین نزدیــک به ۲ گل در هر 
مســابقه را نشــان می دهد، حاکی از 
شــروع خوب فوتبال باشــگاهی در 
سالی است که جام جهانی را پیش رو 
داریم. در گزارشــی فراز و فرودهای 

هفته اول را بررسی کرده ایم.
 خط و نشان از همین هفته 

اول
برنده بزرگ هفته اول ســپاهان 
بــود؛ تیمی کــه به دنبال شکســتن 
طلســم ۷ ســاله قهرمانــی در لیگ 
برتر اســت، آنها در بازی اول فصل 
جدید توانســتند یکــی از مدعیان و 
یکــی از رقبــای اصلی شــان در راه 
قهرمانی یعنی استقالل را با ۲ گل در 
ورزشــگاه آزادی شکست دهند و از 
همین شروع کار برای بقیه تیم ها خط 

و نشان بکشند. ســپاهان که آخرین 
بــار در ســال ۹۴ توانســت قهرمان 
شــود، برای فصل جدیــد با جذب 
ژوزه مورایس ســرمربی سرشناس 
پرتغالی که ســابقه دســتیاری خوزه 
مورینیــو را در کارنامه دارد، به همراه 
جــذب بازیکنان سرشناســی مانند 
مانوئل فرناندز ملی پوش ســابق تیم 
ملی پرتغال، گویا تنها برای بازگشت 
دوباره جایگاه اول فوتبال باشگاهی 
ایــران دور خیز کرده اســت. آنها در 
قدم اول هم موفق ظاهر شدند و باید 
دید تیــم مواریس می تواند این روند 

را ادامه دهد یا نه؟
شــوک اولیــه بــه مدافع 

عنوان قهرمانی
مدافــع عنــوان قهرمانی، لیگ 
بیســت و دوم را با شکست آغاز کرد 
تا از همین ابتدا، ریکاردو ســاپینتوی 
پرتغالــی بــه ســختی کارش روی 
نیمکت اســتقالل پی ببــرد. باخت 
استقالل پس از مدت ها نشان داد که 
آبی ها کار آسانی برای دفاع از عنوان 
قهرمانی  ندارند. این در حالی اســت 
کــه آنها با بازگشــت مهدی قایدی، 
کاوه رضایی، ســجاد شــهباززاده و 

محمد حسین مرادمند در کنار جذب 
بازیکنانی مانند محمد محبی و حذف 
اســکلت اصلی تیــم قهرمان فصل 
گذشــته به دنبال تکرار قهرمانی این 
بار یک ســرمربی پرتغالی هستند. با 
این حال آبی پوشان در بازی اول اگر 
چه اعتراض هایی به داوری داشــتند 
اما با یک نمایش نه چندان قابل قبول 
مغلوب شدند تا از همین شروع زنگ 

خطر برایشان به صدا در بیاید.
موتورشــان هنــوز گرم 

نشده است
پرســپولیس هم مانند استقالل 

نتوانست شــروع قدرتمندانه ای در 
لیگ بیســت و دوم داشته باشد. آنها 
چند ســاعت پــس از اینکــه اعالم 
شــد باالخره طلســم جذب مهاجم 
خارجی شــان شکسته شده و مهاجم 
ســابق آیندهوون و برایتون و بوخوم 
به جمع شــان اضافه شــده اســت، 
در فوالد شــهر مقابل تیــم ۱۰ نفره 
ذوب آهــن کاری از پیــش نبردند و 
با تســاوی به کارشان پایان دادند. به 
نظر می رسد پرسپولیس که برخالف 
اســتقالل، تغییــرات بیشــتری در 
ترکیبش داشته است، برای هماهنگی 
به هفته های بیشــتری احتیاج دارد. 
اگر چه قرمزها که پس از یک ســال 
دور از جــام، دوباره بــرای قهرمانی 
نقشه کشیده اند، مدعیان جدی را در 

مقابل شان می بینند.
شروع تازه واردها با باخت

هفتــه اول لیگ برتر برای ۲ تیم 
تــازه راه یافته با خاطره خوبی همراه 
نبــود. هم ملوان و هــم مس کرمان 
پس از بازگشت دوباره به لیگ برتر، 
کارشان را با باخت آغاز کردند. ملوان 
یک بر صفر بــه پیکان باخت و مس 

هم در یک بازی پرگل ۳ بر ۲ 
به نفت مسجد سلیمان نتیجه را 

واگذار کرد. 
اگر چــه نمی توان با همین 
یک شکست، درباره عملکرد ۲ 
تیم جدیــد لیگ برتر در فصل 

جدید اظهارنظر کــرد اما به نظر 
می رسد روزهای ســختی در انتظار 
مازیــار زاع و فرزاد حســین خانی 
در لیــگ بیســت و دوم خواهد بود، 
دو مربــی جوانــی کــه می خواهند 
موفقیت های فصل گذشته شــان در 
دســته اول را در لیــگ برتر هم ادامه 

دهند.
عادت به باخت

انگار فرقی نمی کند چه کســی 
مربی تراکتور باشــد، جان توشــاک 
معــروف باشــد یا ماننــد امروز که 
قربان بردیف سرمربی کهنه کار روی 
نیمکت این تیم بنشــیند، آنها گویا به 
باخــت عادت کرده اند و در شــروع 
فصل جدید هم ترک عادت نکردند. 
تراکتــور در بازی اول لیگ با بردیف 

که ســرمربی سردار آزمون در 
روستوف بوده است، ۲ بر یک 
بــه گل گهر باخت تا همچنان 
روی نــوار ناکامــی باشــد. 
تبریزی ها فصل گذشــته را با 
قرار گرفتن در رده ســیزدهم به 
پایان رساندند، در فصل جدید هم 
شــروع ناامیدکننده ای داشتند و باید 
دیــد در ادامه لیگ، این تیم می تواند 
به روزهای اوج برگردد یا مانند چند 
فصل گذشته، یک تیم معمولی و بی 

خطر خواهد بود.

گروه ورزشــی - در حالی که 
باشــگاه وایله جدایی قطعی ســعید 
عزت اللهــی را اعالم کــرده اما رقم 
باالی رضایت نامه مانع از جدایی وی 

تاکنون شده است.
کمتر از یک ماه تا بســته شــدن 
پنجره تابســتانی نقل و انتقاالت باقی 
مانده و در چنین شرایطی همه منتظر 
تصمیم نهایی ســعید عزت اللهی در 
مــورد مقصد این بازیکن هســتند؛ 
بازیکنــی که دوره درخشــانی را در 
وایله بولدکالب دانمارک سپری کرد 
اما سقوط نابهنگام این تیم قرمزپوش 
دانمارکی، عزت اللهی را نیز در برزخ 

قرار داد.
در دور برگشــت فصل گذشته، 
وایلــه با دریافت رقمــی مطلوب و 
رضایت بخش، عــزت اللهی را برای 
یک نیم فصــل در اختیار الغرافه قرار 
داد اما حــاال با پایان این دوره قرضی 
شــش ماهه، او مذاکرات طوالنی را 
با باشــگاه دانمارکی انجام می دهد تا 

مسیر جدایی خود را انتخاب کند.
پس از اینکــه وایله به لیگ یک 
دانمارک ســقوط کرد، عزت اللهی به 
مدیران باشــگاه اعــالم کرد که قصد 

جدایی دارد و می خواهد در سال جام 
جهانی، پیراهن تیم دیگری را در اروپا 
برتــن کند. در این بین او مذاکراتی را 
نیز با تیمهایــی از پرتغال، ترکیه و... 
را انجــام داده ک هیــچ یک به نتیجه 

نرسیده اند.
نکته مهم اینکه باتوجه به قرارداد 
دو ســاله عزت اللهی، دست باشگاه 
بــرای تصمیم گیری در مورد او را باز 
گذاشته و این باشگاه باتوجه به حضور 
احتمالی سعید در جام جهانی، قصد 
دارد رقم پاداشــی که با جدایی وی از 
دست می دهد را هم از باشگاه جدید 
او بگیرد؛ هرچند که بیشــتِر پاداش به 
صورت طبیعی در اختیار وایله خواهد 
بود چرا که او بیشــتر دوران منتهی به 
جام جهانی در دو ســال گذشــته را 

تحت قرارداد این تیم بوده است.
باتوجه به بسته شدن پنجره نقل و 
انتقاالت تابستانی در روز اول سپتامبر 
)ده شــهریور( عــزت اللهی فرصت 
زیادی برای مجاب کردن وایله ندارد 
و باشگاه دانمارکی نیز اگرچه جدایی 
قطعی ایــن بازیکن را اعــالم کرده 
امــا هنوز با پیشــنهادات این بازیکن 

موافقت نکرده است.

به ایــن ترتیــب حتی 
احتمــال دارد عزت اللهی 

ســرخپوش  تیــم  در 
دانمارکــی بمانــد و تا 
پایــان یا میانــه فصل 
۲۰۲۲-۲۳ را در ایــن 
تیم سپری کند و پس از 

جام جهانی با شرایط بهتر 

مقصد خود را برگزیند.
نکتــه مهم این اســت که 
هافبک دفاعی ملی پوش وایله 
بــا پیشــنهادات داخلی خود 
مخالفت کرده و رقم رضایت 
نامه او نیز به شکلی نیست که 
باشگاهی از لیگ برتر ایران او 

را به راحتی در اختیار بگیرد.

هفته اول لیگ برتر در حالی به پایان رسید که سپاهان با پیروزی در بازی بزرگ هفته 
برای سایر مدعیان خط و نشان کشید و مس و ملوان در بازگشت دوباره کارشان را با باخت شروع کردند.

سایه روشن های هفته اول لیگ برتر؛

از خط و نشان زردها تا 
شکست تازه واردها

شاید عزت اللهی در وایله بماند؛

سنگ بزرگ دانمارکی ها برای جدایی ملی پوش ایرانی

گروه ورزشــی - فدراسیون 
بین المللــی وزنه بــرداری اســامی 
ورزشــکاران این رشته که در لیست 
کنترل دوپینگ قرار دارند را منتشــر 
کــرد که نام ۹ ملی پوش ایرانی در آن 

دیده می شود.
فدراســیون بیــن  المللی وزنه 
 برداری اسامی ورزشکاران این رشته 
که در لیســت کنتــرل دوپینگ قرار 
دارند را منتشر کرد. با توجه به سخت 
گیری های کمیته بین المللی المپیک 
و فدراسیون بین المللی وزنه برداری، 
ورزشــکارانی که نام آنــان در این 
لیســت قــرار دارد در هر زمان و هر 
مکان باید آماده تست دوپینگ باشند.
بنــا بر اعالم کمیته ضد دوپینگ 
فدراســیون بین المللی هر کشوری 
که سه ورزشــکار با نمونه دوپینگ 
مثبــت داشــته باشــد از حضور در 

بازی هــای المپیــک ۲۰۲۴ پاریس 
محروم خواهد شد. مالک فدراسیون 
جهانی نمونه های مثبتی اســت که از 
 مردادماه امسال تا خرداد ۱۴۰۳ گرفته 

می شود.
در لیست فدراسیون بین المللی 

وزنه بــرداری  نام ۹ وزنه بردار ایرانی 
دیده می شــود. علــی داودی، امیر 
حقوقی، مصطفــی جوادی، علیرضا 
یوسفی، رســول معتمدی، سهراب 
مــرادی، کیانــوش رســتمی، آیت 
شــریفی و علی میری ورزشکارانی 

ایرانی هســتند که بایــد برای انجام 
تست دوپینگ در هر زمان و هر مکان 
آماده باشند. از نکات بارز این لیست 
حذف نام علی هاشــمی و سیدایوب 

موسوی است.
بنا به اعالم فدراسیون بین المللی 
وزنه بــرداری این رشــته در المپیک 
۲۰۲۴ پاریس ۱۰ ســهمیه دارد که به 
صورت مســاوی بین زنان و مردان 
تقســیم می شود و هر کشور حداکثر 
می تواند ســه نماینــده در آوردگاه 

بزرگ پاریس داشته باشد.
رقابت هــای وزنه بــرداری در 
بازی هــای المپیک در بخش زنان در 
دسته های ۴۹، ۵۹، ۷۱، ۸۱ و به اضافه 
۸۱ کیلوگــرم و در بخش مردان نیز 
در دســته های ۶۱، ۷۳، ۸۹، ۱۰۲ و به 
اضافــه ۱۰۲ کیلوگرم برگزار خواهد 

شد.

گروه ورزشی - سرمربی پرتغالی 
تیم فوتبال ســپاهان گفت: به فوتبال 
ایران آمدم تا بــه مربیان ایرانی کمک 
کنم. در واقع هــدف من ارتقا فوتبال 

ایران است.
ژوزه مورایــس در مــورد نحوه 
تصمیم گیری خود بــرای حضور در 
فوتبال ایران، اظهار داشــت: تصمیم 
ســختی برای آمدن به ایران داشــتم. 
قبل از انتخاب ســپاهان خواســتم که 
یک بازدیدی از شهر اصفهان و باشگاه 
داشته باشــم. برای من چیزی که مهم 
بود، حس و انرژی بود که از مردم گرفتم 
و می خواستم بدانم می توانم توقعاتی 
که مردم از من داشتند را انجام بدهم یا 
نه؟ من آمدم اینجا تا یک امتیاز خاصی 
را بــه فوتبــال ایران ارائــه بدهم. این 
موضوع می تواند اصلی ترین دستاورد 

من در سپاهان باشد. 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا 
می توان او را هم مانند ژوزه مورینیو آقا 
خاص صدا کرد یا نه، گفت: شــما هر 
چیزی کــه من را صدا بزنید، من آن را 

می پذیرم و مشکلی ندارم اما من اینجا 
آمــدم که یک چیز خــاص را به مردم 
سپاهان بدهم. خیلی حس خوبی است 
که با تمام توان در اختیار این باشــگاه 
باشم تا به کمک  دیگر مربیان ایران هم 
بیایــم. هدف من ارتقا فوتبال ایران هم 
هست. داشتن حس هیجان بسیار خوب 
است، البته باید آن را تا پایان فصل ادامه 
بدهیم.  ســرمربی پرتغالی تیم فوتبال 
ســپاهان در مورد حضــور یک مربی 

ایرانــی در کادر فنی خود، عنوان کرد: 
برخی مربیان را زیر نظر گرفتیم تا آن ها 
را انتخاب کنیم. االن یک فیزیولوژیست 
در اختیار داریم. باید ببینیم در آینده یک 
مربی ایرانی به ما اضافه شــود یا خیر. 
شاید اگر زبان فارسی من بهتر شود، این 
اتفاق رخ دهد. اما نمی توانم قول بدهم 
که بین مربیان خودم، یک مربی ایرانی 
بیاورم. من یک قرارداد سه ساله دارم و 
اگر بخواهم یک ایده را انتخاب کنم و 

یک بازیکن بخواهد دوران مربیگری 
خود را در اینجا شــروع کند، می توانم 
این کار را انجام دهم. البته صداقت در 

این خصوص بسیار مهم است. 
مورایــس در مــورد اســتقبال 
هــواداران اصفهانی بیان کرد: شــوکه 
شــدم. چرا که یک نفر آن باال در حال 
داد زدن بــود و یک ســری مواد دودزا 
در دستانشــان بود. خیلی اشــتیاق را 
توانســتم بین این صدا ها پیدا کنم. به 
صورت مثبت غافلگیر شدم. اول فکر 
کردم که اگر این نفرات را در استادیوم 
داشتیم، چقدر خوب است. بی صبرانه 
منتظر هواداران در اســتادیوم هستم و 
امیدوارم در آینده امکان دیدن آن ها را 

در استادیوم داشته باشیم. 
وی در مــورد ارتبــاط خــود با 
مورینیو و کریســتیانو رونالدو اظهار 
داشــت: بله هنوز با آن هــا در ارتباط 
هستم. یکی از آن ها مانند برادرم است. 
نمی توانیم رویای داشــتن او را هم در 
اینجا داشته باشیم اما او می تواند بیاید و 

تفاوت ایجاد کند.
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گروه ورزشــی -  تیــم فوتبال 
بایــرن مونیــخ آلمان با برتــری برابر 
ولفســبورگ آلمان به صــدر جدول 
رقابت های بوندس لیگا صعود کرد. 
هقته دوم مســابقات لیگ فوتبال 
آلمان )بوندس لیگا( با دیدار تیم 
های بایرن مونیخ و ولفسبورگ 
پیگیری شد این دیدار تقابل نیکو 
کواچ با شــاگردان سابق خود در 
آلیانس آرنا بــود. تیم فوتبال بایرن 
مونیخ در هفته نخســت بوندس لیگا 
موفق شد با نتیجه ۶ بر یک تیم فوتبال 
اینتراخت فرانکفورت را شکست دهد 

و تیم ولفسبورگ نیز با نتیجه برابر تیم 
وردبرمن با نتیجه ۲ بر ۲ متوقف شــد. 
شــاگردان ناگلزمان دیدار را تهاجمی 
شــروع کردند و در دقیقــه ۲۲ به گل 
رســیدند اما پس از بازبینی گل سادیو 
مانه توســط VARرد شد. حمالت 
تیم فوتبال بایرن مونیخ در نیمه نخست 
ادامه داشت تا اینکه جمال موسیاال در 
دقیقه ۳۳ موفق شــد دروازه شاگردان 

نیکو کواچ را باز کند.
حمــالت بایــرن روی دروازه 
ولفسبورک در نهایت گل دوم این تیم 
را بــه همراه داشــت. این گل در دقیقه 

۴۳ توســط توماس مولر به ثمر رسید. 
نیمــه دوم این بازی نیــز با برتری تیم 
بایرن مونیخ در جریان بود اما شاگردان 
ناگلزمن نتوانستند دروازه حریف را باز 
کنند. تیم بایرن مونیخ با این پیروزی ۶ 
امتیازی شد و به صدر جدول رده بندی 
بونــدس لیگا صعود کــرد. در انتهای 
جــدول لیگ فوتبال آلمــان تیم بایرن 
لورکــوزن قرار گرفته اســت. این تیم 
ســردار آزمون مهاجم تیم ملی فوتبال 
ایــران را در اختیار داردپیــش از این 
دیدار تیم فوتبال ماینس برابر تیم فوتبال 
یونیون برلین به تساوی بدون گل رسید.

گروه ورزشی -  برای نخستین بار 
در تاریخ باشگاه رئال مادرید در ترکیب 
اصلی این تیم چهار بازیکن فرانسوی 

حضور داشتند.
رئــال مادریــد در آغــاز 
رقابت هــای اللیــگا به مصاف 
آلمریا رفت.رئال با وجود آن که 
در این بازی با یک گل عقب افتاد 
اما در نهایت دو گل به ثمر رساند تا 
سه امتیاز ارزشمند این بازی را به دست 
آورد و در همان هفته نخست از حریف 

ســنتی خود بارســلونا دو امتیاز پیش 
افتد. شــبکه آماری اوبتا اعالم کرد که 
رئال مادرید برای نخستین بار در تاریخ 
خــود در ترکیب اصلــی اش از چهار 
بازیکن فرانســوی استفاده کرد. کریم 
بنزما، فرالند مندی، اورلین شــوامنی و 
ادواردو کاماوینگا در ترکیب اصلی رئال 
برابر آلمریا به میدان رفتند که این چهار 
بازیکن فرانســوی هستند و به احتمال 
خیلی زیاد شاهد حضور آن ها در جام 
جهانی و در ترکیب خروس ها خواهیم 

بود.شوامنی و کاماوینگا از استعدادهای 
بزرگ و جدید فوتبال فرانسه هستند. 
شــوامنی در تابستان سال جاری راهی 
رئال مادرید شد و به یکی از گران ترین 
خریدهای تاریخ این باشگاه اسپانیایی 
تبدیل شده است اما کاماوینگا در فصل 
نقل و انتقاالت زمســتانی راهی رئال 
مادرید شد و توانست در فصل نخست 
حضورش عملکرد بسیار خوبی از خود 
نشــان دهد و قهرمانی در اللیگا و لیگ 

قهرمانان اروپا را هم به دست آورد.

بایرن مونیخ برد و مقتدرانه صدر نشین شد

۴ فرانسوی برای نخستین بار در ترکیب رئال
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