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گزارش بازی

جمالی بازهم 
مدال گرفت

اولين بــازي از هفته بيست وششــم ليگ برتر در 
تبريز طوري شروع شــد كه نويد يك هفته پرگل 
و هيجان انگيز را مي داد. هــوادار در همان دقيقه 
دوم بازي در زمين تراكتور به گل رســيد تا اولين 
گل هفته بعد از 2دقيقه به ثبت برسد. اين دو تيم 
در ادامه هم به دروازه هاي يكديگر رحم نكردند و 
مصاف شان با برتري 3-2 تراكتور به پايان رسيد. 
اما اين روند در ســاير بازي ها ادامه نيافت و تعداد 

گل هاي اين هفته به عدد قابل توجهي نرسيد.

     كام بك تراكتور به سبك رئال
تراكتور در 15بازي اخيرش فقــط يك بار پيروز 
شده و هوادار در 9بازي اخيرش شكست نخورده 
بود. وقتي ميهمان در نيمه دوم 2 بر يك از ميزبانش 
پيش افتاد به نظر مي رســيد رونــد موفقيت هاي 
هوادار و ناكامي هاي تراكتور ادامه دار شــده است. 
اما اين محمد عباس زاده بــود كه ورق را برگرداند 
و سرنوشــت 2 تيم را تغيير داد. گلزن قائمشهري 
تراكتور كه در نيمه اول يك پنالتــي را هدر داده 
بود در نيمه دوم جبــران كرد و با 2گل زيبا نتيجه 
بازي را به سود تيمش برگرداند. تراكتور با اين برد 
24امتيازي شد و خطر ســقوط را كامال فراموش 
كرد. تيم ســاغالم از 3بازي اخيــرش به 7امتياز 

رسيده است.

     توقف در محل ممنوعه
اما بازي حســاس پرســپوليس و ذوب آهن هم با 
يك گل زودهنگام آغاز شــد و تيــم مهدي تارتار 
كه يك هفته را با حرف وحديث هاي حاشــيه اي 
از ســر گذرانده بود در همان دقيقه ابتدايي با گل 
سعيد باقرپسند پرسپوليسي ها را دچار شوك كرد. 
ذوب آهن بازي را بســيار هجومي و پرقدرت آغاز 
كرد و در همان 2 دقيقه اول 2 موقعيت خطرناك 
روي دروازه پرسپوليس ساخت كه دومين موقعيت 
تبديل به گل شــد. اين وضعيت تا پايان نيمه اول 
ادامه داشــت و تيم دوم جدول كامــال در چنگ 
ميزبان سبزپوش اسير بود. پرسپوليس نيمه دوم 
را با تغييــرات تاكتيكي و تعويض هــاي انتحاري 
آغاز كرد و تا حدودي ورق بازي را برگرداند. يحيي 
هافبك دفاعي تيمش را بيرون كشيد و علي شجاعي 
را جانشين او كرد. ضمن اينكه در خط حمله پاكدل 
با عبدي تعويض شد تا تميروف همچنان در زمين 
بماند و به اشتباهات عجيب وغريبش ادامه بدهد. 
تميروف البته زننده گل تســاوي پرسپوليس بود 
اما در همان صحنه گل هم تمــام تالش خودش 
را براي گل نشــدن اين توپ انجام داد كه اين بار 
تالش هايش ثمري نداشت! اين گل در دقيقه56 
به ثمر رسيد و به نظر مي رسيد سرخپوشان فرصت 
كافي براي زدن گل دوم را دارند. اما برخالف بازي 
فصل گذشته 2 تيم در همين ورزشگاه كه باخت 
نيمه اول پرسپوليس با 2گل در نيمه دوم جبران 
شده بود اين بار پرسپوليس يك گل كم آورد. تيم 
يحيي عالوه بر از دست دادن 2امتياز حساس، سعيد 
آقايي و وحيد اميري را هم به خاطر مصدوميت از 
دست داد. اعتراض رامين رضاييان به كادر فني هم 
حاشيه ديگري بود كه در دقيقه84 و لحظه تعويض 

اين بازيكن رخ داد.

     انتقام به سبك محرم
در شــبي كه اغلب تيم هــا به نتيجه مســاوي 
عالقه مند بودند، ســپاهان انتقام خوبي از پيكان 
گرفت و اين تيم را در تهران شكست داد. پيكان 
در بازي رفت ســپاهان را در اصفهــان 2-1 برد 
و تنها باخت خانگي زردپوشــان را در اين فصل 
رقم زد. اما ديشب در تهران اين سپاهان بود كه با 
تك گل محمدرضا حسيني پيروز شد و انتقام آن 
شكست را گرفت. به اين ترتيب سپاهان يك بار 
ديگر اختالفش را با پرسپوليس به 5امتياز كاهش 
داد تا به نايب قهرماني اميدوار شود. تيم نويدكيا 
اگر هفته آينده در تقابل مستقيم با پرسپوليس 
پيروز شود فقط 2امتياز تا رتبه دوم فاصله خواهد 
داشت. فينال حساس ته جدولي ها هم در شيراز 
بدون گل تمام شد تا فجرسپاسي يك گام ديگر به 
سقوط نزديك شود و نفت مسجدسليمان اميدوار 

به بقا باقي بماند. 
  گزارش سایر بازی های دیروز را در صفحه 

اول روزنامه بخوانید.

يكتا جمالی كه سال گذشته اولين مدال جهانی 
تاريخ وزنه برداری بانوان ايران را در مسابقات جوانان 
جهان به دست آورده بود، عصر ديروز در مسابقات 
جوانان جهان امسال هم صاحب مدال شد، با اين 
تفاوت كه اين بار رنگ مدال او نقره اي بود. جمالی 
ديروز در گروه A دسته 87 كيلوگرم روی تخته رفت 
و در يك ضرب، موفق به مهار وزنه های 94، 98 و 
100 كيلوگرم شد تا مدال نقره مسابقات را به خود 
اختصاص داد. جمالی كــه كار خود را در 2ضرب 
با وزنه 115 كيلوگرم شــروع كرد، در حركت دوم 
نتوانست وزنه 121 كيلوگرم را باالی سر ببرد، اما 
در حركت ســوم، موفق به مهار اين وزنه شد تا با 
ركورد مجموع 221 كيلوگرم به كار خود در اين دور 
از مسابقات خاتمه دهد. او در دو ضرب و مجموع، 
نتوانست روی سكو برود و به كار خود در اين دوره از 

مسابقات با مدال نقره يك ضرب خاتمه داد.
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کالسیک ها برمی گردند؟
ملوان 14دوره و مس کرمان 8دوره در لیگ برتر  

حاضر بوده اند. این تیم ها با مجموع 22حضور 
مدعیان بازگشت به لیگ برتر هستند
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آرسنال با پیروزی در دربی لندن 
می تواند پس از 6سال به لیگ قهرمانان 

اروپا  برگردد و طلسم شکنی کند

کارهای سخت از ساعی برمی آیدتوپخانه به اروپا می رسد؟
مقانلو، سرمربی تیم ملی تکواندو معتقد است  

 زمان زیادی از دست رفته اما ساعی می تواند
این رشته را به روزهای اوجش برگرداند
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شنبه 7 خرداد 1401
لیگ قهرمانان اروپا  - فینال
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سه شنبه 3 خرداد 1401
لیگ برتر ایران - هفته 29
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شنبه 24 اردیبهشت 1401

پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401

لیگ برتر ایران - هفته 27

لیگ برتر ایران - هفته 28
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یکشنبه 8 خرداد 1401
لیگ برتر ایران - هفته 30

 روز مانده تا 
جام جهانی

چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401
اللیگا اسپانی
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سلتاویگو
00:00

پخش زنده روز

لیگ برتر انگلیس

استون ویال 

لیورپول
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 پرسپوليس در فوالدشهر گل زودهنگام خورد و مساوي داد تا استقالل
 با خيال راحت به سمت قهرماني گام بردارد

 قهر با  قهرمانی
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