
وزنه های 

تاریخی
الهام حســینی تاریخ ساز شــد. او نخستین زن 
وزنه بردار ایرانی است که در مسابقات قهرمانی 
آســیا به مدال می رسد. حســینی که در دسته 
81کیلوگرم وزنه می زند، در اســتارت لیســت 
نفر اول بود و این امید را داده بود که نخســتین 
طالهای آســیایی را برای ایران بگیــرد اما این 
پیش بینی تا واقعیت فاصله داشــت. با این حال 
او دیروز با وزنه هایی که باالی ســر برد، نشــان 
داد نفر اول این دســته در آسیاســت. حسینی 
در بحرین محــل برگزاری مســابقات با رکورد 
 102کیلوگرم در یک ضــرب، 125کیلوگرم در
 2ضرب و مجموع 227کیلوگرم صاحب 3مدال 

طال شد.
حسینی از نخســتین زنانی است که وزنه  برداری 
را در ایران آغاز کرد. سال1396 که برای اولین بار 
زنان در ایران اجازه پیدا کردند تا به طور رسمی در 
وزنه برداری فعالیت داشته باشند، او در اردوهای 
تمرینــی زیرنظر فدراســیون حاضر شــد و در 
نخستین تیم ملی تشکیل شده، چهره شاخص بود. 
او سال2019 برای اولین بار در مسابقات قهرمانی 
آسیا شرکت کرد و در دسته 71کیلوگرم ششم شد. 
همان سال یکی از نخســتین زن هایی بود که در 
مسابقات قهرمانی جهان شرکت کرد. او نخستین 
مدال در یک مسابقه رسمی را چند ماه پیش گرفت. 
بعد از رفتن علی مرادی، رئیس پیشین فدراسیون 
ایران، حسینی دوباره فرصت حضور در تیم ملی را 
پیدا کرد و در بازی های کشورهای اسالمی یک طال 
و 2برنز گرفت. حســینی با این طالها می تواند به 
آینده امیدوار شود. دی ماه مسابقات قهرمانی جهان 
کلمبیا برگزار می شود؛ مســابقاتی که گزینشی 

بازی های المپیک پاریس است.

بردهای مشابه
استقالل و پرسپولیس، این هفته خواب آور 

اما برنده بودند؛ این دو تیم حاال به صدر 
جدول لیگ تکیه زده اند

 اولین روز از هفته نهم لیــگ برتر همانند چند 
هفته گذشته، بسیار کم گل بود. در روز دوم اما 
اوضاع کمی بهتر شد. نتیجه غافلگیرکننده روز 
اول، با شکست خانگی گل گهر روبه روی نساجی 
رقم خورد. این نخستین برد خارج از خانه نساجی 
و دومین شکست پیاپی تیم قلعه نویی در خانه 
بود. سپاهان در آبادان، مطابق انتظار برنده شد و 
دوبار دروازه نفت قعرجدولی را باز کرد. فوالد نیز 
با توقف خانگی مقابل پیکان با نتیجه یک-یک، 
چهارمین تساوی اش را در 5 مســابقه اخیر در 
فوالد آره نا پشت سر گذاشت. شکست دادن مس 
رفسنجان در تهران، پرسپولیس را به صدر جدول 
لیگ برتر برد. آنها صدر جدول لیگ را به دست 
آوردند اما در هفته گلزنی لوکادیا، صدر جدول 
گلزنان را از دســت دادند. هت تریک فوق العاده 
عباس زاده روبه روی نفت مسجدســلیمان، این 
بازیکن را با 6 گل به صدر جدول گلزنان رساند. 
برد جذاب تیم بردی اف با درخشش این مهاجم 
در لحظات پایانی، یک ستاره دیگر هم داشت. 
ریکاردو آلوز باز هم در ترکیب تراکتور عالی ظاهر 
شد و نشان داد که بهترین پاسور این فصل لیگ 
برتر است. چهارمین شکست پیاپی در لیگ برتر، 
اوضاع نفت مسجدسلیمان را بسیار نگران کننده 
کرده اســت. تیره روزی های ملوان در نبردهای 
خارج از خانه نیز با شکست یک بر صفر روبه روی 
تیم متحول شده هوادار با ســاکت الهامی رقم 
خورد. محبی تنها گل این جدال به ثمر رساند. 
تیم مهدی رحمتی نیز با گل های قائد رحمتی و 
نقی زاده، دومین برد خانگی اش در این فصل را 

جشن گرفت.
 بازی حســاس این هفته، بین ذوب و استقالل 
برگزار شد. تیم مهدی تارتار که استاد رسیدن به 
تساوی در لیگ برتر بود، تا یک قدمی کسب این 
نتیجه پیش رفت اما موفق نشد از تیم ساپینتو 
امتیاز بگیــرد. مرد پرتغالی کــه همانند دیدار 
گذشــته روی ســکوها حضور داشت، ترکیب 
اصلی تیمش را متحول کرد. بازگشــت عارف 
غالمی به ترکیب اصلی و کنــار رفتن قائدی از 
فهرســت 11نفره، تصمیم جالبی از سوی این 
مربی بود. او البته از نمایش کم رمق تیمش در 
نیمه اول رضایت نداشت و بین 2 نیمه 3 تعویض 
انجام داد و میرزایی، ابوالفضل جاللی و پیمان 
بابایی را بیرون برد. استقالل در نیمه دوم چندان 
خوب بازی نکرد و نتوانست فشار زیادی به ذوب 
بیاورد. تیم تارتار حتی صاحب چند موقعیت هم 
شد اما در زدن ضربات آخر اصال خوب نبود. در 
نهایت روی سانتر عالی مهدی مهدی پور، قریشی 
به اشــتباه دروازه خودی را باز کرد تا استقالل 
همانند جدال 2 هفته قبل با گل گهر، باز هم یک 
برد لحظه آخری در زمین حریف را جشن بگیرد.
استقالل و پرسپولیس این هفته، تیم های بدون 
شکســت لیگ را بردند. هر دو  برد نیز با اشتباه 
مســتقیم مدافعان این تیم ها به دســت آمد و 
نمایش سرخابی ها در این دو جدال چندان خوب 
نبود. حاال فوالد تنها تیم بدون شکســت لیگ 
به شمار می رود و پرسپولیس و استقالل، بیشتر از 
هر تیم دیگری در این فصل امتیاز جمع کرده اند.

گزارش بازی
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برد چند منظوره
پرسپولیس بعد از 2بازی مقابل مس رفسنجان 

برنده از زمین خارج شد، لوکادیا به گلزنی 
بازگشت و از شیخ هم رونمایی شد
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ژاوی خودش مربی بزرگی نیست،پس 
چرا بارسای او باید تیم بزرگی باشد و 

در بازی های بزرگ برنده باشد؟

مارادونای اسم سختبارسا دوباره در دسته دوم
درباره خویچا کواراتسخلیا، پدیده جدید 

ناپولی که نامش به معنای درخشان است 
و امسال فوق العاده ظاهر شده
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 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده

برنامه بازی

پنجشنبه 28 مهر  1401
ليگ برتر ايران - هفته 10

سپاهان

تراکتور
15:00

مس کرمان

صنعت نفت
17:00

نفت م.س

مس رفسنجان
17:00

گل گهر

ذوب آهن
15:00

استقالل

آلومینیوم
17:00

نساجی

فوالد
17:30

پیکان

هوادار
15:00

ملوان

پرسپولیس
17:00

جمعه 29 مهر 1401

آینتراخت

بایرلورکوزن
17:00

بوندس ليگا آلمان

تورینو

یوونتوس
19:30

سری آ  ايتاليا

تاتنهام

اورتون
20:00

ليگ برتر انگليس

اتلتیک بیلبائو

اتلتیکو مادرید
22:30

الليگا اسپانيا

 الهام حسيني  
حاال نخستين زن 
وزنه بردار ايراني 
است که در مسابقات 
قهرماني آسيا به 
بـانـــویمدال طال مي رسد
ایـــــران
تاریخ ساز

تیتر یک


