ستاره دیده شد

هدایی که چند سالی است در پینگپنگ ایران
مطرح است ،با طالی بازیهای کشورهای
اسالمی یکبار دیگر از نیما عالميان گذشت
20

اب َر جام

اینتراختیها امشب هلسینکی را هم
سفیدپوش میکنند تا شاهد رویارویی
تیمشان با رئال در سوپرجام باشند
19

بارساعلیهبارسا

باشگاه کاتالونیایی علیه چند بازیکن خود
اقدام حقوقی خواهد کرد؛ بازیکنانی که
قراردادشان غیرقانونی تنظیم شده است

گزارش

روز خوب

19

چهارشنبه  19مرداد  12 1401محرم   1444سالسیام  شـــماره 8562

روز مانده تا
جام جهانی

روز مانده تا
ليگبرتر

برنامه بازی

لیگ برتر ایران  -هفته 1

جمعه  21مرداد 1401

درخشش مهاجمان پرسپوليس  در اروپا ،داغ دل اين تيم بدون فوروارد را تازه ميکند

ملوان

سپاهان

هوادار

19:00

استقالل
19:30

در بحران کمبود
مهاجم ،استعدادی
چون مهدی عبدی
باید ستاره خط آتش
پرسپولیس باشد

بازیهای کشورهای اسالمی كه از روز جمعه
آغاز شده اســت ،دیشــب با برگزاری مراسم
افتتاحیه در قونیه رسمیت پیدا کرد.
2طال و 2برنز در تکواندو
4مدال از مدالهــای کاروان ایران در تکواندو
به دست آمد .در روز اول مسابقات این رشته،
تکواندوکاران 4وزن رقابت کردند و 4نماینده
ایران به 4مدال رسیدند؛ 2طال و 2برنز .حسین
لطفی و ناهید کیانی صاحب طال شدند و نسترن
ولیزاده و مهدی حاجموســایی روی سکوی
سوم رفتند .لطفی در وزن منهاي 58کیلوگرم
با پیروزی مقابل محسن رضایی از افغانستان
و قهرمان آفریقا به یکچهارم نهایی رســید.
سپس حریفی از قزاقستان را برد و به نیمهنهایی
صعود کرد و در نهايت با شکست دادن حریف
آذربایجاني هم به فینال رفت .لطفی در فینال
کار راحتی نداشت چرا که باید با پوالد گورکم،
نماینده میزبان مبارزه ميکرد .اما لطفی راند
اول را  4-15و راند دوم را بهخاطر اخطارهای
متعدد حریفش برد و با ایــن پیروزی صاحب
مدال طال شد.
و اما ناهید کیانی که چندی پیش قهرمان آسیا
شده بود ،مدال طالی این بازیها را هم به دست
آورد .او در وزن منهاي 53کیلوگرم با پیروزی
مقابل حریفانی از تاجیکســتان و عربســتان
به نیمهنهایی رســید .کیانی با پیروزی مقابل
مایوموا از ازبکســتان به فینال رفت و حریف
آخر او الیوچی از مراکش بود .کیانی در 2راند
 5-11و  2-14به پیروزی رسید تا صاحب طال
شود .او بعد از قهرمانی ،از آینده درخشانی که
در انتظارش هست ،گفت« :در تکواندو آینده
درخشانی دارم و به همین روند ادامه میدهم».
قهرمان طاليي تكواندوي ايران از میزبانی گالیه
دارد« :در فینال و پای فینــال اختالف امتیاز
حساب نمیشــود و بهخاطر همین ميزبان در
اعالم نتیجه تعلل کرد».
نســترن ولیزاده در وزن منهاي 57کیلوگرم
مدال برنز گرفت .او با شکست دادن نمایندگان
ازبکســتان و قزاقســتان به نیمهنهایی رسید
ولی در ایــن مرحله در 3رانــد مقابل خدیجه
کبــرا از ترکیه باخت و فینال را از دســت داد.
مهدی حاجموســایی هم به مــدال برنز وزن
منهاي 54کیلوگرم رســید .او هم با پیروزی
مقابل تکوانــدوکاران ازبکســتان و مالزی به
نیمهنهایی رسید ولی در این مرحله در 2راند
از دنیز تکوانــدوکار ترکیه شکســت خورد و
نتوانست به فینال برود.

آلومینیوم
20:00

نفت.م .س
20:30
مس کرمان
شنبه22مرداد1401

ذوب آهن
19:30
پرسپولیس

20:30
صنعت نفت

کمی هم
معلمباش
آقایحیی

پیکان

در روز افتتاح رسمي بازيهاي كشورهاي
اسالمي ،ورزشكاران ايران در تكواندو به
4مدال و در پينگپنگ به 3مدال دست يافتند

طالییهای دیروز تکواندو

پرتغال خونی

19:00
مس رفسنجان

نساجی

تكواندو

تراکتور

20:30

فوالد

گل گهر
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پنج شنبه  27مرداد 1401

19:30
استقالل

ملوان

جمعه28مرداد1401

فوالد

پرسپولیس
20:30

پینگپنگ؛ يك طال و 2نقره در انفرادي
نماینــدگان ایــران در این رشــته 3مدال
انفرادی گرفتند .امیرحسین هدایی و نیما
عالميان در يك فينــال تمامایرانی مدالها
را بین خودشــان تقســیم کردند؛ هدایی
طال گرفت و عالمیان نقره .ندا شهســواری
هم در مســابقات زنان فینالیست بود که با
شکســت مقابل حریفی از ترکیــه به مدال
نقره رســید .در مســابقات تیمی نیز تیم
زنان2 ،تیم ازبکســتان و بنــگالدش را 3بر
صفر شکســت داد .تیم مردان هم در بازی
اول مالدیو را  3بر صفر بــرد و در بازی دوم
3بر صفر بنگالدش را شکســت داد .امروز
ادامه مسابقات تیمی برگزار میشود.
شكست سنگين در هندبال زنان
شــناگران دیروز در 50متــر قورباغه رقابت
کردنــد و ابوالفضل ظریف ،شــاهین ایزدیار
و ســینا ضیغمینژاد به فينال رســیدند .در
100متــر قورباغه هــم ضیغمــی و ایزدیار
فینالیست شدند .در هندبال زنان ،تيم ايران
که در بازی اول با اختالف افغانستان را شکست
داده بود ،دیروز در مقابل کامرون شكســت
خورد .تیم ملی هندبال زنان که امسال با مقام
چهارم آسیا برای اولین بار مسابقات قهرمانی
جهان را تجربه کــرد ،در آخرین لحظهها به
کاروان ایران اضافه شــد .آنهــا در بازی اول
کار سختی نداشــتند اما در بازی دیروز قبل
از اینکه وارد زمین شــوند ،اختــاف دو تیم
مشخص بود .کامرونیها با جثههای درشتشان
از اول بازی را به دست گرفتند و در پایان هم
توانســتند  29-42به پیروزی برسند .زنان
ایران امروز اســتراحت دارند و پنجشنبه در
آخرین دیدار مرحله گروهی مقابل آذربایجان
قرار میگیرند.

