
 در حالي تماشاگران 
سعيد احمديان

    گزارش
تراكت�ور با حضور 
60 ه�زار نفري در 
ورزشگاه يادگار امام خاطره پرشورها را دوباره زنده 
كردند كه در ورزش�گاه آزادي چاقوكش�ي روي 
ك�رد. ثب�ت  را  زش�تي  اتفاق�ات  س�كوها 
تمام تصوراتتان را از بازي هاي اعصاب خردکن و 
خواب آور هفته هاي اول ليگ برتر کنار بگذاريد. 
اگر تا سال پيش خيلي ها بهانه مي آوردند که در 
شروع ليگ تيم ها تازه از بدنسازي خارج شده اند 
و چند هفته طول مي کشد تا روي دور بيفتند، در 
فصل جديد ليگ برتر از هم��ان چند هفته اول، 
ليگ ديدني از آب درآمده است، طوري که ليگ 
هجدهم تا امروز روي همه آن تصورات پيشين 
از کيفيت هفته ه��اي اول خط مي کش��د و هر 
هفته که از ليگ مي گذرد رقابت ها داغ تر دنبال 
مي شود، مانند بازي هاي هفته چهارم که جمعه 
شب در حالي به پايان رسيد که هواداران فوتبال 

از اتفاقات جذاب مسابقات لذت بردند. 
   دفاع اتوبوسي سد گل نزنان قرمزها

دو تساوي پشت سر هم پرسپوليس در هفته هاي 
سوم و چهارم، خيلي زود ترمز بردهاي شاگردان 
برانکو در فصل جديد ليگ برتر را کشيد. پس از 
اينکه قرمزها در هفته هاي اول و دوم مقابل پديده 
و فوالد پيروز شدند، در هفته هاي سوم و چهارم 
مقابل استقالل خوزستان و نفت مسجدسليمان 
با تساوي بدون گل متوقف شدند تا با هشت امتياز 
در رده سوم جدول قرار گيرند. شاگردان برانکو 
تا پي��ش از بازي هاي هفته چهارم صدرنش��ين 

بودند، اما جمعه شب با دفاع اتوبوسي شاگردان 
عبداهلل ويس��ي، هرچه زدند به در بسته خورد تا 
براي دومي��ن بازي متوالي تنها ب��ا يک امتياز از 
زمين بازي خارج ش��وند. بازي دفاعي حريفان 
پرسپوليس در دو بازي اخير اين تيم سبب شده 
تا تيم برانکو راه حلي براي دور زدن اين تاکتيک 
نداشته باشد و نتواند از برتري که در جريان بازي 
دارد استفاده کند، مسئله اي که سرمربي کروات 
قرمزها بايد چاره اي براي آن در بازي هاي آينده 

بينديشد. 
برانکو با توجه به محروميت پرسپوليس از نقل و 
انتقاالت نتوانست در تابستان بازيکن جديدي به 
ترکيبش اضافه کند و در مقابل فرشاد احمدزاده 
و وحيد اميري، دو مهره مؤثر هجومي اش را نيز از 
دست داد تا در شروع ليگ هجدهم، خط حمله 
سرخ ها آن زهر هميشگي را نداشته باشد و به نظر 
مي رسد هنوز موتور علي عليپور و گادوين منشا 
روشن نشده تا اين تيم اين هفته ها براي گلزني 

به مشکل بخورد. 
   فرار تراكتور از بحران

هفته چهارم به کام تبريزي ها بود، تيمي که پس 
از سه هفته ناکامي سرانجام اين هفته پيروز شد 
تا بحران تراکتور طوالني نش��ود و جان توشاک 
يک نفس راحت بکشد. تراکتور که به رغم هزينه 
100 ميلياردي در نقل و انتقاالت تا پيش از هفته 
چهارم، دو تساوي و يک باخت کسب کرده بود، 
اين هفته توانست در اولين نمايش جلوي چشم 
تماش��اگران خودي ب��ه پيروزي برس��د و با برد 
يک بر صفر مقابل س��ايپا، اولين سه امتياز ليگ 

هجدهم را دشت کند تا فعاًل پيش بيني هايي که 
درباره تبديل شدن اين تيم به استيل آذين دوم 
در رسانه ها  مي چرخيد، بايگاني شود. پاس گل 
مسعود شجاعي و ادامه جنگندگي هاي اشکان 
دژاگه در ترکي��ب تراکتور در ب��ازي اين هفته 
نش��ان داد که کاپيتان هاي تي��م ملي کم کم در 
حال جا افتادن در ليگ ايران هستند و برخالف 
س��ؤال بي ربط يکي از خبرن��گاران از دژاگه که 
حاشيه هاي زيادي را به دنبال داشت، ثابت شده 
که دو لژيونر سابق کشورمان براي استراحت به 

تبريز نيامده اند!
عالوه بر اين حضور پرش��ور تماشاگران تبريزي 
در ورزش��گاه يادگار ام��ام پس از چند س��ال، 
از نکات قابل توج��ه بازي هاي اي��ن هفته بود. 
تراکتوري ها که در دو، س��ه فص��ل اخير کمتر 
حضورش��ان در ورزش��گاه حتي به 10 هزار نفر 
هم مي رسيد، در بازي مقابل سايپا حضوري 60 
هزار نفري داش��تند تا دوباره ياد فصل هاي اول 
حضور تراکتور در ليگ را زنده کنند. بازگش��ت 
تماش��اگران تبريزي به ي��ادگار مي تواند خبر 
خوبي براي فوتبال باشد که به حضور پرشور اين 

تماشاگران احتياج دارد. 
   جان گرفتن دوباره سپاهان

سپاهان پس از سه فصل ناکامي مطلق که حتي 
اين تيم پرافتخار را تا پاي سقوط به ليگ دسته 
اول هم پيش برد، در ليگ هجدهم با نشس��تن 
امي��ر قلعه نوي��ي روي نيمکت اين تي��م دوباره 
جان گرفت��ه اس��ت. زردپوش��ان اصفهاني اين 
هفته در دربي نصف جهان، ذوب آهن را 2 بر يک 

شکست دادند تا در پايان بازي هاي اين هفته با 
دو برد و دو مساوي و بدون باخت و کسب هشت 
امتياز، با توجه به تفاضل گل بهترش��ان نسبت 
به پرس��پوليس در رده دوم جدول قرار بگيرند. 
سپاهان با هش��ت گل زده و با اختالف بهترين 
خط حمله ليگ را به خ��ودش اختصاص داده، 
برخالف دو، سه فصل اخير در ليگ هجدهم يکي 
از مدعيان جدي جام است، تيمي که با ريخت و 
پاش هاي زياد در فص��ل نقل و انتقاالت از همان 
ابتدا براي بازگشت دوباره به ريل قهرماني بسته 
شد و با نتايج شاگردان قلعه نويي تا امروز به نظر 
مي رسد هواداران اين تيم خودشان را براي سر 
دادن شعار »ما سپاهانيم و حاال حاالها قهرمانيم« 

آماده کرده اند. 
   نوبت به چاقوكشي رسيد

با تمام جذابيت هاي داخل زمين هفته چهارم، اما 
مانند سه هفته پيش باز هم شاهد اتفاقات تلخي 
روي سکوها بوديم. يک هفته پس از جنجال هاي 
بازي اس��تقالل و تراکتور، اين بار اي��ن هواداران 
مسجدسليماني بودند که پس از شعار هواداران 
پرسپوليس عليه بازي دفاعي تيم ويسي از کوره 
در رفتند و با هر چيزي که به دست شان مي رسيد 
به سمت تماشاگران پرسپوليس حمله ور شدند. 
تلخ ترين اي��ن اتفاقات، حمله يک��ي از هواداران 
خوزستاني با چاقو به جايگاه قرمزها بود، اتفاقي که 
نشان داد در صورتي که فکري جدي براي برخورد 
با ناهنجاري ها روي سکوها و فرهنگ سازي بين 
هواداران نشود، هفته به هفته بايد شاهد اتفاقات 

تلخ تري در ورزشگاه ها باشيم. 

 جاکارتا جاي بي برنامه ها نيست
بازي هاي آسيايي جاکارتا رسماً آغاز ش��ده و ورزشکاران اعزامي کشورمان 
قطعاً مثل هميشه براي دفاع از اعتبار ورزش ايران تمام تالش شان را انجام 
مي دهند، اما در همين آغاز راه بايد از هرگونه انتظار بيش از حد دوري کرد و 
فراموش نکنيم که در چهار سال گذشته رشته هاي پرمدال با چه کمبودها و 
بي توجهي هايي دست و پنجه نرم کرده اند، هرچند که مالک ورزشکاران به اين 
دوره بازي ها شانس کسب مدال بوده، اما باز هم نمي توان وعده وعيدهاي قبلي 
مسئوالن را ناديده گرفت و از همه نفرات اعزامي به جاکارتا انتظار درخشش و 

رفتن روي سکو را داشت. 
پس از پايان بازي هاي آس��يايي اينچئون بود که رئي��س وقت کميته ملي 
المپيک در ارزيابي عملکرد کاروان ايران، بي توجهي به شش رشته مدال آور 
را بزرگ ترين ضعف ورزش خواند؛ شنا، دووميداني، ژيمناستيک، قايقرانی، 
تيراندازي و دوچرخه سواري همان شش رشته اي هستند که هاشمي تأکيد 
زيادي بر سرمايه گذاري روي آنها داشت، اما گذشت زمان ثابت کرد که موضوع 
مطرح شده تنها در حد حرف و شعار باقي مانده و در اصل خبري از توجه به 
رشته هاي مذکور نشد. اين در حالي است که کشورهاي مطرح در عرصه ورزش 
درست برخالف ما عمل مي کنند و با بها دادن به ورزشکارانشان در رشته هاي 
ياد شده، شانس مدال آوري شان را در تورنمنت هاي معتبر باال مي برند. عالوه بر 
بازي هاي آسيايي، در بازي هاي المپيک نيز دووميداني، شنا، تيراندازي و چند 

رشته ديگر بيشترين مدال ها را براي توزيع بين ورزشکاران دارند. 
با اندکي مديريت، دوري از تصميمات جناحي و کمي دلسوزي مي توان ميزان 
مدال آوري کاروان کشورمان را افزايش داد. در فاصله بين بازي هاي اينچئون 
و جاکارتا اگر رش��ته هاي پرمدال فراموش نمي شدند و با تخصيص حداقل 
امکانات راه را براي پيشرفت ش��ان هموار مي کردند، امروز باز هم اس��ترس 
مدال آوري کشتي، وزنه برداري و رشته هاي رزمي را نداشتيم. نگاهي به اسامي 
نفرات اعزامي به اندونزي بيندازيد تا معلوم شود از چهار سال گذشته تاکنون 
چند چهره جديد به شانس هاي مدال آوري ايران در بازي هاي آسيايي اضافه 
شده اند. در واقع در فاصله بازي هاي 2014 تا 2018 خبري از سرمايه گذاري 
و توجه ويژه به آن شش رشته اي که قرار بود خأل ورزش ايران را پر کنند، نشد. 
جاي خالي يک برنامه ريزي دقيق و حرفه اي در اين مدت کاماًل احس��اس 
مي شود. هنوز که هنوز است احسان حدادي بار مدال آوري دووميداني را به 
دوش مي کشد، در تيراندازي هم الهه احمدي شانس اصلي مدال است و در 
ساير رشته هاي پرمدال هم ش��رايط تغيير چنداني نکرده است. در کل طي 
اين مدت ظرفيت جديدي به جمع مدال آوران ورزش کشور افزوده نشده و 

مشکالت گذشته همچنان پابرجا هستند. 
برخالف رقبايمان در سطح آسيا و جهان، ورزشکاران ما مجبورند با کمبودهاي 
بسياري دست و پنجه نرم کنند و انتقادهايشان نيز يا جدي گرفته نمي شود 
يا با واکنش هاي تندی روبه رو مي شود. حسرت داشتن امکانات سخت افزاري 
سالم، به روز و استاندارد از جمله آرزوهاي دست نيافتني مدال آوران ايراني 
است که مسئوالن همواره دم از برطرف کردن آن مي زنند، ولي در عمل خبري 
از تغييرات مثبت نمي ش��ود. آقايان مسئول با ش��روع تورنمنت هاي بزرگ 
شعارهاي بزرگ سر مي دهند و مدال هاي به دست آمده را به نام خودشان ثبت 
مي کنند و اين رويه سال هاي سال است که تکرار مي شود. در حالي که ادامه 
اين روند آسيب بزرگي به ورزش ايران مي زند. با پا به سن گذاشتن تک ستاره ها، 
خداحافظي آنها از دنياي قهرماني يا حتي کوچک ترين آسيب ديدگي، تازه 
خأل موجود احساس مي شود و آن وقت است که ديگر کار از کار گذشته است. 
بازي هاي آسيايي شروع شده و بازي هاي المپيک 2020 نيز خيلي زود از راه 
مي رسد. دود از دست دادن فرصت ها به چشم ورزش مي رود و استعدادهايي 

که فرصت ظهور پيدا نمي کنند در بي تفاوتي مسئوالن خاکستر مي شوند. 
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شيوا نوروزي

بازگشت  پرشورهای تبریز، چاقو کشی درآزادی!
حاشيه اي بر اتفاقات شب دوم هفته چهارم ليگ برتر فوتبال

عزم سنگين وزن ها براي قدرت نمایي در آسيا
ش��انس هاي اصلي وزنه برداري ايران در بازي هاي آس��يايي به جاکارتا 
رسيدند. روز گذش��ته بازي هاي 2018 رسماً افتتاح شد و امروز مدعيان 
قهرماني براي تصاحب مدال هاي خوش��رنگ به جنگ رقيبان مي روند. 
سال هاست که پوالدمردان کشورمان در قاره کهن خوش مي درخشند. البته 
در اين مدت وزنه برداران ملي پوش در سنگين وزن بيش از سايرين موفق 
بوده اند و همواره از شانس هاي قهرماني قاره محسوب می شوند. در بين تيم 
اعزامي وزنه برداري ايران بهداد سليمي و سعيدعلي حسيني بيش از سايرين 
به چشم مي آيند. با توجه به اهميت زياد کسب مدال در دسته فوق سنگين 
انتظارات از سليمي و علي حسيني باالست و انتظار مي رود اين دو وزنه بردار 

ملي پوش در بازي هاي آسيايي اندونزي ثمره تالش هايشان را ببينند. 

آرژانتين درگير بزرگ ترين چالش فوتبالي تاريخ
آلبي سلسته و روزهاي بدون مسي

آرژانتيني ها کم کم در حال فراموش کردن کابوس جام جهاني هستند. با 
اين حال تبعات شکست بد آلبي سلسته در روسيه 2018 همچنان باقي 
است. ليونل مسي، فوق ستاره فوتبال آرژانتين که از مدت ها قبل با انتقادهاي 
زيادي در خصوص عملکردش در تيم ملي روبه رو بود، حاال بيشتر از قبل با 
اين حمالت مواجه شده است. خداحافظي موقتي او از تيم ملي تا پايان سال 
2018 يکي از تبعات شکست آرژانتين در جام جهاني و افزايش انتقادها به 

عملکرد اين بازيکن است.
کادر فني جديد تيم ملي آرژانتين به رهبري ليونل اسکالوني، هرچند براي 
چهار بازي دوستانه اين تيم در اواخر سال جاري ميالدي تصميم گرفته 
ستاره هاي ديگر آرژانتين همچون دي ماريا، هيگواين و آگوئرو را نيز دعوت 
نکند، اما داستان مسي با تمام اين بازيکنان فرق مي کند، به خصوص که او 
خود از فدراسيون فوتبال کشورش و سرمربي جديد تيم اين درخواست را 
داشته تا در اين فرصت بيشتر در خدمت باشگاهش باشد. اتخاذ اين تصميم 
به طور حتم واکنش هاي جديدي را عليه مسي در پي خواهد داشت، چراکه 
او پيشتر هم به تالش و کار براي بارسلون در مقابل کم کاري و بي مسئوليتي 
در تيم ملي متهم شده بود و حاال با اتخاذ چنين تصميمي حتماً با انتقادات 

بيشتري هم روبه رو خواهد شد.
    فقط در اروپا بازي كن

در اين ميان ديه گو مارادونا، اسطوره فوتبال آرژانتين اظهارنظري جالب 
در خصوص وضعيت مس��ي و بازي کردن او در تيم ملي دارد. مارادونا که 
يکي از اصلي ترين منتقدان و البته حاميان کاپيت��ان تيم ملي آرژانتين 
و بارسلوناس��ت، مي گويد: »اگر من بودم به مسي فرصت بيشتري براي 
استراحت مي دادم و به او مي گفتم که فقط در اروپا بازي کند. آرژانتين نبايد 
به اين خاطر که شانس پيروز شدنش در بازي هاي دوستانه با مسي باالتر 

مي رود، او را خسته کند.«
مارادونا در ادامه مي افزايد: »اصاًل نيازي نيست که او در يک يا چند بازي 
دوستانه حضور داشته باشد. مسي نبايد سفر کند و نبايد اجازه دهد تا از 
او استفاده کنند. اين بازيکن نياز به استراحت و تمرکز دارد و اين فرصت با 
حضور در بارسلون به او داده مي شود. مسي مي تواند قدرتمندتر از گذشته 

به تيم ملي بازگردد،  اما االن بايد استراحت کند.«
مارادونا در خصوص انتخاب سرمربي جديد تيم ملي آرژانتين هم نظر جالب 
توجهي دارد. در حالي که فدراسيون فوتبال آرژانتين در حال رايزني براي 
انتخاب و اعالم گزينه نهايي از بين ديه گو سيمئونه و مائوروسيو پوچتينو 
است، مارادونا از سزار منوتي 80 ساله، سرمربي تيم ملي آرژانتين در سال 
1978 به عنوان گزينه مناس��ب ياد مي  کند:  »اگر من تصميم گير بودم، 
منوتي را انتخاب مي کردم. س��يمئونه به خاطر پول زيادي که مي گيرد، 
نمي آيد و پوچتينو نيز در تاتنهام شرايط خوبي دارد، گزينه ديگري هم 
وجود ندارد.« حمايت مارادونا از سزار منوتي در حالي است که اين مربي 

مسن در 10 سال گذشته هدايت هيچ تيمي را برعهده نداشته است.  

فریدون حسن

تأثيرات منفي جدایي مسي  از  رونالدو
  سال ها بود که عاشقان فوتبال به تماشاي 

پيتر استانتون

سايت گل

  
رقابت ليونل مسي و کريستيانو رونالدو در 
الليگا عادت کرده بودن��د و حاال که فصل 
جديد فوتبال اروپا شروع شده، ديگر خبري 
از ال کالسيکو و جدال دو ستاره محبوب 
نيست. اين مسئله تأثير منفي  بر هواداران 
دوآتش��ه و حتي هواداران معمولي دارد. 
بدون ش��ک جدايي اين دو بازيکن اثرات 
منفي بر هر دو تيم بارسا و رئال مي گذارد، 
هرچند که رونالدو پيش از اين اعالم کرده بود که مسي رقيب او نيست و 
موجب پيشرفتش مي شود، ولي کسي نمي تواند منکر رقابت جدي اين دو 
بازيکن در الليگا ش��ود، به ويژه که لئو به ندرت در خصوص اين مس��ئله 
صحبت مي کرد. همين رقابت بود که در يک دهه اخير ليگ فوتبال اسپانيا 
را به جذاب ترين ليگ فوتبال جهان تبديل کرد و بارسلونا و رئال را به باالترين 
جايگاه در بين بهترين باشگاه ها رساند. قطعاً جذابيت جدال اين دو بازيکن 
ديگر تکرار نخواهد شد. دوئل هاي ليونل و کريس هرگز از خاطر هواداران 
نمي رود؛ اين دو در الليگا 18 بار رودرروي هم قرار گرفتند که 10 پيروزي 
سهم مهاجم آرژانتيني بوده و در مقابل 12گلي که مسي زده، رونالدو نيز 9 
بار در ديدارهاي رودررو دروازه بارس��ا را در حضور مس��ي باز کرده است. 
مهاجم پرتغالي در مدتي که پيراهن کهکشاني ها را به تن داشت، 121 گل 
در پنج فصل ليگ قهرمانان اروپا به ثمر رساند و چهار جام قهرماني را باالي 
سر برد. تا قبل از اين هر وقت ال کالسيکو برگزار مي شد، ميليون ها بيننده 
پاي تلويزيون مي نشستند، اما از اين به بعد همه ما بايد به دوري رونالدو از 
اسپانيا عادت کنيم. در حقيقت فوتبال دوستان در همه جاي دنيا با تماشاي 
بازي اين دو ستاره هيجان واقعي فوتبال را درک مي کردند و حاال که ستاره 
پرتغالي يوونتوس را براي ادامه حضور در مستطيل سبز انتخاب کرده، از اين 
پس ليگ ايتاليا با شور و حال بيشتري به حياتش ادامه خواهد داد. فوتبال 
اسپانيا براي پر کردن جاي خالي رونالدو بايد به دنبال جايگزيني مناسب 

باشد تا تالش هاي مسي و رونالدو هدر نرود. 

 مذاکره مکزیکي ها با کارلوس کرش
رسانه هاي مکزيکي از ديدار مدير تيم   ملي اين کشور با کارلوس کرش خبر 
دادند. بالتکليفي هاي تيم ملي فوتبال کشورمان تمامي ندارد. بعد از کنار 
رفتن خوان کارلوس اوسوريو از هدايت تيم   ملي فوتبال مکزيک، اين تيم به 
دنبال جانشيني شايسته براي اين مربي است. فرناندو شوارتز، خبرنگار فاکس 
اسپورت خبر داد: »گيلرمو کانتو، مدير تيم   ملي فوتبال مکزيک با کارلوس 
کرش ديدار داشته است«. کرش تجربه زيادي در زمينه سرمربيگري دارد و 
در دو جام جهاني اخير هدايت تيم   ملي فوتبال ايران را برعهده داشته است. 
گفته مي شود سرمربي تيم   ملي فوتبال مکزيک بعد از بازي دوستانه هفتم 
سپتامبر اين کشور با اروگوئه انتخاب خواهد شد. اين مسئله در حالي مطرح 
شده که محمدرضا داورزني، معاون وزير ورزش و جوانان گفته کرش تا پايان 

جام ملت هاي 2019 در تيم ملي ايران خواهد ماند. 

اميري یکي از ۶ ستاره آسيایي  
 که لژیونر شدند

سايت کنفدراسيون فوتبال آسيا در گزارش��ي به معرفي شش ستاره اي 
پرداخت که به تازگي از اين قاره لژيونر شده اند. اين بازيکنان با درخشش 
در ليگ قهرمانان آسيا و حتي جام جهاني توانستند چند ماه مانده تا شروع 
جام ملت هاي آسيا لژيونر ش��وند. در اين گزارش آمده است: »نشناختن 
وحيد اميري به عنوان بازيکني که به تازگي کشف شد و درخشش داشت، 
بي انصافي است. درخشش اين بازيکن در چند سال اخير فوق العاده جالب 
توجه بوده است. اين بازيکن تا 2۵ س��الگي هيچ بازي در ليگ برتر ايران 
نداشت، اما پنج سال بعد او دو قهرماني با پرسپوليس در ليگ ايران و صعود 
به نيمه نهايي ليگ قهرمانان آسيا را با اين تيم تجربه کرد. البته يک حضور 
موفق در جام جهاني روسيه نيز داشت. همين عملکرد خوب باعث شد تا او 
در نهايت به تيم ترابوزان اسپور ترکيه بپيوندد. اين هافبک کناري، يکي از 
مردان اصلي کارلوس کرش محسوب مي شود و اميدوار است که به 40 سال 

دوري ايران از عنوان قهرماني جام ملت هاي آسيا پايان دهد«.  

محك جدي جهانبخش مقابل منچستر
هفت�ه دوم رقابت ه�اي لي�گ 
برت�ر انگلس�تان در حال�ي 
از دي�روز آغاز ش�ده ك�ه اين 
هفت�ه ب�راي عالقه من�دان به 
فوتبال در ايران از حساس�يت 
وي�ژه اي برخ�وردار اس�ت.

امروز در ادامه رقابت هاي اين هفته 
برايتون ميزبان منچستريونايتد 
است. حضور عليرضا جهانبخش، 
مهاجم تيم ملي فوتبال کش��ورمان در ترکيب تيم برايتون نکته قابل 
توجه اين مسابقه است. جهانبخش که با عنوان آقاي گلي ليگ فوتبال 
هلند در اين فصل به ليگ جزيره آمده، اميدوار است که بتواند در اين 
ليگ سخت نيز مانند ليگ هلند موفق باشد. امشب او در برابر منچستر 
مورينيو اين فرصت را دارد که شايستگي ها و قابليت هايش را به نمايش 
بگذارد و جاي خود را در ترکيب برايتون محکم تر از قبل کند. برايتون 
در هفته اول مقابل واتفورد شکست خورد و حاال در زمين خود به دنبال 

کسب امتياز از منچستريونايتد است.

آغاز مدال آوري ایران با کشتي، ووشو  و تکواندو  
بازي هاي آسيايي 

حامد قهرمانی
2018 اندون��زي،        بازی های آسيايی

عصر ديروز با برپايي 
مراسم افتتاحيه به صورت رسمي آغاز به کار کرد. 
ديروز کاروان ورزشي کشورمان با پرچمداري الهه 
احمدي، بانوي قهرمان تيراندازي ايران رژه باشکوه 
خ��ود را انج��ام داد و ورزش��کاران اي��ران از امروز 
رقابت  هاي خود را با حريفان آسيايي براي کسب 

مدال و موفقيت آغاز مي کنند.
براساس برنامه اعالم شده، ورزشکاران کشورمان 
امروز در رشته هاي تيراندازي، شنا، تنيس، تکواندو، 
کشتي آزاد، ووشو، قايقراني روئينگ، شمشيربازي، 
سپک تاکرا، کبدي، سوارکاري و واليبال ساحلي به 

مصاف حريفان خود مي روند.
در رقابت هاي کشتي آزاد، کشتي گيران اوزان ۵7، 
6۵، 74، 86 و 97 کيلوگرم روي تش��ک مي روند. 

مراسم وزن کشي و قرعه کش��ي اين وزن ها ديروز 
برگزار ش��د و آزادکاران کش��ورمان حريفان خود 
را ش��ناختند. عليرض��ا کريمي، حس��ن يزداني، 
مصطفي حسين خاني، مهران نصيري و رضا اطري 

شانس هاي ايران براي کس��ب مدال در اولين روز 
رقابت ها هس��تند. در تکواندو و در بخش تيمي، 
تيم هاي پومس��ه مردان و زنان با حريفان خود به 
رقابت مي پردازند و در انفرادي نيز فرزان عاشورزاده، 

ميرهاشم حس��يني، اميرمحمد بخشي، مهدي 
خدابخشي و سعيد رجبي در مردان و ناهيد کياني، 
الهه شيدايي، پريسا جوادي، مليکا ميرحسيني و 

زهرا پوراسماعيلي به مبارزه با رقبا مي روند.
تيراندازان کش��ورمان هم امروز در م��واد 10 متر 
تفنگ بادي و تراپ زنان و مردان مسابقه مي دهند. 
در شنا، نمايندگان ايران در 200 متر آزاد، 100 متر 
کرال پشت و 200 متر پروانه به آب مي زنند. شاهين 
خالدان و اميرحس��ين بادي هم در تنيس مقابل 

رقباي قرقيزستان قرار مي گيرند.
ووشوکاران کشورمان در تالو و ساندا مبارزه مي کنند. 
با توجه به جدول بازي ها به نظر مي رس��د کاروان 
ورزشي کش��ورمان در اولين روز از رقابت ها موفق 
به دريافت مدال هاي زيادي شود و از همين حاال در 
جدول توزيع مدال ها جايگاه مناسبي را براي خود 

دست و پا کند.

مرتضي شريفي، ستاره جوان تيم ملي واليبال در گفت وگو با »جوان«:

معافيت از سربازي انگيزه مان را براي قهرماني بيشتر کرده است
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تيم مل��ي واليبال در 
ماني سعيدي

     واليبال
حالي دوش��نبه براي 
تک��رار قهرمان��ي در 
بازي هاي آس��يايي ب��ه جاکارتا م��ي رود که 
کوالکوويچ روي درخش��ش بازيکنان جوانش 
براي رسيدن به مدال طال حس��اب ويژه اي باز 
کرده است. يکي از اين جوانان مرتضي شريفي 
است که با 19 سال س��ن در ليگ ملت ها با نظر 
کوالکوويچ به ترکيب تيم ملي واليبال اضافه شد و 
توانست با درخش��ش در اين رقابت ها 
خودش را به ترکيب 14 نفره واليبال 

براي جام ملت ها تحميل کند. 
ش��ريفي در گفت وگو با »جوان« 
درباره شرايط تيم ملي واليبال در 
آستانه بازي هاي آسيايي مي گويد: 
»شرايط تيم نسبت به ليگ ملت ها 
خيلي بهتر شده و همه با انگيزه تمرين 
مي کنند تا طالي بازي هاي آسيايي را براي دومين 

بار متوالي براي واليبال کشورمان اين بار در جاکارتا 
کسب کنند.« در صورتي که واليبالي ها در جاکارتا 
قهرمان شوند، بازيکنان جوان اين تيم که سربازي 
نرفته اند، طبق قانون سرباز قهرمان معاف خواهند 
شد، موضوعي که به گفته شريفي انگيزه او و ساير 
جوانان تيم را بيشتر کرده است: »عالوه بر انگيزه مان 
براي قهرماني، ما بازيکنان جوان هم به خاطر اينکه با 
قهرماني از سربازي معاف مي شويم، انگيزه بيشتري 
داريم و اميدواريم با قهرماني در اين مسابقات به اين 

هدفمان برسيم.«
 ملي پوش اروميه اي تيم ملي واليبال معتقد است 
در کنار بازيکناني مانند اميرحس��ين توخته، صابر 
کاظمي و محمدرضا حضرت پ��ور که از چهره هاي 
جوان شده تيم ملي واليبال هستند، او و ديگر جوانان 
تيم نسبت به ليگ ملت ها با کمک بازيکنان باتجربه، 
هماهنگ تر شده اند: »در ليگ ملت ها تازه به ترکيب 
تيم اضافه ش��ده بوديم، اما االن پس از چند ماهي 
که کنار تيم هستيم و تمرين مي کنيم با بازيکنان 

باتجربه هماهنگ تر شده ايم. از آقاي کوالکوويچ به 
خاطر اعتمادي که با ما بازيکنان جوان کرد، تشکر 
مي کنم. از س��عيد معروف و س��يدمحمد موسوي 
هم خيلي ممنونيم که هم در جريان بازي ها و هم 
تمرينات به ما کمک فراواني مي کنند. تجربه هاي 

اين بازيکنان خيلي به ما کمک کرد.«
ش��ريفي پس از درخش��ش در ليگ ملت ها مورد 
توج��ه تيم هاي اروپاي��ي قرار گرفت و ب��ه وروناي 
ايتاليا پيوس��ت تا در کنار محمدجواد معنوي نژاد 
در س��ري آ بازي کند. اين بازيک��ن در حالي يکي 
از جوان تري��ن لژيونرهاي واليب��ال لقب گرفته که 
خيلي از ستاره هاي تيم ملي با توجه به باالتر بودن 
رق��م قراردادهايش��ان در ايران، ترجي��ح دادند به 
پيشنهادهاي خارجي ش��ان نه بگويند. با اين حال 
ش��ريفي مي گويد که اصاًل به پ��ول فکر نمي کند و 
براي او پيش��رفت در درجه اول قرار دارد: »من به 
خاطر پول نرفتم، رفتم که خودم را نشان دهم و پله 

به پله باالتر بروم.«


