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این روزنامه همزمــان با آغاز فصل جدید
لیــگ فوتبــال اســپانیا ،عکسهــای لیونل
مســی ،گــرت بیــل و آنتــوان گریزمــان و
همچنین چند مهره کلیدی دیگر این لیگ
را چاپ کرده و از به حرکت درآمدن مجدد
این مســابقات به عنوان یک بمب خبری
بزرگ یاد کرده است .اصرار جولن لوپتگی،
ســرمربی رئال بــر خرید یــک مهاجم تازه
دیگر ،مطلب مهم این نشریه است.

این روزنامه با چاپ عکســی از بن استوکز،
ایــن موضــوع را برمــا کــرده کــه تــرهور
بایلیــس ،ســرمربی تیــم ملــی کریکــت
انگلیس از اســتوکز یکی از اعضای کلیدی
این تیم درخواســت کــرده باعث درگیری
حاشیهای اخیری که پیرامون تیم کریکت
انگلیس بپا کرده و کل این ورزش را بدنام
ســاخته ،باید از همگان عذرخواهی کند و
بگوید که بابت آن متأسف است.

این نشریه با اشــاره به شروع فصل جدید
لیــگ فوتبــال ایتالیــا و بــا چــاپ عکــس
بزرگ چهرههــای کریس رونالدو و کلودیو
مارکیزیو و چاپ تیتر «خداحافظ کلودیو و
سالم بر  »CR7به این نکته اشاره کرده که
یوونتوس ،مدافع عنــوان قهرمانی فصل
جدید را با تکیه بر فوق ســتاره جدیدش و
وداع با مارکیزیویی آغاز میکند که پس از
 25سال از یووه جدا شده است.

بازی های
آسیایی جاکارتا

افتتاحیه هجدهمین دوره بازیهای آسیایی در جاکارتا برگزار شد

رژه کاروان ایران ،با پرچمداری بانوی تیرانداز

زمان بازگشت
امیری به میادین

صدرنشینی دیناموزاگرب
در حضور محرمی

دیناموزاگرب در هفته چهارم رقابتهای
لیگ فوتبال کرواســی مقابل اوسیجک به
پیــروزی دو بــر یــک رســید .دینامــو با این
برد  10امتیازی شــد و در صدر قرار گرفت.
در ایــن بــازی صــادق محرمــی از ابتدا در
ترکیب تیمش حضور داشت.

دیدار مدیر تیم ملی
مکزیک با کیروش

رســانههای مکزیکــی از دیــدار مدیــر تی 
م
ملی این کشــور با کارلوس کــیروش خبر
دادنــد .بعــد از کنار رفتن خــوآن کارلوس
اوســوریو از هدایــت مکزیک ،ایــن تیم به
دنبــال جانشــین بــرای ایــن مربی اســت.
فرناندو شــوارتز ،خبرنگار فاکس اسپورت
خبــر داد« :گیلرمــو کانتو ،مدیــر تیمملی
فوتبال مکزیک با کارلوس کیروش دیدار
داشــته .گفته شده ســرمربی مکزیک بعد
از بازی دوستانه هفتم سپتامبر این تیم با
اروگوئه انتخاب خواهد شد».

المپیاکوس آماده فروش
حاجصفی

باشگاه المپیاکوس یونان با نظر سرمربی
پرتغالی،خــود را آماده فروش ملیپوش
ایرانــیاش میکنــد .ســایت اســپورت
افام یونان نوشــت :احســان حاجصفی،
بازیکــن ایرانی از فهرســت بازیکنان مورد
نظــر پــدرو مارتینــس ،ســرمربی پرتغالی
المپیاکوس خارج شده و انتظار میرود او
در روزهــای آینده از جمع المپیاکوســیها
جدا شود .دیگر رســانههای ورزشی یونان
نیــز انتقــال قرضــی حاجصفــی بــه یکــی
دیگــر از تیمهــای ســوپر لیگ یونــان را رد
نکردهاند.

از بخشهــاى ویــژه این مراســم بــود که
مورد توجه قــرار گرفت .آبشــار ،جنگل و
صخــرهای برای مراســم افتتاحیه تعبیه
شده بود که نماد سرسبزی کشور اندونزی
است.
ëëرژهتیمها
در این مراسم ،افغانستان اولین کشوری
بود که در مراسم رژه تیمها شرکت کرد .از
دیگر اتفاقات جالب ،حضور کشور کویت

در کمیتــه ملــی المپیــک بود کــه پس از
سالها تعلیق ،با پرچم کشور خودش رژه
رفت .ضمن این که زمان رژه فلســطین،
حاضــران در ورزشــگاه بشــدت کاروان
ایــن کشــور را تشــویق کردنــد .همچنین،
کشــورهای کره جنوبــی و کره شــمالی به
صــورت مشــترک در رژه شــرکت کردند.
تشــویق کاروان اندونزی نیــز در نوع خود
جالب توجه بود.

دربی اصفهان به سود قلعهنویی تمام شد

توقف پرسپولیس ،برد تراکتور و یک آقای گل گمنام!

روز دوم هفتــه چهــارم لیــگ برتــر،
جمعــه شــب بــا برگــزاری چهــار
دیــدار دیگــر پیگیــری شــد .در ایــن
رقابتهــا ،تراکتورســازی بــا تک گل
دانیال اســماعیلیفر ( )77ســایپا را
شکســت داد تا به اولین برد خود در
لیگ هجدهم دســت یابــد .دیداری
کــه در آن هــواداران پرشــور تبریــزی
به تشویق تراکتورســازی پرداختند و
جان توشــاک ،سرمربی این تیم هم
جو ورزشــگاه یــادگار امــام (ره) را به
ویمبلی لنــدن و هــواداران تراکتور را
به هواداران لیورپول تشبیه کرد .نکته
جالب اینکه در این مسابقه ،مسعود
شــجاعی و اشــکان دژاگه بــاز هم در
ترکیــب اصلــی بودنــد که شــجاعی
پــاس گل داد و اشــکان هــم پــس از
تذکر کمیتــه اخالق ،دســتهای تتو
کرده خود را پوشانده بود.
در دیگــر دیــدار ،ذوب آهــن دربــی
اصفهــان را در ورزشــگاه فوالدشــهر
بــه ســپاهان و مربــی فصل گذشــته
خــود امیر قلعهنویی واگــذار کرد .در
ایــن بازی ،مهــرداد محمــدی ()25
و عــزتاهلل پورقاز ( )27ســپاهانیها
را پیش انداختند و ســیدمحمدرضا
حسینی ( )71یکی از گلهای خورده
تیمــش را جبران کرد امــا در نهایت
تیــم امیــد نمــازی اولیــن شکســت
خــود در ایــن فصــل را تجربــه کــرد.
در پایــان ایــن بــازی ،قلعهنویــی در
اظهــار نظــری متفــاوت ،درگذشــت
عــزتاهلل انتظامی را تســلیت گفت
و درخواســت کرد تا دیر نشده ،اجازه
دهند بهروز وثوقی به ایران برگردد!
دیــدار دو تیــم هماســتانی صنعــت
نفت آبــادان و اســتقالل خوزســتان
هم با تســاوی  2بر  2به پایان رســید.
در ایــن بــازی ،وحیــد خشــتان ()26
آبیهــای اهــواز را پیــش انداخــت
ولــی میالد جهانــی ( )63روی پاس
جاســم کــرار کــه بــه ترکیــب نفــت
بازگشــته بود ،بــازی را مســاوی کرد.
در ادامه خشــتان ( )66گل دوم خود
و تیمــش را بــه ثمر رســاند ولــی باز
هم کرار ( )73به داد نفتیها رســید
و بــا گل خود ایــن تیم را از شکســت
خانگی نجــات داد .نکته جالب این
که خشــتان با این  2گل 4 ،گله شد تا
این بازیکــن گمنام در صــدر جدول

تسنیم

شــب گذشــته از هفته
دوم رقابتهــای لیگ
اخبـــــــار ترکیه ،ترابزون اســپور
میزبــان ســیوا اســپور بــود و به پیــروزی 3
بــر یــک رســید .در این دیــدار ســیدمجید
حســینی از ابتدا در ترکیب ترابزون اســپور
حضــور داشــت و  90دقیقــه بــازی کــرد
امــا وحید امیــری بــه خاطــر مصدومیت
غایب بــود .اونــال کارمان ،ســرمربی تیم
ترابــزون اســپور پــس از ایــن بــرد دربــاره
زمان بازگشــت امیری گفــت« :امیری تا 2
الــی  3هفته دیگــر به ترکیــب اصلی تیم
برمیگردد» .

سایت کمیته ملی المپیک

امسال ورزش ایران ،سال شلوغ و ویژهای
را تجربه میکند .پس از حضور تیم ملی
فوتبال ایران در جام جهانی  2018روسیه
که با بازیهــای غرورآفرین ملیپوشــان
فوتبــال همــراه بــود و ورزش ایــران را
تحتالشــعاع خود قــرار داد ،حاال نوبت
بــه ورزشــکاران ایرانــی ســایر رشــتههای
ورزشی رسیده تا بدرخشند و پرچم ایران
را در بازیهــای آســیایی  2018جاکارتا به
اهتــزاز دربیاورنــد .بازیهایی که مراســم
افتتاحیه هجدهمین دوره آن روز گذشته
در جاکارتــا و در اســتادیوم «گلــورا بانــگ
کارنو» برگزار شــد .کاروان ورزشی ایران با
 378ورزشــکار در این مسابقات شرکت
دارد و دیــروز تعــدادی از ورزشــکاران که
به محــل مســابقات اعــزام شــدهاند ،در
مراســم افتتاحیــه شــرکت کردنــد و رژه
رفتند .الهــه احمدی مطابق اعالم قبلی
پرچمدار کاروان ایران در این بازیها بود
که از پالمبانگ (محل برگزاری مسابقات
تیرانــدازی) بــه جاکارتا ســفر کــرده بود و
کاروان ورزشــی ایــران با پرچمــداری این
بانــوی تیرانــدازی و سرپرســتی نصــراهلل
ســجادی از مقابــل جایــگاه رژه رفــت.
نکتــه جالب ایــن بود که احمــدی بعد از
پایان مراسم هم بالفاصله به پالمبانگ
برگشــت تــا در مســابقات خود در رشــته
تیراندازی شرکت کند.

ëëرئیسجمهوریباموتورآمد
اتفــاق جالــب و عجیبــی کــه در مراســم
افتتاحیــه رخ داد ،ایــن بــود کــه کلیپى از
رئیــس جمهــوری اندونــزی پخش شــد
و بعــد از آن فــردی ســوار بــر موتــور وارد
ورزشــگاه شــد کــه بســیاری فکــر کردنــد
کاری تبلیغاتی و نمایشــی اســت اما فرد
موتورسوار کسی نبود جز «جوکو ویدودو»،
رئیــس جمهــوری اندونزی که بــا این کار
بسیار مورد تشویق حاضران در ورزشگاه
قرار گرفت.
ëëمسئوالنایرانیدرجایگاهویژه
در ایــن مراســم که بســیاری از مســئوالن
کشــورهای مختلــف در آن حضــور
داشتند ،سید رضا صالحی امیری رئیس
کمیتــه ملی المپیک ،ولــیاهلل محمدی
نصرآبــادی ســفیر ایــران در اندونــزی و
بهرام افشــارزاده دبیرکل پیشــین کمیته
ملیالمپیکباحضوردرجایگاهمقامات
به عنوان میهمانان ویژه حضور داشتند و
به تشویق ورزشکاران پرداختند.
ëëنمایشهاىسنتىاندونزى
گفتنی است مسئوالن برگزاری بازیهای
آســیایی ،تــدارک زیــادی بــرای مراســم
افتتاحیــه در نظــر گرفتــه بودنــد .ایــن
مراســم با یک دقیقه ســکوت به احترام
درگذشتگان زلزله اندونزی آغاز شد.
برگــزاری نمایشهــاى ســنتى اندونــزى

گلزنان لیگ قرار بگیرد.
امــا بــازی پرســپولیس و نفــت
مسجدســلیمان در ورزشــگاه آزادی
با تســاوی بــدون گل به پایان رســید
تا سرخپوشــان پایتخــت هم دومین
تســاوی پیاپــی و بــدون گل خــود را
تجربــه کننــد؛ هم در ســومین تقابل
بــا نفــت مسجدســلیمان مســاوی
کننــد و هم صــدر جدول را از دســت
بدهند کــه حاال با  9امتیــاز در اختیار
پدیده است .نکته ای که در این میان
وجــود دارد ،اصــرار عجیــب برانکــو
ایوانکوویــچ ســرمربی پرســپولیس
بــر اســتفاده از  2هافبــک دفاعــی
و نیمکتنشــین کــردن گادویــن
منشاســت .این در حالی است که در
بازی با فوالد و با بیرون رفتن اجباری
کمــال کامیابینیــا و به زمیــن آمدن
ک هافبک
منشــا ،پرســپولیس بــا یــ 
دفاعــی یعنــی احمــد نوراللهــی،
حالــت لــوزی به خود گرفــت که این
روش باعــث آزاد شــدن ســیامک
نعمتی ،بشــار رســن و منشــا شــد تا
پرسپولیس یکی از بهترین بازیهای
ماههای اخیر خود را انجام دهد اما با
خوب شدن کامیابینیا ،پروفسور باز
هم حالــت دفاعیتر را برای تیمش
برگزیده تا به ایــن ترتیب تیمش در
دو بــازی 4 ،امتیاز را از دســت بدهد.
امتیازهایــی کــه ممکــن اســت برای
قهرمان پیاپی دو فصل گذشته لیگ
برتر گران تمام شود.
ëëچاقوکشی در آزادی!
امــا اتفــاق عجیبــی کــه در بــازی
پرســپولیس و نفت مسجد سلیمان
افتاد ،این بود که یکی از تماشــاگران
نفت مســجد ســلیمان در ورزشــگاه

آزادی ،بــا چاقو به ســمت هــواداران
تیــم میزبان حمله کــرد و در نهایت
با اســتفاده از دوربینهای ویژهای که
برای نظارت بر رفتار تماشاگران قرار
گرفته شناسایی و دستگیر شد .جالب
این بود که بهمن روشنایی سرپرست
نفت مسجد ســلیمان در تالش بود
تــا این هوادار را از دســت پلیس آزاد
کنــد! ایــن تماشــاگر متخلــف عالوه
بــر عواقــب و مجازاتهــای قانونــی
بهدلیــل حمــل ســاح ســرد ،در
چارچــوب مجازاتهــای فوتبالــی از
حضور در تمام ورزشــگاههای کشور
محروم خواهد شد اما عجیبتر این
اســت که او با وجــود این همه مأمور
انتظامــی ،چطور توانســته چاقو را با
خود به داخل ورزشگاه ببرد.
پــس از پایان بازی هــم درگیری بین
هــواداران دو تیــم بــه وجــود آمد اما
نکته اینجاست که اتفاقهای عجیب
و غیر منتظره ورزشگاههای ایران در
لیگ هجدهم ،کمــاکان ادامه دارد و
باید دید این شــرایط بــد تا کی ادامه
خواهد داشت.
البتــه دوربینهــای نظارتــی بــرای
کنتــرل رفتــار تماشــاگران متخلــف
در تمام ورزشــگاههای کشــور نصب
شده و افزایش تعداد این دوربینها
جهت بــاال بــردن کیفیــت تصاویر و
پوشــش تصویــری همــه ســکوهای
ورزشــگاهها در کشــور در دســتور
کار قــرار دارد امــا بهنظــر میرســد
ایــن ناهنجاریهــا بیشــتر جنبــه
فرهنگــی دارد و فقــط با دســتگیری
و محرومیــت تماشــاگران از بیــن
نمــیرود و باید چــاره بهتری را برای
رفع این مشکالت اندیشید.

مقامات  2کــره که در جایگاه ویژه حضور
داشــتند ،بــا گرفتــن دســت یکدیگــر،
خوشحالی خود را نشان دادند.
هنــگام رژه ایــن کشــور کــه آخریــن رژه
نیــز بود ،ســر و صدا و تشــویق زیــادی در
ورزشــگاه بهپــا شــد و هــواداران میزبــان،
بخوبــی از کشورشــان حمایــت کردنــد و
زمانــی هــم کــه ســرود اندونــزی خوانده
شــد ،تماشــاگران حاضــر در ورزشــگاه

کــه بیشترشــان را اندونزیاییها تشــکیل
میدادند ،ایســتادند و با احترام نظامی،
ســرود را خواندنــد .کاروان ایــران هــم به
عنوان یازدهمین کشور وارد ورزشگاه شد.
پــس از رژه،هــر یــک از تیمهــا در جایگاه
مخصوصــی کــه بــرای آنهــا ایجاد شــده
بــود ،قرار گرفتند .در پایــان هم ،نماینده
ورزشــکاران و داوران ســوگندنامهای را
قرائتکردند.
ëëتشکرازاتحاددوکره
در ادامه این مراســم شــیخ احمد الفهد
الصبــاح رئیــس کویتی شــورای المپیک
آســیا کــه بــا لبــاس عربــی در مراســم
افتتاحیه حاضر شده بود ،برای حاضران
در ورزشگاه به صحبت پرداخت.
وی بــه زبــان اندونزیایــی صحبــت کرد و
حاضران خوشــحال شــده و او را تشــویق
کردنــد .وی روز اســتقالل اندونــزی را نیز
تبریک گفت و در ســخنرانیاش از اتحاد
دو کــره تشــکر وحمایــت کرد و خواســتار
ادامــه آن شــد و در پایان صحبتهایش
بــه زبانهای عربــی و انگلیســی از مردم
اندونزی تشکر کرد.
ضمن اینکه اریک توهیر مسئول برگزاری
بازیهای آسیایی  2018در سخنرانیاش
از هر  54کشــور شرکت کننده خواست که
بازیهای جوانمردانهای داشــته باشند و
مسابقاتباکیفیتیبرگزارکنند.

ëëوزیر ورزش 5شهریور به جاکارتا میرود
مســعود سلطانیفر ،وزیر ورزش و جوانان نیز  5شهریور به جاکارتا میرود تا از
نزدیک شاهد رقابت نمایندگان کشورمان در رشته های مختلف باشد.
ëëمدافعتیمملیهندبالایراندرجمعبهترینهایدورمقدماتی
در حالــی که مســابقات مرحله مقدماتــی هندبال روز جمعه به پایان رســید و
تیــم ملــی ایران به عنــوان تیم دوم از گــروه اول به مرحله بعــدی راه پیدا کرد،
کمیته فنی این مسابقات افشین صادقی ملی پوش ایران را در کنار علی عدنان
عبدالخانی از عراق به طور مشترک به عنوان بهترین مدافع انتخاب کرد.
ëëحضورسلیمیوعلیحسینیدرجاکارتا
بهداد سلیمی و سعید علی حسینی مدعیان اصلی کسب عنوان قویترین مرد
بازیها ظهر دیروز به جاکارتا رسیدند .رقابتهای دسته فوق سنگین مسابقات
وزنهبرداری دوشنبه پنجم شهریور برگزار خواهد شد.
ëëواکنشساعیبهخبردرگیریباعربستانیها
هادی ساعی ،قهرمان اسبق تکواندو و عضو هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک
در مــورد درگیری با یکی از مســئوالن فوتبال عربســتان در بازی تیم ملی امید
گفت« :کدام درگیری؟ اصالً با عربستانی ها حرف نزدیم که بخواهد درگیری به
وجود بیاید .آن فردی که مســئول ویآیپی بود ،اصرار داشت تا یکی از ما روی
صندلی دیگری بنشیند .من هم کارتم را نشان دادم و گفتم شما انتظار دارید ما
که آیدی کارت ویآیپی داریم ،بلند شویم؟ ایشان واکنش درستی نشان داد و
گفت که دقیقاً جای شما همین جاست .عذرخواهی کرد و رفت».
ëëکرانچار:میانمارحریفدستوپابستهاینخواهدبود
مملی فوتبال امید ایران در مورد بازی بعدی امیدها
زالتکو کرانچار ،سرمربی تی 
با میانمار گفت« :میانمار حریف دســت و پا بســتهای نخواهد بود ۹ .بازیکن ما
دو بازی ســنگین را پشــت سر گذاشتهاند .باید شرایط آنها را بررسی کنیم و تیم
باالنس شود .بازیکن ذخیره نداریم؛ آنها گروهی از بازیکنان قوی و با استعداد
هستند که همگی یک روند و مسیر تاکتیکی را پشت سر گذاشتند» .
ëëآزادکارانایرانحریفانخودراشناختند
ملی پوشان کشتی آزاد ایران رقبای خود را شناختند .رضا اطری در  ۵۷کیلوگرم
بــه مصــاف نماینده کشــور نپــال مــیرود .در  ۶۵کیلوگــرم مهــران نصیری به
مصاف حریفی از چین خواهد رفت و در  ۷۴کیلوگرم مصطفی حســین خانی
بــا کشــتیگیری از بنــگالدش رودر رو میشــود .در  ۸۶کیلوگــرم حســن یزدانی
باحریفی از اندونزی کشتی میگیرد .در  ۹۷کیلوگرم علی رضا کریمی به مصاف
کشــتیگیری از ژاپــن خواهــد رفــت .در  ۱۲۵کیلوگــرم پرویز هادی با کشــتیگیر
هندی کشــتی میگیرد .مسابقات اوزان  ۸۶ ،۷۴ ،۶۵ ،۵۷و  ۹۷کیلوگرم امروز و
رقابتهای وزن  ۱۲۵کیلوگرم فردا برگزار میشود.
ëëنشستصالحیامیریبااعضایکادرسرپرستیکاروانایران
سید رضا صالحی امیری ،رئیس کمیته ملی المپیک جمعه شب وارد جاکارتا
شد و به محض ورودش به جاکارتا با اعضای کادر سرپرستی کاروان و سرپرستان
رشتههای مختلف حاضر در دهکده دیدار و گفتوگو کرد.
ëëمحرومیتچینوقزاقستانازوزنهبرداریبازیهایآسیایی
روز گذشــته و بعد از جلسه هیأت اجرایی شورای المپیک آسیا ،اعالم شد که با
توجه به تصمیم فدراســیون جهانی وزنهبرداری ،چین و قزاقستان نمیتوانند
در بازیهای آسیایی رقابت کنند.

