
 پرسپوليس با برتري 
سعید احمدیان

    گزارش
مقابل نود اروميه به 
يک هشتم نهايي جام 
حذفي صعود کرد و استقالل هم در هفته نهم 
ليگ برتر مقابل سايپا پيروز شد تا سرخابي ها 
آخ�ر هفته خوش�ي را س�پري کرده باش�ند. 
 هواداران استقالل و پرسپوليس آخر هفته فوتبالي 
را تجربه کردن��د. آبي ها در هفته نه��م ليگ برتر 
به مصاف س��ايپا رفتند و قرمزها که بازي شان در 
ليگ لغو ش��ده در جام حذفي دي��دار عقب افتاده 
خ��ود را برگ��زار کردن��د و پنج ش��نبه ش��ب در 
ورزش��گاه آزادي ميزبان تيم ن��ود اروميه بودند. 

    نود اروميه، قشقايي نشد
هر چقدر پرسپوليسي ها با برانکو در ليگ برتر و ليگ 
قهرمانان آسيا خوب نتيجه مي گيرند، اما در جام 
حذفي در دو، سه سال اخير با سرمربي کروات يک 
ناکام تمام عيار بوده اند. در چنين شرايطي قرمزها 
پنج شنبه شب در اولين بازي شان در جام حذفي 
به ميدان رفتند. حريف پرس��پوليس هم يک تيم 
دس��ته اولي بود. تيم نود اروميه که به تهران آمده 
بود تا مانند ديگر تيم هايي که در دو فصل گذشته 
پرس��پوليس را خيلي زود راهي خانه کرده  بودند، 
اين بار هم آنها باشند که مانند قشقايي نام شان را 
سر زبان ها بيندازند، اما اين بار حکايت فرق مي کرد. 

پنج شنبه شب قرمزها به هر جان کندني بود قدم 
اول را با پيروزي برداش��تند تا فعاًل در جام حذفي 
هم مانند ليگ و آس��يا همه چيز ب��ه کام برانکو و 

شاگردانش باشد. 
پرس��پوليس در اولين رقابت در ج��ام حذفي در 
مرحله يک شانزدهم نهايي، پس از اينکه نيمه اول را 
دو تيم بدون گل به رختکن رفتند با شوت سرکش 
محمد انصاري در دقيقه 57 با نتيجه يک بر صفر از 
سد نود اروميه حريف گمنامش گذشت، حريفي 
که نتوانست مانند قش��قايي شگفتي ساز شود و 
مقابل قرمزها کاري از پيش نبرد. حکايت انصاري 
از گلش هم قابل توجه و ش��نيدني است: »قبل از 
بازي علي سجادي، تدارکات تيم پيراهني از شهيد 
سالخورده به من داد که گفتم من که گل نمي زنم، 
اما انگار به برکت دعاي اين شهيد بزرگوار موفق به 

گلزني شدم.«
برانکو هم درباره اينکه پرسپوليس مقابل نود اروميه 
آن تيم قدرتمند اين فصل نبود، اينطور پاسخ داد: 
»مهم ترين مسئله در جام حذفي بردن است تا از اين 
واقعيت که سه شنبه بازي مهمي با السد داريم، فرار 
کنيم. به همين خاطر اين قبيل مسابقات مخصوصاً 
در جام حذفي يک مقدار بحران ساز مي شود. از االن 
ديگر خودمان را براي بازي با السد آماده مي کنيم.« 
محمود بيات لو، س��رمربي نود اروميه که تيمش 

نتوانست شگفتي ساز شود هم مي گويد به هدفش از 
اين بازي رسيده است: »با جمعي از بازيکنان جوان، 
اميد و بومي به ميدان آمديم و به هدفمان که معرفي 

چند بازيکن بومي به فوتبال ايران بود، رسيديم.«
با اين حال، شاگردان برانکو که با برد نود اروميه به 
مرحله يک هشتم نهايي رسيده اند، در اين مرحله 
بايد با سپيدرود رشت روبه رو شوند. مسابقه اي که با 
توجه به نشستن علي کريمي روي نيمکت گيالني ها 

مي تواند جذاب  باشد. 
    استقالل جای سايپا را گرفت

 در يکي از مهم ترين بازي هاي هفته نهم ليگ برتر 
ديروز اس��تقالل در ورزشگاه تختي تهران مهمان 
سايپا بود، مسابقه اي که از همان دقايق اول جذاب 
و ديدني آغاز شد و در نيمه اول تماشاگراني که به 
اس��تاديوم رفته بودند، فرصت پلک زدن هم پيدا 
نکردند. مسابقه اي پربرخورد و پر از موقعيت هاي 
گلزني که بيشتر در محوطه جريمه دو تيم دنبال 
شد و دروازبانان دو تيم به خصوص دروازه بان سايپا 

روز پرفشاري را تجربه کرد.
 در حالي که تنها شش دقيقه از بازي گذشته بود، 
علي دشتي، مهاجم تکنيکي س��ايپا موفق شد با 
حرکتي ديدني دانشگر و کريمي را از پيش رو بردارد 
و سپس منتظري را نيز جا گذاشت و با شوتي زيبا 
توپ را به زير طاق دروازه استقاللي ها کوبيد. پس 

از اين گل زودهنگام، اين اس��تقالل بود که با ارائه 
يک فوتبال تهاجمي به دنبال جبران گل خورده 
بود. برتري آبي ها در دقيقه 23 نتيجه داد و مدافع 
پيش تاخته اين تيم موفق ش��د بازي را به تساوي 
بکشاند. دانشگر در اين دقيقه در حالي که تعادل 
کافي هم نداش��ت از درون محوط��ه جريمه توپ 
ارسالي آبي پوشان را تبديل به گل کرد . در نيمه اول، 
ضربات بازيکنان استقالل در سه مرحله هم به تير 
دروازه س��ايپا برخورد کرد تا در نهايت نيمه اول با 

تساوي يک – يک تمام شود. 
مانند 45 دقيقه اول بازي، نيمه دوم هم با برتري 
استقالل آغاز ش��د و اين شاگردان ش��فر بودند 
که ب��ا خيم��ه زدن روي دروازه س��ايپا به دنبال 
زدن گل برتري بودند. با اين حال دفاع فش��رده 
نارنجي پوش��ان و همچنين درخشش دروازه بان 
اين تي��م کار اس��تقالل را براي رس��يدن به گل 
برتري س��خت کرده بود. در نهايت در دقيقه 78 
در يکي از حمالت آبي پوش��ان، خطاي س��ارفو 
روي صيادمنش را داور پنالتي تش��خيص داد و 
وريا غفوري ضربه پنالتي را تبديل به گل کرد تا 
استقالل در پايان با نتيجه 2 بر يک مقابل سايپا به 
پيروزي برسد و با اين سه امتياز، ۱4 امتيازي شد 
و به رده پنجم جدول صعود کرد و جاي تيم دايي 

را در جدول گرفت. 

در خواب اين موفقيت نمانيم!
شاهکار، بدون شک بهترين توصيف از عملکرد کاروان اعزامي ايران به 
المپيک جوانان است. کارواني که با رشد کيفي در مدال آوري با ۱7پله 
صعود نسبت به دور قبل در جايگاه هفتم ايستاد تا بار ديگر لزوم توجه 

به ورزش پايه را به رخ بکشد. 
آنها نه فقط با موفقيت که با اميد به آينده به کار خود در بوينس آيرس 
پايان دادند. اميدي که چند سال قبل در شرايطي مشابه جرقه اش در 
نانجينگ کره هم زده شد و اتفاقاً 28 نفر از همان کاروان بودند که چند 
سال بعد راهي ريو شدند و در ميان مدال آوران جاي گرفتند. تجربه اي 
که انتظار مي رود با توجه به موفقيت به دست آمده در المپيک جوانان 
آرژانتين در المپيک بزرگساالن بعدي هم مانند المپيک ريو بار ديگر 

تکرار شود. 
نتيجه به دست آمده از المپيک جوانان آرژانتين بدون شک نتيجه اي 
رضايت بخش و قابل قبول اس��ت، اما اين نتيجه مي تواند ماندگارتر از 
اين باشد و داستانش به همان ۱4 مدال به دست آمده از بوينس آيرس 
ختم نشود. البته اگر نخواهيم در باد اين موفقيت بخوابيم و از فردا غافل 
شويم. اين موفقيت مي تواند ادامه دار باشد، درست مثل نتيجه اي که از 
نانجينگ در ريو گرفتيم، به شرط آنکه از همين امروز روي مردان و زنان 
موفق اين ميدان برنامه ريزي کنيم. زنان و مرداني که در بوينس آيرس 
موفق ش��دند روي س��کو بروند يا حتي آنهايي که در ي��ک قدمي اين 
موفقيت بودند. ورزش��کاراني که حضور در المپيک آرژانتين مي تواند 
کوله باري از تجربه برايشان باشد تا يکي از زنان و مردان موفق کاروان 
اعزامي ايران در المپيک 2020 توکيو باشند. زنان و مردان موفقي که 
اس��تعدادها و توانايي هاي خود را نش��ان دادند و حاال نيازمند توجه و 
حمايت بيشتر هستند تا اين توانايي ها را در مسيري درست هدايت و 

خود را آماده المپيک بزرگساالن کنند. 
اين همان قاعده اي است که سال هاست تيم هاي موفق در المپيک هاي 
ادوار مختلف اج��را مي کنند؛ توجه و پرورش ورزش��کاران پايه و مهيا 
کردن شرايط آنها براي حضور در رقابت هاي حائز اهميت بزرگساالن، 
رقابت هايي چون المپيک و جام جهاني. اين در واقع بهترين تدبير براي 
هدايت استعدادهاست، استعدادهايي که از سنين پايه خود را مهياي 
دنياي قهرماني مي کنند و به مسابقات مهمي چون المپيک راه مي يابند 
که کوله باري از تجربه را با خود به همراه دارد و نتيجه اعتماد به آنهاست 
و فراهم بودن شرايط براي کسب موفقيت است. مسائل مهمي که دست 
به دست هم مي دهند تا کشورهاي موفق در اين زمينه بتوانند خود را 
در رده هاي باالي رنکينگ جاي دهند. مس��ئله اي که انتظار مي رود با 
توجه به تجربه مثبت گذشته و البته تجربه تکرار شده ديگران، الگوي 
مسئوالن قرار گيرد تا ميانبري براي دستيابي به موفقيت در المپيک 

بزرگساالن باشد. 
المپيک جوانان ب��ه پايان رس��يد، اما کاش داس��تان ورزش��کاران و 
مدال آوران کاروان اعزامي ايران به بوينس آيرس پس از گرفته ش��دن 
عکس هاي يادگاري و لبخند هاي تصنعي، پاياني زودرس نداشته باشد 
و با برنامه ريزي درست و حساب شده آقايان، المپيک جوانان آرژانتين 
شروعي باش��د براي ورزش��کاراني که خميرمايه خود را نشان دادند  و 
ثابت کردند که س��رمايه گذاري روي آنها تا چه اندازه مي تواند مهم و 

تأثيرگذار باشد. 
امروز، درست همين امروز که آقايان ش��ادمان از اين موفقيت سخن 
مي گويند و سعي دارند نقش مؤثر خود را در نتيجه به دست آمده به رخ 
بکشند بايد به فردا انديشيد. به فرداي تک تک اين 49 ورزشکاري که 
هر کدام از آنها مي توانند احتمال کسب مدال در المپيک 2020توکيو 
باشند اگر بعد از شادي اين موفقيت آنها را به دست فراموشي نسپاريم 
تا س��ال هاي بعد و موعد مس��ابقات مهمي چون المپيک که بازسازي 
ورزشکاري که مدت هاي زيادي است که به امان خود رها شده به مراتب 
سخت تر و پرهزينه تر از نگه داشتن آنها در شرايط ايده آل بدني است. 

اما آيا با وجود تجربه هاي تلخ گذشته در خصوص فراموشي ورزشکاران 
بعد از کسب موفقيت مي توان اين بار به تغيير رويه آقايان اميدوار بود؟ 
آيا آنها که امروز از موفقيت به دس��ت آمده و سهم پررنگ خود در اين 
مقوله حرف ها دارند، برنامه اي هم براي آينده اين جوانان دارند يا تمام 

حرفشان به به و چه چه هاي زودگذر است؟

آخر هفته خوش سرخابی ها  دنیا حیدری
برد پرسپوليس مقابل نود اروميه در جام حذفی، برتری استقالل برابر سايپا در ليگ برتر 

امروز، آغاز رقابت هاي جهاني کشتي در مجارستان
بوداپست با ارز 13 هزار توماني!

رقابت هاي جهاني کشتي مجارستان در حالي از صبح امروز آغاز 
مي ش�ود که پس از کش و قوس هاي ف�راوان س�رانجام تيم هاي 
آزاد و فرنگ�ي اي�ران با ترکي�ب کامل راهي بوداپس�ت ش�دند.
از صبح امروز رقابت هاي کش��تي آزاد شروع مي ش��ود و کشتي گيران 
اوزان 6۱، 74، 86 و ۱25 کيلوگرم روي تشک مي روند. فردا رقابت ها 
در وزن هاي 57، 65، 79، 92 کيلوگرم ادامه پيدا مي کند و سرانجام روز 

دوشنبه با برپايي مسابقات اوزان 70 و 97 کيلوگرم به پايان مي رسد.
  ايران با ترکيب کامل

فدراسيون کشتي براي اعزام تيم هاي کشتي آزاد و فرنگي با مشکالت 
زيادي دست و پنجه نرم مي کرد که مهم ترين آنها تأمين ارز الزم براي 
اين مسافرت بود. با اين حال با اختصاص ارزي که هنوز معلوم نيست با 
نرخ کدام بازار در اختيار فدراسيون کشتي قرار گرفته، دو تيم ايران با 

ترکيب کامل در بوداپست حاضر مي شوند.
در کشتي آزاد ملي پوشان ايران با اين ترکيب مقابل رقبا قرار مي گيرند: 
»در 57 کيلوگرم رضا اطری، 65 کيلوگرم محمد باقر يخکش��ي، 65 
کيلوگرم اميرحس��ين مقصودي، 74 کيلوگرم مصطفي حسين خاني، 
79 کيلوگرم عزت اهلل اکبري، 86 کيلوگرم حسن يزداني، 92 کيلوگرم 
عليرضا کريم��ي، 97 کيلوگرم مجتبي گلي��ج و ۱30 کيلوگرم پرويز 
هادي. طبق قوانين اتحاديه جهاني کشتي مسابقات هر وزن در دو روز 
برگزار مي شود که رقابت هاي مقدماتي تا مشخص شدن فيناليست ها 
در روز اول و مس��ابقات ش��انس مجدد، رده بندي و فينال در روز دوم 

انجام مي شود.
  ارزمان را خودمان خريديم

با وجود اع��زام تيم هاي کامل ب��ه رقابت هاي جهاني مجارس��تان اما 
مسئوالن، پيشکسوتان و مربيان کش��تي به اين نکته اذعان دارند که 
با توجه به مش��کالت پشت سر گذاش��ته ش��ده، نبايد توقع زيادي از 
کش��تي گيران داش��ت، چراکه آنها به لحاظ روحي- رواني در شرايط 

مناسبي قرار ندارند.
حميد بني تميم، نايب رئيس فدراس��يون کش��تي گفت: »ما ارز مورد 
نيازمان )ي��ورو( را خريديم و چيزي در اختيارمان ق��رار نگرفت. ما به 
جاي يوروي ۱0 هزار توماني، يوروي ۱3 ه��زار توماني گرفتيم، چون 
به رغم پيگيري هاي وزارت ورزش، ورزش در اولويت بانک مرکزي براي 
اختصاص ارز ثانويه قرار ندارد. با ادامه اين روند مطمئن هستم که همه 

رشته هاي ورزشي در اين خصوص با مشکل مواجه خواهند شد.«
وي با اش��اره به اينکه اين مس��ئله ب��ه لحاظ روحي ضربه س��ختي به 
کشتي گيران وارد آورده است، ادامه داد: »ارز مورد نياز ورزش در طول 
سال کاماًل مشخص اس��ت. بنابراين خيلي راحت مي توان اين مبلغ را 
حساب و تحويل وزارت ورزش داد. با اين روند ورزشکاران و فدراسيون ها 
اذيت مي شوند و اين روند باعث ايجاد تنش و تخريب روحيه ورزشکاران، 

کادر فني و عالقه مندان به ورزش مي شود.«
  توقع از کشتي تعجب آور است

پرويز سيروس پور، مشاور ارشد رئيس فدراسيون کشتي هم با اشاره به 
مشکالت تهيه ارز گفت: »رقباي ايران در مسابقات جهاني خوشحال و 
سرحال آماده سفر به بوداپست هستند، در حالي که سرمربي تيم ملي 

ايران تا چند ساعت مانده به پرواز در بانک مرکزي به دنبال ارز بود.«
وي ادامه داد: »واقعاً جاي تعجب دارد، با اين وضعيت از ما توقع مدال 
طال و موفقيت هم دارند. ما زير فش��ار رسانه ها و مردم قرار داريم، االن 
بايد چکار کنيم. با اين دغدغه هايي که دامن فدراسيون را گرفته، من 

فکر مي کنم تا يکي، دو سال آينده ديگر کشتي نداشته باشيم.«
  کم اشتباه باشيم، روي سكو مي رويم

امير توکليان، مربي تيم ملي کش��تي آزاد هم با تأييد وضعيت سخت  
اعزام تيم ملي کشتي به رقابت هاي مجارستان گفت: »در حالي که همه 
تيم ها مشغول آماده سازي و تمرين بودند، کشتي گيران ما اين دغدغه 
را داش��تند که آيا اعزام مي ش��وند يا نه. به هر حال با تمام معضالت و 
مشکالت اگر کم اشتباه باشيم، مي توانيم چهار مدال بگيريم و روي سکو 
برويم، در غير اين صورت بين تيم هاي سوم تا ششم قرار مي گيريم. به 
چه دليل بايد توقع بيشتر از کشتي  گيران داشته باشيم، مگر چه چيزي 

به آنها داده ايم که از آنها توقع سکوي بهتر و مدال بيشتر داريم؟«

فريدون حسن

در بوداپست 4 مدال جهاني مي گيريم
تيم هاي ملي کشتي در حالي به مسابقات 

ابراهیم جوادي

 کارشناس کشتي

    
جهاني مجارس��تان اعزام ش��ده اند که 
چالش هاي زيادي را پشت سر گذاشتند. 
متأسفانه کشتي گيران ايراني تا آخرين 
لحظه از اع��زام خود مطمئ��ن نبودند و 
بحث اختصاص ارز ثانويه کل کاروان را 
تحت تأثير ق��رار داده بود. ملي پوش��ان 
کشتي به عشق وطن و مردم خود تمرين 
مي کنند و کش��تي مي گيرند. عرق ملي 
آنها مثال زدني اس��ت، اما از تيمي که با 
اين ش��رايط اعزام ش��ده چ��ه انتظاري مي ت��وان داش��ت! اميدواريم 
کش��تي گيران در بوداپس��ت با تمام توان به ميدان بروند و مدال هاي 
خوشرنگي کس��ب کنند. انتظار مي رفت شرايط براي سفر تيم ملي به 
مسابقات جهاني مهيا شود، اما در نهايت وزارت ورزش هم کاري براي 
اين رشته انجام نداد و فدراسيون با ارز گران تيم را  اعزام کرد. عالوه بر 
اينکه ش��رايط روحي تيم از اين نظر خوب نيست، اعضاي تيم دغدغه 
برخورد به نمايندگان رژيم اشغالگر قدس را نيز دارند. از نظر آمادگي 
جسماني مربيان تمام تالش شان را کردند تا تمامي نفرات به اوج آمادگي 
برسند، اما براي موفقيت يک تيم فقط آمادگي جسماني مالک نيست 
و شرايط روحي نيز تأثير زيادي دارد. بدون شک در رقابت هاي جهاني 
دغدغه هاي روحي - رواني اصلي ترين چالش کادر فني است. به رغم اين 
همه بي مهري کشتي گيران ايراني از مدعيان اصلي به شمار مي روند. 
روسيه، امريکا، بلغارستان و آذربايجان از جمله حريفان مهم ما در اين 
دوره هس��تند. ضمن اينکه س��اير کش��ورها نيز ب��راي گرفتن مدال 
سرمايه گذاري زيادي انجام داده اند. عالوه بر اين کشورهايي از جمله 
ايتاليا که با کمبود استعداد کشتي روبه رو هستند با به خدمت گرفتن 
کشتي گيران روس به ميدان آمده اند. نکته مهم اينجاست که کشورمان 
در بحث کش��تي همواره حرف هاي زيادي براي گفتن داشته و قطعاً 
امس��ال نيز با تمام قوا به جهاني بوداپست اعزام شده است. البته بحث 
قرعه تأثير زيادي در نتايج دارد، اما اگر اتفاق خاصي رخ ندهد ملي پوشان 

ما دست کم چهار مدال جهاني را براي کشورمان به ارمغان مي آورند. 

مقاومت بسيج 
قهرمان ليگ برتر کانوپولوي مردان شد

مسابقات ليگ برتر کانوپولو با قهرماني تيم مقاومت بسيج در درياچه 
آزادي به پايان رس��يد. ابوالفضل قلي پور، مديرعامل باشگاه مقاومت 
بسيج گفت: »هفته پاياني مسابقات ليگ برتر کانوپولو، گراميداشت 
هفته تربيت بدني با حضور هش��ت تيم پنج ش��نبه با برگزاري ش��ش 
بازي به پايان رس��يد. در رقابت هاي اين هفته، مقاومت ابتدا برابر تيم 
هيئت قايقراني زنجان 6 بر 4 پيروز شد و در دومين بازي مقابل آواي 
شهرکرد به تساوي 6- 6 رسيد. بر اين اساس در پايان رقابت ها باشگاه 
مقاومت بسيج با 43 امتياز مقام اول را کس��ب کرد، آواي شهرکرد با 
32 امتياز نايب قهرمان شد و مرزباني ناجا با 32 امتياز در جايگاه سوم 

قرار گرفت.«

دشواري هاي صعود به جام جهاني
 از زبان شاهين طبع

مهران شاهين طبع راه صعود تيم ملي بسکتبال به 
 اشرف رامین 

     چهره
جام جهان��ي 20۱9 را دش��وار خوان��د. تيم ملي 
بسکتبال در مسير صعود خود به اين رقابت ها در 
آخرين بازي مقابل ژاپن تن به شکست داد. آسمانخراش ها در شرايطي نتيجه را به 
ژاپني ها واگذار کردند که حامد حدادي به دلي��ل مصدوميت در ترکيب حضور 

نداشت. تيم کشورمان در پنجره بعدي انتخابي جام جهاني، 
فيليپي��ن و اس��تراليا را در پيش دارد. س��رمربي تيم ملي 

بسکتبال ايران در گفت وگو با سايت فدراسيون جهاني به 
اين دو ديدار سرنوشت ساز و تغييرات احتمالي تيمش 

اشاره کرد: »ما برابر تيم قابل احترام ژاپن بازي کرديم 
و چن��د تغيي��ر در ترکي��ب داش��تيم، چراکه 

نتوانس��تيم از برخي بازيکنان تي��م به دليل 
مصدوميت استفاده کنيم. نتوانستيم در زير 
سبد حريف را کنترل کنيم و توپ هاي از 
دس��ت رفته زيادي داش��تيم. مش��کالت 
تاکتيکي داش��تيم که بايد آنها را برطرف 
کنيم. همچنين بايد بيش��تر امتياز کسب 

کنيم. ژاپن بازيکنان خيلي خوبي در زير سبد 
دارد که خيلي خوب بازي کردند. ما نتوانستيم آنها 
را کنترل کنيم. دو بازي بسيار سخت برابر فيليپين 
و استراليا داريم. شايد تغييراتي در ترکيب داشته 
باشيم و از برخي بازيکنان ديگر استفاده کنيم، اما 
نکته مهم اين است که بايد کاري انجام بدهيم تا 

بهتر شويم.«

 شروع قدرتمندانه خودروسازان در ليگ واليبال
پيروزي سايپا و شکست        والیبال
دو نماين��ده ارومي��ه و 
نايب قهرمان فصل گذش��ته مهم ترين اتفاقات هفته 
نخس��ت ليگ برتر واليب��ال بودند. فص��ل جديد اين 
رقابت ها در شرايطي آغاز شد که تيم خودروساز تهراني 
امس��ال نيز بازيکنان خوبي را در ترکيب دارد. س��ايپا در 
نخستين گام به مصاف عقاب نهاجا رفت و به برد 3 بر يک 
دست يافت. پيمان اکبري، س��رمربي نارنجي پوشان ابراز 
اميدواري کرد تيمش در هفته هاي آتي بازي جذاب تري را 
به نمايش بگذارد: »نکته مهم اين بود که توانستيم برنده 
بازي شويم و مطمئناً اين انتظار با توجه به بازيکناني که در 
اختيار داريم از ما مي رفت. هميش��ه ش��روع ليگ و هفته 

نخست براي تيم ها سخت است، چراکه بايد هماهنگي هاي 
الزم در طول چند هفته ابتدايي شکل گيرد. اين در حالي 
اس��ت که امس��ال بيش��تر تيم هاي ليگ برتري ديرتر از 
سال هاي گذشته ش��کل گرفتند.« باخت 3 بر يک خاتم 
اردکان به شهرداري ورامين از ديگر نتايج مهم هفته اول بود. 
نايب قهرمان فصل پيش در نخستين بازي خانگي مقابل 
تيم ورامين باخت تا فصل را با شکست آغاز کند. شهرداري 
اروميه نيز در حضور هواداران خود برابر پيکان شکست 3 بر 
صفر را متحمل شد. در ساير بازي ها، فوالد سيرجان 3 بر 
صفر از سد درنا اروميه گذشت. کاله مازندارن 3 بر يک پيام 
مشهد را برد و شهروند اراک نيز 3 بر يک شهرداري گنبد را 

از پيش رو برداشت. 

المپيک جوانان با 
شیوا نوروزی
    گزارش

عن��وان هفتم��ي 
اي��ران ب��ه پايان 
رس��يد. س��ومين دوره اين بازي ها ب��ه ميزباني 
بوينس آيرس آرژانتين برگزار شد و کاروان ورزشي 
کشورمان با کسب هفت مدال طال، سه نقره و چهار 
برنز به مقام هفتم دس��ت يافت. اي��ن عنوان در 
شرايطي به دست آمد که کاروان ايران نسبت به 
دوره گذش��ته صعودي ۱7 پله اي را در رده بندي 
رقابت ها تجربه کرد. جوانان کش��ورمان در دوره 
گذشته در رده بيست و چهارم قرار گرفته بودند، اما 
در اي��ن دوره ب��راي اولي��ن ب��ار در رش��ته هاي 

ژيمناستيک و کاراته نيز به مدال دست يافتند تا در 
نهايت باالتر از کش��ورهاي امريکا و فرانسه رتبه 
هفتم را از آن خود کنند. ملي پوشان کاراته آخرين 
مدال آوران ايران در آرژانتين بودند؛ فاطمه خنکدار، 
مبينا حيدري )برنز( و نويد محمدي )طال( روي 
سکو رفتند تا کاراته کاران در مجموع پنج مدال از 
المپيک جوانان کسب کنند. صالحي اميري، رئيس 

کميته ملي المپيک در گفت وگو با تسنيم عملکرد 
کاروان جوانان را در المپيک اميدوارکننده خواند: 
»خودباوري، روحيه اقتدار، غرور ايراني، وحدت، 
نگاه به آينده و سرمايه گذاري روي جوانان عوامل 
اين موفقيت در آرژانتين بودند. با توجه به نتايج 
اخير در المپيک جوانان بايد شاهد نتايج درخشان 
ورزشکارانمان در المپيک 2020 باشيم و جوانان 

اين سرزمين در آينده خواهند درخشيد. همه اينها 
محصول خون شهدا و تالش جانبازاني است که 
براي شرف و استقالل اين کشور از خودگذشتگي 
کردند که بايد قدردان آن باشيم.« اصغر رحيمي، 
سرپرست کاروان ايران هم از مسئوالن خواست 
جوانان اعزامي به المپي��ک را رها نکنند: »در اين 
دوره از مسابقات عملکرد ورزشکاران خيره کننده 
بود. اگر دولت و مجلس از اين ورزشکاران حمايت 
کنند و براي آنها برنامه داشته باشيم،  در چند سال 
آينده شاهد حضور اين ورزش��کاران در المپيک 
بزرگس��االن خواهيم بود. با ادامه اي��ن برنامه ها 
مي تواني��م در المپيک جزو ۱0 تي��م اول جهان 
باشيم. نبايد اين ورزشکاران را رها کنيم و به ياد 
داش��ته باش��يم که اتفاقي که در اين بازي ها در 
ژيمناس��تيک رقم خ��ورد، کار بزرگي ب��ود. اين 
ورزشکاران سرمايه هايي هستند که مي توانند در 
آينده ورزش ايران را در المپيک به موفقيت برسانند 

و نتايج خوبي کسب کنند.«

صعود 17 پله اي در آرژانتين
جوانان ايران 

هفتم المپيک جوانان شدند

8849843213سرويس ورزشي | صف��ر1440   10  |  1397 مه��ر   28 | روزنامه جوان |  شماره 5496   ش��نبه 

شهيدي که گلزن پرسپوليس را انتخاب کرد
عادت زيباي به نمايش گذاشتن تصوير شهداي دفاع مقدس و شهداي 
مدافع حرم توس��ط فوتباليس��ت ها هر روز بيش��تر از قبل خودنمايي 
مي کند. اتفاقي که پنج شنبه شب در جريان بازي پرسپوليس برابر نود 
اروميه رخ داد، اما جرياني وراي رويدادهاي معمولي بود و گويي شهيد 

محمدتقي سالخورده از قبل گلزن بازي را مشخص کرده بود.
محمد انصاري، مدافع خوش اخالق و متعهد پرسپوليس را همه به نيکي 
مي شناس��يم. ارادت او به خانواده ش��هدا و مقيد بودن اين بازيکن هم 
زبانزد خاص و عام است. انصاري قبل از بازي وقتي با پيشنهاد پوشيدن 
پيراهن مزين به تصوير اين شهيد س��رافراز روبه رو مي شود به شوخي 

عنوان مي کند »من که گل نمي زنم«.
مدافع پرس��پوليس پيراهن را مي پوش��د، ب��ازي با يک گل به س��ود 
پرسپوليس تمام مي ش��ود و زننده تک گل کس��ي جز محمد انصاري 
نيس��ت، بازيکني که انتخاب ش��ده بود تا تصوير ش��هيد محمدتقي 
سالخورده را به نمايش بگذارد و انصافاً هم چه انتخاب شايسته اي بود، 
چه کس��ي بهتر از محمد انصاري براي معرفي شهدا و شهيدي که روز 
2۱ فروردين ماه 95 در راه دفاع از حريم آل اهلل شربت شيرين شهادت 

را نوشيد. 


