پرسپولیس صفر  -کاشیما آنتلرز صفر

لیگ قهرمانان

گزارش بازی

پرسپولیس ،بیرانوند و اسماعیلی
در جمع بهترینها

در پایــان رقابتهای فصل  2018لیگ قهرمانان آســیا،
برترینهای این دوره معرفی شدند .تیم فوتبال پرسپولیس
برنده جایزه بازی جوانمردانه این فصل مســابقات شــد و
سیدجالل حســینی به نمایندگی از این باشگاه جایزه یاد
شــده را از دســتان جیانی اینفانتینو ،رییس فدراسیون
بینالمللی فوتبال و شــیخ ســلمان ،رییس کنفدراسیون
فوتبال آسیا دریافت کرد.
یوما ســوزوکی مهاجم قدبلند و تاثیرگذار تیم کاشــیما
آنتلرز جایزه بهترین بازیکن لیگ قهرمانان آسیا را از شیخ
سلمان و مســعود سلطانیفر دریافت کرد .این بازیکن که
به تازگی به تیم ملی ژاپن هم دعوت شده در بازی فینال
یکی از بهترین بازیکنان تاکتیکی و تکنیکی تیمش بود.
در پایان مســابقات لیگ قهرمانان آسیا  ،2018کیم شین
ووک از چونبوک موتورز کرهجنوبی و فرشــید اسماعیلی
بهعنوان بهترین پاســور ،بغداد بونجاح با  13گل بهعنوان
بهترین گلزن و علیرضا بیرانوند با  7کلینشیت بهعنوان
بهترین دروازهبان مسابقات انتخاب شدند.

اینفانتینو :این تماشاگران را
اروپا هم ندارد

جیانــی اینفانتینو رییس فیفا یکی از ویژهترین میهمانانی
اســت که ظهر دیروز به تهران آمد تا دیدار برگشت فینال
لیگ قهرمانان آسیا بین پرسپولیس و کاشیما آنتلرز ژاپن
را از نزدیک تماشا کند.
اینفانتینو پــس از ورود به ایران ،در جلســهای با حضور
شیخ ســلمان رییس کنفدراســیون فوتبال آسیا ،مسعود
ســلطانیفر وزیــر ورزش و جوانان ،مهــدی تاج رییس
فدراســیون فوتبال ایران و ...حضور یافت .رییس فیفا در
دیدار با وزیر ورزش و جوانان گفت« :باید احساس و عشق
هواداران فوتبال در ایران را به دنیا معرفی کرد .این شور و
شوق تماشاگران ایرانی در اروپا هم نظیر ندارد».
جیانی اینفانتینو رییس فیفا عشق مردم ایران به فوتبال را
بهعنوان یک نمونه بزرگ و خاص جهانی برشمرد و گفت:
«بایســتی این احســاس بزرگ را به دنیا معرفی کرد .من
شور و شوقی که در جمع تماشاگران ایرانی دیدم در اروپا
هم نظیر ندارد و این ســرمایه بزرگی برای فوتبال جهان
و آسیاست».
وی افزود« :از تالشهای دوســتم مسعود سلطانیفر برای
ایجاد شــرایطی که بانوان هم بتوانند در اســتادیومهای
فوتبال حاضر شوند ،تشکر میکنم».
رییــس فیفا افزود« :خیلی خوشــحالم مجــددا در ایران
هســتم و در واقع مردم ایران با فوتبال نفس میکشند و
عالقه آنها وصفناپذیر است».
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پرسپولیس :علیرضــا بیرانوند ،سیدجالل حسینی،
محمد انصاری ( -69احســان علوان زاده) ،شــجاع
خلیلزاده ،شــایان مصلح ،کمــال کامیابینیا ،احمد
نوراللهی ،آدام همتی ( -64محسن ربیع خواه) ،بشار
رسن ،گادوین منشا ،علی علیپور
سرمربی :برانکو ایوانکوویچ
کاشیما آنتلرز :کو وون ســانتائه ،سئونگ هیون،
شــوجی جن ،دیاگو نیشــی ،شــوتو یاماموتو ،کنتو
میسائو ،لئو ســیلوا ،شوما دویی ( -68کوکی آنزای)،
هیروکی آبه ( -2+90تاکاشی کاناموری) ،سرجینیو،
یوما سوزوکی
سرمربی :گو اویوا
دقیقه  :2کرنر برگشــتی بازیکنان کاشــیما بدل به
یک ضدحمله ســریع برای پرسپولیس شد و حرکت
ترکیبی منشــا و علیپور و فرار مهاجم پرسپولیس و
ضربه او با اختالفی اندک از کنار دروازه کاشــیما به
اوت رفت.
دقیقــه  :8روی یک حمله ســریع و پــس از دفع
مدافعان دســتپاچه پرسپولیس ،دویی پشت محوطه
جریمــه پرســپولیس صاحب توپ شــد و ضربهاش
را نواخــت که به شــکل خطرناکی از کنــار دروازه
پرسپولیس به اوت رفت.
دقیقه  :24روی یک حمله پردامنه از پرســپولیس
توپ به ســمت چپ رفت و بشار رسن با یک ارسال
مواج علیپور را صاحب توپ کرد اما ضربه سر مهاجم
پرسپولیس درســت به همانجایی رفت که کو وون

حاشیه
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پایانبندی دلنشین وزنهبرداری در رقابتهای جهانی

گزارش دو رکوردشکنی داودی زیر سایه ابهت تاالخادزده

سانتائه ایستاده بود.
دقیقه  :38حرکت پا به توپ بشــار رســن تا درون
محوطــه جریمه ادامه یافت و او بــه تنهایی به خط
دفاعی حریف زد و ســه بازیکن حریف را جا گذاشت
ضربه آخر او اما به همان جایی نواخته شــد که گلر
کاشیما ایستاده بود.
دقیقه  :42حرکت شجاع خلیلزاده از راست و پاس
او در عرض محوطه جریمه به نوراللهی رسید و ضربه
ناگهانی او با واکنش سریع کو وون سانتائه همراه شد
و در ریباند هم شوت همتی را مدافعان کاشیما آنتلرز
به اوت زدند تا دروازه کاشیما کماکان بسته بماند.
دقیقه ( 43اخطار کاشیما) :لئو سیلوا
دقیقه  :49پاس در عمق میســائو به ســوزوکی را
بیرانوند قبل از رســیدن به مهاجم کاشیما در اختیار
گرفت.

دقیقه  :63فرار آدام همتی از ســمت راســت
و ارســال زمینــی او روی دروازه بــا دفع ناقص
مدافع کاشــیما همراه شد تا توپ پشت محوطه
جریمه به علیپور برسد و ضربه سرضرب مهاجم
پرســپولیس با اختالفی اندک از کنار تیر دروازه
به اوت رفت.
دقیقه ( 64تعویض پرسپولیس) :محسن ربیعخواه
به جای آدام همتی
دقیقه ( 68تعویض کاشیما) :کوکی آنزای به جای
شوما دویی
دقیقه ( 69تعویض پرسپولیس) :احسان علوانزاده
به جای محمد انصاری
دقیقه ( 70اخطار کاشیما) :دیاگو نیشی
دقیقه  :78ارســال بلند بشــار رسن روی تیر دو به
علیپور رســید اما ضربه ســر مهاجم پرســپولیس با

اختالف اندکی از روی دروازه به اوت رفت.
دقیقه  :86ضربه ایســتگاهی بشــار رســن بعد از
برخورد به دیوار دفاعی کاشیما روی خط دروازه فرود
آمد که با مشت گلر کاشیما به کرنر رفت.
دقیقه  :88ضربه کرنر بشــار رســن از چپ با دفع
مدافعان کاشــیما پشــت محوطه جریمــه به احمد
نوراللهی رسید و ضربه سنگین وی با اختالف از کنار
دروازه به اوت رفت.
دقیقه  :89روی یک حمله ســریع توپ با اشــتباه
مدافعان کاشیما درون محوطه جریمه سرگردان شد
اما قبل از آنکه علیپور و منشــا به آن برسند ،کو وون
سانتائه با یک شیرجه بلند آن را قاپید.
دقیقه ( 90اخطار پرسپولیس) :احمد نوراللهی
دقیقه ( 2+90تعویض کاشیما) :تاکاشی کاناموری
به جای هیروکی آبه

روز باشکوه ورزشگاه آزادی با حضور رییس فیفا و زنان تماشاگر

مصدومیت نگرانکننده انصاری

مصدومیت محمد انصاری مدافع پرسپولیس بعد از ناکامی
در فینال لیگ قهرمانان آسیا ،بدترین اتفاقی بود که برای
برانکو در دیدار با کاشیما رخ داد تا دست برانکو ،خالیتر از
قبل شود .انصاری اواسط نیمه دوم در برخورد با سوزوکی
مهاجم کره جنوبی دچار مصدومیت شد و بعد از نخستین
معاینه و خیلی سریع مشخص شد که این بازیکن شانسی
برای ادامه حضور در زمین مسابقه و کمک به قرمزپوشان
برای کسب برد و بازگشت به دیدار ندارد.
هر چند میزان مصدومیت محمد انصاری مشخص نیست
و نمیتوان اکنــون درباره آن صحبت کرد اما عدم حضور
این بازیکن در حلقه بازیکنان پرســپولیس نشان میدهد
کــه احتماال برانکو فعال این بازیکن را در دســت نخواهد
داشــت .محمد انصاری در مراسم اهدای مدال نیز با عصا
ظاهر شد تا مدال نقره خود را دریافت کند که این موضوع
میتواند نشانهای از یک اتفاق ناخوشایند برای برانکو باشد.

جهانگیری و سلطانیفر دوشادوش
اینفانتینو

جیانی اینفانتینــو رییس فیفا مهمتریــن میهمان دیدار
برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا در تهران بود .اینفانتینو
با جت شخصی برای حضور در مراسم اهدای جام به تهران
آمده و البتــه حضور او قوت قلبی برای مهدی تاج رییس
فدراســیون فوتبال بود که امیدوار اســت با حمایتهای
اینفانتینو از گزند قانون بازنشستگی مصوبه مجلس رهایی
پیدا کنــد .حضور جهانگیری معــاون رییس جمهوری و
ســلطانیفر وزیر ورزش در جایگاه ویژه کنــار اینفانتینو
احتماال صحبت پیرامون این مساله را بیشتر میکند.

هومن جعفري
طنزیم

Houman Jafari

تصور کن
نیم ســاعت مانده به بازی .تلویزیون ورزشــگاه را
نشــان میدهــد و من حالم بد میشــود .اعصابم
کشمش و گردو قاطی میکند .ورزشگاه شیک و تر
و تمیز را میبینم و خون و کف باال میآورم .حتما
باید زور خارجیها باالی ســرمان باشد؟ خودمان
نمیتوانســتیم این ورزشــگاه را بازسازی کنیم؟
خودمــان آدم نبودیم؟ حتما باید محض گل روی
خارجیها ورزشــگاهمان استاندارد باشد؟ خودمان
دل نداریم؟
تلویزیــون همچنان تصویرها را نشــان میدهد و
اعصابم کشمش باقلوایی میشود .این خانمها فقط
باید به زور خارجیها بیایند داخل ورزشــگاه؟ اگر
حضورشان ایراد دارد که کال نیایند .اگر میتوانند
به صورت دکوری و خارجی پســند به ورزشــگاه
بیایند ،چرا برای بازیهای خودمان نیایند؟ حتما
باید از ما تعهد بگیرند؟ نمیشــود خودمان یادمان
باشــد که خانمهــای ایرانی خودشــان تعهد یک
زندگی هستند و اصال نیازی ندارند کسی برایشان
تعهدی بسپارد؟
تلویزیــون اینفانتینو را نشــان میدهــد که دور
ورزشگاه میچرخد و میخندد و برای تماشاگران
دســت تکان میدهد .قهرمــان روز را ببینید .او و
شیخ سلمان کاری کردند که یک ورزشگاه چهل و
چند ســاله نونوار شده باشد .دمتان گرم .مگر شما
یک فشــاری بیاورید که ما قدر سرمایه ملیمان را
بدانیم .مگر شما منت سرمان بگذارید و یک مقدار
استاندارد به ما هدیه کنید.
تلویزیون همچنان مشغول پخش کردن ورزشگاه
نونوار آزادی اســت .میشود امجدیه را هم بدهیم
دوستان بازسازی کنند؟ ورزشگاههای بدون چمن
شــمال کشــور چطور؟ ورزشــگاه تختی چطور؟
میشــود هیات فوتبالها را هم بدهیم دست ای
اف ســی؟ تیمهای پایه را چطور؟ میشــود کل
فوتبال ایران را کنترات بدهیم دســت خارجیها؟
خودمان بنشــینیم یک گوشــه تخمه بشکنیم و
شگفتزده شویم؟ نمیشــود اجازه بدهیم فوتبال
کشــورمان نونوار شود؟ راه ندارد اجازه بدهیم این
همه اســتعداد و امکانات جای حرام شدن ،درست
مصرف شــوند؟ شــگفتزدهمان کنند؟ به سطح
استاندارد جهانی نزدیک شوند؟ نمیشود؟ امکانش
نیست؟

بــه دلیــل هماهنگی بــرای حضــور برخی از
شــخصیتهای سیاسی و وزرا در استادیوم آزادی
تدابیر امنیتی شــدیدی در ورزشگاه آزادی برقرار
شده بود .سگهایی از سوی پلیس به جایگاه VIP
آورده شــد تا امنیت این جایگاهها پس از بازرسی
این سگها به صورت کامل تأیید شود .همچنین
پلیس اســب سوار نیز در محوطه ورزشگاه حضور
داشــت و برخی از تماشــاگران بــا پلیس عکس
یادگاری میگرفتند! ناظران کنفدراسیون فوتبال
آســیا به صورت ویژه همه چیز را زیر نظر داشتند
و نــکات مدنظر را بــه نماینــدگان ایرانی اعالم
میکردند.
***
در حالــی که قرار بود درهای ورزشــگاه آزادی از
ساعت  ۱۲باز شــود اما یک ساعت زودتر درهای
این ورزشــگاه بــه روی هواداران باز شــد .برای
بلیتفروشی ســه مرحله بازرســی وجود داشت
که در مرحله اول با دســتگاه صورت گرفت .یگان
ویــژه بلیتها را با کد ملی افراد مطابقت میداد و
هیچ هواداری بدون بلیت نمیتوانســت وارد شود.
همچنین بازار سیاه بلیت برای این دیدار نیز به راه
افتاده بود و تعدادی اقدام به فروش بلیت این بازی
در ورزشــگاه آزادی کردند .با وجود اینکه نماینده
 AFCتاکید داشــت ،تماشــاگران روی ســکوها
ننشــینند اما همچنان تماشاگران روی سکوهای
عبور و مرور نشســت ه بودند .هواداران پرسپولیس
با گذاشــتن سبیلهای پالســتیکی روی صورت
خود صحبتهای برانکو را مبنی بر سبیلگذاشتن
در صورت قهرمانی پرســپولیس یادآوری کردند.
حوالی ســاعت  12ورزشگاه آزادی پر شد و دیگر
جایی برای نشستن وجود نداشت .این در حالی بود
که به سیاق همیشه تعداد زیادی از تماشاگران با
بلیت در بیرون ورزشگاه حضور داشتند .به گونهای
که نزدیک به  30هزار تماشاگر بیرون از ورزشگاه
حضور داشتند .بســیاری از هواداران پرسپولیس
که راهی به ورزشــگاه نیافتند ،در محوطه آزادی
نشسته بودند تا از طریق اسکوربورد بازی را تماشا
کنند.
***
جایگاهی که به هــواداران تیم فوتبال کاشــیما

آنتلرز برای دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا برابر
پرســپولیس اختصاص داده شــده بود ،بر خالف
معمــول یکی از جایگاههای طبقه دوم ورزشــگاه
آزادی بود .هواداران ژاپنی با چند دستگاه ون وارد
استادیوم شدند .در حدود  ۴ساعت به شروع دیدار
فینال لیگ قهرمانان آســیا هواداران ژاپنی که به
ورزشــگاه آمده بودند ،وارد اســتادیوم شدند و به
طبقه دوم هدایت شــدند .تعداد این افراد حدود
 800نفر است که بین آنها بانوان ژاپنی هم حضور
داشتند .آنها همچنین پارچه نوشتههایی به زبان
ژاپنی در ورزشــگاه و در جایگاه اختصاصی خود
قرار داد ه بودند .برخی از تماشــاگران ژاپنی پرچم
برزیل را هم داشــتند ،چرا کــه زیکو مدیر فنی
کاشــیما و همچنین دو ســتاره کاشــیما برزیلی
هســتند .خبرنگاران ژاپنی هــم از جو حاضر در
ورزشــگاه به وجد آمدند و عکس یادگاری از خود
گرفتند.
***
سرانجام پس از پیگیریهای بسیار ،زنان به آزادی
رســیدند تا در یک بازی رسمی از نزدیک شاهد
حضور آنها در اســتادیوم باشیم .تعدادی از بانوان
هوادار پرســپولیس به ورزشــگاه آزادی آمدند تا
طبق هماهنگی سابق و مجوز شورای تامین ،اجازه
حضور در سکوهای ورزشگاه را داشته باشند.
طبق گفته مسووالن فدراســیون فوتبال ،حدود
 ۳۰۰بانوی هوادار وارد ورزشــگاه شدند تا بازی را
از نزدیک تماشا کنند ،این در حالی است که پیش
از این آمار  ۸۵۰نفر تماشاگر خانم برای این دیدار
اعالم شــده بود .همچنین تعدادی از خبرنگاران
خانــم هم بــرای پوشــش خبری این دیــدار به
ورزشگاه آزادی آمده بودند .عفت محمدی بازیکن
سابق تیمهای بانوان پرسپولیس و تیم ملی ایران
در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کرد تا بازی دو تیم
را تماشــا کند .به هنگام ورود بانوان به ورزشگاه
همگی آنها بازرســی بدنی شــدند .نیلوفر اردالن
کاپیتان ســابق تیم ملی فوتســال بانوان نیز در
ورزشگاه آزادی حضور داشت.
***
جیانی اینفانتینو رییس فیفا و شیخ سلمان رییس
 AFCبرای تماشــای دیدار فینال لیگ قهرمانان

آســیا بین تیمهای پرســپولیس و کاشیما آنتلرز
وارد ورزشگاه آزادی شدند .زمانی که اینفانتینو به
همراه تاج وارد جایگاه  VVIPشدند ،رییس فیفا
بالفاصله از تاج ســراغ تماشاگران خانم را گرفت
و مهدی تاج جایگاه حضور بانوان را به او نشــان
میداد .در همین حین تعدادی از هواداران شــعار
«دروغه دروغه» سر دادند .او سپس به همراه تاج
بــه داخل زمین رفت تا از نزدیــک جایگاه بانوان
را بازدیــد کند .زمانــی که اینفانتینو به ســمت
جایگاه بانوان رفت ،توســط بانوان ایرانی به شدت
تشــویق شــد .اینفانتینو پس از بازدید از جایگاه
بانوان به جایگاه  VVIPبازگشت تا برای تماشای
بازی آماده شــود .مــارکار آقاجانیان و اوســیانو
دال کروز ،دســتیاران کارلــوس کیروش نیز وارد
ورزشگاه شــدند .علی پروین و محمود خوردبین
در جایگاه ویژه ورزشــگاه آزادی مستقر شدند و
این در حالی اســت که تالشهایی انجام شــد تا
آنهــا را به جایگاه  VIPبیاورنــد اما این تالشها
ثمر نداد .حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل باشگاه
پرسپولیس هم در جایگاه ویژه در کنار علی پروین
مستقر شد .مصطفی کواکبیان نماینده مجلس به
همراه چند تن دیگر از نمایندگان برای تماشــای
این بــازی به ورزشــگاه آزادی آمدند .زیکو مدیر
فنی باشــگاه کاشیما آنتلرز برای دقایقی پشت در
جایگاه ویژه معطل شــد .محمدرضا ساکت و علی
کفاشیان به ورزشگاه آزادی آمدند .آذری جهرمی
وزیر فناوری و ارتباطــات نیز دقایقی قبل از آغاز
بازی به ورزشــگاه آمد .اسحاق جهانگیری معاون
اول رییسجمهوری ایران به ورزشگاه آزادی آمد.
جهانگیری در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه
با اینکه چه پیشبینی از دیدار فینال دارد ،عنوان
کرد :انشاءا ...ایران برنده میشود.
***
اتوبوس اعضای تیم فوتبال کاشــیمای ژاپن کام ً
ال
اســکورت شده به سمت ورزشــگاه آزادی رفتند
که با واکنــش هواداران پرســپولیس همراه بود.
علیرضا بیرانوند به همراه رادوشویچ زودتر از سایر
بازیکنان وارد زمین شــدند تــا خود را برای بازی
آماده کنند .در ادامه بازیکنان پرسپولیس در میان
تشــویق هواداران حاضر در ورزشــگاه وارد زمین

پایان کار دختر تاریخساز ایران در شطرنج قهرمانی جهان
تایم اوت

 ۸هزار دالر جایزه علینسب

دختر تاریخســاز شــطرنج ایران به نیمه نهایی
نرســید .مبینا علینسب که توانسته بود با صعود
به دور سوم رقابتهای شــطرنج قهرمانی بانوان
جهان تاریخســازی کنــد ،در دور ســوم مقابل
نماینده لهســتان شکســت خورد .علینســب با
ریتینگ  ۲۲۳۶در بازی دوم دور سوم رقابتهای
 ۲۰۱۸قهرمانــی بانــوان جهــان مقابــل ماریا
موزیچــوک بــا ریتینگ  ۲۵۴۵شکســت خورد
تا با کســب تنها  0/5امتیاز از دور ســوم نتواند
به مرحله نیمه نهایی این رقابتها برســد .مبینا
علینسب در رقابتهای قهرمانی جهان تاریخساز
و شگفتیساز شــد .او توانست در دور نخست با
کســب  1/5امتیاز مقابل الیزابــت پتز آلمانی به
دور دوم راه یابــد .این نخســتین صعود دختران
ایران به دور دوم رقابتهای قهرمانی بانوان جهان
بود .همچنین مبینا در دور دوم با کســب امتیاز
کامل مقابل مونیکو ســوکو استاد بزرگ لهستان
به دور سوم رســید و شگفتیساز شد .علینسب
در دور ســوم مقابل ماریا موزیچوک استاد بزرگ
اوکراینی با کســب  0/5امتیاز یعنی یک تساوی
و یک شکست از رســیدن به دور چهارم بازماند.
علی نســب با صعود به دور ســوم این رقابتها
جایزه خــود را به  ۸۰۰۰دالر افزایش داد .جایزه

حضور در دور نخســت ایــن رقابتها (حتی در
صورت حذف)  ۳۷۵۰دالر و جایزه حضور در دور
دوم  ۵۵۰۰دالر بود .مســابقات شطرنج قهرمانی
بانــوان جهان  ۲۰۱۸از  ۱۱آبانمــاه تا  ۲آذر به
میزبانی روســیه در شــهر خانتی مانسیسک در
حال برگزاری اســت ۶۴ .شطرنجباز از کشورهای
جهان به صورت تک حذفی در دور نخست رقابت
کردند و  ۳۲ورزشــکار بــه دور دوم راه یافتند.
علینسب تنها نماینده ایران در این مسابقات بود
که تاریخساز و شگفتیساز شد و تا دور سوم این
مسابقات رقابت کرد.

شــدند .لحظاتی پس از پرسپولیســیها بازیکنان
کاشیماآنتلرز برای گرم کردن به زمین آمدند.
با وجــود تعمیــرات در ورزشــگاه آزادی ،هنوز
مشکالتی در این ورزشگاه دیده میشد .در حالی
که برای دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا به دستور
 AFCاستادیوم آزادی مورد مرمت و بازسازی قرار
گرفته بود ،بــا این حال هنوز ورودی بخش VIP
ورزشگاه علیرغم زیباسازی ،با مشکل مواجه بود و
از ســقف آن آب چکه میکند .این اتفاق در حالی
رخ داده اســت که میهمانان زیادی در استادیوم
آزادی حاضر هستند.
***
قبــل از آغاز بازی مراســم ویژهای برگزار شــد.
کنسرت محســن ابراهیمزاده خواننده ایران قبل
از شــروع بازی در مراســم ویژهای برگزار شد که
در خالل این مراســم نورافشــانی صورت گرفت.
قبل از شــروع این بازی محسن ابراهیمزاده برای
اجرای ترانههای خود روی استیج تعبیه شده روی
پیست تارتان ورزشــگاه آزادی رفت و با خواندن
آهنگهایی مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت.
او در حین خواندن ترانه خود از اســم پرسپولیس
نیز اســتفاده کرد که هواداران با جیغ و ســوت با
او همراهــی کردند .در حین اجرای موســیقی از
سوی محســن ابراهیمزاده ،آتشبازی در ورزشگاه
آزادی همزمان با روشــن شدن چراغ قوه موبایل
تماشــاگران نیز شروع شــد و جلوه بسیار زیبایی
به ورزشگاه آزادی بخشید .مراسم پرچم به سبک
بازیهای جــام جهانی قبل از شــروع فینال در
ورزشــگاه آزادی برگزار شــد .علی پروین لوگوی
مخصوص لیگ قهرمانان آســیا را امضا کرد و جام
مخصــوص بازی را حمــل و در جایگاه مخصوص
قرار داد .همچنین مشعل استادیوم آزادی نیز بعد
از  40سال و برای نخســتین بار بعد از بازیهای
آســیایی  1978تهران دوباره روشــن شد .با قرار
گرفتن جام قهرمانی روی ســکوی تعبیه شــده،
پرچم دایرهای شــکل منقش به لوگوی دو باشگاه
در دو ســمت زمین پهن شد و به نمایش در آمد.
به دنبال این اتفاق بازیکنان دو تیم با تشــویق کر
کننده هواداران وارد زمین شــدند و جهت اجرای
مراسم ابتدایی بازی ،مقابل جایگاه ایستادند.

مســابقات وزنهبــرداری قهرمانــی جهان
 ۲۰۱۸در عشــق آباد ترکمنستان به پایان
رســید و هر چند ایران در این وزن صاحب
مدال نشد اما نماینده ایران توانست رکورد
یکضــرب و مجموع جوانــان جهان را به
نام خــود ثبت کند .علی داودی ۱۹ســاله
با رکــورد  ۱۹۷یکضــرب ۲۲۷ ،دوضرب
و مجمــوع  ۲۴۲کیلوگرم در رده هشــتم
بزرگســاالن جهان قرار گرفت و رکورددار
یکضــرب و مجموع جوانان جهان شــد.
الشا تاالخادزه وزنهبردار مطرح گرجستان
هم عــاوه بر شکســتن رکوردهای جهان
مقتدرانه قهرمان جهان شد.
***
حرکت یکضرب:
علی داودی در نخســتین حرکت یکضرب
 ۱۸۵کیلوگرم را مهار کــرد .او در دومین
حرکــت  ۱۹۲کیلوگرم را باالی ســر برد.
داودی ۱۹ساله در آخرین حرکت یکضرب
پشــت وزنه  ۱۹۷کیلوگرم قرار گرفت که
موفق به مهار این وزنه شد و توانست رکورد
یــک ضرب جوانان جهان را هم به نام خود
ثبت کند.
الشا تاالخادزه وزنهبردار مطرح گرجستان
قدرتنمایــی در عشــق آبــاد را با حرکت
یکضرب آغاز کرد .او در نخستین حرکت
یکضرب  ۲۰۷کیلوگرم را به راحتی باالی
ســر برد .تاالخادزه در دومین حرکت ،وزنه
 ۲۱۲کیلوگرم را مهار کرد و رکورد یکضرب
جهــان ( ۲۱۰کیلوگرم) را  ۲کیلوگرم ارتقا
داد .وزنهبردار گرجستان در آخرین حرکت
یکضرب ،پشــت وزنه  ۲۱۷کیلوگرم قرار
گرفت که این وزنه را هم باالی ســر برد و
دوباره رکورد جهان را شکست و طال گرفت.
گور میناسیان از ارمنستان با  ۲۰۵کیلوگرم
نقــره یکضرب را به دســت آورد .ایراکلی
تورمانیدزه از گرجســتان با  ۲۰۳کیلوگرم
مدال برنز گرفت.
***
حرکت دوضرب:
داودی در نخســتین حرکت دوضرب ۲۲۷
کیلوگرم را مهار کرد امــا چون وزنه بردار
بالروس رکورد  ۲۲۸کیلوگرم را ثبت کرده
بود ،داودی نتوانست رکوددار دوضرب باشد.
او در حرکت دوم  ۲۴۲کیلوگرم را انداخت.
داودی برای حرکت آخر ،پشــت وزنه ۲۴۵
کیلوگرم ایســتاد اما باز هم موفق به مهار
این وزنه نشــد و با همان  ۲۲۷کیلوگرم به
کار خود پایان داد و در دوضرب دهم شد.
بدیــن ترتیــب داودی اما با ثبــت رکورد
مجمــوع  ۴۲۴کیلوگــرم توانســت رکورد
مجمــوع جوانــان را هم بشــکند .رکورد
مجموع جوانان  ۴۰۷کیلوگرم بود.
تاالخــادزه بچهغــول گرجســتانی اما در
حرکــت دوضربه دوبــاره قدرتنمایی کرد
و همه رکوردها را شکســت .در نخســتین
حرکــت  ۲۴۵کیلوگــرم را مهــار کرد .در
دومین حرکــت  ۲۵۲کیلوگــرم را باالی
ســر برد و رکــورد دوضرب جهــان (۲۵۰
کیلوگرم) را توانست  ۲کیلوگرم ارتقا دهد.
او در حرکت آخر  ۲۵۷کیلوگرم را مهار کرد
و دوباره رکورد دوضرب جهان را شکســت.
او همچنیــن رکــورد  ۴۷۴کیلوگرم را در
مجمــوع ثبت کرد کــه  ۲۱کیلوگرم باالتر
از رکــورد مجموع جهان بــود و مقتدرانه
قهرمان شد.
***
نتایج دسته +۱۰۹کیلوگرم:
-۱الشــا تاالخادزه از گرجســتان با رکورد
 ۲۱۷یکضــرب ۲۵۷ ،دوضرب و مجموع
 ۴۷۴کیلوگرم ( ۳مدال طال)
-۲گور میناســیان از ارمنســتان با رکورد
 ۲۰۵یکضــرب ۲۴۵ ،دوضرب و مجموع
 ۴۵۰کیلوگرم ( ۳مدال نقره)
-۳رســتم جانگبایف از ازبکستان با رکورد
 ۲۰۲یکضــرب ۲۴۵ ،دوضرب و مجموع
 ۴۴۷کیلوگــرم ( ۲مدال برنــز دوضرب و

در چنین روزی

مهاجم فرانسوی غایب بازی با بتیس
ذره بین

مجموع)
-۸علــی داودی از ایــران با رکــورد ۱۹۷
یکضرب ۲۲۷ ،دوضــرب و مجموع ۴۲۴
کیلوگرم
ایراکلی تورمانیدزه از گرجستان با رکورد ۲۰۳کیلوگــرم در یکضرب برنز گرفت اما
در دوضرب شرکت نکرد.
در ردهبنــدی وزنهبرداران بــرای المپیک
 ۲۰۲۰توکیو نیز سهراب مرادی بعد از الشا
تاالخــادزه بهترین عملکرد را دارد و امتیاز
خوبی گرفته است.
***
رنکینگ وزنهبرداران:
 -۱الشا تاالخادزه از گرجستان با امتیاز
1278/7001
 -۲ســهراب مــرادی از ایــران بــا امتیاز
1242/7220
 -۳ژیانــگ شــی از چیــن بــا امتیــاز
1231/1254
 -۳۸علــی هاشــمی از ایــران بــا امتیاز
964/3813
 -۴۸رضــا بیرالونــد از ایــران بــا امتیاز
940/3243
 -۷۵علــی داودی از ایــران بــا امتیــاز
882/9699
 -۷۹محمدرضــا براری از ایــران با امتیاز
876/6553
 -۸۲امیــر حقوقــی از ایــران بــا امتیاز
872/6272
 -۱۰۱حســین ســلطانی از ایران با امتیاز
832/4867
 -۱۱۱عــارف خاکــی از ایران بــا امتیاز
810/4520
مســابقات قهرمانی جهان  ۲۰۱۸نخستین
مرحله گزینشی المپیک  ۲۰۲۰بود.
نفراتی که میخواهنــد در المپیک ۲۰۲۰
شرکت کنند باید شــش مسابقه گزینشی
المپیک را پشت سر بگذارند.
***
ایران ،ســوم امتیازی و دوم مدالی در
عشقآباد
مسابقات وزنهبرداری قهرمانی جهان ۲۰۱۸
در عشقآباد ترکمنســتان برگزار شد و در
پایان تیم ایران مقام سوم تیمی را به دست
آورد .تیــم ایران با ترکیب ناقص  8نفره در
این مسابقات شــرکت کرده بود و با 448
امتیاز تیم ســوم جهان شــد .ایران در رده
بنــدی مدالی هم با  ۵طال ۱ ،نقره و  ۲برنز
دوم شد.
ایران در ســال  ۲۰۱۷قهرمان جهان شده
بود اما امســال به دلیل اینکــه تیم ناقص
اعزام شد و بهجای  ۱۰نفر با  8نفر شرکت
کرد و نتوانست از عنوان قهرمانی خود دفاع
کند .تیم چین عنوان قهرمانی را به دســت
آورد.
***
ردهبندی تیمی براساس امتیاز:
-۱چین با  724امتیاز-۲ ،بالروس با 482
امتیاز-۳ ،ایران با  448امتیاز
***
ردهبندی تیمی براساس مدال:
-۱چین با  9طال 11 ،نقره و  5برنز-۲،ایران
با  5طال ،یک نقره و  2برنز-۳ ،گرجســتان
با  3طال و  2برنز
***
عملکرد وزنهبرداران ایران:
 ۷۳کیلوگرم :حسین سلطانی ،مقام نوزدهم
 ۸۹کیلوگرم :عارف خاکی ،مقام دوازدهم
 ۹۶کیلوگرم :ســهراب مرادی ،قهرمان (۳
مدال طال) /امیر حقوقی ،مقام دوازدهم
 ۱۰۲کیلوگــرم :علــی هاشــمی ،قهرمان
(طــا مجموع ،یک نقــره یکضرب و برنز
دوضــرب) /رضا بیرالوند ،مقام ســوم (طال
دوضرب و برنز مجموع)
 ۱۰۹کیلوگــرم :محمدرضا بــراری ،مقام
ششم
 +۱۰۹کیلوگرم :علی داودی ،مقام هشتم

والورده دمبله را تنبیه کرد

عثمــان دمبله ،مهاجم بارســلونا به خاطر
بیانضباطی در فهرســت بارســلونا برای
دیدار امشب برابر رئال بتیس قرار نگرفت.
اخــراج مهاجــم فرانســوی بــه خاطــر
بیانضباطیهای اخیرش بوده است.
او در روز دیدار بارســلونا و اینتر در لیگ
قهرمانــان اروپا دیر به ورزشــگاه نوکمپ
رفت ،در حالــی که آخریــن گفتوگوی
سرمربی پیش از گرم کردن بازیکنان قرار
بود انجام شود.
دمبلــه همچنین پنجشــنبه در تمرینات
شــرکت نکرد و تا یک ســاعت و نیم بعد
از دلیــل غیبتش چیزی نگفت .او اعتراض
کرد که موبایلش باطری نداشــته است اما
والورده او را در تمرین جمعه توبیخ کرد.
دمبله دیروز در حالــی در تمرینات دیده
شــد که میدانست قرار نیست در فهرست
نهایی بارســلونا برای دیدار امشــب قرار
بگیرد.
والــورده در کنفرانس خبــری درباره این
اتفــاق گفت« :این یک تنبیه نیســت .هر
کســی میتواند برداشت خودش را داشته

اولین پاداش
قدوس

باشــد .عثمان در این بازی با ما نیســت.
بــرای یک بازی عدهای خــط میخورند و
در بازی بعدی شاید نوبت به عدهای دیگر
برسد .دمبله بازیکن بســیار با استعدادی
اســت و امیدوارم روزی بتواند حد نهایت
تواناییهایش را نشان دهد».
ســرمربی بارســا اضافه کــرد« :بر خالف
شــایعات قصد فــروش او در زمســتان را
نداریم .عالقه ما این اســت کــه بازیکنان
جوانی کــه در اختیار داریــم ،به باالترین
سطح کیفی خودشان برسند».

جلد شنبه  20آبان ماه سال گذشته اختصاص داشت به پیروزی تیم ملی در بازی تدارکاتی
مقابل پاناما .مسابقهای که البته دو روز قبل از آن تاریخ برگزار شده بود .در آن بازی سامان
قدوس موفق شــد برای تیم ملی گل بزند تا شــروعی فوقالعاده در تیم ملی ایران داشــته
باشــد .دیگر گلزن تیم ملی در آن مسابقه هم اشــکان دژاگه بود .شروع دعواهای رسانهای
علی کریمی با مهدی تاج ،بحث تمدید قرارداد برانکو با پرسپولیس در حالی که از تیم ملی
کرواسی پیشنهاد داشت و درگذشت اکبر افتخاری از دیگر تیترهای آن روز بود.

روی آنتن

 5فوتبال زنده از تلویزیون

امــروز هم تلویزیون کامال فوتبالی خواهد بود .ابتدا از ســاعت  15:30دقیقه و از هفته  12لیگ برتر
انگلیس ابتدا دیدار لیورپول  -فوالم ســاعت  15:30از شبکه ورزش پخش خواهد شد .ساعت 17:45
دقیقه هم مســابقه چلسی -اورتون را از همین مسابقات از شبکه ورزش میتوانید ببینید .ساعت 20
باز هم از لیگ برتر انگلیس بازی حســاس منچسترسیتی -منچستریونایتد از شبکه سوم سیما پخش
خواهد شــد .ســاعت  23:15دقیقه دیدار حساس ســلتاویگو مقابل رئال مادرید از شبکه سه پخش
میشــود .دیدار موناکو  -پاری سن ژرمن هم که مسابقه حساسی در لوشامپیوناست از ساعت 23:30
دقیقه از شبکه ورزش پخش خواهد شد.

