
ورزشی

سرویس ورزشی-
تساوی تیم های استقالل خوزستان و پرسپولیس 
در اهواز و حوادث تلخ ورزشــگاه غدیر؛ مهم ترین 
اتفاقات روز نخست هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران 

بود. 
روز نخست از هفته سوم رقابت های لیگ برتر با برگزاری 
سه بازی به پایان رسید. جالب اینکه در هر سه بازی تیم ها 
به تساوی رضایت دادند تا منتظر دیدارهای روز دوم باشند.

در مهم ترین بازی پنجشنبه تیم های استقالل خوزستان 
و پرسپولیس در ورزشــگاه غدیر اهواز به تساوی بدون گل 
رضایت دادند. این بازی در شرایطی آغاز شد که سنگ پرانی 
تعدادی از تماشــاگران باعث تاخیر در شروع شد. این اتفاق 
در طول بازی هم تکرار شد. با این حال دو تیم نمایش خیلی 
مطلوبی نداشــتند و گرمای هوا هم روی عملکرد بازیکنان 

تاثیر منفی گذاشته بود.
در حالــی که این بازی روی ســکوها با تنش پیگیری 
می شــد در نیمه دوم پرســپولیس تیم برتر میــدان بود و 
چندین موقعیت برأی باز کردن دروازه تیم میزبان داشت که 
یک بار در دقیقه دقیقه ٦٥ به تیر دروازه استقالل خوزستان 

برخورد کرد و به بیرون رفت.
در دقایق پایانی، پرسپولیس تالش زیادی کرد تا به گل 
برتری دست پیدا کند اما در نهایت بازی با تساوی بدون گل 

به پایان رسید.
در تهران و ورزشگاه شهید دستگردی سایپا مهمان ذوب 
آهن که این بازی هم با تساوی بدون گل به پایان رسید. در 
نیمه اول بازی دو تیم فوتبالی پایاپای را به نمایش گذاشتند 
اما تیم ســایپا موقعیت های نصفه و نیمه ای به دست آورد. 
نیمــه دوم نیز با همین روند ادامه یافت و توپ بیشــتر در 
میانــه میدان در گردش بود. با اینکه ذوب آهن در این نیمه 

فشارخود را بیشتر کرد اما نتوانست به گل برسد. 
در قائمشــهر نیز بازی تیم های نساجی و پارس جنوبی 
جم در برابر دیدگان 1٥ هزار تماشــاگر با تساوی یک– یک 
به پایان رســید. نســاجی مازندران که بعد از پایان حسرت 
24 ســاله و بازگشت به ســطح اول فوتبال ایران، در هفته 
نخست میزبان ذوب آهن اصفهان بود ولی علیرغم بازی خوب 
و حمالتی که داشت، روی تنها یک اشتباه فردی گل خورد 
و بازنده زمین را ترک کرد. نســاجی در دومین بازی موفق 
شــد یک امتیاز از تراکتورسازی در تبریز بگیرد تا با شرایط 
خوبی برابر پارس جنوبی جم قرار بگیرد و امیدوار به کسب 
نخستین پیروزی فصل باشد. ولی آنها با وجود اینکه با تک 
گل محمــد عباس زاده از روی نقطــه پنالتی در دقیقه 29 

پیش افتادند و نیمه اول را با برتری پشت سر گذاشتند، اما 
در دقیقه ٥3 با گلی که ابراهیم صالحی در شلوغی محوطه 
جریمه نســاجی به ثمر رساند، به تساوی رضایت دادند و به 
دومین امتیازشان در لیگ هجدهم دست یافتند؛ شاگردان 
مهدی تارتار هم بعد از شکست برابر فوالد و پیروزی مقابل 
نفت مسجدســلیمان، پنجشــنبه هم نمایش پایاپایی برابر 

نساجی ارائه داد و با یک امتیاز قائم شهر را ترک کرد.
اتفاقات تلخ روی سکوهای ورزشگاه غدیر

اتفاق مهم دیدارهای روز نخســت هفته سوم، حواشی 
بازی تیم های اســتالل خوزســتان و پرسپولیس بود. دیدار 
تیم های پرسپولیس و استقالل خوزستان در حالی به پایان 
رســید که بیش از اتفاقات داخل زمین، حواشی ایجاد شده 

بدهند.
در اثر این خشــونت ها، چند هوادار مصدوم شدند و با 
آمبوالنس به بیمارســتان رفتند. البته در این بین برخی از 
هواداران فهیم خوزســتانی ها قصد میانجیگری داشتند اما 
فایده ای نداشــت. حتی بین یگان ویژه و برخی تماشاگران 
درگیری به وجود آمد و چند نفر از نیروی های یگان ویژه نیز 

با مصدومیت مواجه شدند!
مامورانی که مظلوم واقع شدند

اتفاقات ورزشگاه غدیر اهواز موجب سو ءاستفاده برخی 
از رسانه های معاند نیز شد. یکی از تصاویری که رسانه های 
ضدانقالب از پنجشنبه شب روی آن مانور می دادند، تصویر 
پسربچه ای بود که بدون پیراهن در کنار زمین حضور داشت. 
رسانه های معاند با استفاده از این تک فریم، مدعی شده که 
این پســربچه از دست ماموران اســتادیوم جان سالم به در 

برده است!
اما عکاســی کــه این عکس را شــکار کــرده بود، در 
گفت و گویــی با خبرگزاری فــارس اظهار داشــت: پس از 
برخوردهای شدیدی که بین تماشــاگران دو تیم به وجود 
آمد، لباس این پسربچه پاره شد و از آنجایی که او پدرش را 
هم در بین جمعیت گم کرده بود، بسیار ترسیده بود. یکی از 
تماشــاگران او را از سکوها پایین آورد و در اختیار مسئوالن 

ورزشگاه قرار داد تا پدرش را پیدا کند. 
این عکاس ورزشی شائبه هرگونه برخورد ماموران یگان 
ویژه با این پسر بچه را هم رد و اضافه کرد : ماموران امنیت 
ورزشگاه در این بازی بسیار مظلوم واقع شدند و حتی بر اثر 

پرتاب سنگ تماشاگران، آسیب هم دیدند. 
در تصاویــر دیگری که از بازی تیم های پرســپولیس و 
استقالل خوزســتان بیرون آمد و رســانه های معاند هرگز 
حاضر به انتشــار آن نشــدند این بود که ماموران حاضر در 
ورزشگاه تالش بسیاری برای نجات دادن کودکان خردسال 

از بین تماشاگران کردند.
تشکیل پرونده ویژه در کمیته انضباطی

روز گذشته اسماعیل حسن زاده رئیس کمیته انضباطی 
درباره حواشــی رخ داده در دیدار اســتقالل خوزســتان و 
پرســپولیس عنوان کرد: به طور حتم پرونده ویژه ای با قید 
زمان درباره دیدار اســتقالل خوزســتان و پرسپولیس در 
کمیته انضباطی تشکیل خواهد شد. انتشار گزارش های اولیه 
مربوط به این بازی از طریق رسانه ها، روایت مقدماتی نسبت 
به مشکالت به وجود آمده را بیان می کند و بی شک، پرونده 
مربوط به این بازی در اسرع وقت و با بررسی و تحلیل کلیه 

جزئیات در کمیته انضباطی رسیدگی خواهد شد. 

بازیکن ۱۴ میلیون یورویی الهالل؛ 
دومین خرید گران قیمت تاریخ فوتبال

باشگاه عربستانی برای یک فصل حاضر شد که 14 میلیون یورو آن هم 
برای یک بازیکــن اماراتی پرداخت کند تا او بعد از ایگواین گرانترین خرید 
قرضی تاریخ فوتبال جهان را به نام خود به ثبت رســاند. عمر عبدالرحمان 
در فوتبال آسیا بازیکن شناخته شــده ای است و یکی از بهترین های تاریخ 
فوتبال این قاره به شــمار می آید. این بازیکن اماراتی با قراردادی یک ساله 
و به صورت قرضی به الهالل عربســتان پیوست.تیم عربستانی برای کاپیتان 
العین 14 میلیون یورو پرداخت کرد و این دومین خرید قرضی گران قیمت 
تاریخ فوتبال جهان به شمار می آید. گونسالو ایگواین که به صورت قرضی و 
با قراردادی یک ساله به ارزش 1۸ میلیون یورو به میالن پیوست گرانترین 
خریــد قرضی یک ســاله در تاریخ فوتبــال جهان به شــمار می آید و تیم 
عربستانی هم توانست دومین خرید قرضی گران قیمت تاریخ فوتبال جهان 
را به نام خود به ثبت رســاند. الهالل در فصلی که گذشت در لیگ قهرمانان 
آسیا در گروه استقالل قرار داشت و در هر دو دیدار رفت و برگشت خود تن 
به شکست داد تا بدترین نتیجه تاریخ خود در لیگ قهرمانان آسیا را به دست 
آورد. این تیم در فصل جدید با سرمربی جدید خود و البته خریدهای نجومی 

که داشته تنها به کسب عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان فکر خواهد کرد.
یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون یورو برای لیگ برتر انگلیس 

تیم های حاضر در لیگ برتر انگلیس بیش از یک میلیارد و 33۰ میلیون 
یورو برای خرید بازیکن در این تابستان هزینه کردند. به  گزارش آس، فصل 
نقل  و انتقاالت تابســتانی در انگلیس پنجشــنبه شب پایان یافت. در مدت 
کوتاهی باشگاه های این کشور تصمیم گرفتند پیش از شروع لیگ برتر )این 
بازی ها دیشب با دیدار منچستریونایتد و لسترسیتی آغاز  شد.( تیم های خود 
را تا حد ممکن تقویت کنند. تیم های انگلیسی مجبور شدند نسبت به دیگر 
باشــگاه های اروپایی سریع تر گزینه های مورد نظرشان را جذب کنند. با این 
حال این شرایط باعث نشد انگلیســی ها بازیکنان خوبی را جذب نکنند. از 
لحاظ هزینه لیگ برتر انگلیس باالتــر از دیگر لیگ ها قرار گرفت. تیم های 
حاضر در لیگ برتر در 4۰ روز  بیش از یک میلیارد و ســیصد میلیون یورو 
خرج کردند اما تنها از فروش بازیکنان 391 میلیون یورو به دســت آوردند. 
این یک آمار منفی اســت که نشــان می دهد آنها بیش از همه عالقمند به 
جذب بازیکنان ســطح باال هســتند تا این که به سود خود از طریق فروش 
بازیکنان توجه کنند. از طرفی می توان گفت  که باشــگاه ها برای به دســت 
آوردن ســود بیشتر نیاز به فروش بازیکنان مستعد خود ندارند. با وجود این 
که در اروپا هنوز فصل نقل  و انتقاالت به پایان نرســیده اســت، لیگ برتر 
انگلیس حدود ســه برابر بوندسلیگا )44۷ میلیون یورو( و لیگ یک فرانسه 
)394 میلیون یورو( هزینه کرد و با اللیگا که تقریبا ۷۰۰ میلیون یورو برای 
خرید بازیکن خرج کرده است فاصله زیادی دارد. نکته قابل توجه این فصل 
نقل  و انتقاالت عملکرد تیم های ایتالیایی بوده است. آنها بیش از یک میلیارد 
یــورو هزینه کرده اند. در میــان 1۰ بازیکن گران فصل نقل  و انتقاالت، نبی 
کیتا با ٦۰ میلیون یورو، فرد ٥9 میلیون یورو، جورجینیو ٥۷ میلیون یورو، 
فابینیو با 4٥ میلیون یورو، ریچارلیســون 39 میلیون یورو، فیلیپه اندرسون 

3۸ میلیون یورو و یری مینا 3۰/2٥ میلیون یورو دیده می شوند.

حدیث دشت عشق

به یاد شهید مهران کابلی
شور و شوق خدمت 

به اسالم و انقالب اسالمی، از نوجوانی

تیم ملی بســکتبال جوانان ایران به عنوان مدافع عنوان 
قهرمانی آسیا با قبول شکست برابر نیوزلند از رسیدن به جمع 
چهار تیم مســابقات قهرمانی آسیا بازماند و جام جهانی را از 

دست داد.
تیــم ملی بســکتبال جوانان ایران که بــا بی توجهی و کم لطفی 
فدراسیون و بدون برگزاری حتی یک دیدار تدارکاتی بین المللی راهی 
تایلند شــد تا در رقابت های قهرمانی آســیا و انتخابی جام جهانی به 
میدان برود در مرحلــه یک چهارم پایانی برابر نیوزلند باخت و حذف 

شد تا پس از سه دوره حضور متوالی در جام جهانی در این رویداد غایب باشد.
چهار تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی به جام جهانی صعود می کنند اما ملی پوشان بسکتبال ایران در این دیدار ۸۷ بر 
۷2 برابر نیوزلند باختند و به نیمه نهایی نرسیدند.با این اتفاق جوانان بسکتبال هم مثل تیم ملی نوجوانان به جام جهانی صعود 
نکردند تا ناکامی های فدراســیون رامین طباطبایی ادامه دار شــود. در ماه های گذشته اهالی بسکتبال به شدت از بی توجهی 
رئیس  فدراســیون به رده های پایه انتقاد می کردند اما کسی به این انتقادها توجهی نکرد و نتیجه اش از دست رفتن قهرمانی 
آســیا و سهمیه جام جهانی بود. رامین طباطبایی در این هفت ماهی که مدیریتش را شروع کرده تمام توجهش را روی تیم 

بزرگساالن گذاشته که در بازی های آسیایی موفق شود و بسیاری معتقدند به تیم های دیگر توجه چندانی نمی کند.

شکستی دیگر در کارنامه بسکتبال؛ تیم جوانان هم جهانی نشد!
سرپرســت کاروان اعزامی به بازی های پاراآســیایی جاکارتا گفت: ثبت نام نهایی کاروان ورزشی ایران در 
بازی های پاراآسیایی جاکارتا روز شنبه ۲۰ مرداد در جاکارتا انجام می شود و مجوز حضور بیش از ۳۰۰ ورزشکار 

در بازی های پاراآسیایی صادر خواهد شد.
هادی رضایی اظهار داشت: برای ثبت نام نهایی کاروان ورزشی ایران جهت حضور در بازی های پاراآسیایی روز جمعه 19 
مرداد به جاکارتا می روم و اســامی کل کاروان اعزامی اعم از ورزشــکار، مربی، سرمربی،  سرپرست و همراهان اعزامی به این 

بازی ها روز سه شنبه 23 مرداد از طریق سایت کمیته ملی پاراالمپیک اعالم خواهد شد.
وی گفت: در بازی های پاراآسیایی در 13 رشته والیبال نشسته )زنان و مردان( بسکتبال با ویلچر )زنان و مردان( شطرنج 
زنــان و مردان )نابینایان( دو میدانی زنان و مردان، گلبال )زنان و مردان( تیراندازی و تیروکمان )زنان و مردان(، تنیس روی 
میز، شنا، وزنه برداری، دوچرخه سواری، بوچیا و جودو شرکت خواهیم کرد که به جز رشته بوچیا که یک رشته حمایتی است 
در بقیه رشته ها کسانی به این بازی ها اعزام می شوند که شانس کسب مدال طال،  نقره و برنز داشته باشند. در حقیقت در این 
دوره از بازی ها تنها به دنبال اعزام کاروان کیفی هستیم و اگر تا روز اعزام ورزشکاری دچار افت رکورد شود، قطعا مانع اعزام 

او به بازی های پاراآسیایی خواهیم شد.
سرپرست کاروان اعزامی به بازی های پاراآسیایی جاکارتا اظهار کرد: در این دوره از بازی ها بیش از 3۰۰ ورزشکار حضور 
خواهند داشت که با برنامه ریزی که انجام دادیم، به دنبال آن هستیم تا با اعزام کاروان کیفی و تنها مدال آور بهترین جایگاه 

را کسب کنیم.

صدور مجوز حضور بیش از ۳۰۰ ورزشکار پاراآسیایی در جاکارتا 

وزیر ورزش و جوانان گفت: در بخش های مختلف ورزشــی، پروژه های نیمه کاره بسیاری از حدود ۱۰ ال ۱۵ 
سال گذشته وجود دارد که امیدواریم تا پایان دولت دوازدهم این پروژه های تاثیرگذار در ورزش را به بهره برداری 

برسانیم. 
مســعود سلطانی فر در حاشیه افتتاح دو مجموعه ورزشــی فاز دوم موج های آبی و خانه کاراته، اظهار داشت: امیدواریم 
با وجود فشــار و تحریم های مختلف سرمایه گذاران بخش خصوصی در صحنه حاضر شده و در بخش های مختلف اقتصادی 
ســرمایه گذاری کنند. وزیر ورزش و جوانان درخصوص پروژه های نیمه تمام ورزشــی بیان کرد: با یاری خداوند امیدواریم در 
عرصه ورزش کشــور از ظرفیت های بخش خصوصی در پروژهای نیمه کاره ورزشــی کشــور برای تکمیل، سرعت بخشی و 
بهره برداری از این پروژه ها استفاده کنیم. از این جهت هم اکنون در بخش های مختلف ورزشی، پروژه های نیمه کاره بسیاری 
از حدود 1۰ - 1٥ سال گذشته وجود دارد با این وجود با برنامه ریزی های دقیق انجام شده امیدواریم تا پایان دولت دوازدهم 
این پروژه های تاثیرگذار در ورزش را به بهره برداری برســانیم. سلطانی فر افزود: مهم ترین این پروژه ها استادیوم های ٥ تا 1٥ 
هزار نفره بوده که در نقاط مختلف کشور اجرا می شود و همچنین سه پیست دوچرخه سواری که در سال جاری دو تا از این 
پیست ها افتتاح خواهد شد. چندین استخر سرپوشیده، حدود 1۰ سالن ٦ هزار نفره سرپوشیده در شهرهای مختلف کشور هم 

وجود دارند که امیدواریم با یاری خداوند تا پایان دولت دوازدهم این پروژه ها تکمیل شود.

وعده وزیر ورزش: تا پایان دولت 
تعداد زیادی از بازیکنان حاضر در لیگ NFL به روش های مختلف اعتراض خود را به رئیس جمهور آمریکا در مجموعه های ورزشی نیمه کاره تکمیل می شوند

هفته  نخست پیش فصل نشان دادند.
موندو دپورتیوو، تعداد زیادی از بازیکنان حاضر در لیگ حرفه ای فوتبال آمریکایی )NFL( بامداد جمعه برابر دونالد ترامپ 
ایستادند. آنها هنگام نواخته شدن سرود ملی آمریکا در هفته  نخست پیش فصل اعتراض خود را به رئیس جمهور این کشور 
نشان دادند. زانو زده، مشت های باال برده، نشستن در نیمکت یا انتظار در رختکن؛ روش های اعتراض این بازیکنان به ناعدالتی 

جامعه و خشونت پلیس نسبت به سیاهپوست های آفریقایی- آمریکایی  بود.
به نوشــته رســانه ای آمریکایی در دیدار دولفینز میامی با تامپا بای کوبانرز، هنگام نواخته شدن سرود ملی بازیکنان تیم 

میزبان به نام های کنی استیلز و آلبرت ویلسون زانو زدند و برات کین دست های مشت کرده خود را باال برد. 
آنهــا با اعتراضات خود تنها مقابل ترامپ قرار نگرفتند،  بلکه به NFL نیز اعتراض کردند چون این لیگ برای فصل جاری 
قانون جدیدی به ثبت رسانده است که بازیکنان معترض جریمه شوند.  ترامپ که از ماه ها قبل مقابل این بازیکنان ایستاده 
اســت در ماه می از ثبت قانون جدید خوشحال شد و گفت : بازیکنانی که هنگام سرود سر پا نمی ایستند نباید در این کشور 

حضور داشته باشند.
به همین خاطر رئیس جمهور آمریکا از NFL خواست تا چنین بازیکنان معترضی را تا پایان فصل محروم کند. کاخ سفید 
مجبور شد دیدار رئیس جمهور با بازیکنان قهرمان NFL )تیم ایگلز( را لغو کند چون اغلب آنها اعالم کردند به آن جا نمی روند. 

NFL محبوب ترین لیگ آمریکا است و فوتبال آمریکایی ورزشی است که بیشترین پول ها در آن جا به جا می شوند.

اعتراض گسترده بازیکنان فوتبال آمریکایی به ترامپ 

نساجی در حضور ۱۵ هزار تماشاگر پرشور قائمشهری به تساوی رضایت داد

توقف پرسپولیس در دیدار پرحاشیه اهواز 
پرونده ویژه در کمیته انضباطی تشکیل شد

مس فینالیست فوتسال باشگاه های آسیا شد
تیم فوتسال مس سونگون با غلبه بر نماینده عراق به فینال جام باشگاه های 
آسیا راه یافت.تیم فوتسال مس سونگون نماینده ایران در جام باشگاه های آسیا 
از ساعت 12:3۰ امروز)جمعه( در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات 
بــه مصاف نفت الوســط عراق رفت و در پایان با برتری ســه بــر دو، به فینال 
راه یافت.در این بازی که با برتری شــاگردان بی غم آغاز شــد ابتدا علی اصغر 
حســن زاده گل اول را برای مس به ثمر رساند اما در دقایق پایانی نیمه، هیثم 
سالم کار را به تساوی کشاند. حسن زاده باز هم در شروع نیمه دوم گلزنی کرد تا 
باز هم مس از حریف خود پیش بیفتد. نفت در چهار دقیقه پایانی بازی روی به 
استفاده از سیستم پاورپلی آورد. بازیکنان مس نیز از این فرصت استفاده کرده 
و فخیم در یک صحنه روی  اشتباه بازیکنان حریف، دروازه خالی نفت را گشود. 
قدرت بهادری بازیکن ایرانی تیم نفت نیز در ادامه گل دوم این تیم عراقی را به 
ثمر رساند تا دقایق پایانی با هیجان باال دنبال شود اما دفاع همه جانبه مسی ها 
مانع از گلزنی نفت شــد و بازی با برتری ســه بر دو مس به پایان رسید.قدرت 
بهادری و فرهاد توکلی دو ملی پوش ایرانی در ترکیب نفت عراق به میدان رفتند 
و نمایش درخشــانی داشتند.به این ترتیب تیم فوتسال مس سونگون ایران در 
دیدار فینال باید یک شــنبه به مصاف پیروز دیدار بانک بیروت لبنان و تایسون 
نام ویتنام برود. تیم های بانک بیروت لبنان و تایسون نام ویتنام از ساعت 3۰:1٦ 

امروز)جمعه( دیدار دوم مرحله نیمه نهایی را برگزار می کنند.
دایی: حواشی روی ترابی اثر گذاشته، از اخباری خبری ندارم

علی دایی ســرمربی سایپا در نشســت خبری بعد از تساوی تیمش برابر 
ذوب آهن گفت: بازی برابر و ســختی داشــتیم. هر دو تیم شــناخت خوبی از 
هم داشــتند. ذوب آهن در بازی های قبلی اش موقعیت های زیادی داشت اما در 
این بازی فرصتی نداشــت. بدشانس بودیم که در نیمه اول به گل نرسیدیم. در 
انتهای بازی تعویض کردیم و رو به جلو حرکت کردیم. فکر می کنم اگر فوتبالی 
حق را می دادند باید ما برنده می شدیم. به بازیکنانم تبریک می گویم که خیلی 
زحمت کشــیدند. او ادامه داد: مسائل زیادی دخیل است که ترابی هنوز آماده 
نیســت. مثل دوران بدنســازی و بازی های جام جهانی که موثر هستند. ترابی 
به ما کمک خواهد کرد و ما روی او حســاب کرده ایم. او زحمت می کشد. باید 
تالش کنیم تا او به آمادگی برســد. مطمئنا حواشی اخیر روی او تاثیر گذاشته 
است. سعی می کنیم که او این حواشی را رد کند. سرمربی سایپا درباره وضعیت 
اخباری گفت: خیلی وقت اســت که از اخباری خبری ندارم. فالح زاده امسال 
هم خوب کار کرده اســت. اینجا رقابت داریم و هر دروازه بانی بهتر باشــد از او 

استفاده می کنیم.
شکست تیم امید مقابل چین در دیدار دوستانه

دیدار دوســتانه تیم های امید ایران و چین با شکســت 3 بر 2 شــاگردان 
کرانچار به پایان رسید.شــاگردان زالتکو کرانچار در دیداری تدارکاتی در چین 
بــه مصاف تیم امید این کشــور رفتنــد و در نهایت با نتیجــه 3 بر 2 مغلوب 
شــدند. در این دیدار برای ایران محمد آزادی و بازیکن چینی )گل به خودی( 
گلزنی کردند.تیم امید بعد از این دیدار راهی اندونزی می شود تا در دور گروهی 

بازی های آسیایی به میدان برود. نخستین بازی این تیم برابر عربستان است.
تمدید قرارداد رضایی با شارلوا

کاوه رضایی مهاجم ایرانی شــارلوا که عملکــرد خوبی در این تیم بلژیکی 
داشته اســت با موافقت سران این تیم، قراردادش را 4 فصل دیگر تمدید کرد.

غیر از رضایی، امید نورافکن و علی قلی زاده نیز در تیم شارلوا توپ می زنند.

* عباس فاریابی مســئول کمیته مســابقات فدراســیون 
شمشــیربازی ایران و یکی از پیشکســوتان شناخته شده 
به عنوان جانشین یوان اگزیانگ یانگ چینی برای ریاست 
کمیته فنی و قوانین کنفدراســیون شمشــیربازی آســیا 

منصوب شد.
* فینال مسابقات بســکتبال سه نفره بانوان غرب 
آســیا دیروز در لبنان و میان دو تیم ایران و سوریه 
برگزار شــد و با نتیجه ۱۸ بر ۱۵ به سود ملی پوشان 
کشورمان به پایان رســید. تینا عیسائیان، سعیده 
اســماعیل زاده،  معصومه  و  مژگان خدادادی  علی، 
ترتیب تیم بسکتبال سه نفره بانوان ایران را در غرب 
آسیا تشــکیل دادند؛ این تیم با کسب پیروزی در 
دیدار امروز، عنوان قهرمانی مسابقات را از آن خود 
کرد.تیم بسکتبال سه نفره بانوان با صعود به فینال 

سهمیه مسابقات قهرمانی آسیا را کسب کرده بود.

خواندنی از ورزش ایران

نکته  ورزشی

  سرویس ورزشی-
چند روزی اســت کــه کاروان ورزش ایــران در گروه های مختلف برای 
شــرکت در هجدهمین دوره بازی های آسیایی راهی کشور اندونزی می شود 
حدود 3۷۸ ورزشــکار دختر و پســر ایرانی در 42 رشته  در کاروان ورزشی 
ایران حضور دارند که با حریفان هم قاره ای خود به رقابت خواهند پرداخت. 
از عمر بازی های آسیایی حدود۷۰ سال می گذرد. اولین دوره این بازی ها 
در سال19٥1 برگزار شــد که این به دنبال تالش های چند ساله ای بود که 
از سوی چند کشور آســیایی  وعمدتا شرق این قاره انجام شده بود  عاقبت 
اولین دوره آن در کشــور هند برگزار شــد که از سوی نخست وزیر فقید این 
کشور یعنی جواهر لعل نهرو به نامی که امروز می شناسیم یعنی»بازی های 

آسیایی« نامگذاری شد. 
این بازی ها که بعضی آن را اصطالحاً المپیک آسیایی می خوانند که البته 
اصطالح درســتی نیست اما در واقع شــبه المپیکی است که در آن تمامیت 
ورزش قــاره کهن به  صحنه می آید و در مقایســه بــا یکدیگر عیار هر یک 
مشخص خواهد شــد ضمن اینکه  مجال و میدان مناسبی است برای اینکه 
هر کشوری وضعیت فعلی ورزش خود را با وضعیت چهارسال گذشته مقایسه 
کند و محاسبه نماید آیا طی این مدت پیشرفت داشته، درجا زده یا پسرفت!
 بدیهی است این کاری است کارشناسانه که فقط با معیار»کمیت« و مثال 
مقایسه تعداد مدال ها به نتایج دقیق نمی انجامد و مالک ها و معیارهای دیگر 
را هم باید لحاظ کرد و در بررســی ها باید در نظر داشــت. امیدواریم ورزش 
ایران در این میدان خوش بدرخشد و در ارزیابی های دقیق و کارشناسانه - و 
نه خودفریبانه- مشــخص شود که حرکت ورزش ایران در مجموع رو به جلو 
بوده و نســبت به بازی های دوره قبل که در کشور کره جنوبی برگزار شده از 

رشد کمی و کیفی برخوردار بوده است.
با نگاهی به ســابقه و بر اساس گزارش های رسمی کاروان اعزامی ورزش 
ایران به جاکارتا پرتعدادترین کاروانی اســت که طــی چهارده دوره حضور 
ورزش ایران در این بازی ها به مســابقات اعزام می شــود. امیدواریم با توجه 
به وضعیت اقتصادی و ارزی کشــور مسئوالن امر در اعزام تک تک نفرات از 
ورزشــکار گرفته تا غیر ورزشکار دقت و وسواس الزم را صورت داده باشند و 
خدای ناکرده از جیب مردم و کیسه بیت المال خاصه خرجی صورت نگرفته 
باشد وکسی و مسئولی از خجالت دوست و آشنا و در و همسایه ای درنیامده 

باشد!! 
این تذکر که از سر انجام وظیفه مطرح می شود از آنجاست که متاسفانه 
در ورزش مــا از دیربــاز تا امــروز موضوع چربش رابطه بــر ضابطه و خرج 
بی حســاب کردن از جیب مردم از سر رودر بایستی و راضی کردن دوستان 
و حتی گاه به عنوان »حق الســکوت«! پدیده کم و بیش ملموســی بوده که 
جزو آفات ورزش ایران به حســاب می آید چون عــالوه بر ضرر و زیان مالی 
که به ورزش می زند جانشــین اصول مهم و موثری چون شایسته ساالری و 
تخصص گرایی می شود و... که این خود  بحثی مفصل است و پرداختن به آن 

به مجالی جداگانه احتیاج دارد.
باری، هر چند به طور کلی قاره آســیا علی رغم پهناوری و وسعت از نظر 
ورزش نســبت به قاره های دیگر به ویژه اروپا و آمریکا ضعیف تر و عقب است 
اما در این قاره سه کشور چین و ژاپن و کره جنوبی حضور دارند که از تمام 
کشورهای آسیایی جلوترند و جزو کشورهای صاحب ورزش در دنیا به حساب 

می آیند و در جدول مدالی المپیک ها همواره جزو صدرنشینان هستند. 
حضور این کشورها در بازی های آسیایی عالوه بر اینکه بر کیفیت وسطح 
فنی رقابت ها می افزاید و بسیاری از رشته ها را قابل توجه جلوه می دهد، حالت 
دوگانــه ای هم از حیث رقابت بر کلیــت بازی ها حاکم  می کند. به این معنی 
که در این بازی ها ســه کشــور چین و ژاپن و کره جنوبی بر سر سه رده اول 
جدول مدال ها رقابت می کنند و سایر کشورها که با سه کشور نامبرده به ویژه 
با چین فاصله ای بعید دارند بر سر مقام چهارم به بعد و پایین تر رقابت دارند.  
ورزش ما هرچند متاســفانه جزو قدرت های درجه اول آســیا به حساب 
نمی آید اما خوشــبختانه جزو مدعیان درجه اول کسب مقام چهارمی هست 
و با کشــورهایی نظیر قزاقستان در این باره مصافی نفس گیر و شانه به شانه 
دارد در واقع مقام ایده آل ورزش ما از حیث کمی و مدالی در این بازی ها مقام 
چهارمی است و با توجه به واقعیت ها حاال حاال به بیشتر از آن نباید اندیشید.

 مکان و رده ای که تاکنون  چهار دوره  نصیب  ورزش ما شــده است که  
فقط یک دوره آن مربوط به زمانی است که کشورهای استقالل یافته شوروی 

مثل همین قزاقستان در این بازی ها شرکت داشته است)گوانگجو-2۰1۰(.
امیدواریم کاروان ورزش ایران در بازی های آســیایی در بهترین مقام و 
مکان قابل دسترسی قرار بگیرد و رضایت مردم عزیز و ورزشدوست کشورمان 
را جلب کند اما به عنوان نکته پایانی الزم می دانیم بر این نکته تاکید ورزیم 
که بزرگترین رقیب کشور هایی مثل ما خودمان هستیم. به این معنی که ما 
ضمن اینکه باید تالش کنیم نسبت به حریفان برتر باشیم باید بکوشیم و در 
جاکارتا به شکل عینی و عملی و با ارزیابی دقیق و کارشناسانه- ولو با تعداد 
مدال های کمتر- نشان دهیم که جلوتر رفته ایم و نسبت به چهار سال پیش 

پیشرفت داشته ایم.

بزرگ ترین رقیب ایران 
در بازی های آسیایی!

صفحه ۹
 شنبه 2۰ مرداد ۱۳۹۷
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پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳97 
* سپیدرود رشت ..................................................................... پدیده )ساعت 2۰:3۰(
* پیکان ...................................................................... گسترش فوالد )ساعت 2۰:3۰(
* پارس جنوبی جم ............................................................ استقالل )ساعت 2۰:3۰(
* فوالد ................................................................... نساجی مازندران )ساعت 2۰:3۰(

جمعه ۲6 مرداد ۱۳97 
*تراکتورسازی ........................................................................... سایپا )ساعت 19:4٥(
*ذوب آهن ............................................................................. سپاهان )ساعت 2۰:1٥(
*پرسپولیس ................................................... نفت  مسجد سلیمان )ساعت 2۰:3۰(
*صنعت نفت آبادان ......................................... استقالل خوزستان )ساعت 2۰:3۰(

برنامه دیدارهای هفته چهارم فوتبال لیگ برتر

چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳97
* استقالل تهران ........................................................................ فوالد )ساعت2۰:1٥(

پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳97
* گسترش فوالد ................................................................ ذوب آهن )ساعت19:3۰(
* نساجی مازندران .......................................... نفت  مسجدسلیمان )ساعت2۰:1٥(
* صنعت نفت آبادان ...................................................... پرسپولیس )ساعت2۰:1٥(

جمعه ۲ شهریور ۱۳97
* پدیده مشهد .......................................................................... پیکان )ساعت19:4٥(
* سپاهان ............................................................................. تراکتورسازی )ساعت2۰(
* سایپا .................................................................... پارس جنوبی جم )ساعت2۰:1٥(
* استقالل خوزستان ............................................... سپیدرود رشت )ساعت2۰:1٥(

برنامه دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر فوتبال

شــهید مهران کابلی، به سال 134۰ در 
روستای قره تپه چشم به جهان هستی گشود. 
مهران از دوران نوجوانی و جوانی، شور و شوق 
خدمت به اســالم و انقالب اسالمی را بیش از 

پرداختن به سایر امور، در سر داشت.
توصیف احواالت شهید کابلی از زبان یکی 
از هم رزمانش، شنیدنی است: »در سال 13٦۰ 
یک بار به همراه 9 نفر دیگر از هم محلی هایش 

جهت ســپری کردن دوره آموزشی و اعزام به جبهه به رامسر رفت. در آن جمع 
از همه ما بزرگ تر بود. ارتش را که محل خدمت سربازی اش بود، به پایان رساند. 
بعد از خدمت ازدواج کرد که ثمره ازدواجش، تولد فرزند پسرش حمیدرضا بود. 
حمیدرضا هنوز دو ســالش نشده بود که خبر رسید، شهید کابلی به جبهه آمده 
اســت. کسی باورش نمی شد تا اینکه در منطقه کردستان او را دیدیم. دیگر آن 
مهرانی که می شــناختیمش نبود. روحیه اش خیلی تغییر کرده بود. نماز هایش، 
دعا هایش، صحبت و رفتار و کردارش همه فرق کرده بود. نماز هایش خیلی باحال 
و بامعرفــت بود. کمتر حرف می زد. ادامه عملیات کربالی 1۰ در منطقه ماووت 
عراق بود که بر اثر ترکش خمپاره ٦۰ به شــدت زخمی شد. او را در آمبوالنس 
گذاشــتند، هر زمانی که درد زخم ها، او را اذیــت می کرد فقط ذکر مقدس »یا 

حسین)ع(«، »یامهدی)عج(« و »یا زهرا)س(« بود که به او آرامش می بخشید.
به اورژانس نرسیده، به شهادت رسید و روح از کالبد جسمش جدا شده و او 
نهمین الله پرپر روستای قره تپه شد. پیکر مطهرش بعد از تشییع جنازه بر دوش 
مردم در گلزار شهداء به خاک سپرده شد. فرزند دومش ابوالفضل نیز حدودا چهار 

ماه بعد از شهادت مهران متولد شد.«

آغاز سودای صعود به لیگ برتر

دیدار تازه واردها و مربیان باتجربه در هفته نخست لیگ دسته اول فوتبال
هجدهمین فصل از مســابقات لیگ دســته یک 
فوتبال ایران پس از کــش و قوس های فراوان از امروز 

آغاز می شود.
رقابت های این فصل لیگ دســته اول از امروز با برگزاری 
4 دیدار آغاز می شــود. در بازی های امروز اکســین البرز در 
ورزشــگاه انقالب کرج از فجرسپاسی شیراز پذیرایی می کند. 
شاهین شهرداری بوشهر با گل گهر سیرجان روبرو می شود تا 
شاهد تقابل محمود فکری و وینگو بگویچ باشیم. کارون اروند 
خرمشــهر نیز با هدایت اکبر میثاقیان میزبان شاگردان فرهاد 
کاظمی خواهد بود. مهدی پاشازاده و بادران نیز به مصاف بانی 

گستر می روند که امتیازش به شهر ارومیه انتقال یافته است.
اکسین البرز - فجرسپاسی

اکســین البرز و فجرسپاسی شیراز در هفته اول لیگ یک 
بــه مصاف هم می روند. هر دو تیم تغییراتی در کادرفنی خود 
داشتند. مجید صالح هدایت فجرسپاسی و فراز کمالوند هدایت 
اکسین البرز را برعهده دارد. تقابل این دو سرمربی باتجربه که 
ســابقه مربیگری در لیگ برتر را دارند بــه جذابیت های این 
بازی می افزاید. اکسین البرز در فصل نقل و انتقاالت توانست 
مرتضی اسدی، محمد ابراهیمی، سیدمحسن حسینی، فرزاد 
حاتمی، مجتبی شیری و حامد آقایی را به خدمت خود درآورد. 
همچنین علی امیری بازیکن فصل گذشته اکسین از این تیم 
جدا شد و به فجرسپاسی پیوست. شــیرازی ها هم توانستند 
مهدی کربالیی و محمدحسین کریم زاده را به خدمت بگیرند. 

شاهین شهرداری بوشهر - گل گهر سیرجان
 در دیگر دیدار هفته اول دو تیم شاهین بوشهر و گل گهر 
سیرجان در بوشــهر به مصاف هم می روند. شاهین بوشهر با 
قهرمانی مقتدرانه در لیگ دسته دوم توانست با هدایت مهدی 
پاشازاده به لیگ یک برســد. اما هدایت این تیم حاال به یک 
استقاللی دیگر یعنی محمود فکری سپرده شده که فصل قبل 
توانست نفت مسجدسلیمان را به لیگ برتر برساند. شهرداری 
بوشــهر قبل از شــروع لیگ امســال چندین بازی تدارکاتی 
انجام داده که مهم ترین آنها برابر اروند خرمشــهر و استقالل 
خوزستان بوده و این دو دیدار را با پیروزی پشت سر گذاشت. 
ســیرجانی ها در طول این تعطیالت بیــش از هر تیمی بازی 
تدارکاتی انجام داده اند. گل گهر با مس رفســنجان، قشقایی، 
فجرسپاسی، پارس جنوبی، آلومینیوم و پرسپولیس بازی کرده 
و از این شــش بازی یک برد و یک شکست و چهار تساوی به 

دست آورده است. 
بانی گستر ارومیه- بادران تهران

 بادران تهران و گســترش فــوالد درحالی به مصاف یک 
دیگر می روند که اصال قرار نبود که گســترش فوالد در لیگ 
یک حضور یابد. تیم ماشین ســازی تبریز با بانی گستر تبریز 
جابجا شــد، ماشین سازان به لیگ برتر و گسترشی ها به لیگ 
یک رفتند. بانی گستر همان ماشین سازی با همان کادرفنی و 
بازیکنان می باشد و تنها نامش به بانی گستر تغییر یافته است. 
البته امتیاز لیگ یکی بانی گستر به ارومیه منتقل شده است. 

بادران تهران در راه آماده ســازی چنــد دیدار تدارکاتی انجام 
داد و توانســت داماش گیالن را شکست دهد و برابر مقاومت 
تهران مغلوب شد.دو تیم بادران تهران و گسترش فوالد تبریز 
تاکنون هیچ دیداری نداشــته اند و این دیدار اولین دیدار این 
دوتیم در طول تاریخ می باشد. مهدی پاشازاده نشان داده است 
تیم هایی را روانه لیگ می کند که سخت می بازند. جالب است 
بدانید بادران تهران در فصل قبل عنوان بهترین خط حمله را 
بدســت آورد. این تیم کمترین تعــداد باخت را در فصل قبل 

داشته است.
اروند کارون خرمشهر- سرخپوشان پاکدشت

 اروند خرمشــهر در اولین بازی تاریخ خود در لیگ یک، 
میزبان تیم سرخپوشان پاکدشــت می باشد. دوتیم تازه لیگ 
یکی شــده اروند خرمشهر و سرخپوشان پاکدشت درحالی به 
مصاف یکدیگر می روند که اروند خرمشهر در لیگ دو توانست 
با محمد علوی خودی نشان دهد و پس از صعود به مرحله دوم 
لیگ دسته دوم توانســت با قهرمانی در لیگ دو به لیگ یک 
صعود کند. این درحالی اســت که پاکدشتی ها با خرید امتیاز 

تیم استقالل جنوب تهران لیگ یکی شدند.
سرخپوشان پاکدشــت با هدایت فرهاد کاظمی در لیگ 
یک حضور خواهد داشت. پاکدشتی ها در فصل نقل و انتقاالت 
از رقبا عقب نیفتادند و توانســتند امیرحســین فشــنگچی 
هافبک سابق پرســپولیس، یوســف بهزادی دروازبان موفق 
فصل گذشــته نفت مسجدسلیمان، مهرداد جماعتی و هادی 

شــکوری را به خدمت بگیرند. سرخپوشــان پاکدشت در راه 
آماده سازی تنها یک دیدار تدارکاتی انجام داده است و آن هم 
 با آلومینیوم اراک، که این دیدار با تســاوی بدون گل به پایان 

رسید.
امــا در مقابل اروندی ها تغییرات در کادرفنی داشــته اند. 
محمد علوی سرمربی موفق اروند رفت و جای خود را به اکبر 
میثاقیان داد. از شــاخص ترین بازیکنانی که به اروند پیوستند 

می توان به بهادر عبدی اشاره کرد. 
برنامه کامل دیدارهای هفته نخســت لیگ دسته اول به 

این شرح است:
شنبه ۲۰ مرداد ۱۳97

* ماشین سازی  تبریز....................... بادران تهران )ساعت1۸:1٥(
*اکسین البرز.................................... فجر سپاسی )ساعت19:3۰(
*شاهین شهرداری بوشهر.......گل گهر سیرجان )ساعت2۰:1٥(
* کارون اروند خرمشهر.... استقالل جنوب تهران)ساعت2۰:3۰(

یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳97
* مس کرمان.......................... شهرداری ماهشهر)ساعت٥۰:1۸(
* برق جدید شیراز..................... مس رفسنجان )ساعت19:1۰(
* آلومینیوم اراک....................... شهرداری تبریز )ساعت19:3۰(

دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳97
* نفت تهران........................................... سیاه جامگان )ساعت19(

سهشنبه ۲۳ مرداد ۱۳97
* خونه به خونه............................................. ملوان )ساعت19:3۰(

مهرزاد ورزشکار برتر ژوئیه 2۰۱8 در جهان
رأی گیری  مهلت  پایان  با 
کمیته  وب سایت  نظرسنجی 
بین المللی پارالمپیک، مرتضی 
مهــرزاد، بلندقامت تیم ملی 
کشورمان  نشســته  والیبال 
ماه  ورزشکار  برترین  عنوان 
ژوئیه جهان در سال ۲۰۱۸ را 

به خود اختصاص داد.
 کمیته بین المللی پارالمپیک 
علــت ایــن انتخــاب را نقــش 
تیم  موثر مرتضــی مهــرزاد در 
ملــی والیبال نشســته ایران در 

رقابت های قهرمانی جهان هلند در ماه ژوئیه عنوان کرد. تیم ملی مردان ایران اخیرا با 
قهرمانی در رقابت های جهانی والیبال نشسته 2۰1۸، مجوز مستقیم ورود به پارالمپیک 
2۰2۰ توکیو را کســب کرد. در این نظرســنجی مرتضی مهرزاد با اخذ ٦۰ آرا، عنوان 
برترین ورزشکار جهان را به خود اختصاص داد. همچنین در این رقابت، »کار آدنگان« 
دونــده ویلچری از بریتانیا، »دیده گروت« تنیس باز هلندی، »الیزابت گومس« پرتابگر 

نیزه از برزیل و »استفان اولسن« تنیس باز سوئدی نیز شرکت کردند.

تیم والیبال ایــران در دومین دیــدارش در جام 
کنفدراسیون ها برابر استرالیا به پیروزی رسید.

در دومین روز از رقابت های والیبال جام  کنفدراسیون ها که 
به میزبانی چین تایپه در حال برگزاری اســت تیم ملی والیبال 
ایران که با هدایت بهروز عطایی و با ترکیب تیم ملی جوانان در 
این مسابقات شرکت کرده است موفق شد در دومین دیدارش با 

نتیجه سه بر یک برابر استرالیا به پیروزی برسد.
والیبالیســت های ایران توانســتند ســت های بــازی را با 
امتیاز های 2٥-2۰، 2٥-22، 1۸-2٥، و 2٥-1٦ به سودشــان 
تمام کنند تا پس از پیروزی برابر میزبان در روز نخســت برای 
مدعیان خط و نشــان بکشــند.تیم والیبال جوانان به تازگی از 
رقابت های قهرمانی آسیا بازگشــته است که با توجه به کسب 
عنوان قهرمانی، جواز حضور در مسابقات جهانی را نیز به دست 
آورد. بهروز عطایی سرمربی تیم ایران پس از صدرنشینی ایران 

در مرحله مقدماتی جام کنفدراسیون والیبال آسیا اظهار داشت: 
شــناخت دقیقی از تیم استرالیا نداشــتیم زیرا پیش از این در 
این دوره از مســابقات بازی نکرده بود. البته فیلم بازی دوستانه 
اســترالیا و چین تایپه را آنالیز کرده بودیم و با همان اطالعات 
وارد زمین شدیم که ممکن بود کامل نباشد. عطایی گفت: تیم 
ما جوان است و تیم های جوان معموالً عملکرد سینوسی دارند 
زیرا بازیکنان از کسب امتیاز سیر می شوند و به روند بازی خود 
ادامه نمی دهند. در ست سوم هم شاید بازیکنان فکر می کردند 
به راحتی پیروز می شــوند.وی خاطرنشان کرد: در ست چهارم 
با تغییراتــی که ایجاد کردیــم، بازیکنان به خــود آمدند و با 
سرویس های خوب اجازه ندادند که اســترالیا برنامه های خود 
را اجرا کند.ســرمربی تیم ایران دربــاره بازی مرحله بعد گفت: 
بازیکنان نباید هیچ تیمی را دست کم بگیرند. مسابقات در رده 

بزرگساالن برگزار می شود و تجربه حریفان از ما بیشتر است.

دومین پیروزی والیبالیست های جوان مقابل استرالیا در جام کنفدراسیون ها 

علیرضا نصرآزادانی کاپیتان و مربی اسبق تیم  ملی 
با درخواســت فدراسیون تکواندوی  ایران  تکواندوی 
بلژیک به عنــوان مربی تا المپیک ۲۰۲۰ توکیو به کادر 

فنی این تیم اضافه شد.
علیرضا نصرآزادانی کاپیتان با اخالق و اسبق تیم ملی که 
24 مدال جهانی و آســیایی و همچنین مربیگری تیم ایران را 
در کارنامه خود دارد با درخواست فدراسیون تکواندوی بلژیک 
و به منظور آماده سازی اردونشــینان این کشور برای شرکت 
در رویدادهــای پیش رو تا المپیــک 2۰2۰ به عنوان مربی به 
کادرفنی این تیم اضافه شــد.نصرآزادانی پیش از این در کنار 
بیژن مقانلو و همچنین مهدی بی باک به عنوان مربی هدایت 

تیم ملی تکواندو ایران را بر عهده داشت.

نصر آزادانی 
مربی تکواندوی بلژیک شد

تالش یکی از ماموران یگان ویژه برای نجات دادن کودک خردسال از بین تماشاگران

روی ســکوها مــورد توجه 
همچون  بــود.  گرفته  قرار 
چند بازی قبلــی در اهواز، 
مصاف آبی های این شهر و 
تنش  با  تهران  پرسپولیس 
روی ســکوها آغاز و حتی 
بــازی چند بار به این دلیل 

متوقف شد.
خشــمگین  هواداران 
ســر  بر  عــالوه   اهــوازی 
دادن شــعارهایی علیه تیم 
مهمان، با پرتاب ســنگ به 
داخــل زمین و ســکوهای 
داشتند  سعی  پرسپولیسی 
پاســخ حواشــی به وجود 
آمــاده در فضای مجازی را 


