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اخبار
تقدیر رییسجمهور از بیرانوند

دروازهبان سرخها سفیر نماز شد
دروازهبان پرسپولیس به عنوان سفیر نماز
انتخاب شد.
به گزارش ایسنا ،علیرضا بیرانوند دروازهبان
تیم ملی و باشگاه پرسپولیس از سوی حسن
روحانی ،رییسجمهور در اجالس سراسری
نماز در استان سمنان مورد تقدیر قرار گرفت
و به عنوان سفیر نماز معرفی شد.
متن تقدیرنامه بیرانوند به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای علیرضا بیرانوند
با سالم و تهیت
زیباترین عبادت حق نماز است که ستون
دین و معراج مومن است .همه آنهایی که در
اقامه باشکوهتر نماز تالش میکنند بیتردید
در استحکام دین خداورند و عروج انسانها به
سوی خالق مهربان کوشیدهاند.
بدینوسیله از اهتمام ارزشمند جنابعالی
در ترویج فرهنگ نورانی نماز در آوردگاههای
ورزشی صمیمانه تقدیر و تشکر مینمایم.
امید است تالشها خالصانه شما مورد
پذیرش درگاه خداوند بزرگ قرار گیرد.
حسن روحانی
دروازهبان پرسپولیس درخشش زیادی در
این فصل داشته است و توانسته به قهرمانی
لیگ ایران و نایب قهرمانی آسیا برسد و در سه
دیدار ایران در جام جهانی  2018روسیه برای
تیم ملی به میدان رفت.

رکوردشکنی داوری آسیا
در جام ملتهای آسیا
برای اولین بار  ۶۰داور و کمک داور برای
قضاوت در جام ملتهای آسیا انتخاب شدند
که علیرضا فغانی ،محمدرضا سخندان و رضا
منصوری از ایران هم در بین آنها هستند.
به گزارش ایسنا و به نقل از  ،AFCبا افزایش
تعداد تیمهای جام ملتهای آسیا از  ۱۶به
 ۲۴تیم ،تعداد داورهای شرکت کننده در جام
ملتهای آسیا نیز به عدد  ۶۰رسیده تا در این
زمینه هم نوعی رکوردشکنی در جام ملتها را
شاهد باشیم.
داورهای این دوره از رقابتها از  ۱۹ملیت
مختلف از آسیا هستند که باالترین میزبان در
تاریخ جام ملتهاست .همچنین قرار است
چهار تیم ذخیره داوری هم برای این دوره از
رقابتها محسوب شود.
در این دوره از رقابتهای جام ملتهای
آسیا و از مرحله یک چهارم نهایی قرار است از
فناوری  VARنیز استفاده شود و داوران حاضر
در این رقابتها دورههایی برای استفاده از این
فناوری در جام ملتهای آسیا را سپری کردند.
علیرضا فغانی از ایران به همراه رضا منصوری
و محمدرضا سخندان تیم داوری هستند که در
این دوره از جام ملتها حاضر هستند .فغانی
فینال دوره قبل این دوره از رقابتها را در کشور
استرالیا سوت زد.

ملیپوش فوتسال بانوان در بین
نامزدهای بهترین بازیکن جهان
نام فاطمه اعتدادی در بین نامزدهای دریافت
جایزه برترین بازیکن فوتسال جهان اعالم شد.
به گزارش مهر ،طبق روال هرسال ،سایت
جهانی  Futsal Planetدر پایان سال میالدی
نامزدهای بهترین بازیکنان فوتسال جهان
را معرفی می کند .پس از اعالم نام فرزانه
توسلی در بین نامزدهای دریافت جایزه برترین
دروازهبان جهان ،این بار نام فاطمه اعتدادی
در بین نامزدهای دریافت برترین بازیکن جهان
دیده شد .حال فرزانه توسلی و فاطمه اعتدادی
دو بانوی فوتسالیست ایران در بین نامزدهای
دریافت جایزه برترین بازیکن جهان در سال
 ۲۰۱۸قرار گرفتهاند.

جهانورزش
خبر

خاطرات تلخ بنجامین ویلیامز داور جنجالی ایران

پلیس مراقب خانواده ام بود ،احساس امنیت نمی کردیم
به اعتقاد بسیاری ،اخراج پوالدی اشتباه بوده و
داور بسیار سختگیرانه با او برخورد کرد .پس از این
دیدار و حذف ایران از جام ملتها ،برخی هواداران
به شبکههای اجتماعی هجوم برده و نظرات تندی
علیه ویلیامز مطرح کردند که حواشی بسیاری را به
وجود آورد .حال ویلیامز پس از گذشت حدود 4
سال ،درباره آن دیدار و اتفاقاتش صحبتهای جالبی
مطرح کرد.
به گزارش ورزش سه،او گفت:من داور دیدار مرحله
یک چهارم نهایی ،در تقابل دو رقیب بزرگ یعنی
ایران و عراق بودم .از وقتی قرعه ها مشخص شد،
میدانستیم که احتمال برخورد این دو تیم وجود دارد
و همینطور شانس من برای قضاوت در این بازی .با
چنین پیش زمینه ای ،من با دو دستیارم یعنی متیو
کریم و پل سنترانگولو ،آنالیزهایمان را قبل از رقابتها
انجام دادیم و کارمان را شروع کردیم .از اینکه در
چنین بازی مهمی ،در کشورم و مقابل دوستان و
خانواده ام امتحان میشدم ،هیجان زده بودم.
وقتی ایران  0-1جلو بود ،پیش از پایان نیمه ،من به
یکی از بازیکنان آنها به خاطر شبیه سازی در محوطه
جریمه کارت زرد دادم .او میخواست من را متقاعد
کند که پنالتی بگیرم .من به سراغ او رفتم و گفتم که
هیچ خطایی انجام نشده و باید از زمین بلند شود .او
از دستور من سرپیچی کرد و روی زمین ماند و تاکید
داشت که خطا شده است .پس از کمی صحبت که
با آرامش انجام شد ،به او گفتم که خطایی نبوده و
باید از زمین بلند شود وگرنه به او کارت خواهم داد.
او به تعلل ادامه داد و کارت زرد را دریافت کرد .بعد
از اینکه به سمت مرکز زمین دویدم ،بازیکنان عراق به
من اشاره کردند که کارت زرد دوم او بوده است .چک
کردم و دیدم که او قبل تر کارت زرد گرفته بود .قوانین
بازی مشخص هستند و به او کارت قرمز را نشان
داده و اخراجش کردم .در چنین بازی بزرگی ،فاصله
بین کارت زرد و قرمز باعث ایجاد جنجال شد .اصال
خوب نبود ولی به خاطر رفتاری که او انجام داده بود،
تصمیم درستی بود .بازی دیوانه وار پیش رفت ،در
پایان  1-1شد و در وقت های تلف شد  3-3شد و عراق
در ضربات پنالتی به پیروزی رسید .یکی از سختترین
بازیهایی بود که در آن شرکت داشتم ولی وقتی زمین
را ترک میکردم ،مطمئن بودم تمام تصمیماتم درست
بوده است .ولی یک بار دیگر ،رسانههای استرالیایی به

آغاز و پایان علی کریمی با استقالل

بنجامین ویلیامز ،داور جنجالی استرالیایی ،سرانجام سکوتش را درباره دیدار ایران – عراق شکست .داور استرالیایی با اخراج مهرداد پوالدی در نیمه اول،
ایران را با مشکلی بزرگ روبرو کرد که سرانجام باعث شکست تیم ملی کشورمان در ضربات پنالتی شد.

یکی از سخت
ترینبازیهایی
بود که در
آن شرکت
داشتم ولی
وقتی زمین را
یکردم،
ترک م 
مطمئنبودم
تمامتصمیماتم
درست بوده
است
من حمله کردند و قضاوت من به نحو دیگری در دنیا
بازتاب یافت .خوشبختانه من هیچگاه در شبکههای
اجتماعی فعالیتی نداشته ام .هواداران ایرانی عصبانی
شده بودند و به صفحه فیس بوک یک شخص دیگر
که بن ویلیامز نام داشت ،حمله کرده بودند .من هیچ
کدام از نظرات را نخواندم ولی همسرم این کار را کرد.
او دیده بود که ما و فرزندمان تهدید به مرگ شده ایم.
همانطور که تصور میکنید ،همسرم دیگر از اینکه
شبها در خانه بماند ،احساس امنیت نمیکرد.
پلیس فدرال استرالیا ،داورها را تا پایان رقابتها به
دقت زیر نظر داشت .افسری که مراقب ما بود به
ما گفت که در امان هستیم ولی از نظر من ،مرزها
شکسته شده بود .رسانههای استرالیایی به این
موضوع دامن زده بودند و امنیت من و خانواده ام را

به خطر انداخته بودند .تمام تصمیماتی که به درستی
گرفته شده بود ،به خاطر آن تعلل زیر سوال رفته
بود .در حقیقت ،آن بازی آنقدر چالش های متفاوت
داشت که به یک منبع برای تدریس داوری در آسیا
تبدیل شده بود .متاسفانه در دوران حرفه ای من،
بارها شده بود که رسانه های استرالیایی برخورد خوبی
با من نداشتند .در حقیقت حتی تصمیم داشتم که
شکایتی علیه آنها مطرح کنم زیرا به نظرم اشتباهی
از سوی من رخ نداده بود و صحبتهای آنها علیه
من اشتباه بود .این مشکل را در خیلی از داورهای
دیگر هم دیدم .بهترین سرمایه برای داور ،اعتبار
است و وقتی این اعتبار خدشه دار شود ،توانایی
کنترل بازی برای داور دشوار خواهد شد .میدانم که
من داوری بودم که پای تصمیماتش ایستاد و مردم

این را دوست نداشتند .اگر من خارج از استرالیا انقدر
موفقیت کسب نمیکردم ،شاید صحبتهای رسانه
ها برایم قابل درک بود ولی من موفقیتهای بین
المللی زیادی کسب کرده ام .با کمک تیمم ،توانستم
به جمع  10داور برتر جهان برسم و بهترین داور
آسیا انتخاب شدم .در رقابت های فیفا ،در المپیک
و حتی در جام باشگاههای آسیا سوت زدم .در آن
زمان این موضوع خیلی ذهنم را درگیر نکرده بود .از
وقتی داوری را کنار گذاشتم به آن فکر میکنم و به
دستاوردهایی که تا به حال داشته ام افتخار میکنم.
یک چیز هست که هیچگاه شانس انجامش به من
داده نشد و آن ،مربیگری در فینال لیگ استرالیا بود.
البته که من هیچگاه تجربه بینالمللیام را با چنین
چیزی عوض نخواهم کرد!

از درخشش جادوگر در فینال تا آخرین بازی در آزادی

تقابل علی کریمی با استقالل تهران به جذابیتهای بازی روز
جمعه سپیدرود رشت و استقالل تهران افزوده است.
به گزارش وبسایت نود ،در یک بازی از هفتهی پایانی نیم فصل
اول رقابتهای لیگ برتر روز جمعه سپیدرود رشت پذیرای استقالل
تهران است .دو تیم در حالی به مصاف هم میروند که استقالل با
دو بردی که در بازیهای گذشتهی خود بدست آورده در این بازی به
دنبال این است که اختالف خود را با صدر جدول رده بندی کمتر کند.
سپیدرود هم که در ابتدای لیگ شرایط خوبی نداشت و قعرنشین
جدول رده بندی بود ،با آمدن علی کریمی به این تیم وضعیتش بهتر
شده و با یک پله صعود در ردهی پانزدهم جدول رده بندی قرار دارد.
حضور علی کریمی روی نیمکت سپیدرود به جذابیتها این بازی
افزوده است .در فوتبال ایران نام علی کریمی از بازی مقابل استقالل
بود که بر سر زبانها افتاد .در فینال جام رمضان سال  1377بود که
تیم فوتسال استقالل تهران به مصاف فتح رفت .در سالن آزادی جای
سوزن انداختن نبود و حدود  12هزار نفر برای حمایت از استقالل
به سالن آمده بودند .درخشش کریمی در آن بازی باعث شد تا
استقالل مقابل هواداران خود نتواند از سد فتح بگذرد و قهرمانی را از
دست دهد .بعد از آن بازی بود که کریمی مورد توجه امیر عابدینی
مدیرعامل وقت پرسپولیس قرار گرفت و راهی این تیم شد .به بهانهی
تقابل علی کریمی و استقالل ،روزهای تلخ و شیرین کاپیتان اسبق
تیم ملی با باشگاه استقالل را مرور کردهایم.
دو گل در دربی
بدون شک یکی از حساسترین گلهای تاریخ باشگاه پرسپولیس
در دربی را علی کریمی به ثمر رسانده است .در فصل  78-79مهدی
هاشمینسب از باشگاه پرسپولیس به استقالل تهران رفته بود .بازی
اولی که هاشمینسب برای استقاللیها مقابل پرسپولیس به زمین
رفت ،موفق شد در دقیقه  85گل دوم این تیم را به ثمر برساند و
استقالل را با نتیجهی  2بر یک از پرسپولیس پیش بیندازد .با وجود

اینکه پرسپولیسیها دربی جنجالی را  2بر یک باخته بودند اما علی
کریمی موفق شد در دقایق پایانی ،بازی را به تساوی بکشاند تا
استقاللیها با گلزنی هاشمینسب که آن روزها بازیکنی منفور نزد
هواداران پرسپولیس بود ،نتوانند در دربی به پیروزی برسند.
یکی دیگر از گلهای حساسی که علی کریمی به استقالل زد
باز هم در دربی بوده است .در هفتهی نهم لیگ هشتم شاگردان
امیر قلعهنویی در تیم استقالل تهران با یک گل از شاگردان افشین
قطبی در تیم پرسپولیس پیش بودند که علی کریمی در دقیقه 87
بازی ،روی پاسی که با ضربهی سر کریم باقری به او داد ،موفق شد
با ضربهی سر دروازهی استقالل تهران را باز کند تا پرسپولیسیها
شکست در دربی را با تساوی عوض کنند.
از اشتباه کریمی تا برد رویایی
یکی از رویاییترین بردهای زندگی علی کریمی به عنوان بازیکن به
دربی بزرگ تهران در لیگ یازدهم برمیگردد .در دربی برگشت آن
فصل شاگردان پرویز مظلومی در تیم استقالل در حالی به مصاف
شاگردان مصطفی دنیزلی در تیم پرسپولیس رفتند که استقاللیها 4
بازی پشت سر هم از سد پرسپولیس گذشته بودند و پرسپولیسیها
به دنبال توقف روند بردهای استقالل در آن بازی بودند .بازی را
استقاللیها بهتری شروع کردند و در همان نیمهی اول روی اشتباه
علی کریمی موفق شدند توسط میالد میداوودی دروازهی پرسپولیس
را باز کنند .در نیمه دوم باز هم استقاللیها موفق شدند دروازهی
پرسپولیس را باز کنند تا با پیروزی دو بر صفر در آستانهی بدست
آوردن پنجمین برد پیاپی خود مقابل رقیب سنتی خودشان قرار
بگیرند .پرسپولیسیها در ادامهی بازی با اخراج مهرداد اوالدی  10نفره
هم شدند ولی با این وجود ایمون زاید که به عنوان بازیکن تعویضی
به زمین آمد در کمتر از  15دقیقه مقابل استقالل هتتریک کرد تا
پرسپولیسیها باخت  2بر صفر را با پیروزی  3بر  2عوض کنند و شبی
رویایی برای آنها رقم بخورد.

آخرین بازی جادوگر در شب تلخ استقاللیها
علی کریمی در لیگ سیزدهم به باشگاه تراکتورسازی تبریز
پیوست .آنها در هفتهی پایانی رقابتها باید در ورزشگاه آزادی
به مصاف استقالل تهران میرفتند .استقاللیها وقتی به بازی
با تراکتورسازی در هفتهی پایانی رسیدند ،در کنار  ۳تیم فوالد
خوزستان ،پرسپولیس و نفت تهران شانس قهرمانی در لیگ
برتر را داشتند .آنها اگر از سد تراکتورسازی میگذشتند ،حداقل
سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را بدست میآوردند .بازی
اما آنطور که شاگردان امیر قلعهنویی در تیم استقالل میخواستند
پیش نرفت و تراکتورسازی تبریز بود که با نتیجهی  ۳بر یک موفق
شد میزبان خود را در ورزشگاه آزادی تهران شکست دهد .کریمی
در آن بازی پاس گل اول تراکتورسازی را به فرشاد احمدزاده داد.
استقاللیها با آن باخت تلخ در آزادی ،سهمیه حضور در لیگ
قهرمانان آسیا را از دست دادند و بعد از تیمهای فوالد خوزستان،
پرسپولیس ،سپاهان و نفت تهران در لیگ برتر هم پنجم شدند.
آن بازی دو تیم تراکتورسازی و استقالل در ورزشگاه آزادی ،آخرین
بازی علی کریمی ستاره و کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان
بود.
شکست سنگین سپیدرود در روز تشویق جادوگر
علی کریمی به عنوان سرمربی یکبار مقابل وینفرد شفر و استقالل
تهران قرار گرفته است .آن بازی به هفتهی بیست و سوم فصل
گذشته برمیگردد که شاگردان شفر موفق شدند با  3گل از سد
شاگردان علی کریمی در تیم سپیدرود رشت بگذرند .با وجود شکست
سپیدرود در آن بازی و اینکه علی کریمی در تیم رقیب استقالل،
پرسپولیس سالها بازی کرده بود ،هواداران استقالل بارها او را
تشویق کردند که از نکات جالب آن بازی بود .آن بازی یکبار دیگر
نشان داد که علی کریمی نه تنها در بین هواداران پرسپولیس بلکه در
بین هواداران استقالل هم چهرهی محبوبی است.

برانکو :موافق شکایت از داورم

مودریچ بهترین است
مثل همه بازیکنانم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از این که
تیمش قبل از بازی برابر سپاهان ،ذوبآهن را
شکست داده خوشحال است .او بار دیگر تاکید
کرد که برایش روشن است که نمیخواهند
پرسپولیس قهرمان شود
به گزارش ایسنا ،برانکو ایوانکوویچ ،سرمربی
تیم فوتبال پرسپولیس اظهار کرد :برد خیلی
مهمی برابر ذوبآهن به دست آوردیم؛ البته
همه بردها مهم هستند و با همین بردهاست که
اعتماد به نفس افزایش پیدا میکند .البته ذوب
آهن جایگاهش ربطی به تیمش ندارد و آنها تیم
خوبی هستند .مطمئن هستم که منصوریان در
دورهای که پیشرو دارد تیم را باال میآورد .در
بازی دیروز هم میزان پیشرفتشان مشخص بود.
ذوبآهن همیشه برای ما حریف سر سختی بوده
است .قبل از داربی با سپاهان برد بسیار مهمی
بود .واضح است که بازیکنان مقداری خستگی
دارند .او ادامه داد :به بازیکنانم تبریک میگویم.
آنها هر  ۴،۵روز یک بازی برگزار کردهاند .بعد
از فینال لیگ قهرمانان آسیا  ۴بازی کرده ایم که
 ۳بازی را با برد و یک بازی را با تساوی پشت
سر گذاشتیم .این خیلی سخت است .بازیکنان
از لحاظ فیزیکی و ذهنی تخلیه شده بودند .دو
بازی دیگر تا پایان نیم فصل داریم .برانکو در مورد
بازی با سپاهان هم بیان کرد :نمیتوان گفت این
اصلیترین بازی ماست ولی داربی بزرگی خواهد
بود .بازی با استقالل بزرگترین داربی ما است.
با تراکتورسازی بازی میکنیم و سومین داربی
هم بازی برابر سپاهان است .قطعا بازی بسیار
مهمی است اما بعد از این بازی  ۱۶بازی دیگر
خواهیم داشت .سرمربی پرسپولیس در خصوص
صحبتهایش مبنی بر وجود اراده ای برای قهرمان
نشدن پرسپولیس ،گفت :من تمام اتفاقاتی را
که میافتد میبینیم که کار را به حداکثر سختی
میرسانند که ما قهرمان نشویم .تا آنجایی که ما
را مجبور میکنند در روزهای فیفادی بازی کنیم و
بقیه موارد .ما از اینکه هر  ۴،۵روز یک بار بازی
میکنیم ناراحت نیستیم .این شرایطی است که
به وجود آمده و ما در لیگ قهرمانان آسیا بودیم.
این مشکل ما است اما واقعیت این است که در
شرایط سختتری نسبت به دیگر تیمها برای ما
بازی میگذارند .او در مورد شکایت پرسپولیس از
داوری هم بیان کرد :من موافق این شکایت هستم
چون از حد و مرزها گذشتهاند .ما فقط احترام
و بازی جوانمردانه میخواهیم .از کسی کمکی
نمیخواهیم اما میبینید که با ما چه کار میکنند.
برانکو که در کرواسی مربی لوکا مودریچ بوده
است درباره کسب توپ طالی توسط شاگردش
هم گفت :خیلی خوشحال هستم و افتخار میکنم
که به عنوان مربی سابقش در بخشی از زندگی
ورزشاش تاثیر گذار بودهام .به عنوان یک کروات
خیلی خوشحال هستم و افتخار می کنم .این برای
فوتبال خیلی مهم است که اینچنین بازیکنانی
چنین عناوینی به دست میآوردند .عناوینی که
نه اینیستا و نه ژاوی که یک زمانی میتوانستند
برنده توپ طال باشند اما به آن نرسیدند .از همه
مهمتر این است که در  ۳جایزه برترینها مودریچ
کاندید بوده است .چیزی که برای بازیکنان مهم
است کار و تالش زیاد و یک زندگی  ۲۴ساعته با
فوتبال است .مودریچ در سی و دو سالگی به توپ
طال رسید .بدون تبلیغات و فقط با تالشی که در
زمین انجام داده است .باالتر از رونالدو و مسی.
آنها طاقت این را نداشتند که ببینند یکی به
جز خودشان این عنوان را به دست آورده است.
انگار فوتبال دنیا دور آنها میچرخد .سرمربی
تیم فوتبال پرسپولیس در مورد بشار رسن که
بهترین بازیکن عراق شده است هم گفت :خیلی
به بازیکنانم افتخار میکنم .بازیکنان من بهترین
هستند .مودریچ در دنیا بهترین است .بشار در
عراق ،سید جالل در ایران و بیرانوند تقریبا در
آسیا .خیلی به بازیکنانم افتخار میکنم .افتخار
میکنم که با آنها کار میکنم .او در مورد برنامه
تیمش در نیم فصل هم در اظهار نظری جالب
گفت :تعطیل ،تعطیل و تعطیل.

انصاری فرد :به لیگ برتر صعود میکنیم

درخواست باشگاه سپاهان برای بازی با پرسپولیس رد شد

سفر کاراته کاهای ایران به چین با هزینه شخصی

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران از شرایط خود در ناتینگهام و نقش هواداران این
تیم در مسیر صعود به لیگ برتر سخن گفت.
به گزارش ایسنا و به نقل از ناتینگهام پست ،کریم انصاریفرد ،مهاجم
ایرانی که مدتی بازیکن آزاد بود ،در نهایت راهی تیم ناتینگهام شد و زیر
نظر آیتور کارانکا بازی میکند.
انصاریفرد درباره بازی در ناتینگهام در لیگ دسته یک گفت :اینجا
در انگلیس بازیها خیلی فشرده است .این چیزی است که من خیلی
دوست دارم و با مثال یونان فرق میکند که هفتهای یک بازی انجام میشود،
مگر تیم شما در لیگ قهرمانان یا لیگ اروپا باشد .انصاریفرد که پیشینه بازی
در لیگهای یونان ،اسپانیا و ایران را نیز در کارنامه دارد درباره مقایسه این لیگها گفت :خیلی
سخت است که بتوان این لیگها را مقایسه کرد .رقابت در لیگ دسته یک انگلیس بسیار سخت
است چون در هر هفته دو بار بازی میکنید و زمان کمی دارید تا به خودتان بیایید .هر بازی مثل
یک جنگ واقعی است .ما باید بتوانیم از بازیهای خانگی خودمان به خوبی استفاده کنیم و ۳
امتیازهای خانگی را به دست بیاوریم و هوادارانمان را خوشحال کنیم .مهمترین موضوع همین
است که بتوانیم هوادارانمان را خوشحال کنیم .او در ادامه صحبت های خود گفت :فوتبال برای
هواداران است و جو فوتبالی اینجا با بقیه جاها فرق میکند .اینجا حمایت خیلی خوبی از ما
میشود و امیدوارم این حمایتها ادامه داشته باشد تا بتوانیم به لیگ برتر صعود کنیم .ما به کمک
هوادارانمان نیاز داریم تا بتوانیم  ۳امتیازها را به دست بیاوریم و مسیر صعود خودمان را به لیگ
برتر هموار کنیم .ناتینگهام فارست باید شنبه در لیگ دسته یک انگلیس برابر پرستون دیدار کند.

شرکت توسعه و تجهیز با استفاده از ظرفیت طبقه دوم ورزشگاه نقش جهان در
بازی سپاهان و پرسپولیس مخالفت کرد.
به گزارش مهر ،بعد از بازی سپاهان اصفهان با پدیده در لیگ برتر و
استقبال تماشاگران سپاهان با حضور در ورزشگاه نقش جهان بود که
مسئوالن این تیم اصفهانی به این فکر افتادند برای بازی حساس با
پرسپولیس ،از ظرفیت طبقه دوم این ورزشگاه هم استفاده کنند.
مشکل اصلی در طبقه دوم ورزشگاه ،باقی ماندن بخش  ۱۰درصدی
برای مقاوم سازی این طبقه است که هنوز کامل نشده است .با این حال
مدیران باشگاه سپاهان در نامه ای به مسئوالن شرکت توسعه و تجهیز درخواست
کردند به جز این بخش  ۱۰درصدی ،اجازه استفاده از سایر بخش های طبقه دوم را به سپاهان
بدهند.
بعد از این درخواست ،شرکت توسعه کارشناسان خود را به اصفهان فرستاد و بعد از بررسی
ظرفیت های ورزشگاه و بخش باقیمانده برای مقاوم سازی ،مجوز استفاده از طبقه دوم برای بازی
حساس پرسپولیس و سپاهان صادر نشد.
مسعود تابش مدیرعامل باشگاه سپاهان با اعالم این خبر به خبرنگار مهر ،گفت :کارشناسان
شرکت توسعه اعالم کردند بهتر است از طبقه دوم استفاده نشود تا  ۱۰درصد باقیمانده هم تکمیل
شود.
به این ترتیب حداکثر ظرفیت ورزشگاه نقش جهان برای بازی سپاهان و پرسپولیس که یکشنبه
هفته آینده برگزار می شود ۳۸ ،هزار تماشاگری است که می توانند در طبقه اول مستقر شوند.

کاراته کاهای ایران برای حضور در لیگ جهانی «شانگهای» با هزینه شخصی راهی
چین شدند.
به گزارش ایرنا؛ کاراته نخستین حضور خود را در بازی های المپیک 2020
توکیو تجربه خواهد کرد و بر همین اساس ،ورزشکاران این رشته باید در
مسابقات متعدد شرکت کنند تا امتیازات الزم را برای رسیدن به سهمیه
بزرگترین رویداد ورزشی جهان کسب کنند .با این حال ،مسئوالن فدراسیون
که این روزها تمام فکر و توان خود را به ماندن در مدیریت این رشته معطوف
کرده اند ،توجه چندانی به شرایط تیم ملی ندارند .چهارمین مرحله سری «آ»
لیگ جهانی کاراته از روز جمعه هفته جاری به مدت سه روز به میزبانی چین و در
شهر شانگهای آغاز می شود که تیم ملی ایران در آن حضور نخواهد داشت« .امیر مهدی زاده»« ،ذبیحاله
پورشیب» و «هامون درفشی پور» سه ملی پوش کاراته ایران در مسابقات جهانی اسپانیا به همراه
«حسین سمندر» ملی پوش سابق کشورمان با هزینه شخصی راهی چین شده اند تا در این رویداد به
میدان رفته و امتیازات الزم را برای بهبود شرایط خود در رنکینگ المپیکی ،کسب کنند .تیم ایران در حالی
به این رویداد اعزام نشد که چند روز قبل «ژاله فرامرزیان» معاون توسعه منابع مالی وزارت ورزش و
جوانان اعالم کرد ،فدراسیون کاراته  100درصد اعتبارات خود را دریافت کرده است .امید است مسئوالن
این فدراسیون المپیکی به جای قدرت نمایی شخصی و یارکشی در کاراته نگاه خود را معطوف تیم ملی
کنند ،چرا که موفقیت های تیم ملی کاراته ایران در بخش مردان بود که در  2سال اخیر ،کاراته را به
رشته ای موفق در عرصه بین المللی تبدیل کرده است .بالتکلیفی در ریاست این فدراسیون و تالش دیگر
مسئوالن برای انتخاب شدن به عنوان سرپرست و حفظ قدرت ،اکنون تیم ملی را به انزواء برده است.

