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ضریب  ۷٫۶قهرمانی را از تراکتورسازی گرفت؟

خبر بد برای ورزش ایران

فروزان در تاریکی شایعه

حذف کاراته
از بازیهای آسیایی ۲۰۲۲
 به دنبال حــذف کاراته از بازیهــای المپیک
 ۲۰۲۴پاریــس ،ایــن رشــته در فهرســت اولیه از
بازیهــای آســیایی  ۲۰۲۲چین نیز کنار گذاشــته
شــد .ســتاد برگــزاری بازیهای آســیایی ۲۰۲۲
هانگژو چین فهرســت ابتدایی رشــتههای حاضر
در ایــن رقابتها را منتشــر کرد کــه در میان آنها
نامــی از کاراته به چشــم نمیخورد.ورزشهای
آبی )شیرجه -شنا-شــنای موزون-واترپلو( –تیر
و کمان-دوومیدانــی -بدمینتــون -بســکتبال-
شــطرنج -بوکــس -قایقرانــی )کانــو ،رویینگ،
بادبانی(  -کریکت -دوچرخهسواری -سوارکاری-
شمشیربازی -فوتبال -گلف-هاکی -ژیمناستیک-
هندبــال -جــودو -کبــدی -هنرهــای رزمــی
)جوجیتســو -کوراش -ووشــو( ،پنجگانه مدرن-
روالســپورت-راگبی -ســپک تاکرا-تیرانــدازی-
اســکواش-تنیس روی میز-تکوانــدو -تنیــس-
سهگانه -والیبال ساحلی و ســالنی-وزنهبرداری
و کشتی رشتههایی هســتند که در اعالم اولیه در
بازیهای آســیایی  ۲۰۲۲حضور دارند .قرار است
در جلساتی که در آینده برگزار میشود ،تصمیمات
نهایی برای رشتههای حاضر در این رویداد گرفته
شــود و به احتمال فراوان شــاهد تغییــر در این
فهرست و افزایش رشــتههای دیگر خواهیم بود.
حذف کاراته از بازیهای آســیایی به عنوان یکی
از رشــتههای مدالآور ایران در ادوار این رقابتها
میتواند خبر ناخوشایندی برای ورزش ایران باشد.
پیــش از این کاراتــه از بازیهــای المپیک ۲۰۲۴
پاریس نیز کنار گذاشــته شــد و به نظر میرســد
مهمتریــن دلیل کنار گذاشتهشــدن این رشــته از
بازیهای آســیایی نیز همین موضوع باشد .کاراته
برای نخستین بار در بازیهای المپیک  ۲۰۲۰توکیو
حضور خواهد داشت.

جدال شانهبهشانه منچسترسیتی
و لیورپول
 منچسترسیتی و لیورپول همچنان شانهبهشانه
یکدیگر پیش میروند.به گزارش وبســایت نود،
جــدال نفسگیــر لیورپــول و منچسترســیتی در
فاصله پنــج هفته مانده به پایــان لیگ همچنان
ادامــه دارد و هیچیــک هنوز قدمــی رو به عقب
نگذاشــته اســت .فعال لیورپول با دو امتیاز برتری
نســبت به سیتی صدرنشین اســت ،ولی آنها یک
بازی بیشتر به نســبت سیتی انجام دادهاند.هر دو
تیم عالوهبر جدال ســخت و فشردهشــان در لیگ
برتــر ،درگیر لیگ قهرمانان هم هســتند و در میان
هفته نیز باید در مسابقات اروپایی به میدان بروند،
اما در آستانه شــروع بازیهای هفته سیوچهارم
و همینطــور بازیهای برگشــت دور یکچهارم
نهایی لیگ قهرمانان ،کدامیک از این دو سرحالتر
و بانشــاطتر از دیگری اســت و میتواند از انرژی
بیشــتر خود بهــره کامل را ببرد؟ منچسترســیتی
در ایــن هفته در روز یکشــنبه در لندن به مصاف
کریســتالپاالس میرود .در آن سمت لیورپول در
جدال حساســی به مصاف چلسی خواهد رفت.
هرچند روی کاغذ بازی ســیتی به مراتب آسانتر
به نظر میرســد ،ولی یادمان نــرود که پاالس در
دور رفت توانســت ســیتی را شکســت دهد و در
خانه نیز تیمی خطرناک اســت .در آن سمت هم
لیورپول مقابل چلسی رقابت خواهد کرد که برای
حضور در جمع چهار تیم برتر لیگ ،رقابت سختی
با تاتنهام ،آرسنال و یونایتد دارد.
تیم پپ که به دنبال فتح چهارگانه است ،تا به
حال توانســته در جام اتحادیه به قهرمانی برسد،
به فینال جام حذفی رســیده ،ولی در گام نخست
لیگ قهرمانان در دور یکچهارم نهایی شکســت
خورده اســت .آنها روز چهارشــنبه هفته بعد در
بازی برگشــت مقابل اســپرز به میدان میروند تا
شکســت یک بر صفــر بازی رفــت را جبران کنند
و یک گام دیگر برای رســیدن به فتــح چهارگانه
بردارنــد .لیورپول در تالش اســت تا به  ۲۹ســال
ناکامی در لیگ پایان دهد و باالخره قهرمان شود.
آنها روز سهشــنبه در بازی رفت از لیگ قهرمانان،
موفق شــدند  ۲بر صفر پورتو را شکســت دهند تا
گامی بلند بــرای صعود بردارنــد .در برنامه پنج
هفته پایانی لیورپــول در لیگ برتر ،میتوان گفت
بازی با چلســی سختترین مســابقه است .آنها
تا پایــان فصل با کاردیــف ،هادرزفیلــد ،وولوز و
نیوکاسل بازی دارند.
اما بد نیســت نگاهی به وضعیت کلی دو تیم
تا به اینجا بیندازیم .ســیتی تیم بهتری به نســبت
لیورپــول در امر گلزنی بوده اســت و تفاضل گل
بهتری هــم دارد .یاران پــپ در  ۳۲بازی  ۸۳گل
زدهانــد و تیم کلوپ در  ۳۳بــازی  ۷۵گل به ثمر
رســانده است .شــوتهای درون چارچوب سیتی
 ۲۲۴در مقابل  ۱۹۷شوت لیورپول است.
لیورپــول تــا بــه اینجــا  ۲۰گل خــورده و ۱۷
کلینشیت داشته است .منسیتی  ۲۱گل خورده و
 ۱۶کلینشیت داشته است .منچسترسیتی در لیگ
فعال بهترین فرم را دارد .آنها در هشــت مســابقه
قبلیشان پیروز شــدهاند .تیم پپ بعد از شکست
 ۲بــر یک مقابــل نیوکاســل ،هیچ امتیــازی را از
دست نداده است .در آن سمت لیورپول در چهار
بازی قبلی خود پیروز شــده است و آخرینبار پنج
مسابقه قبل در اورتون متوقف شد.

شــرق :در روزهایی که فوتبال ایران به اوج حساسیت خود رســیده ،شکست یکی از
مدعیان قهرمانــی در این دوره از رقابتهای لیگ تبعات بســیاری بههمراه داشــته
است .در غیاب »برنامه نود« اتفاقات عجیبوغریب آنقدر رخ میدهد که رسانههای
تصویری نیز ممکن است از پوشش آن عقب بیفتند .آخرین اتفاق عجیب فوتبال ایران
شکست تراکتورسازی مدعی کســب عنوان قهرمانی در این فصل با حساب سه بر یک
مقابل سپیدرود قعرنشین در رشت بود .این شکست که با اشتباه مسلم محسن فروزان،
سنگربان تراکتورســازی رقم خورد ،حواشی عجیبی در پی داشــت؛ از شایعه تبانی و
مشارکت در سایتهای شــرطبندی تا کنارگذاشتهشدن فروزان توسط مالک این تیم.
در واقع پیش از این مســابقه ،هواداران تراکتورسازی امید بســیار زیادی داشتند تا با
پیروزی مقابل یکی از تیمهای قعرنشین ،همچنان پابهپای سایر مدعیان در کسب عنوان
قهرمانی پیش بروند؛ اما اشــتباه مرگبار محسن فروزان در دقیقه سه که یک پاس گل
ساده به مهاجم سپیدرود تقدیم کرد ،تمام آمال و آرزوهای نماینده تبریز را برای اولین
افتخار بزرگ در لیگ برتر از بین برد .در ادامه مســعود شجاعی کار را به تساوی کشاند؛
اما دریافت دو گل دیگر که دســت بر قضا هر دو عجیبتر از دیگری بودند ،انگشــت
اتهام را به ســمت فروزان برد تا »شایعه« تبانی )بخوانید شرکت در شرطبندی( بهطور
وســیعی در فضای مجازی مطرح شود .بعد از ســوت داور ،کنارگذاشتهشدن محسن
فروزان توسط مالک این تیم یعنی محمدرضا زنوزی ،شایعه تأیید حضور در شرطبندی
را بیش از پیش تقویت کرد .فروزان که متولد شهر رشت است و سابقه پوشیدن پیراهن
دروازهبانی تیمهای شهرداری خمام و داماش گیالن را دارد ،پیش از این مسابقه موفق
به بستهنگهداشتن دروازه خود در هفت مسابقه ) در مجموع  ۶۵۰دقیقه( شده بود و اگر
در دو مســابقه دیگر این رکورد را تمدید میکرد ،میتوانست رکورد لیگ برتر را جابهجا
کند که یکباره با اشتباهات عجیبش کارنامه خوبش در این فصل را خراب کرد.
شایعهتبانیازکجانشئتگرفت؟
محسن فروزان یک خرداد  ۱۳۹۶توسط کمیته اخالق سه ماه از حضور در میادین فوتبال
محروم شد .شایعه شد که این بازیکن بهدلیل حجاب همسرش و عکسهای نامناسب در
فضای مجازی باید این محرومیت را تحمل کند .موج حمایتی از این دروازهبان در فضای
مجازی به راه افتاد و با اعتراض فروزان و پیگیری وکیلش ســرانجام کمیته اخالق این
محرومیت را کاهش داد تا دروازهبان سابق صبای قم بار دیگر بهعنوان دروازهبان تیمش
حضور پیدا کند .شــش ماه پس از این اتفاق و در  ۲۶آذر ،عبداﷲ سمامی ،نایبرئیس
کمیته اخالق با حضور روی خط برنامه »نود« در گفتوگو با عادل فردوســیپور پرده از
محرومیت یکی از فوتبالیســتها برداشت و بدون اشاره به نام بازیکنی گفت» :یکی از
بازیکنان لیگ برتر را قبال بهخاطر حضور همسر ایشان در سایتهای شرطبندی محروم
کردیم ،اما در رســانهها اینطور عنوان شد که محرومیت این بازیکن بهدلیل بدحجابی
همسرش بوده اســت که بههیچعنوان صحت ندارد« .چنین افشاگری کمسابقهای از
نایبرئیس کمیته اخالق شــایعات زیادی را به وجود آورد که تا این لحظه پاسخی به
آن داده نشده است ،اما بعد از شکســت تراکتورسازی در رشت مقابل سپیدرودیها،
سمامی بار دیگر درباره استناد هواداران این تیم به مصاحبه او با برنامه نود ،به باشگاه
خبرنگاران جوان گفت» :من در آن برنامه هیچ اسمی از بازیکنی نیاوردم که با استناد به
صحبت من بخواهند فردی را متهم کنند و مطمئن باشــید اگر گزارشی پیرامون تبانی یا
شــرطبندی به دست ما برسد ،در اسرع وقت آن را بررسی خواهیم کرد«.محمد تقوی،

تیم ملی هاکی ســالنی بانــوان ایران پیش از این
تجربه حضور در ســه دوره پیکارهای آســیایی را در
کارنامه دارد که موفق به کسب عنوانی نشده است.
بازیکنان این تیم ،بعد از ســالها دوری از میدانهای
مهــم ،این روزها تمریناتشــان را باانگیزه انجام داده
و حرف از کســب مقام و مدال در رقابتهای تایلند
میزنند .اتفاق درخور توجه درباره تشکیل تیم ملی
جدید هاکی ســالنی زنان ،برگزاری اردوهای آنها در
تهران است .به گفته مسئوالن این تیم ،با وجود اینکه
اکثــر اردوهای تیمهای ملی رشــتههای مختلف در
پایتخت برگزار میشــود ،اما تهران در یک دهه اخیر
تمایلی برای برگزاری اردوهای زنان هاکی نداشــته
اســت .تهران بعد از  ۱۲ســال میزبان اردوهای این
بانوان شده است .به گفته شهال گشتاسبی ،سرپرست
تیم ملی ،حمایتهای بهــرام قدیمی ،رئیس جدید
فدراسیون هاکی ،باعث شــده اردوی زنان در تهران
برگزار شــود و تمهیدات الزم برای اعــزام آنها بعد
از ســالها در مسابقات آســیایی در نظر گرفته شود.
او دراینباره به »شرق« میگوید» :درست است چند
سالی اســت که نتوانستهایم در مســابقات آسیایی
شــرکت کنیم ،اما در این مدت تیمهای ملی خانمها
برقرار بوده و در چند تورنمنت بینالمللی در مالزی،
سنگاپور و ارمنستان شــرکت کردهاند .از میدان دور

توقع دارم تیم فوتبال امید بعد از
سالها به المپیک راه پیدا کند

سرمربی سابق این تیم که نتایج قابل قبولی با این تیم گرفت،
سعی کرد اشتباه فروزان را گردن بگیرد .پیشکسوت استقالل
درباره گلهایی که این دروازهبان مقابل سپیدرود دریافت
کرد ،در صفحه اینســتاگرام خود نوشت» :فروزان یکی
از معدود دروازهبانهایی اســت کــه در بازی با توپ
مهارت دارد و در تمامی مدتی کــه با او کار میکردم به
او اجازه میدادم تحت هر شــرایطی فقط پاس بدهد و
اگر اشــتباهی نیز رخ داد ،تمامی مسئولیت آن را قبول
میکردم .فــروزان کاری را کرد که من در آن زمان از او
میخواستم و اگر اشــتباهی هم کرد بهدلیل تفکری بود
که من میخواستم در تراکتورســازی آن را نهادینه کنم.
بازیسازی از خط دفاعی اصل اول مربیگریام بود و
در این شرایط فروزان مقصر نیست .تغییرات مربیان،
بازیکن را سردرگم میکند و فروزان تنها کاری را کرد که
من از او میخواستم«.
هواداران تراکتورســازی اما با قاطعیت از حضور این
دروازهبان در بنگاههای شــرطبندی بهدلیل فعالیت
همسرش در اینگونه سایتها حرف میزنند و با استناد
به چند ســایت شرطبندی که شــانس ضریب پیروزی
سپیدرود را  ۷٫۶و  ۹اعالم کرده بود ،میگویند شانس قهرمانی
آنها به این شــکل از بین رفته اســت و باشــگاه باید با قاطعیت
با این موضــوع برخورد کند .محمدرضا زنوزی نیز بدون تشــکیل
جلســه و مطرحکردن آن در هیئتمدیره ،رأی بــه اخراج موقت
دروازهبان اصلی تیم داد و باید این ســؤال را پرســید که براساس
کدام مستندات ،محسن فروزان از تیم خودش کنار گذاشته شده و آیا
مالک یک باشگاه توانایی و قدرت این را دارد که بازیکنی را از تیم اخراج
کند؛ حتی اگر مالک باشــگاه باشــد؟ نقش و قدرت سرمربی ۷۴ساله
و باتجربه بلژیکی در این تیم چقدر اســت که نمیتواند نسبت به
مسائل فنی و اشتباه بازیکنانش صحبت و تصمیمگیری درستی
داشته باشد؟ ناگفته نماند دروازهبانی که میتوانست با ۱۸۰
دقیقه بستهنگهداشتن دروازه تراکتور ،رکورددار تاریخ لیگ
برتر شــود و خود را جاودانه کند ،حاال با هجوم
انتقادهــای تند هــواداران تیمش
خانهنشین شده و از حضور
در تمرینــات تیم نیز
محروم شده است.

ﺣﻀﻮر ﺗﯿﻢ ﻣﻠﻰ ﻫﺎﮐﻰ ﺳﺎﻟﻨﻰ زﻧﺎن
در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آﺳﯿﺎﯾﻰ ﺑﻌﺪ از  7ﺳﺎل
شــرق :تیم ملی هاکی ســالنی بانوان بعد از هفت
ســال قــرار اســت دوبــاره حضــور در رقابتهای
قهرمانی آسیایی این رشــته را تجربه کند .هشتمین
دوره این مســابقات از  ۲۲تا  ۳۰تیر ســال جاری در
شــهر »چونبــوری« تایلنــد برگزار میشــود و زنان
هاکیباز ایرانی نیز در آن شــرکت خواهند داشــت.
نخســتین مرحلــه از اردوی این تیــم درحالحاضر
در مجموعه ناشــنوایان تهران بــا حضور  ۲۲بازیکن
در حــال برگزاری اســت .طبــق تصمیمگیریهای
فدراسیون هاکی ،چهار مرحله اردوی دیگر برای این
ملیپوشان در نظر گرفته شده است که تا زمان اعزام
به صورت فشرده ادامه خواهند داشت.

روحانی:

نبودهاند و با نوع بازیکردن در ســطح آســیا آشــنا
هســتند .از طرفی در یکی ،دو سال اخیر رقابتهای
داخلی خوبــی را برگزار کردهایم و مســابقات لیگ
از کیفیتــی پذیرفتنی برخوردار بوده اســت .با توجه
به این موضــوع ،خیلی امیدوار هســتیم که بتوانیم
بعد از هفت ســال عملکرد قابــل دفاعی از خود در
مسابقات آسیایی داشته باشیم .ما حتی به رفتن روی
ســکو نیز فکر میکنیم .خوشبختانه کادر فنی که در
رأس کار قرار دارند ،مســلط هســتند و کار را علمی
دنبال میکننــد .تیم از تلفیقــی از بازیکنان باتجربه
و جوان بسته شده است«.گشتاســبی به توجه ویژه
بهــرام قدیمی ،رئیــس جدید فدراســیون هاکی ،به
بانوان کــه از بدو ورودش
به این مجموعه داشــته
اســت ،اشــاره میکنــد:
»برگزاری منظم اردوها از
نکات بســیار مهمی است
که باید به آن اشــاره کنم.
بانوان حدود هفت ســال
است که اعزام نداشتهاند
و برگــزاری منظم اردوها
باعث میشــود بازیکنان
بــه آن ســطح از آمادگی
که مدنظر ماســت ،دست
یابنــد .اگر اردوهای تیم ملی طبــق برنامه و از روی
نظم برگزار نشــوند ،برنامهریزیهــا برهم میخورد
و کیفیــت کار پایین میآید .آقــای قدیمی در همین
مــدت کوتاهی که هدایــت فدراســیون را بر عهده
گرفتهاند ،همهجــوره ما را حمایــت کردهاند؛ حتی
گفتهانــد یکــی ،دو مرحله اردوی آخــر را در جزیره
کیش یا قشــم برگزار کنند تا به شــرایط آبوهوایی
تایلند نزدیک باشــد و بچهها با آمادگی بهتری اعزام
شــوند .ایشــان حتی قول دادهاند هاکی را که به نام
ایرانیان ثبت جهانی شــده است ،به جمع رشتههای
ورزش دانشــگاهی اضافه کنند«.رئیس هیئت هاکی
کهگیلویهوبویراحمد نیز مانند ســایر مســئوالن زن
ورزش کشــور خواستار توجه بیشــتر وزارت ورزش
و جوانــان به هاکی زنان اســت» :متأســفانه هاکی
زنان جز در اســتان کهگیلویهوبویراحمد ،هیچ سالن
اختصاصیای در هیچ کجای ایــران ندارد؛ حتی در
تهران نیز ســالنی برای بانوان نداریم .جای شکرش
باقی است که نگاههای مثبت مدیرکل اداره ورزش و
جوانان استان کهگیلویهوبویراحمد باعث شده است
سالنی برای خانم ها در نظر گرفته شود .اگر حمایت
باشد ،خانمهای این رشته هم میتوانند مثل سایرین
در میادین بدرخشــند و به جمــع مدالهای ورزش
ایران در رقابتهای بینالمللی اضافه کنند«.

ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺧﯿﺎل ﺑﺎﺧﺘﻦ ﻧﺪارد
ﺳﻨﮕﯿﻨﻰ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﻟﯿﮓ اﯾﺮان
هفته بیســتوپنجم رقابتهای لیگ برتر تمام
و کمال به نفع سرخپوشان تهرانی به پایان رسید.
شــاگردان برانکو که در آخرین دیدار این هفته در
ورزشــگاه آزادی ،شب گذشته ،میزبان سایپا بودند،
توانســتند در یک بازی زیبا و پرگل بــا نتیجه  ۳بر
 ۲از ســد رقیب بگذرند و صدرنشینیشان در لیگ
برتر را تداوم ببخشــند .این برد و ســه امتیازش در
شــرایطی به دســت آمد که دو تیم تعقیبکننده
پرسپولیس ،یعنی ســپاهان و تراکتورسازی در این
هفته مغلوب رقبایشــان شدند تا تقریبا همهچیز
به کام پرسپولیس شود.
 ۵امتیاز در فاصله  ۵بازی به پایان لیگ
برتری  ۳بر  ۲پرسپولیس
برابــر ســایپا در حالــی رقم
خــورد کــه علــی دایــی و
تیمــش در دو بــازی اخیری
که بــا سرخپوشــان تهرانی
داشــتند ،شکســتی متحمل
نشــده بودند .سایپا در بازی
برگشــت فصــل گذشــته
توانســت پرســپولیس را
شکســت دهد و در دیدار
رفت این دو تیم در همین
فصل هم ،سایپا و دایی دو
امتیاز حساس از چنگ پرسپولیس بیرون کشیدند و
مساوی کردند .هرچند که اتفاقات بعد از آن بازی
که منجر به درگیری فیزیکی بین بازیکنان شد و به
رختکن هم کشیده شــد ،حاشیههای زیادی به بار
آورد؛ اما این بار ســایپا خوب شــروع کرد؛ ولی بد
تمــام کرد؛ آنها گل اول بــازی را زدند؛ ولی بعد ۳
گل خوردند تا کار برای بازگشت به بازی برایشان
سخت شود .هرچند که البته تمرکز پرسپولیسیها
برای لحظاتی به هم خــورد و آنها گل دوم را هم
خوردند؛ ولی در نهایت بازی با همان نتیجه  ۳بر ۲
به پایان رسید تا این بار پس از دو بار ناکامی مقابل
ســایپا ،پرســپولیس باالخره طعم بــرد مقابل این
رقیب سرسخت را بچشد .سرخهای تهران حاال با
همین سه امتیاز ۵۴ ،امتیازی شدند و اختالفشان
با تیم تراکتورســازی ،تیم دوم جــدول ردهبندی را
به پنج امتیاز رســاندند .این اختالف  ۵امتیازی در
شرایطی به دست آمد که هنوز پنج هفته به پایان
رقابتهای لیــگ برتر باقی مانده و شــرایط برای
رســیدن به ســومین قهرمانی متوالی پرسپولیس
کمی پیچیده؛ ولی کامال در دسترس است.
آقایگلی در کنار اولین گل
زننده گلهای پرسپولیس به سایپا در این بازی،
هرکــدام برای خودشــان موضوع جالبــی را رقم

زدند؛ گل اول پرســپولیس را بشــار رسن ،هافبک
عراقــی این تیم زد؛ گلی که اولیــن گل این بازیکن
جوان بعد از دو فصل حضور برای پرســپولیس در
لیگ بود.
گل بعــدی را علــی علیپور ،گلزن سرشــناس
پرسپولیســیها در دو فصل گذشــته زد .با این گل
علیپور تعداد گلهای زدهاش را به عدد  ۱۳رساند
و فعــال بــا اختالف یک گل بیشــتر در مقایســه با
کیروش اســتنلی سپاهان به صدر جدول گلزنان
لیگ رســید .سرانجام ســومین گل این بازی را هم
مهدی ترابــی زد؛ بازیکنی که نیمه دوم وارد زمین
شــد .ترابی که در نیمفصل اول برای ســایپا بازی

میکرد و بازوبند کاپیتانی را هم بر بازو بســته بود،
بعــد از این گل نهتنها شــادی کــرد؛ بلکه لوگوی
باشــگاه پرســپولیس را هم بوســید تا نشان دهد
دلش چندان هــم برای همتیمیهــای قبلیاش
تنگ نشده است.
پرگلترین بازی هفته
بــازی روز گذشــته برای پرســپولیس در حالی
به پایان رســید که برانکو ایوانکوویچ یک بار دیگر
موفق شــد مچ علی دایی ،شاگرد سابقش در تیم
ملی را بخواباند؛ برانکو قبل از اینکه دو بازی برابر
سایپا نتیجه نگیرد ۴ ،بار متوالی علی دایی را برده
بود و این بار هم در یک تقابل جذاب دیگر از ســد
شاگردش گذشــت؛ نتیجهای که در این بازی رقم
خورد ،باعث شــد تا پرگلترین بازی هفته هم رقم
بخورد .این بازی با داشــتن  ۵گل و کلی موقعیت
خطرناک دیگر ،یکی از بازیهای زیبای هفته بود.
در دیگر بازی شب گذشته هم پیکان و ذوبآهن
به مصاف هم رفتند که ذوبیها موفق شدند با یک
گل از سد پیکان عبور کنند تا خودشان را به جایگاه
هشــتم جدول برســانند و پیکان را هم با شــتابی
زیاد به ســمت ردههای پایین جــدول هل بدهند؛
پیکانیها که این روزها حال و روز خوشــی ندارند،
فعال با  ۲۵امتیاز در رده دوازدهم ایستادهاند.

 رئیسجمهوری بر حضور مقتدرانه در المپیک
و پارالمپیــک  ۲۰۲۰توکیو و حمایت از ورزش زنان
و فوتبال ملی تأکیــد کرد .به گزارش پایگاه خبری
وزارت ورزش و جوانان ،مســعود سلطانیفر روز
گذشــته به دیــدار دکتر روحانــی ،رئیسجمهور،
رفت .وزیر ورزش و جوانان ضمن ارائه گزارشــی
از عملکرد وزارت ورزش و جوانان در سال ،۱۳۹۷
از جمله موفقیت تیم ملی فوتبال در جام جهانی،
درخشــش کاروانهای ایران در بازیهای آسیایی
و پاراآسیایی ،المپیک جوانان ،حضور باشگاههای
ایران در لیگ قهرمانان آســیا ،صعود بسکتبال به
جام جهانی و مقامهای قهرمانی جهان و آسیایی
در رشتههای کشتی ،ووشــو ،وزنهبرداری ،کاراته،
شــطرنج ،تکواندو ،جــودو و دو و میدانی ،برنامه
ورزش کشــور را برای کســب ســهمیه و حضور
مقتدرانه ایــران در بازیهای المپیک و پارالمپیک
و توســعه زیرســاختها و تکمیل اماکن ورزشی
ارائه کرد.
در ایــن دیــدار یکســاعته ،رئیسجمهــور با
قدردانــی از مجموعــه وزارت ورزش و جوانــان
و دســتگاههای مرتبــط ،گفــت :انتظــارم حضور
مقتدرانــه کاروان ایــران در بازیهــای المپیــک
و پارالمپیــک اســت و افتخــارات ورزشــکاران و
قهرمانان شادی ملی را به همراه دارد.
روحانی با ابراز رضایت از توجه و رشــد ورزش
زنــان در مســابقات اخیر ،گفت :توســعه ورزش
همگانی و حمایــت از ورزش زنان ،از برنامههای
مهم دولت تدبیر و امید است و تأکید من استمرار
و تقویت این مسیر برای این دو بخش است.
رئیسجمهــور در بخــش دیگری از ســخنان
خود گفت :موفقیتهــای همه قهرمانان موجب
شادکامی و اعتالی نام ایران عزیز در نزد جهانیان
است و رشــتههایی مانند کشــتی ،وزنهبرداری و
تکواندو و کاراتــه در المپیک آینده وظیفه مهمی
پیشرو دارنــد و انتظار مدالهای خوشرنگ را از
آنها داریم.
روحانــی موفقیتهــای فوتبــال و تیمهــای
باشــگاههای ایــران را هم در عرصــه رقابتهای
جهانی و آســیایی مورد توجه قــرار داد و گفت:
باید خیال مردم از بابت تیــم ملی فوتبال و آینده
آن راحت باشد و توقع دارم تیم امید ایران بعد از
سالها به المپیک آینده راه پیدا کند و پیروزیهای
اخیر تیمهای باشگاهی هم موجب شادی حداقل
نیمی از مردم شد .رئیسجمهور با تأکید بر حفظ
حدود شــرعی و فرهنگی از سوی قهرمانان ملی،
گفــت :حضور قدرتمندانه و باعزت در مســابقات
بینالمللی برای ارتقای غرور و وحدت ملی بسیار
مهم است و وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی
المپیــک باید در این مورد تمام توان حمایتی خود
را به کار بگیرند.
روحانی همچنین با اشاره به نقش جوانان در
امداد سیل اخیر با تشکر از اقدامات وزارت ورزش
و جوانــان از جمله در اختیار قــراردادن بیش از
هزار مکان ورزشی به ســیلزدگان ،گفت :روحیه
جهــادی و کمــک در نزد جوانان و ســازمانهای
مردمنهاد بسیار ارزشمند بود و بایستی این حضور
تقویت شــود و موضــوع مهــم مهارتآفرینی و
حضورشان در مناطق محروم و روستایی و مرزی
مدنظر مدیران این بخش قرار گیرد.

پرسپولیس در جمع  ۵۰تیم
پرطرفدار جهان
 تاکاســپورت میانگین حضور تماشــاگران در
پنج ســال اخیر را بررســی کرد تا پرتماشاگرترین
تیمهای فوتبــال جهان را اعالم کنــد .به گزارش
ایســنا ،در سراســر جهان تیمهایــی حضور دارند
که هواداران زیــادی را هر هفته به ورزشــگاهها
میکشــانند تا بازیهای تیمهایشــان را از نزدیک
تماشا کنند .برخی از تماشــاگران چه در روزهای
آفتابی یا بارانی تیمشان را رها نمیکنند و حضور
گســتردهای دارنــد .در این بین مرکــز آمار فوتبال
اقدام به بررسی تماشــاگران در بازیهای خانگی
خودشان کردهاند تا  ۵۰باشــگاه پرطرفدار فوتبال
جهــان را اعــالم کنند .تیــم فوتبال پرســپولیس
بین ســالهای  ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۸بــا میانگین ۳۶.۲۵
هزار تماشــاگر بــه ازای هر بــازی خانگی در رده
چهلونهم و باالتر از تیم رئــال بتیس قرار گرفته
اســت .در بین تیمهای آســیایی گوانگژو اورگراند
در رده  ۲۶جای گرفته و در صدر تیمهای آســیایی
است .بیجینگ گوان و اوراواردز در ردههای دوم و
سوم هستند و پرسپولیس چهارم است.
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