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فوتبال ایران در این شرایط ویژه اقتصادی باید مایه نشاط مردم شود

سلطانیفر :برای حق پخش تلویزیونی پیشنهاد جدیدی دریافت کردیم

وزیر ورزش و جوانان در نشست با مدیران
عامل باشگاههای لیگ برتری فوتبال گفت:
اشتباهات داوری در مسابقات فوتبال سهوی است.
به گزارش امتیاز و به نقل از پایگاه خبری
وزارت ورزش و جوانان ،دکتر مسعود سلطانی فر
در نشست مدیران عامل باشگاه های لیگ برتری
فوتبال ایران که با حضور رییس فدراسیون فوتبال
برگزار شد ،با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی که با
آن روبرو هستیم  ،همراهی جامعه ورزش با مردم
را مورد تاکید قرار داد و گفت :در چنین شرایطی
جامعه ورزش هم باید در کنار مردم این شرایط
سخت را درک و تحمل کنند ،در همین راستا
شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان نیز
حجم اعزام ها را به نصف کاهش داده و با حذف
سفرهای غیرضروری ،بر روی رویدادهای که مرتبط
با کسب سهمیه المپیک است متمرکز شده ایم.
وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر درک شرایط
حساس توسط جامعه ورزش ،لزوم صرفه جویی
هزینه ها در برگزاری اردوها ،قراردادها و بقیه موارد
را از سوی مدیران باشگاه های لیگ برتری مورد
توصیه قرار داد و اظهار داشت :البته در این بین تیم
هایی که به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان
آسیا حضور پیدا می کنند و در شرایط فعلی ذوب
آهن به مرحله بعدی راه یافته است باید درخصوص
رفع نیازهای آنها حرکت کرد.
دکتر سلطانی فر در بخش دیگری از سخنانش
بار دیگر شرایط خاص اقتصادی جامعه را مورد
توجه قرار داد و تصریح کرد :در این شرایط باید
در ورزش از جمله فوتبال موجبات شادی و نشاط
مردم را فراهم کنیم چرا که حداقل  50میلیون نفر

به نوعی با این رشته درگیر هستند و با آن زندگی
می کنند به همین دلیل نباید اجازه دهیم رفتار
و اظهارنظرهای برخی مربیان ،لیدرها ،بازیکنان و
حواشی تیم ها باعث تلخ شدن ذائقه مردم شود.
وزیر ورزش و جوانان به اشتباهات داوری در
رقابت های لیگ برتر فوتبال اشاره کرد و با بیان
اینکه قطعا این اشتباهات سهوی است؛ فدراسیون
را نسبت به بررسی اشتباهات داوری و ایجاد شرایط
مناسب برای به حداقل رساندن این اشتباهات ملزم
کرد.
دکتر سلطانی فر اهمیت مسائل فرهنگی را
در عرصه فوتبال مورد توجه قرار داد و توضیح داد:
در این مورد نباید با بعضی توجیهات نباید از خود
سلب مسئولیت کنیم و فدراسیون فوتبال باید با

استفاده از ابزارهای کنترلی که در اختیار دارد و
فارغ از همه فشارها و جوسازی ها ،برخورد مناسب
انضباطی با خاطیان داشته باشد.
وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت :آنچه مسلم
است فدراسیون فوتبال باید با تمهیدات الزم زمینه
برگزاری خوب مسابقات را با برخورد با خاطیان
از همان هفته اول فراهم کند و ابزار الزم برای
تحقق این مهم نیز در اختیار فدراسیون قرار دارد
و هرچند که تامین نظم و امنیت ورزشگاه ها با
نیروی انتظامی است اما فدراسیون فوتبال و باشگاه
ها هم باید در این زمینه در حد وظایف و اختیارات
خود موجبات ایجاد یک شرایط مناسب را فراهم
آورند.
سلطانی فر استانداردسازی استادیوم ها را نیز

در راستای برگزاری خوب رقابت های فوتبال مهم
بر شمرد و گفت :با وجود مشکالت و محدودیت
های مالی تالش می کنیم امکانات الزم را برای
استادیوم ها فراهم آوریم همانطور که مشکالت
ورزشگاه ازادی را برطرف کردیم و استادیوم شهید
وطنی قائمشهر در ظرف سه تا چهار ماه ساماندهی
شد ،در بسیاری از نقاط کشور از جمله تبریز،
مشهد ،اهواز ،شیراز و مشهد مقدس نیز ورزشگاه
های خوبی احداث شده است.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اهمیت
حمایت از تیم های مختلف فوتبال ایران به ویژه
تیم ملی و تیم هایی که به عنوان نمایندگان ایران
در لیگ قهرمانان اسیا حضور پیدا می کنند ،گفت:
فارغ از حرف ها و نقل هایی که در برخی محافل و
فضای مجازی به وجود می آید ،برای وزارت ورزش
و جوانان هیچ کدام از باشگاه ها تفاوت ندارند و هر
تیمی تالش خوبی داشته باشد ،برای ما مهم و قابل
احترام است و سرآمد همه آنها تیم ملی فوتبال
ایران است و هر تیمی هم که در لیگ قهرمانان
آسیا حضور پیدا می کند به منزله فوتبال ملی مورد
حمایت واقع می شود و قطعا هر تیمی هم به لیگ
قهرمانان آسیا برود مورد حمایت قرار می گرفت.
دکتر سلطانی فر اهمیت حق پخش تلویزیونی
را به منزله حق باشگاه ها مورد توجه قرار داد و با
اشاره به جلسات متعدد و پیگیری هایی که با رسانه
ملی صورت گرفته ،اظهار داشت :همه جلسات در
نهایت با پیشنهادی از سوی صداوسیما همراه بوده
که با اجرای آن درآمد جدیدی برای باشگاهها
حاصل خواهد شد که امیدوارم به نتیجه خوبی در
زمینه تحقق حق پخش تلویزیونی منجر شود.

رئیس سازمان لیگ فوتبال :

امیدواریم با کمک دولت و مجلس مشکل حق پخش تلویزیونی فوتبال حل شود

رئیس سازمان لیگ فوتبال گفت :امیدوارم با حمایت مجلس
شورای اسالمی ،دولت و وزیر ورزش و مدیران ارشد سازمان صدا
و سیما فصل آینده شاهد حل وفصل موضوع حق پخش تلویزیونی
باشیم.
به گزارش امتیاز؛ حیدر بهاروند در گفتگو با سایت سازمان
لیگ فوتبال ایران اظهار داشت :هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال
امروز به پایان می رسد این در حالی است که با تالش سازمان لیگ و
حمایت فدراسیون فوتبال سعی کردیم مسابقات لیگ برتر با بهترین
شکل ممکن و نظم و انضباط خاصی برگزار شود و قطعا در هر کار
اجرایی ممکن است اشکاالتی وجود داشته باشد با این حال به اذعان
کارشناسان فوتبال شاهد رشد کیفی مناسبی در مسابقات بودیم.
جذابیت مسابقات نیز برای عالقمندان به فوتبال بسیار زیاد بود .به
طوریکه در هفته ماقبل پایانی مسابقات  ۴تیم مختلف لیگ برتر
شانس قهرمانی داشتند و سازمان لیگ نیز تمهیدات الزم را در این
زمینه در نظر گرفته بود.
وی افزود :در نهایت در هفته سی ام مسابقات دو تیم پرسپولیس
و سپاهان بخت قهرمانی در لیگ برتر را دارند که در این زمینه نیز
تدارک الزم را دیده ایم و دو گروه از پرسنل سازمان لیگ را با دو
سری جام و مدال قهرمانی به شهر جم بوشهر و اصفهان اعزام کرده
ایم در نهایت امیدوارم تیمی که از نظر فوتبالی سزاوار است به مقام
قهرمانی برسد.

رئیس سازمان لیگ در مورد اشتباهات داوری در برخی از
مسابقات عنوان کرد :یکی از نکات قابل تامل در مسابقات لیگ برتر
بحث اشتباهات داوری بود و اشتباه داوری اجتناب ناپذیر است و
اصال چیزی جدیدی نیست .به همین دلیل هم مسئوالن داوری در
فدراسیون فوتبال در تالش هستند با برگزاری کالس های مناسب
آموزشی میزان اشتباهات داوری را به حداقل برسانند و فدراسیون
فوتبال و سازمان لیگ هم به دنبال استفاده از کمک داور ویدئویی
( )VARدر مسابقات آینده باشگاه های ایران است تا با کمک
تکنولوژی اشتباه های داوران به حداقل برسد.
رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران با تشکر از همکاری هیات های
فوتبال و باشگاه ها در برگزاری منظم و خوب مسابقات گفت :فوتبال
در حال حاضر بهترین و سالم ترین سرگرمی خانواده های ایرانی است
با این حال نسبت به این رشته محبوب در ایران گاهی کم لطفی
می شود .باشگاه ها با مشکالت مالی فراوانی درگیر هستند و درآمد
تبلیغات محیطی حدود  ۱۵تا  ۲۰درصد از هزینه های باشگاه ها را
تامین می کند با این حال اهالی فوتبال با صبر و تالش جهادی به
فوتبال کشور کمک کردند .این در حالی است که فوتبال از حق پخش
تلویزیونی که می تواند  ۷۰تا  ۷۵درصد از هزینه ها را جبران کند
محروم است که امیدوارم با حمایت مجلس شورای اسالمی ،دولت و
وزیر محترم ورزش و مدیران ارشد سازمان صدا و سیما فصل آینده
شاهد حل وفصل موضوع حق پخش تلویزیونی باشیم و باشگاه ها

فصل آینده از حق پخش تلویزیونی درآمد داشته باشند.
وی افزود :در صورت حل نشدن مشکل حق پخش تلویزیونی
فصل آینده فوتبال و باشگاه های ایران با مشکالت اقتصادی زیادی
مواجه خواهند شد ضمن اینکه فیفا نیز پیگیر قرارداد حقش پخش
تلویزیونی فوتبال هست.
رئیس سازمان لیگ با اشاره به کانون های هواداری باشگاه ها
اعالم کرد :کانون هواداران باشگاه ها باید تحت مدیریت و معاونت
فرهنگی باشگاه ها ایجاد شود و سایت ها و کانون های هواداری فضای
مجازی باشگاه هاتحت مدیریت باشگاه و با کسب مجوز از مراجع ذی
صالح و قانونمند فعالیت نمایند

ماموریت پرسپولیس تکمیل میشود؟!

جنگ بقا و قهرمانی میان زرد و قرمزهای لیگ برتر

هجدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال
اامروز به پایان خواهد رسید تا تکلیف قهرمان
روشن شود.
هفته سی ام و پایانی رقابت های لیگ برتر
فوتبال باشگاه های کشور امشب با انجام هشت
دیدار از ساعت  21:30به طور همزمان برگزار می
شود تا تکلیف جایگاه تیم ها مشخص شود.
در مهمترین بازی هفته پایانی تیم های پارس
جنوبی جم و پرسپولیس تهران در جم به مصاف هم
می روند .پارس که با  30امتیاز روی پله دوازدهم
ایستاده است ،بقای خود را در لیگ قطعی کرده و با
خیالی راحت به مصاف حریف خود می رود .شاگردان
مهدی تارتار که در هفته های اخیر با مشکالت عدیده
مالی روبرو بودند ،می خواهند بهترین عملکرد خود را
برابر قرمزهای تهران ارائه بدهند و به نتیجه دلخواه
نیز دست پیدا کنند .نفراتی نظیر رحمان احمدی،
میثم نقی زاده ،محمد نوری و روح اهلل سیف الهی
بازیکنانی هستند که سابقه حضور در پرسپولیس را
داشته اند و برابر تیم سابق خود قرار می گیرند .ضمن
اینکه مهدی تارتار ،سرمربی تیم پارس که سال ها
در پرسپولیس بازی کرد و مدتی هم به عنوان کمک
مربی در پرسپولیس فعالیت داشت ،در صحبت های
خود عنوان کرده تیمش با تمام قوا برابر پرسپولیس
قرار می گیرد تا بهترین نمایش را ارائه بدهد.
از طرفی تیم پرسپولیس که بعد از غلبه بر
استقالل ،پیکان و سایپا دیگر رنگ برد را در لیگ
برتر ندیده به دنبال این است تا حریف خود را
شکست بدهد تا  61امتیازی شود و برای سومین
سال متوالی قهرمانی خود را در لیگ برتر جشن
بگیرد .پرسپولیس در چهار بازی قبلی خود در لیگ
مقابل تیم های ذوب آهن ،سپاهان ،تراکتورسازی و
ماشین سازی به تساوی دست پیدا کرد اما امتیاز از
دست دادن های رقبا باعث شد تا کماکان حاشیه
امنیت  3امتیازی برای شاگردان پروفسور نسبت
به زردهای اصفهان وجود داشته باشد .هرچند
پرسپولیس با یک امتیاز هم می تواند هت تریک
قهرمانی خود را کامل کند اما طبق گفته برانکو،
قرمزها می خواهند با برد فصل را به پایان برسانند.
علیرضا بیرانوند که در بازی قبلی به علت محرومیت
غایب بود ،برابر پارس جنوبی در ترکیب اصلی قرار
خواهد گرفت و سنگربان ملی پوش پرسپولیس می
خواهد با بسته نگه داشتن دروازه خود ،به قهرمانی
تیمش کمک کند.
در دیگر بازی مهم هفته تیم سپاهان اصفهان
در ورزشگاه نقش جهان میزبان تیم سقوط کرده
استقالل خوزستان خواهد بود .سپاهان که در دیدار
قبلی خود مقابل پدیده مشهد به تساوی یک-یک
رسید باید حریف خود را شکست بدهد و منتظر

باخت پرسپولیس در جم باشد تا زردهای اصفهان
بتوانند جشن قهرمانی بگیرند .سپاهان  55امتیاز
در لیگ امسال جمع کرده و امیر قلعه نویی به
درخشش بازیکنان تهاجمی خود نظیر کی روش
استنلی ،سجاد شهباززاده و مهرداد محمدی دوخته
تا حریف سقوط کرده خود را ببرد و فصل را با برد
به پایان برساند.
همچنین تیم های استقالل تهران و سپیدرود
رشت در ورزشگاه آزادی مقابل هم قرار می گیرند.
آبی ها که با تساوی هفته گذشته عمال شانس
قهرمانی را از دست دادند می خواهند فصل را با
برد تمام کنند و شاید هم موفق شوند در صورت
توقف سپاهان به عنوان نایب قهرمانی نیز برسند.
سپیدرود هم با  20امتیاز در رده پانزدهم قرار دارد
و اگر می خواهد سقوط نکند باید میزبان خود
را شکست بدهد و منتظر توقف یا شکست نفت
مسجد سلیمان برابر ذوب آهن اصفهان باشد تا
جشن بقا بگیرد.
در سایر مسابقات تیم های ماشین سازی
تبریز-پدیده شهر خودرو مشهد ،سایپا تهران-
صنعت نفت آبادان ،نساجی مازندران-پیکان تهران
و فوالد خوزستان-تراکتورسازی تبریز برابر هم قرار
می گیرند.
اسامی داوران هفته پایانی لیگ برتر به شرح
زیر است:
پنجشنبه  26اردیبهشت ماه – ساعت 21:30
استقالل  -سپیدرود ،ورزشگاه آزادی
داور :علیرضا فغانی
کمک ها :علی میرزابیگی – سعید قاسمی
کمک داوران اضافی :حسن اکرمی – سیدعلی

اصغر مومنی
داور چهارم :ایوب غالمزاده
ناظر :محمدعلی فروغی
ماشینسازی  -پدیده ،ورزشگاه بنیان دیزل
تبریز
داور :محمدرضا اکبریان
کمک ها :آرمان اسعدی – تورج عیوض
محمدی
کمک داوران اضافی :محمدباقر پورباقر –
مجید محمدی
داور چهارم :عباس پورحیدری
ناظر :فریدون اصفهانیان
سایپا  -صنعت نفت آبادان ،ورزشگاه شهدای
شهر قدس
داور :یاسر همرنگ
کمک ها :فرزاد بهرامی – بهزاد پناهی
کمک داوران اضافی :بیژن حیدری – احمد
محمدی
داور چهارم :علی الفتی
ناظر :حسین نجاتی
نفت مسجدسلیمان  -ذوبآهن ،ورزشگاه
شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
داور :مهدی سیدعلی
کمک ها :رضا سخندان – فرهاد مروجی
کمک داوران اضافی :روح اله شریفی –
حسین زمانی
داور چهارم :براتعلی مولوی
ناظر :حاتم بک پور
سپاهان  -استقالل خوزستان ،ورزشگاه نقش
جهان اصفهان

داور :کوپال ناظمی
کمک ها :محمد راهی – امیرمحمد داودزاده
کمک داوران اضافی :شاهو اصالنی –
سیدمهدی مرجانزاده
داور چهارم :قهرمان نجفی
ناظر :محمود رفیعی
نساجی  -پیکان ،ورزشگاه وطنی قائمشهر
داور :سیدرضا مهدوی
کمک ها :حمیدرضا کنعانی – علیرضا
طاهرخانی
کمک داوران اضافی :حسین زیاری – کیوان
علیمحمدی
داور چهارم :محمدرضا مدیرروستا
ناظر :حسن کامرانی فر
فوالد  -تراکتورسازی ،ورزشگاه شهدای فوالد
خوزستان
داور :پیام حیدری
کمک ها :محمدرضا ابوالفضلی – فرهاد
فرهادپور
کمک داوران اضافی :کمیل غالمی – علی بای
داور چهارم :علی احمدی
ناظر :خداداد افشاریان
پارس جنوبی جم  -پرسپولیس تهران،
ورزشگاه تختی شهر جم
داور :اشکان خورشیدی
کمک ها :علیرضا ایلدروم – مهدی عالیقدر
کمک داوران اضافی:سیدعلی میرغفاری –
محمدحسین ترابیان
داور چهارم :حسن انتظاری
ناظر :مسعود عنایت

اخبار
تکواندو قهرمانی جهان  -منچستر

ایران  ۲۰۱۹در ماراتن جهانی تکواندو

تیم ملی تکواندو ایران به عنوان یکی از مدعیان حاضر در مسابقات جهانی منچستر با تلفیقی از
هوگوپوشان جوان در این پیکارها شرکت کرده است
بیست و چهارمین دوره رقابتهای جهانی تکواندو از ظهر امروز با حضور  ۹۷۵تکواندوکار از ۱۵۰
کشور در سالن «آرنا» منچستر آغاز شده است.
تیم ملی تکواندو در این دوره با ترکیب آرمین هادیپور ،محمدحسن پلنگ افکن ،سروش احمدی،
میرهاشم حسینی ،امیرمحمدبخشی ،مهران برخورداری ،عرفان ناظمی و سجاد مردانی در این مسابقات
شرکت کرده ،اما تاکنون روادید میرهاشم حسینی ،عرفان ناظمی و سجاد مردانی صادر نشده است.
هدایت ملی پوشان ایران در این مسابقات این بار برعهده فریبرز عسکری به عنوان سرمربی ،علی
محمد بسحاق و وحید عبدالهی به عنوان مربیان تیم ملی است.
چهره جدید تیم جهانی
در دوره گذشته مسابقات جهانی که به میزبانی «موجو» کره جنوبی برگزار شد ،تیم ملی ایران
با  ۲مدال نقره آرمین هادی پور و میرهاشم حسینی و یک نشان برنز مسعود حجی زواره عنوان سوم
مسابقات جهانی را با هدایت مهدی بی باک کسب کرد .فریبرز عسکری که از اسفند سال  ۹۶هدایت
ملی پوشان ایران را برعهده گرفته است بعد از نتایج خوب در بازیهای آسیایی جاکارتا ،این بار مسابقات
جهانی را پیش رو دارد.
در ترکیب تیم ملی سه تکواندوکار یعنی هادی پور ،حسینی و مردانی تجربه رقابتهای جهانی را
دارند و پنج ملی پوش دیگر برای نخستین بار به این مسابقات اعزام میشوند.
وزن اول با دومین تجربه
آرمین هادی پور تکواندوکار ایران در وزن اول تیم ملی است که برای دومین بار پیکارهای جهانی
را تجربه خواهد کرد .او  ۲سال قبل موفق شد تا فینال جهان پیش برود و اکنون در رنکینگ المپیکیوزن
 -۵۸کیلوگرم رتبه چهارم را دارد.
وزن دوم و جایگزین عاشورزاده
محمدحسن پلنگ افکن تکواندوکار وزن دوم ایران است که برای نخستین بار رقابتهای جهانی
را تجربه میکند .این تکواندوکار جوان موفق شد در انتخابی تیم ملی  ۲بار فرزان عاشورزاده باتجربه و
قهرمان جهان را مغلوب کند و با مدال طالی جام فجر ،به ترکیب اصلی تیم جهانی برسد.
وزن سوم با یک جابه جایی
در وزن سوم هم سروش احمدی تکواندوکار جدید تیم ملی محسوب میشود که جایگزین حسینی
شده که به یک وزن باالتر رفته است .احمدی مدال نقره رقابتهای قهرمانی  ۲۰۱۸آسیا را در کارنامه
دارد و با عملکرد خوب در رقابتهای جام فجر و جام ریاست فدراسیون جهانی گام به مسابقات جهانی
منچستر میگذارد.
وزن چهارم و ابهام در اعزام
میرهاشم حسینی در وزن چهارم و با رنکینگ دهم المپیکی دومین تجربه خود را در مسابقات
جهانی خواهد داشت البته اگر روادید انگلیس برای او صادر شود .او در دوره گذشته مسابقات جهانی
صاحب مدال نقره شده است.
وزن پنجم به امید درخشش بخشی
در وزن پنجم امیرمحمد بخشی بعد از کسب مدال طالی  ۲۰۱۸آسیا و نقره بازیهای آسیایی
جاکارتا جایگزین مسعود حجی زواره کاپیتان سابق تیم ملی تکواندو شده است و اولین تجربه جهانی
خود را خواهد داشت.
وزن ششم و یک چهره جدید
مهران برخورداری یکی از تازهترین چهرههای اعزامی تکواندو ایران به رقابتهای جهانی است که
جایگزین پوریا عرفانیان تکواندوکار دوره قبل تیم ملی در این وزن شده است و شاید یکی از کم نام و
نشانترین هوگوپوشان تیم ملی محسوب میشود که با برتری در رقابتهای انتخابی و عملکرد خوب
انتخاب شده و  ۲مدال نقره از مسابقات جام فجر و جام ریاست فدراسیون جهانی کسب کرده است.
وزن هفتم و پرانگیزه
در وزن هفتم عرفان ناظمی جایگزین سعید رجبی شده است .او هم مثل چند تکواندوکار دیگر
تیم ملی برای اولین بار به رقابتهای جهانی اعزام شده است و انگیزه زیادی دارد تا بتواند در این میدان
بدرخشد .ناظمی  ۲مدال طالی  ۲۰۱۹جام فجر و جام ریاست فدراسیون جهانی را در کارنامه خود دارد.
وزن هشتم باکاپیتان باتجربه
سجاد مردانی پرتجربهترین تکواندوکار تیم ملی در منچستر است که در صورت صدور روادید
انگلیس ،برای چهارمین بار در رقابتهای جهانی شرکت خواهد کرد .کاپیتان تیم ملی تکواندو که بعد
از ناکامی در المپیک ریو با افت و خیزهای زیادی روبرو شد ،توانست با  ۲طالی مسابقات بین المللی
جام ریاست فدراسیون جهانی و جام فجر در اسفند سال گذشته ،این بار هم برای قرار گرفتن در ترکیب
اصلی تیم جهانی اعتماد کادر فنی تیم ملی را کسب کند .او مدال نقره رقابتهای جهانی  ۲۰۱۳مکزیک
را هم در کارنامه دارد.
تکواندو بانوان بدون علیزاده
کیمیا علیزاده در وزن  -۶۲کیلوگرم یک مدال نقره در دوره گذشته مسابقات جهانی برای تیم ملی
تکواندو بانوان کسب کرد و در این دوره باتوجه به مصدومیت و دوری از تمرینات غایب است و یلدا ،ولی
نژاد جایگزین او شده است.
تیم ملی تکواندو بانوان در  ۶وزن و با ترکیب مهال مومن زاده در وزن  -۴۶کیلوگرم ،ناهید کیانی
در وزن  ۴۹-کیلوگرم ،پریسا جوادی در وزن  -۵۷کیلوگرم ،یلدا ،ولی نژاد در وزن  -۶۲کیلوگرم،
کیمیا همتی در وزن  -۶۷کیلوگرم و اکرم خدابنده در وزن  -۷۳کیلوگرم با سرمربیگری مهرو کمرانی
و مربیگری فاطمه صفرپور و ریحانه فوالدی در رقابتهای جهانی شرکت کرده است و نمایندهای در
اوزان سوم و هشتم ندارد.
این هشتمین حضور بانوان در رقابتهای جهانی محسوب میشود که همان کادر فنی دوره قبل
هدایت ملی پوشان را در این دوره هم به عهده دارد.
ناهید کیانی و اکرم خدابنده تنها تکواندوکاران باتجربه تیم ملی محسوب میشوند که در دوره قبل
رقابتهای جهانی حاضر بودند و سایر تکواندوکاران نخستین تجربه جهانی خود را دارند .مومن زاده ،ولی
نژاد و همتی هم سه تکواندوکار نوجوان تیم ملی هستند که در بازیهای المپیک  ۲۰۱۸جوانان حضور
داشتند و به ترکیب تیم ملی بزرگساالن رسیده اند .خدابنده هم با تغییر در یک وزن پایینتر این بار در
مسابقات جهانی شرکت کرده است.
برنامه روز نخست مسابقات جهانی
در روز نخست این رقابتها ،مبارزات اوزان  -۴۶و  -۷۳کیلوگرم بانوان و  -۵۸کیلوگرم مردان
برگزار میشود که با انجام قرعهکشی مهال مومنزاده ،اکرم خدابنده و محمدحسن پلنگ افکن به عنوان
نخستین نمایندگان تکواندو ایران به روی شیاپ چانگ میروند.
مهال مومنزاده نماینده وزن  -۴۶کیلوگرم در دیدار نخست مبارزه به مصاف «آینور یواشپای» از
قزاقستان میرود و در صورت برتری مقابل «جوردین اسمیت» نماینده میزبان قرار خواهد گرفت .در
این وزن  ۳۹نفر شرکت کردهاند.
اکرم خدابنده تکواندوکار وزن  -۷۳کیلوگرم در گام اول با «کانسل دنیز» قزاق نایب قهرمان
بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸جاکارتا مسابقه دارد ،و در ادامه به مصاف برنده دیدار ساحل عاج و اسپانیا
میرود .در وزن هفتم بانوان  ۳۰هوگوپوش حضور دارند.
اما محمدحسن پلنگ افکن نماینده وزن  -۵۸کیلوگرم که به عنوان اولین نماینده مردان به روی
شیاپچانگ میرود ،ابتدا با «جفرسون اُچوآ» از کلمبیا میرود و در صورت پیروزی با «تاوین هانپراب»
از تایلند نایب قهرمان المپیک ریو  ۲۰۱۶مبارزه میکند .در این وزن  ۵۹نفر حضور دارند.
فینال این اوزان امروز برگزار میشود و به نفرات اول تا سوم این مسابقات  ۷۲ ،۱۲۰و  ۴۳.۲۰امتیاز
در رنکینگ المپیکی تعلق میگیرد

سوپراستار سینما مربی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران شد

مدافع تیم ملی فوتبال کشورمان تمرینات اختصاصی اش را زیر نظر محمدرضا گلزار انجام میدهد.
رامین رضائیان ،مدافع ایرانی تیم فوتبال الشحانیه قطر با وجود اتمام رقابتهای لیگ ستارگان قطر
و حذف تیمش از مسابقات جام امیر این کشور ،این روزها تمرینات اختصاصی اش را در تهران پیگیری
میکند .رضائیان که با تیم الشحانیه در رقابتهای لیگ ستارگان به رتبه هفتم رسید و با شکست این
تیم از الدحیل در مرحله یک چهارم نهایی جام امیر فرصت بازی در مرحله نیمه نهایی این رقابتها را از
دست داد ،برای اینکه همچنان از لحاظ بدنی در وضعیت خوبی قرار داشته باشد ،در تهران مشغول انجام
دادن تمرینات بدنسازی است تا در اردوی جدید تیم ملی با آمادگی کامل شرکت کند.
نکته جالب این جا است که مدافع تیم ملی فوتبال ایران با منتشر کردن فیلمی در صفحه
اینستاگرامش از انجام این تمرینات زیر نظر محمدرضا گلزار ،سوپراستار سینمای ایران که به تازگی
اجرای برنامه برنده باش را هم برعهده داشت خبر داده و از او به عنوان مربی اختصاصی اش نام برده
است .محمدرضا گلزار در کنار فعالیتهای سینمایی و موسیقی ،بدنساز خوبی هم محسوب میشود .او
مدتی به عنوان مربی بدنساز تیم ارتعاشات صنعتی تهران در لیگ برتر والیبال فعالیت میکرد.
طاهری در نشست خبری قبل از بازی

امیدمان را برای قهرمانی ناامید کردند

مربی استقالل :شانس برای قهرمانی داشتیم اما با اتفاقات بازی آبادان امیدمان برای قهرمانی
ناامید شد
بیژن طاهری در نشست خبری قبل از بازی با سپید رود رشت گفت :فراد بازی مهم و حساسی با
سپيدرودیها داریم ،زیرا آنها میخواهند در لیگ برتر بمانند و از همین رو برای یک بازی تهاجمی
مقابل ما حاضر میشوند البته ما هم تمام تمرکزمان برای این بازی است.
وی در ادامه گفت :امیدواریم هوادران فردا به ورزشگاه بیایند خسرو حیدری قرار است در بازی فردا
با فوتبال خداحافظی کند و بهتر است تماشاگران او را تنها نگذارند.
وی ادامه داد :هنوز تکلیفمان را برای فصل بعد نمیدانیم و تصمیم برای سرمربی استقالل با مدیران
باشگاه استقالل است.
ما امسال سختیهای زیادی کشیدیم به هرحال امروز برای بردن به زمین مسابقه خواهیم رفت.

