ورزش
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تیم برتر میدان بودیم
سرمربی تراکتورسازی پس از تساوی تیمش مقابل الجزیره امارات گفت که تیم برتر
میدان بودیم اما حریف در یک حمله به گل رسید ...
اللوویچ:

استقالل رکورددار بیشترین هوادار در فصل  ۲۰۱۸لیگ قهرمانان
استقالل رکورددار بیشترین تعداد هوادار در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا شد.
به گزارش ایسنا ،از هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا ...

رکوردشکنی پارالمپیکی زمستانی  ۲۰۱۸در فروش بلیت
میزان فروش بلیتهای بازیهای پارالمپیک زمستانی  ۲۰۱۸به  ۳۲۰هزار و  ۵۲۱عدد
رسید و رکورد بیشترین ورزش بلیت در بازیهای پارالمپیک زمستانی ...

داورزنی:

کشتی ایران ریگی شده در
کفش ما

رییـس اتحادیه جهانی کشـتی نسـبت بـه اتفاقات اخیر
در کشـتی ایـران واکنـش تنـدی نشـان داد .او تهدیـد
کـرد کـه ادامـه ایـن رونـد میتوانـد آسـیب جـدی بـه
کشـتی و ورزش ایـران وارد کنـد.
به گـزارشایسـنا ،ننـاد اللوویـچ در مصاحبه با سـایت
خبـری  ،Inside the gamesدربـاره اتفاقـات اخیر در
کشـتی ایـران ،اظهـار کـرد :ایـران تبدیل بـه ریگی در
کفشمان شـده اسـت .برخـی از اوقات چنیـن اتفاقاتی
در کشـتی رخ میدهـد و گاهـی اوقات نیز ممکن اسـت
در دیگـر ورزشهـا بیفتـد .میخواهیـم از تکـرار ایـن
اتفاقـات در آینـده جلوگیـری کنیم.
وی ادامـه داد :دقیقـا نمیدانیـم کـه چـه شـده اسـت،
خبرهایـی بـه ما رسـیده کـه رییس فدراسـیون کشـتی
ایـران اسـتعفا کـرده اسـت .در حـال حاضـر بـه او
دسترسـی نـدارم ،امـا میخواهـم کـه حقایـق را بدانم.
بـه خصوص کـه مسـابقات در ایـران بـه زودی خواهیم
داشـت و برگـزاری آنها بدون رییس فدراسـیون آسـان
نیسـت .مـن دلیـلاصلـی این کـه او چـرا اسـتعفا داده
اسـت را نمیدانـم ،امـا اگـر مربـوط بـه اتفاقـات اخیـر
باشـد خـوب نیسـت .ورزش ایـران اگـر بـه ایـن روند،
مسـابقه نـدادن مقابل ورزشـکاران اسـرائیل ادامه دهد
ریسـک زیـادی را متحمل شـده اسـت.
ننـاد اللوویـچ ،رییـس اتحادیـه جهانـی فدراسـیون در
ادامـه ،افـزود :شـرایط واقعـا پیچیده اسـت .مـا نیاز به
کمـک دیگـر فدراسـیونها و کمیتـه بینالمللـی المپیک
داریـم .مسـئوالن ایـران بایـد متوجـه شـوند کـه اگـر
نخواهنـد کـه ورزشکارانشـان مقابـل همـه کشـورها
مبـارزه کننـد ،نـه تنهـا بـه کشـتی ضربـه وارد میکنند،
بلکـه بـه تمـام ورزش ایـران ضربـه میزننـد.
وی گفـت :مسـئوالن بینالمللـی ورزش اجـازه چنیـن
اتفاقـی را نمیدهنـد .تنهـا بازنـده در آخـر ورزشـکاران
ایـران هسـتند .تمامی جنبـش ورزش باید بـا هم متحد
شـود و به مسـئوالن توضیـح دهد کـه این اتفـاق دیگر
نمیتوانـد رخ دهـد .مـن صربسـتانی هسـتم ،امـا بایـد
از منافـع ورزشـکاران کـوزوو نیـز حمایت کنم .مـا باید
بدانیـم کـه ورزش کاملا مسـتقل از سیاسـت اسـت.
روابـط بـد بین کشـورها نبایـد بر شـرایط ورزشـکاران
تاثیـر بگـذارد .مـا همین مشـکل را با اوکراین و روسـیه
هـم داریـم ،امـا مسـابقاتی داریـم کـه در هر دو کشـور
برگـزار خواهنـد شـد و مطمئن هسـتیم که ورزشـکاران
آنهـا بـدون مشـکل در مسـابقات شـرکت میکنند.
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کشتی ایران روی ریل حرکت میکند
معــاون ورزش قهرمانــی وزارت ورزش گفــت :بــه اتحادیــه
جهانــی کشــتی اعــام کردیــم در ایــران هیــچ مشــکلی
پیــش نیامــده و کشــتی ایــران روی ریــل خــودش حرکــت
میکند.بــه گــزارش ایســنا ،محمدرضــا داورزنــی در حاشــیه
مجمــع ســالیانه فدراســیون تنیــس روی میــز در جمــع
خبرنــگاران در بــاره اینکــه میزبانــی جــام جهانــی کشــتی
فرنگــی از ایــران گرفتــه شــده اســت ،بیــان کــرد :مــا،
کمیتــه ملــی المپیــک و فدراســیون کشــتی نســبت بــه ایــن

جــام جهانــی وجــود نــدارد .امکانــات در اســتان فراهــم
میشــود .حتــی کمیتــه ملــی المپیــک هــم ایمیلــی بــه
اتحادیــه جهانــی کشــتی ارســال کــرده کــه نگــران نباشــند
و هیــچ مشــکلی وجــود نــدارد .کشــتی ایــران روی ریــل
خــودش حرکــت میکنــد .وزارت ورزش و کمیتــه ملــی
المپیــک هــم صددرصــد از ایــن رشــته حمایــت خواهنــد
کرد.داورزنــی در مــورد شــرایط پینگپنــگ در ســالهای
اخیــر نیــز گفــت :در ایــن یکــی دو ســال گذشــته اتفاقــات

مســاله اقــدام کردهایــم و گفتهایــم کــه هیــچ مشــکلی
پیــش نیامــده اســت و در ایــران مســالهای بــرای برگــزاری

خوبــی در پینگپنــگ رخ داده و حرکــت رو بــه رشــدی
داشــته اســت .فدراســیون هــم امکانــات ســختافزاری

برتری کامل شاگردان سائالم
برابر الجزیره در آمار و ارقام
تراکتورســازی بــا وجــود برتــری کامــل بــر نماینــده
امــارات نتوانســت ایــن تیــم را در تبریــز شکســت دهد.
بــه گــزارش ایســنا ،از هفتــه چهــارم لیــگ قهرمانــان
آســیا تراکتورســازی تبریــز در ورزشــگاه یــادگار امــام با
تســاوی یــک بــر یــک مقابــل الجزیــره امــارات متوقــف
شــد تــا یــک فرصــت بــزرگ بــرای صعــود بــه دور بعــد
ایــن مســابقهها را از دســت بدهــد .شــاگردان ســائالم
در طــول بــازی تیــم برتــر میــدان بودنــد امــا نتوانســتند
در زدن ضربــات آخــر موفــق عمــل کننــد .در ادامــه آمــار
و ارقــام ایــن بــازی را میخوانیــد:
مالکیت توپ

رکوردشکنی پارالمپیکی زمستانی  ۲۰۱۸در فروش بلیت

میــزان فــروش بلیتهــای بازیهــای
پارالمپیــک زمســتانی  ۲۰۱۸بــه  ۳۲۰هــزار و
 ۵۲۱عــدد رســید و رکــورد بیشــترین ورزش
بلیــت در بازیهــای پارالمپیــک زمســتانی را
شکســت.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از ســایت
 ،Inside the gamesدیــروز (دوشــنبه)
تعــداد فــروش بلیتهــای بازیهــای
پارالمپیــک زمســتانی از  ۳۱۶هــزار  ۲۰۰عــدد
گذشــت کــه رکــورد بازیهــای پارالمپیــک زمســتانی ســوچی بــود.
در بازیهــای پارالمپیــک زمســتانی توریــن  ۱۶۲ ،۲۰۰۶هــزار و  ۹۷۴بلیــت فروختــه شــد .در مراســم
افتتاحیــه بازیهــای پارالمپیــک زمســتانی  ۲۱ ،۲۰۱۸هــزار نفــر حضــور داشــتند و حــدود  ۷۲.۵درصــد
بلیتهــا فروختــه شــد.حدود  ۱۰۵هــزار و  ۹۶۶نفــر در روز اول بازیهــا بلیــت خریدنــد .مســابقات کرلینــگ
بــا ویلچــر بــا  ۸۶درصــد حضــور در بــازی کــره جنوبــی یــا کانــادا بیشــترین میــزان تماشــاگر را داشــت.
مســابقات هاکــی روی یــخ روز شــنبه کــره جنوبــی مقابــل ژاپــن نیــز پــر بازدیــد بــود و  ۸۲درصــد بلیتهــا
فروختــه شــد.هنوز شــش روز از بازیهــا باقــی مانــده و گفتــه میشــود کــه بــه طــور کلــی در ایــن
مســابقات پیونــگ چانــگ  ۹۰ ، ۲۰۱۸درصــد بلیتهــا فروختــه شــدهاند.فروش بلیتهــا یکــی از
نگرانیهــای اصلــی مســئوالن برگــزاری مســابقات بــوده اســت.اندرو پارســونز ،رییــس کمیت ـه بینالمللــی
پارالمپیــک هفتــه گذشــته پیشبینــی کــرده بــود کــه پیونــگ چانــگ  ۲۰۱۸رکــورد فــروش بلیتهــا را
بشکند.پارســونز اظهــار کــرد :خبــر بســیار خوبــی اســت کــه پیونــگ چانــگ توانســت رکــورد ســوچی را در
فــروش بلیتهــا بشــکند .ایــن بازیهــا رکوردشــکنی زیــادی داشــتند .ورزشــکاران کشــورها و رســانههای
بیشــتری امســال در بازیهــا حضــور داشــتند.

بــرای برگــزاری کمپهــا ایجــاد کــرده کــه اقدامــات
ارزشــمندی اســت.او ادامــه داد :پینگپنــگ رشــته ورزشــی
مــورد عالقــه نوجوانــان و جوانــان اســت و بــه کشــف
اســتعدادها کمــک میکنــد بنابرایــن وزارت ورزش و اداره
کل ورزش اســتانها هــم بایــد بــه ایــن رشــته کمــک
کننــد .البتــه قهرمانــان المپیــک پینگپنگ در آســیا هســتند
بنابرایــن مــا هــم نبایــد انتظــار داشــته باشــیم کــه همیشــه
ورزشــکارانمان را روی ســکو ببینیــم و هنــوز بــرای داشــتن
ایــن انتظــار زود اســت .البتــه مــا انتظــار داریــم کــه در
هــر رشــتهای جــزو بهترینهــا باشــیم .پینگپنــگ هــم
مســیر رو بــه رشــدی را شــروع کــرده و انشــاءاهلل بتوانیــم
آن را بــر روی قلههــای آســیا و جهــان ببینیم.معــاون
ورزش قهرمانــی وزارت ورزش در پاســخ بــه ایــن پرســش
کــه رســیدن بــه قلههــای آســیا و جهــان در پینگپنــگ
رویــا بــه نظــر نمیرســد ،تصریــح کــرد :نتایجــی کــه در
ایــن ســالهای اخیــر در پینگپنــگ گرفتیــم غیــر قابــل
تصــور بــوده اســت .حتــی در رشــتههای دیگــر مــا
نتایجــی گرفتهایــم کــه فکــر نمیکردیــم بــه آن برســیم.
بــرای نمونــه بــا وجــود اینکــه مولــد ووشــو در جهــان چیــن
اســت امــا مــا توانســتیم قهرمــان جهــان شــویم .همچنیــن
در والیبــال روزی گذشــتن از آســیا بــرای مــا رویــا بــود
امــا االن یکــی از قدرتهــای جهــان هســتیم پــس
نشــان میدهــد کــه تحقــق رویــا در ورزش امکانپذیــر
اســت .دوســتان در فدراســیون هــم دارنــد برنامهریــزی
میکننــد و بــا برنامــه میانمــدت و درازمــدت تــاش
میکنیــم کــه انشــاءاهلل بــه قلههــای آســیا و جهــان
برسیم.

تراکتورسازی  64.8درصد – الجزیره  35.2درصد
شوت در چارچوب
تراکتورسازی  – 9الجزیره یک
کرنر
تراکتورسازی  – 13الجزیره یک
آفساید
تراکتورسازی  – 3الجزیره یک
پاس
تراکتورسازی  – 546الجزیره 314
ضربات ایستگاهی
تراکتورسازی  – 11الجزیره 17
تکل
تراکتورسازی  – 11الجزیره 13
قطع توپ
تراکتورسازی  – 10العین 26

کــره جنوبــی اعــام کــرد کــه بــا وجــود برگــزار شــدن بازیهــای المپیــک زمســتانی  ۲۰۱۸در پیونــگ
چانــگ امســال توریس ـتهای کمتــری بــه ایــن کشــور رفتهاند.ب ـه گــزارشایســنا و بــه نقــل از ســایت
 ،Inside the gamesطبــق آمارهــای منتشــر شــده امســال تعــداد توریســتهایی کــه بــه کــره
جنوبــی ســفر کردهانــد  ۱۶.۱درصــد کمتــر از پارســال بــوده اســت.گفته میشــود کــه دلیــل کمتــر شــدن
توریســت در کــره جنوبــی تمهیداتــی اســت کــه چیــن در مقابــل گســترش سیســتم دفاعــی ضــد موشــکی
آمریــکا در کــره جنوبــی اندیشــیده اســت.چین بعــد از ایــن اتفــاق تصمیــم گرفــت کــه تورهــای کمتــری بــه
کــره جنوبــی بفرســتد .البتــه ایــن تیــم نیــز مــاه نوامبــر بــود و بعــد از آن برداشــته شــد.
بــا ایــن حــال چینیهــا در فوریــه امســال نســبت بــه پارســال  ۴۰درصــد کمتــر بــه کــره جنوبــی ســفر
کردند.ژاپــن بیشــترین تعــداد توریســت بــه کــره جنوبــی را دارد .امســال بعــد از ژاپــن ،آمریــکا و کانــادا
بیشــترین توریســت را بــه کــره جنوبــی فرســتادند.

مدیـر کل ورزش و
جوانـان فـارس بـا اشـاره
بـه ظرفیتهـای فـراوان
موجـود در کاراتـه ایـن
اسـتان گفت :کاراته اسـتان
فارس نباید در شـهر شـیراز
خالصـه شـود.
به گـزارش روابط عمومی و
پایگاه خبری و اطالع رسانی
اداره کل ورزش و جوانـان فـارس  ،حیـدر علـی کامیاب که پیش از ظهر دیروز دوشـنبه
 ۲۱اسـفند  ۹۶در مجمـع انتخاباتـی هیـأت کاراتـه اسـتان فـارس سـخن مـی گفـت
نیازهـای مالـی را اولویـت کاراته فارس ندانسـت و افـزود :آنچه گمشـده ی امروز کاراته
اسـتان اسـت عـدم توجه به ظرفیـت های نیروی انسـانی در ایـن خانواده بزرگ اسـت.
وی گسـتردگی و بزرگـی جامعـه کاراتـه اسـتان را عامل وجود سلائق مختلـف در این
خانـواده بـزرگ دانسـت و تصریـح کـرد برخلاف گذشـته بایـد از ایـن ظرفیـت یعنـی
تضـارب آرا در کسـب توفیقـات بیـش از پیـش در ایـن ورزش جـذاب و پـر مخاطـب
اسـتفاده کرد.
مدیـر کل ورزش و جوانـان اسـتان فـارس عدالـت ،آزادی و اسـتفاده صحیـح از
توانمندیهـای نیـروی انسـانی را سـه فاکتور مهم در دسـتیابی به توسـعه پایـدار عنوان
کـرد و گفـت :نبایـد بـه ظهور تک سـتاره هـای جـوان در کاراته فـارس دل خوش کرد
،بلکـه بـا برنامه ای توسـعه محـور باید به دنبـال به دسـت آوردن جایگاه واقعـی کاراته
ایـن اسـتان در کشـور و جهـان بود.
کامیـاب در ادامـه همدلـی و همصدایی را نیاز امروز کاراته اسـتان فـارس خواند و گفت:
بایـد قـدر نیروهـای توانمند در کاراته اسـتان را دانسـت و با ایجاد همدلـی و همصدایی
بـه دنبال اهداف مشـترک رفت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه ایجـاد خانه کاراته اسـتان یکـی از برنامه هـای اداره کل ورزش
و جوانـان اسـت خطـاب بـه رئیـس جدیـد هیـأت کاراتـه گفت:ایجـاد سـخت افزارها و
تامیـن زیرسـاختها در ورزش وظیفـه ماسـت ،اما برقـراری روابط صحیـح بین اعضای
خانـواده کاراتـه و اسـتفاده بهینـه از توانمندیهـای آنهـا وظیفـه رئیـس هیـأت اسـتان
است.
وی توجـه بـه ظرفیتهـای موجـود در شهرسـتان هـا را یکـی دیگـر از وظایـف رئیس
هیـأت کاراتـه دانسـت وگفـت :نبایـد این گونـه باشـد کـه پـس از بهرهبـرداری از خانه
کاراتـه اسـتان در شـیراز نشسـت و شهرسـتانها را فرامـوش کـرد.
کامیـاب در ادامـه خواهـان ظهور و بـروز نگاه عدالـت محور بدور از گرایشهای سـبک
و سـلیقه ای در کاراتـه اسـتان شـد ودر بخـش دیگـری از صحبتهـای بـا بیـان اینکه
مجمـع بایـد بـه مثابـه یـک دسـتگاه نظارتی بـر عملکـرد رئیس هیأت اشـراف داشـته
باشـد گفـت :نبایـد منتظـر مانـد تا رئیـس از برنامههـای ارائه شـده منحرف شـود آنگاه
بـه دنبـال مچگیری از او باشـیم.
مدیـر کل ورزش و جوانـان فـارس در بخـش پایانـی صحبتهایـش بـا اشـاره بـه حضور
محمـد صـادق فرجـی و محسـن آشـوری در رأس هـرم مدیریتـی فدراسـیون کاراتـه
ایـن دو نفـر را از مدیـران توانمنـد ورزش ایـران خوانـد و گفـت :بـا ظرفیتهـای که در
فدراسـیون ،کاراتـه اسـتان فارس و حمایت هایـی که از جانـب اداره کل وجود دارد هیچ
بهانـه ای بـرای عدم دسـتیابی بـه توفیقات در حد کاراته اسـتان از هیچکـس پذیرفتنی
نیست.

در عمرم چنین داوری ندیده بودم
او ادامــه داد :در فوتبــال ایــن آمــاری تلــخ اســت.
مثــل بازیهــای قبــل ،مــا مســتحق پیــروزی
بودیــم امــا بــاز هــم نتوانســتیم بــه بــرد برســیم.
داور بــازی قضــاوت خیلــی بــدی داشــت .رقیــب مــا

بــه گــزارش ایســنا ،بعــد از تســاوی یــک بــر یــک
تراکتورســازی برابــر الجزیــره امــارات در ورزشــگاه
یــادگار امــام تبریــز ،آرتوئــرول ســائالم در نشســت
خبــری اظهــار کــرد :پیــش از شــروع بــازی،
هدفمــان کســب پیــروزی بــود .دیــروز نزدیــک بــه
 ۱۰۰دقیقــه بــازی کردیــم و طبــق آمــاری کــه بــه
دســتمان رســید ۶۵ ،درصــد مالکیــت تــوپ از آن مــا
بــود و  ۵۴۶پــاس بیــن بازیکنــان مــا رد و بــدل شــد.
 ۱۷شــوت داشــتیم کــه  ۹شــوت داخــل چارچــوب
بــود.
وی ادامــه داد :متاســفانه فقــط یــک گل زدیــم۴۱ .
ســانتر بــه داخــل محوطــه جریمــه حریــف داشــتیم
و  ۱۳کرنــر ارســال کردیــم .موقعیتهــای زیــادی
در طــول بــازی داشــتیم .حریــف مــا در  ۱۰۰دقیقــه
فقــط یــک بــار بــه ســمت دروازه مــا هجــوم آورد
کــه روی همــان حملــه بــه گل رســید.

بــرای فوتبــال بــازی نکــردن بــه میــدان آمــده بــود.
در عمــرم چنیــن داوری ندیــده بــودم .داور دیــروز بــه
تیــم حریــف کمــک کــرد .وظیفــه داور ایــن اســت
بــازی را اداره کنــد ولــی ایــن وظیفــه را بــه خوبــی
انجــام نــداد .وقتهــای تلــف شــده شــش دقیقــه
نبــود .در نهایــت ایــن یــک امتیــاز مــا را خوشــحال
نکــرد و شــانس مــا را کــم کــرد .تیــم مــا نشــان
داده کــه میتوانــد در دو بــازی باقــی مانــده بــه
پیــروزی برســد امــا کار از دســت مــا خــارج شــده
و بایــد بــه نتیجــه رقبــا هــم نــگاه کنیــم .بــه
خاطــر مصدومیــت احســان پهلــوان ،در  ۱۶دقیقــه
پایانــی بــا  ۱۰نفــر بــازی کردیــم و مســلمی پــور
دچــار مصدومیــت شــد .مــا مجبــور شــدیم در ایــن
روزهــا پــر فشــار از  ۱۴ ،۱۳بازیکــن بهــره ببریــم .در
مجمــوع از بازیکنــان بابــت بازیهــای زیبایشــان
تشــکر میکنــم.

ســرمربی تراکتورســازی گفــت :کاری کــه نکردیــم
ایــن بــود کــه گل نزدیــم و تنهــا توپــی کــه بــه
ســمت دروازه مــا آمــد تبدیــل بــه گل شــد.
امــروز نتوانســتیم پیــروز شــویم امــا بــازی خوبــی
ارائــه کردیــم .مالکیــت تــوپ در دقایــق بیشــتری
دســت مــا بــود .بــا ایــن بازیکنــان کار بیشــتری
نمی توانستیم انجام دهیم.
ســائالم در بــاره صحبتهــای هنــک تــن کاتــه
مبنــی بــر اینکــه تراکتورســازی از بهتریــن تیمهــای
گــروه اســت ،گفــت :از مربــی حریــف تشــکر
مــی کنــم .ایــن موضــوع بیانگــر ایــن اســت کــه
بــازی هــای مــا را دیــده اســت .بــا توجــه بــه آمــار
نبایــد مســابقه یــک بــر یــک میشــد.
او در بــاره پنالتــی تراکتورســازی کــه توســط داور
اعــام نشــد ،گفــت :بــه نظــرم آن صحنــه پنالتــی
بــود امــا بایــد دوبــاره فیلــم بــازی را ببینیــم .معتقــدم
بازیکــن حریــف از پشــت مهاجــم مــا را زد .مــا در
هــر چهــار بــازی قبلــی از اشــتباهات داوری لطمــه
خوردیــم.
ســرمربی تراکتورســازی گفــت :مــا موقعیــت هــای
زیــادی داریــم ولــی نمیتوانیــم بــه گل برســیم .در
روزهــای پایانــی نقــل و انتقــاالت بــه تبریــز آمــدم
و زمــان زیــادی بــرای جــذب بازیکــن نداشــتیم.
مجبــور بودیــم بازیکــن آزاد جــذب کنیــم .اینجــا
هــم بگویــم کــه وضعیــت اقتصــادی باشــگاه بــه
گونــهای بــود کــه نمیتوانســتیم بازیکنــان خیلــی
بهتــری بگیریــم .در ایــن وضعیــت انتظــار بیشــتری
بــرای جــذب بازیکــن نداشــتیم .پولــی کــه بــرای
نیــم فصــل بــه بازیکنــان مــان مــی دهیم،حریــف
بــرای یــک بــازی بــه بازیکنانــش میدهــد.
ســائالم در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــا
ایجــاد تغییــرات مثبــت در تیمــش ،چــرا تیمــش
نمــی توانــد گلزنــی کنــد ،اظهــار کــرد :مــا نهمیــن
بــازی مــان را در تیــم تراکتورســازی داشــتیم .تنهــا
بــا  ۱۴بازیکــن کار کردیــم .نتوانســتیم بــه احســان
پهلــوان اســتراحت بدهیــم .بــه رضــا شــربتی هــم
اســتراحت ندادیــم و او در نهایــت دچــار مصدومیــت
شد.

استقالل رکورددار بیشترین
هوادار در فصل  ۲۰۱۸لیگ
قهرمانان

آسـیا اسـتقالل دیشـب میزبـان العیـن امـارات بـود و
تماشـاگران بسـیار زیـادی در ورزشـگاه آزادی حضـور
داشـتند و حتـی حـدود  ۱۰هزار هـوادار هم نتوانسـتند
در ورزشـگاه حاضر شـوند .بـه گفته سایتکنفدراسـیون
فوتبـال آسـیا  ۹۰ ،هـزار نفـر از بـازی اسـتقالل برابـر
العیـن دیـدن کردند.اسـتقالل بـا ایـن تعداد تماشـاگر
رکـورد حضور تماشـاگر در فصل جاری لیـگ قهرمانان
آسـیا را شکسـت و در جـدول کلی هم در رده نخسـت
قـرار دارد .پـس از اسـتقالل ،تیمهـای پرسـپولیس
بـا  ۵۸هـزار هـوادار از میزبانـی در دو بـازی خانگـی و

گوانگـژو چیـن بـا  ۶۵هزار هـوادار در رده دوم و سـوم
قـرار دارند.

کاوازاکی در یک قدمی حذف از لیگ قهرمانان

کاهش سفر توریستها به کرهجنوبی در سال المپیک زمستانی

کاراته فارس نباید در شهر شیراز خالصه شود

تیم برتر میدان بودیم

مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا

نماینــده ژاپــن بــا شکســت برابــر ملبــورن در آســتانه حــذف از مرحلــه
گروهــی لیــگ قهرمانــان آســیا قــرار گرفــت .دیــدار دو تیــم ملبــورن
ویکتــوری و کاوازاکــی در گــروه  Fلیــگ قهرمانــان آســیا بــا برتــری
یــک بــر صفــر میزبــان خاتمــه یافــت کــه بــرای ایــن تیــم اســترالیایی
بســیار حائــز اهمیــت بود.بــه گــزارش ایســنا ،در آغــاز دور برگشــت مرحلــه
گروهــی لیــگ قهرمانــان آســیا در منطقــه شــرق ملبــورن ویکتــوری در
خانــه پذیــرای کاوازاکــی ژاپــن بــود کــه مصــاف ایــن دو تیــم بــا برتــری
یــک بــر صفــر میزبــان یعنــی ملبــورن بــه پایــان رســید تــا بــا ایــن نتیجــه
کاوازاکــی در آســتانه حــذف از لیــگ قهرمانــان آســیا قــرار گیــرد .ایــن تیــم
ژاپنــی تنهــا در صورتــی میتوانــد بــه مرحلــه بعــد بــرود کــه هــر دو بــازی باقــی مانــده خــود را ببــرد و
تیــم صدرنشــین شــانگهای نیــز در هــر دو مســابقه شکســت بخــورد کــه ایــن امــر بعیــد بــه نظــر میرســد.
بــا ایــن نتیجــه کاوازاکــی بــا یــک امتیــاز در قعــر جــدول باقــی مانــد و ملبــورن ویکتــوری نیــز بــا کســب ۶
امتیــاز از چهــار مســابقه در رده دوم قــرار گرفــت تــا شــرایط صعــود شــانگهای و اولســان بــه مرحلــه حذفــی
حســاستر از قبــل شــود .دیــدار دو تیــم اولســان و شــانگهای دیــروز برگــزار شــد.

مدیر کل ورزش و جوانان فارس :

سائالم:

ســرمربی تراکتورســازی پــس از تســاوی تیمــش
مقابــل الجزیــره امــارات گفــت کــه تیــم برتــر
میــدان بودیــم امــا حریــف در یــک حملــه بــه گل
رســید.

اسـتقالل رکـورددار بیشـترین تعـداد هـوادار در فصـل
جـاری لیـگ قهرمانان آسـیا شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،از هفتـه چهـارم لیـگ قهرمانـان
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کاندیدای معترض در ژیمناستیک:

فردی انتخاب شد که دو دوره
قبل عزل شده بود
مجمـع انتخاباتی هیات ژیمناسـتیک اسـتان هرمزگان
دیـروز برگـزار شـد .این مجمـع  ۴کاندیدا داشـت که
 ۳نفـر از آن کاندیداهـا نسـبت بـه انتخـاب اعضـای
مجمـع اعتـراض داشـتند و ایـن اعتراض خـود را ۲۴
سـاعت قبـل از برگـزاری مجمـع بـه مدیـرکل ورزش
اسـتان هرمـزگان اعلام کردنـد امـا بـا همـه ایـن
اعتراضـات ،مجمـع انتخاباتـی برگـزار و سـپهرتاج
رییـس هیـات ژیمناسـتیک اسـتان هرمـزگان شـد.
محمدامیـن ناصـری کاندیـدای هیـات ژیمناسـتیک
اسـتان هرمـزگان در گفتوگـو بـا ایسـنا اظهـار کرد:
انتخابـات هیـات ژیمناسـتیک ایـن اسـتان دیـروز
برگـزار شـد .چهـار کاندیـدا در ایـن مجمـع حضـور
داشـتیم کـه البتـه سـه کاندیـدا نسـبت بـه انتخـاب
اعضـای آن مجمـع و همچنیـن نحـوه اطالعرسـانی
اعتراضاتـی داشـتیم .مـا در محل مجمع حاضر شـدیم
امـا در اتاقـی کـه انتخابـات برگـزار شـد بـه نشـانه
اعتـراض حاضـر نشـدیم.
او ادامـه داد :مـن خـودم بـه نحـوه اطالعرسـانی
بـه شـدت اعتـراض داشـتم ۱۱ .صبـح روز دوشـنبه
شـخصی بـا تلفـن همـراه شـخصی بـا مـن تمـاس
گرفـت و بـه مـن گفـت از سـوی اداره ورزش اسـتان
اسـت و تاریـخ برگـزاری مجمـع را به من اعلام کرد.
دیـروز سـاعت  ۱۲:۳۰ایـن مجمـع برگـزار شـد و با
ایـن حسـاب تنها  ۲۵سـاعت قبـل از برگـزاری به ما
اطالعرسـانی شـد .طبـق قانونـی کـه وجـود دارد باید
یـک هفتـه تـا  ۱۰روز قبـل اسـامی اعضـای مجمـع،
زمـان برگـزاری انتخابـات مشـخص باشـد.
کاندیـدای معتـرض در ادامه افـزود :دانشـور مدیرکل
ورزش اسـتان هرمـزگان شـخص رییـس ایـن هیات
را انتخـاب کـرده بـود وگرنـه چـه لزومـی داشـت
کـه در چهارشـنبه و روزهـای پایانـی سـال بـا ایـن
عجلـه انتخابـات را برگـزار میکـرد .او بـا ایـن کار
میخواسـت صدایـی پیچیـده نشـود وگرنـه مـا بـه
 ۷مـورد اعتـراض کـرده بودیـم کـه بـه جـز یکـی
دو مـوارد ،جـواب مسـتندی نشـنیدیم .او بعضـی از
نمایندگان شهرسـتانها را  ۳سـاعت قبـل از برگزاری
مجمـع تغییـر داد و افـرادی را انتخـاب کـرد کـه مـن
بـرای اولیـن بار بـود آنهـا را میدیـدم و زمانـی برای
اعلام اهـداف و برنامههـای خـود بـه ایـن نمایندگان
نداشـتیم.
ناصـری خاطرنشـان کـرد :کلیـه افـراد حاضـر در این
مجمـع یک مـاه پیش در یـک مهمانی حضور داشـتند.
کاندیدایـی که برنده شـد از حضـور این افـراد در این
مجمـع اطلاع داشـت اما سـه کاندیـدای دیگـر تنها
 ۲۴سـاعت قبـل از برگـزاری مجمـع اعضـای مجمـع
را شناختند.
ایـن کاندیـدای معتـرض در ادامـه با طرح یک سـوال
سـخنان خـود را به پایان رسـاند و گفت :سـوال من از
اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان هرمزگان این اسـت
کـه این همـه عجله بـرای برگـزاری انتخابـات آن هم
در ایـن برهـه زمانـی و بـا توجه بـه تعطیلات پایانی
سـال بـرای چـه بـود .همچنیـن چـرا اطالعرسـانیها
تنهـا بـرای یـک کاندیـدا اتفـاق افتـاد و هیچ اسـمی
قبلتـر از اینهـا بـه سـایر کاندیداهـا اعلام نشـده
بـود و در پایـان اینکـه سـه کاندیدایی که کارشناسـی
ارشـد داشـتند بیـرون نشسـتند و فـردی رییس شـد
کـه دیپلـم دارد .آن هـم شـخصی کـه حـدود  ۶سـال
پیـش در ایـن سـمت قـرار گرفتـه بـود و عزل شـد و
ایـن سـوال نیـز مطرح اسـت که چـرا فردی کـه عزل
شـده بـود دوبـاره بـر سـر کار آمـده اسـت و تمـام
رایهـا را نیـز به خـود اختصـاص داد.

