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خبر كوتاه
تمجید  AFCاز پرسپولیس قبل از
بازی با پاختاکور

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا به تمجید
از تیم پرسپولیس ایران پرداخت.
تیمهای فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور
ازبکستان فردا سه شنبه در اولین دیدار خود در
لیگ قهرمانان آسیا ( )۲۰۱۹در ورزشگاه آزادی
به مصاف هم خواهند رفت.
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی
پیش از این مسابقه به تمجید از پرسپولیس
پرداخت AFC .نوشت« :پرسپولیس ایران نایب
قهرمان دوره گذشته لیگ قهرمانان آسیا کارش
را با میزبانی از پاختاکور در ورزشگاه آزادی آغاز
میکند .پرسپولیس سال گذشته نمایشی عالی
داشت و برای اولین بار به فینال لیگ قهرمانان
آسیا رسید پیش از آنکه مقابل کاشیما شکست
بخورد… تیم برانکو ایوانکوویچ در دو سال
گذشته قهرمان لیگ ایران شده است و هفته
گذشته با پیروزی مقابل صنعت نفت به صدر
جدول رفت».

قهرمانی پتروشیمی بندر امام و پایان لیگ تنیس روی میز جام شهدا
حسین محمدی

بیست و هفتمین دوره رقابت های لیگ برتر
تنیس روی میز آقایان باشگاه های کشور «جام
شهدا» با قهرمانی پتروشیمی بندر امام و نائب
قهرمانی دانشگاه آزاد اسالمی به پایان رسید.
این رقابت ها که از آبان ماه در چند مرحله
به صورت متمرکز برگزار شد در مرحله مقدماتی
با حضور  ۸تیم و در مرحله پلی آف با حضور ۴
تیم برتر دور اول ،پیگیری شد که در پایان تیم
پتروشیمی بندر امام با سابقه  ۲۶ساله حضور
در لیگ ،موفق به کسب عنوان قهرمانی شد
و برای نهمین بار نام خود را در تاریخ برگزاری
این مسابقات ثبت و از عنوان قهرمانی خود دفاع
کرد .تیم پتروشیمی که از ملی پوشان برجسته ای
همچون هادی نوروزی و نوشاد عالمیان بهره می
برد ،توانست بار دیگر شایستگی خود را در این
رقابت ها به ثبت برساند .تیم صاحب نام دانشگاه
آزاد اسالمی دیگر مدعی با سابقه یکبار قهرمانی در
لیگ برتر ،در این دوره با بهره گیری از ورزشکاران
و کادر خود به عنوان نائب قهرمانی دست یافت .

داور اردنی ،پرسپولیس-پاختاکور را
سوت می زند

داور اردنی قضاوت دیدار پرسپولیس و
پاختاکور را بر عهده خواهد داشت.
در چارچوب هفته نخست مرحله گروهی
لیگ قهرمانان آسیا  2019تیم های فوتبال
پرسپولیس و پاختاکور از گروه چهارم این
مسابقات در ورزشگاه آزادی به مصاف هم می
روند.
کنفدراسیون فوتبال آسیا ،قضاوت این دیدار
را که روز سه شنبه برگزار می شود ،به داوری از
اردن سپرده است .ادهم محمد مسئولیت قضاوت
این دیدار را بر عهده خواهد داشت .احمد نادی
و محمد مصطفی نیز کمک های ادهم در داوری
این بازی خواهند بود.

اسامی محرومان هفته  21لیگ برتر
اعالم شد

کمیته مسابقات اسامی محرومان هفته
بیست و یکم لیگ برتر را اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ
فوتبال ایران ،اسامی محرومان به شرح زیر است:
محمدرضا مظاهری استقالل خوزستان
مجتبی لطفی جلیسه  ،صالح الماسی(
تدارکات) پارس جنوبی جم
سیامک نعمتی پرسپولیس
فراز امامعلی پیکان تهران
حمیدرضا طاهر خانی سپیدرود رشت
وفا هخامنش صنعت نفت آبادان
رضا میرزایی فوالد خوزستان
عزیز معبودی حقیقی ماشین سازی تبریز
میالد خدایی اصلی ،روح اهلل مدیح( پزشک)
رضا حافظی ( تدارکات) نفت مسجدسلیمان
حامد لک ،حمید مطهری( مربی) نساجی مازندران

تیم های حاضر در مرحله نیمه نهایی از روز
سه شنبه  ۷اسفند ماه در آکادمی تنیس روی میز
امیر احتشام زاده محل برگزاری این مسابقات به
مصاف هم رفتند.

دو تیم پتروشیمی بندر امام و دانشگاه آزاد
اسالمی با شکست رعد پدافند هوایی و پاالیش نفت
آبادان راهی فینال شدند  .تیم های راه یافته به گام
نهایی از تیم های با سابقه حاضر در لیگ باشگاهی

کشور هستند که هر دو با بهره گیری از بازیکنان
ملی پوش مقابل هم صف آرایی کردند.
در بازیهای مرحله مقدماتی تیم دانشگاه آزاد
با برد  ۴بر  ۲و با یک تساوی در رفت و برگشت
موفق شد صدر نشین پایان مرحله مقدماتی شود
اما در ادامه در فینال این تیم پتروشیمی بندر امام
بود که با دو برد  ۶بر صفر در مرحله رفت و برگشت
از عنوان قهرمانی خود برای نهمین بار غیر متوالی و
چهارمین سال پیاپی دفاع کند.
تیم های رعد پدافند هوایی و پاالیش نفت
آبادان نیز مشترکا بر جایگاه سوم ایستادند.
تیم رعد که با توان سربازان وظیفه خود قدم
به میدان ای رقابت حساس گذاشته بود از جمله
تیم های شایسته مسابقات بود و برای سال دوم به
مقام سومی دست پیدا کرد .تیم رعد پیش از این
برای دومین سال پیاپی قهرمان مسابقات تنیس
روی میز نیروهای مسلح نیز شده بود.
بدین ترتیب پرونده بیست و هفتمین دوره
رقابتهای لیگ برتر تنیس روی میز باشگاههای کشور
از  ۲۹آبان جاری بود هفته گذشته به پایان رسید.

دهمین دوره همایش سربازی نیروهای مسلح به پایان رسید؛

عملکرد باشگاه رعد پدافند هوایی در این دوره از مسابقات سربازی نیروهای مسلح

دهمین دوره همایش مسابقات نیروهای مسلح هفته گذشته در
مرکز نور سپاه پاسداران اسالمی به پایان رسید.
به گزارش امتیاز؛ دهمین دوره همایش سربازان نیروهای مسلح
به مناسبت چهل سال ایستادگی و چهل سال سرافرازی نظام جمهوری
اسالمی برگزار شد .این دوره از مسابقات به میزبانی مرکز نور سپاه پاسداران
اسالمی و با حضور همه نیروهای مسلح از جمله :سپاه ،ارتش شامل نیروی
دریایی ،هوایی ،زمینی و پدافند و نیروی انتظامی برگزار گردید.
تیم رعد پدافند هوایی در این مسابقات با توان باالیی در این
مسابقات شرکت نمود و در تنیس روی میز موفق شد هر سه رتبه
انفرادی را از آن خود کند و نفرات اول ،دوم و سوم این مسابقات از

باشگاه رعد بودند .در کشتی آزاد نیز دوم و در فرنگی رتبه دوم و سوم
به باشگاه رعد اختصاص داده شد .مقام اول و دوم جودو و سوم طناب
کشی نیز به این مجموعه تعلق گرفت.
تیم رعد در مجموع با کسب  9کاپ و مدال در حالی این دوره
از مسابقات را به پایان برد که یک چهارم عناوین مسابقات نیروهای
مسلح را به خود اختصاص داد و از این حیث نسبت به رقبای خود و
سایر تیم های حاضر در مسابقات در جایگاه بهتری قرار گرفت.
در پایان مراسم اهدا مدال و جوائز با حضور امیر باقری و تعدادی
از سران نیروهای مسلح کشور انجام گرفت.

سعید سرفرازیان

فوتبال روند رو به افولی در کشور پیش گرفته
بر خالف کشورهای دیگر که روز به روز بر جذابیت
و محبوبیت این ورزش زیبا افزوده می شود ولی
در ایران چرخ اقبال عمومی بر مراد فوتبال نمی
چرخد .روزی نیست که از بطن جامعه ی فوتبال
حاشیه ای کلید نخورد و انتشار خبر آن سر و صدای
زیادی به پا نکند .از حاشیه های عجیب و غریب تا
جنجال های مختلف و دسته گل هایی که اهالی
مستطیل سبز پی در پی بر آب می دهند همه
و همه باعث گردیده فوتبال به گوشه ی رینگ
چسبانده شود و آماج مشت های پی در پی نقد و
مخالفت از هر سو شود .در همین چند روز اخیر

چندین اتفاق مختلف که در اطراف فوتبال به وقوع
پیوست حکایت تلخی از لجام گسیختگی مدیریت
فوتبال و نوع بر خورد متولیان امر و حتی ارباب
جراید و رسانه ها با ابهامات و تخلفات آشکاری
داشت که در سالیان دراز به عمد پنهان ماند تا
امروز سر باز کند و درمان آن سخت گردد .به
عنوان مثال از نابینا شدن آن هوادر استقاللی که
در ورزشگاه شهر خرمشهر روشنی چشم خویش
را فدای عالقه به فوتبال و البته سهل انگاری و
ندانم کاری برگزار کنندگان آن فینال جنجالی
نمود هنوز یکسال نگذشته که به ُکما رفتن
نوجوانی دیگر بر اثر برخورد سنگ به جمجمه اش
در ورزشگاه غدیر اهواز روی زشت بی اخالقی در
فوتبال را به بدترین شکل ممکن نشانمان داد .همه

اخبار
واکنش استقاللیها به حسنزاده؛ با
افتخار شهرستانیام!

بازیکنان تیم فوتبال استقالل نسبت به
صحبت های رئیس کمیته انضباطی واکنش نشان
دادند .جنجال میان منشا و کمیته اخالق فدراسیون
فوتبال باعث شد تا مهدی رحمتی روز گذشته با
انتشار پستی ،نسبت به برخی تصمیمات فدراسیون
و کمیته اخالق واکنش نشان دهد و سپس با اشاره
به موضوع دو شغله بودن حسنزاده ،رئیس کمیته
انضباطی خواهان احضار او به کمیته اخالق و
رسیدگی به پرونده او شد .ادعایی که از همان لحظه
اول مشخص بود با واکنش حسن زاده همراه می
شود و رئیس کمیته انضباطی نیز صبح روز دوشنبه
در گفت و گوی تلویزیونی نسبت به این سخنان
واکنش نشان داد .حسن زاده در بخشی از صحبت
های خود که با بیان این جمله « وقتی یک جوان
شهرستانی که تازه به تهران آمده و مشهور شده،
علیه وزیر حرف میزند یا از زمین و زمان صحبت
میکند باید در یک برنامه کالبدشکافی شود .ما یک
مشکل با رسانهها داریم که لذت میبرند مسائل
را وارونه جلوه دهند .چرا رادیو صحبت رحمتی
علیه من را بولد میکند تا از من حرفی دربیاید؟»
همراه بود باعث شد تا دوباره استقاللی ها نسبت به
حرف های او موضع گیری کنند .استفاده از واژه
«شهرستانی» از سوی رئیس کمیته انضباطی که
در ابتدا با موضع گیری مجری برنامه همراه بود،
حاال با واکنش بازیکنان استقالل همراه شده است.
برخی از بازیکنان استقالل با انتشار مطالبی در
صفحات مجازی خود با استفاده از هشتگ با افتخار
شهرستانی هستم نسبت به این صحبت های حسن
زاده واکنش نشان دادند تا اختالف میان استقالل و
فدراسیون که از زمان رای سوپرجام آغاز شده بود
و در پرونده منشا دوباره شعله ور شده ،با صحبت
های حسن زاده و واکنش احتمالی استقاللی ها به
اوج رسد.

آماده باش به داریوش شجاعیان

نشانه های افول در فوتبال ایران از واقعیت تا انکار ...
این اتفاقات ،از دعواها و درگیری ها ،اعتراض های
بی مورد در زمین های فوتبال ،اشتباهات داوری،
پرونده های انضباطی داخلی و بین الملی ،پرداخت
جرایم هنگفت به بازیکنان و مربیان خارجی،
نابودن شدن تیم های ریشه دار ،نگاه از باالیی
که فوتبالیست های مشهور به افراد مختلف جامعه
دارند و تا ورود افرادی مانند حسین هدایتی ها
به فوتبال قطعه های پازلی است که وقتی در کنار
هم قرار می گیرند رفوزه شدن مدیریت فوتبال را
کامل می کند.
وقتی اسم از مدیریت در فوتبال می آوریم
منظور رئیس فدراسیون فوتبال نیست رئیس
فدراسیون هم شخصی است که برایند رای یک
مجمع می باشد و آن مجمع هم در سیستمی
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پرورش یافته اند که نگاه درستی به مدیریت اصولی
ورزش و فوتبال نداشته و ندارند .وقتی همه چیز
فدای نتیجه گیری و پول می شود و همه ی آنهایی
که دستی بر آتش فوتبال دارند ماندن و ثبات در
مدیریت و ریاستشان در گرو برنده شدن به هر
قیمتی می باشد و برنامه و برنامه ریزی کوچکترین
محل اعراب در فرایند تشکیالتی فوتبال نداشته
باشد نتیجه و راندمان کار همین بلبشویی می
شود که امروز به نظاره نشسته ایم .حتی رسانه
ملی برای اینکه برنامه ی فوتبالی پر بیننده ی نود
زمین بخورد دست به تقلب و ارسال پیامک های
دروغین به نفع یک برنامه ی نو پا می زند چون
امروز برنده شدن در پول و جذب ثروت نهفته است.
هزینه کن تا برنده باشی.

کادرفنی استقالل در تالش هستند هافبک
تیم شان را آماده بازی با الدحیل در دور اول
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا کنند.
داریوش شجاعیان بعد از پشت سر گذاشتن
مصدومیتی طوالنی در دو بازی اول نیم فصل
دوم برابر پیکان و تراکتورسازی در ترکیب
استقالل به میدان رفت اما در سه بازی بعدی
برابر ذوب آهن ،پارس جنوبی جم و فوالد
این بازیکن به نیمکت ذخیره ها رفت تا الهیار
صیادمنش به جای او بازی کند.
با این حال مصدومیت صیادمنش و دوری
یک ماهه او از از میادین باعث شده تا شجاعیان
دوباره به ترکیب اصلی نزدیک شود و احتماال در
بازی با الدحیل او است که در ترکیب آبی ها
بازی خواهد کرد .ساشا شفر در جریان تمرین
روز گذشت استقالل گفت و گوی مفصلی با
داریوش شجاعیان داشت تا احتماال او را از نظر
ذهنی آماده بازی با الدحیل کند.

