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خبر كوتاه
«شبه  ،»۹۰نمایش
رفاقتهای پولی و پوشالی

افسون حضرتی

سی سال قبل امیر حاجرضایی دستیار علی
پروین در تیم ملی فوتبال بود .او روزی درباره
قبول این همکاری گفت که «شهوت دیده
شدن» دلیل کارش بوده .شب گذشته بعد از
 ۳۰سال معلوم شد که این شهوت همچنان در
وجود او موج میزند و اجازه نمیدهد که بر حس
ندیده شدن و نبودنش غلبه کند .در حالی که
افکار عمومی قاطعانه پشت «عادل فردوسیپور و
برنامه »۹۰ایستاده ،امیر حاجرضایی شب گذشته
در برنامه «شبه  »۹۰فارغ از مطالبه مردمی و
اعتراض به اقدام غیرحرفهای رسانه ملی ،به نقد
و تحلیل بازی استقالل پرداخت.
۸سال قبل موضوع پایاننامهام بررسی
معیارهای اخالق رسانهای در برنامه ۹۰از دید
روزنامهنگاران ورزشی و کارشناسان فوتبال بود.
امیر حاجرضایی هم یکی از کارشناسانی بود که
نظراتش را برای پایاننامهام میخواستم .پارک
ملت قرار گذاشتیم و در سر و صدای بیوقفه
اتوبوسهای بی.آر.تی بیش از چهار ساعت گفتگو
کردیم .از این چهار ساعت حداقل  3ساعت
مدح فردوسیپور و  ۹۰بود و اینکه هیچکس
نمیداند او خارج از دنیای فوتبال چقدر
دست به خیر است .دیشب که یاران گرمابه و
گلستان فردوسیپور را در کنار هم دیدم دلم
برای پایاننامهام ،زحمتهایی که برای آن
کشیدم ،هواداران فوتبال که فقط آنچه از صفحه
تلویزیون میبینند را باور میکنند و رفاقتهای
پولی و پوشالی سوخت .فردوسیپور در برنامه
«خندوانه» گفته بود دوست دارم سقوط هواپیما
را تجربه کنم ،او سقوط هواپیما را تجربه نکرد،
ولی سقوط رفاقت را دید .سقوط ارزشهایی را
دید که سالها برای دفاع از آنها در برابر صدای
پرطنین «زور» ایستادگی کرده بود .کسی که
میتواند وزنهای مثل فردوسیپور را «کله پا»
کند ،دور انداختن میثاقی برایش مثل آب
خوردن است .آسیاب به نوبت جناب میثاقی!
مسابقات جهانی اهداف پروازی  -امارات

مردان تراپ ایران به فینال نرسیدند

ملیپوشان تراپ ایران در مسابقات جهانی
اهداف پروازی از رسیدن به فینال بازماندند.
در ادامه رقابتهای جهانی اهداف پروازی
که به میزبانی امارات در حال برگزاری است،
امروز ملیپوشان کشورمان در تراپ مردان به
مصاف حریفان رفتند.
نریمان نیکخو با  119امتیاز چهل و سوم
شد .محمدحسین پرورشنیا و امیرحسین آقازاده
به ترتیب با  115و  113امتیاز در ردههای 94
و  106قرار گرفتند 142 .تیرانداز در این ماده
حضور داشتند .ملیپوشان تراپ ایران فردا
در ماده میکس به رقابت میپردازند .در این
مسابقات سهمیه المپیک نیز توزیع میشود.

ورزش

شماره 2699

جامعه ورزش آمادگی خوبی را برای کمک به سیلزدگان داشت

سلطانیفر :بیش از  1100مکان ورزشی در اختیار ستاد بحران قرار گرفته

وزیر ورزش و جوانان گفت :بیش از 1100
مکان ورزشی و سالن سرپوشیده در اختیار ستاد
بحران قرار گرفته تا به سیلزدگان کمک شود.
مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان در
حاشیه آیین گلریزان برای کمک به هموطنان
سیلزده در جمع خبرنگاران گفت :با توجه به
اینکه در روزهای ابتدایی فروردین ماه استان
های گلستان و مازندران درگیر بودند دستور دادم
مکانهای ورزشی در اختیار ستاد بحران قرار بگیرد
و برخی نیاز در اختیار مسافران نوروزی قرار بگیرد.
وی افزود :با گسترش بارندگی استانهای
دیگری هم شاهد سیل بودند که تعداد سالنها
و مکانهای ورزشی که در اختیار ستاد بحران
استانها قرار گرفت افزایش پیدا کرد .بیش از
 1100مکان ورزشی شامل مکان های سرپوشیده
در اختیار ستاد بحران قرار گرفته و بیش از 600
مکان مورد استفاده قرار گرفته است.
وزیر ورزش یادآور شد :نزول رحمت الهی و
بارندگی منافع زیادی هم در کشاورزی داشت چون
کشور ما  15 - 10سال درگیر خشکسالی بود.
این خشکسالیها صدمات زیادی به اقتصاد کشور
وارد کرد .مردم بدانند میزان ذخایر  50میلیارد
متر مکعب است .امروز شاهد حماسه وحدت و
همدلی مردم در صحنه حمایت از آسیبدیدگان
هستیم .فضای وحدت و همدلی یک امتیاز مثبت
به شمار میرود .تمام توان دستگاههای اجرایی به
کار گرفته شده تا در کوتاهترین زمان خسارتها را

جبران کنیم .در کنار در اختیار گذاشتن مکانها،
فدراسیونهایی که میتوانستند کمک کنند از
جمله فدراسیونهای پزشکی ورزشی ،اتومبیلرانی،
قایقرانی ،نجات غریق ،کوهنوردی عوامل خود را به
استانهای سیلزده فرستادند و بقیه فدراسیونها
نیز اقالمی را جمعآوری کردند .امروز که در خدمت
شما هستیم مکانهای ورزشی در اختیار ستاد
بحران هست که تعدادی از آنها مورد استفاده قرار
گرفته است.
وی افزود :ورزشکاران در این مدت کمکهای
زیادی داشتند .ما در آستانه هفته جوان هستیم

و در این هفته برنامههای متنوعی را پیشبینی
کرده بودیم که به خاطر سیل برنامههای هفته
جوان را لغو کردیم و برنامهها به سمت حمایت
از مردم سیلزده سوق داده شد تا همدردی
کنیم و بخشی از نیازهای آنها را تامین کنیم .در
مجموع فکر میکنم جامعه ورزش آمادگی خوبی
را از ابتدا داشته و به عنوان بخشی از وظایف و
مسئولیتهایی که داشتیم این اقدامات انجام شد.
لوازم مورد نیاز مردم سیلزده مثل مواد غذایی،
پوشاک و  ...ارسال شده است .این حرکاتها استمرار
دارد و جامعه ورزش در کنار مردم کمکهای الزم

را خواهد کرد 2 .مجموعه تامین غذا در لرستان و
خوزستان داریم که روزی  5-4هزار وعده غذایی
گرم آماده میکنند و به مردم میدهند.
وزیر ورزش درباره اینکه عالوه بر تهران ،در
استانهای دیگر هم این مراسم برگزار شده ،عنوان
کرد :امروز در مراکز همه استانها این مراسم را داریم.
این مطالبه جامعه ورزش از استانها بوده است.
وی درباره سفرهایش گفت :من به کرمانشاه،
لرستان و خوزستان رفتم که همراه با آقای جهانگیری
بازدیدی داشتیم .برنامهریزی هم برای کمک صورت
گرفت .جمعی از روسای فدراسیونها و معاونان در
مناطق سیلزده هستند .یکی از معاونین ما در گلستان
و مازندران حضور پیدا کرد .مردم ایران کارنامه قابل
قبولی مقابل این تهدیدها و بحرانها داشتند .امیدواریم
همان طور که با کمک مردم و حضور مدیران این
بحران را مدیریت کردیم ،این اقدامات ادامه پیدا کند.
سلطانیفر درباره اینکه برخی از مکانهای
ورزشی در سیل آسیب دیدند و از چه زمانی
بازسازی انجام میشود ،عنوان کرد :تعدادی از
مکانها به خاطر بارندگی متفاوت خسارتهای
مختلفی دیدهاند .مثال در لرستان برخی از سالنها
 2متر گل دارند و تاسیسات برق هم صدمه دیده
است .خسارات برآورد شده است .همه اینها به ستاد
مدیریت بحران کشور و استانداریها منعکس شده
است .بعد از تامین خسارات مردم که اولویت دولت
است به مرور جبران میشود و کار بازسازی را آغاز
خواهیم کرد.
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امید پسران آبی برای صعود زنده شد !!!
️محمد مزرعه

در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا تیم های استقالل و الهالل
عربستان که در گروه سوم موسوم به گروه مرگ حضور دارند و از تیم
های صاحب نام قاره آسیا می باشند در دیداری سخت و نفس گیر
به مصاف هم رفتند .
شاگردان شفر تا قبل از این مسابقه با یک شکست سه بر صفر
مقابل الدحیل قطر و یک تساوی مقابل العین امارات در ورزشگاه
آزادی با یک امتیاز در قعر جدول رده بندی حضور داشتند و برای
اینکه همچنان امیدهایشان برای صعود زنده بماند چاره ای جز کسب
هر سه امتیاز بازی نداشتند .
تیم الهالل نیز قبل از این بازی در دو دیدار گذشته با دو پیروزی
شیرین و کسب شش امتیاز صدر نشین گروه بود و می خواست با
کسب سومین پیروزی متوالی با فاصله گرفتن از سایر رقبا شانس
صعودش را بیشتر از قبل کند.
با شروع مسابقه کادر فنی تیم استقالل که شناخت خوبی از
بازیکنان تاثیر گذار حربف داشتند برنامه ریزی خوبی برای مهار
آنان در زمین داشتند و موفق شدند در دقیقه  5نماینده عربستان را
غافلگیر کنند و از روی کرنری که توسط پاتوسی زده شد علی کریمی
با جایگیری مناسب بین مدافعان با ضربه سر توپ را به تور دروازه

حریف رساند و شوک بزرگی را بر پیکر الهالل وارد کرد.
بعد از گل شاگردان مامیچ که انتظار خوردن این گل دقایق
ابتدایی را نداشتند سعی در جبران نتیجه کردند که با هوشیاری
مدافعان استقالل ناکام ماندند .
تیم استقالل که در این مسابقه بازی خوب و منسجمی را انجام
می داد در دقیقه  30موفق شد گل دوم را توسط پژمان منتظری وارد
دروازه الهالل کند و نیمه اول را با برتری دو بر صفر و با خیال آسوده
به رختکن برود.
در نیمه دوم تیم سفید پوش الهالل که اصال انتظار چنین
نتیجه ای را در نیمه اول نداشت فشار حمالتش را برای جبران
نتیجه بیشتر کرد و در دقیقه  50توسط جووینکو صاحب
موقعیت خطرناکی روی دروازه استقالل شد که سید حسین
حسینی دروازه بان آماده آبی ها به خوبی توپ را مهار کرد و
او را ناکام گذاشت .
تیم الهالل که روز سختی را در مقابل مدافعان هوشیار استقالل
در دقایق گذشته تجربه کرده بود و حمالتش یکی پس از دیگری
خنثی شده بود باالخره در دقیقه  71توسط گومیس موفق شد گلزنی
کند و با به ثمر رسیدن این گل در بیست دقیقه آخر بازی به دلیل
کم شدن فاصله گل ها حساسیت بازی دو چندان شد و در ادامه بازی
دو تیم فرصت هایی را روی دروازه یکدیگر خلق کردند که نهایتا هیچ

توپی از خط دروازه ها عبور نکرد و با سوت پایانی داور سه امتیاز
ارزشمند به حساب استقالل نماینده کشورمان واریز شد و با توجه به
تساوی دو بر دو تیم های الدحیل قطر و العین امارات شانس شاگردان
شفر برای صعود بیشتر شد .
تا کنون در جدول رده بندی گروه سوم تیم الهالل عربستان با
انجام سه بازی شش امتیاز کسب کرده و در صدر جدول قرار دارد و
تیم های الدحیل قطر و استقالل با چهار امتیاز ولی به دلیل تفاضل
گل در رتبه های دوم و سوم هستند و تیم العین امارات با دو امتیاز
به قعر جدول تکیه زده است ÷.

اخبار
شکست و حذف زودهنگام آذرشکیب
در اولین مبارزهاش برای تیم ملی
آذربایجان

ملیپوش سابق تیم کشتی آزاد ایران در
اولین مبارزهاش در مسابقات قهرمانی اروپا
برای آذربایجان متحمل شکست شد .محمدرضا
آذرشکیب ،عضو سابق تیم ملی کشتی آزاد ایران
که به تازگی به تیم ملی آذربایجان پیوسته است،
در اولین مبارزهاش در مسابقات قهرمانی اروپا
متحمل شکست شد.وی در وزن  125کیلوگرم
روی تشک رفت که در همان مبارزه نخست خود
با نتیجه  13بر  9مغلوب اگزون شاال از کوزوو
شد .این کشتیگیر نیز در دور بعدی با نتیجه
 10بر صفر مغلوب نیک ماتوهان از آلمان شد تا
آذرشکیب از دور رقابتها حذف شود.
داوران هفته بیست و پنجم معرفی شدند

زاهدیفر داور دیدار استقالل و
سپاهان شد

اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای
هفته  25لیگ برتر فوتبال از سوی کمیته داوران
اعالم شد .به گزارش سایت فدراسیون فوتبال،
اسامی داوران به شرح زیر است:
*پنجشنبه  ۲۲فروردین ۹۸
ماشین سازی  -نساجی – ساعت ۱۸
داور :کوپال ناظمی کمک ها :بابک داوری –
مهرداد نجفیکمک داوران اضافی :علی میرغفاری
– حسین زیاری داور چهارم :حمیدرضا کنعانی
ناظر :بهرام مهرپیما
استقالل خوزستان  -فوالد – ساعت۱۹
داور :بیژن حیدری کمک ها :سعید قاسمی –
یعقوب حجتی کمک داوران اضافی :علی اصغر
مومنی – احمد محمدی داور چهارم :محمد
هاشمی نسب ناظر :محمدرضا فالح
*جمعه  ۲۳فروردین ۹۸
سپیدرود  -تراکتورسازی – ساعت ۱۸
داور:رضا مهدوی کمک ها :علی اکبر نوری –
یوسف مغروری کمک داوران اضافی :علی صفایی
– عبدالنبی پورخلف داور چهارم :محمدعلی
پورمتقی ناظر :ابوطالب طاهریان
پدیده  -نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۷:۳۰
داور :رضا کرمانشاهیکمک ها :جلیل شعرانی –
حسین مرادیکمک داوران اضافی :کمیل غالمی
– حسین زمانیداور چهارم :عسگر محمدی ناظر:
حسین خانبان
سپاهان – استقالل – ساعت ۱۷:۴۵
داور :محمدحسین زاهدی فردکمک ها :سعید
علی نژادیان  -علیرضا ایلدرومکمک داوران
اضافی :مهدی سیدعلی – علی بای داور چهارم:
علی میرزابیگیناظر :یداهلل جهانبازی
صنعت نفت آبادان  -پارس جنوبی جم
داور :وحید کاظمیکمک ها :حسن یوسفی
– حسن انتظاریکمک داوران اضافی :روح اله
شریفی – کیوان علی محمدیداور چهارم :محمد
راهی ناظر :مسعود مرادی

