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ایرانیانی که از تماشای فوتبال محرومند!

جوانان ایرانی و عالقمندان به فوتبال در نقاط دورافتاده کشورمان
از تماشای مسابقات فوتبال از طریق شبکه سه محروم هستند.به
گزارش ایسنا ،بینندگان تلویزیون در روستاهای کشور که همچنان
تنها از طریق سیستم آنالوگ امکان دریافت برنامههای صداوسیما را
دارند ،به هنگام پخش مسابقات فوتبال ،به تماشای برنامههای دیگری
چون فیلمهای سینمایی مجبور میشوند!این در حالی است که تب
و تاب تماشای بازیهای جام جهانی از هم اکنون در بین بینندگان
تلویزیون باال گرفته و این سوال جدی را در ذهن پررنگ میکند که

ورزشی

برای بهره بردن این گروه از هموطنانمان در روستاها
که اتفاقا تماشای فوتبال از سرگرمیهای جدی آنان
محسوب میشود ،چه تمهیداتی میتوان اندیشید.بر
این اساس شــاید یکی از دالیل گسترش ماهواره به
عنوان ابزاری برای دسترسی به رسانههای جمعی آن
هم در بین روســتاییان کشورمان را بتوان همین نبود گیرندههای
دیجیتال عنوان کرد .هر چند سیستم کدینگ که هم اینک مانع
از تماشــای فوتبال در بین روستاییان شده است ،به هنگام پخش

برنامههای شبک ه سه از طریق ماهواره هم فعال میشود
و عمال امکان تماشای این مسابقات از این طریق هم
وجــود ندارد .انتقادها برای محرومیت نقاط دور افتاده
از سیستم دیجیتال در حالی مطرح میشود که معاون
توسعه و فناوری صداوسیما مطرح کرده است :میتوانیم
بگوییم فرستندههای دیجیتال ســاخت ایران با کیفیت عالی در
تمام دنیا قابل اســتفاده است و این نشان از اعتماد به دانش ایرانی
و خودباوری است.
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تایلند ،میزبان جام ملتهای فوتبال ساحلی آسیا شد

جام ملتهای فوتبال ساحلی آسیا در سال  ۲۰۱۹در تایلند برگزار خواهد شد.کنفدراسیون
فوتبال آسیا کشور تایلند را به عنوان میزبان جام ملتهای فوتبال ساحلی آسیا در سال
 ۲۰۱۹انتخاب کرد.این مسابقات قرار است اردیبهشت  ۱۳۹۸برگزار شود و تیم ملی فوتبال
ساحلی ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در آن شرکت خواهد کرد.دوره پیشین جام
ملتهای فوتبال ساحلی آسیا به میزبانی مالزی برگزار شده بود.

مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان آسیا

پرسپولیس ایران  -الجزیره امارات؛ فتح جزیره با حمایت هواداران

تیم فوتبال پرســپولیس روز دوشــنبه در مسابقه برگشت از
مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان آسیا میزبان الجزیره امارات
اســت.به گزارش فارس ،پرســپولیس در بــازی رفت مقابل
الجزیره امارات در ابوظبی غافلگیر شــد و  ۳بر  ۲نتیجه را به
حریف واگذار کرد تا برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی
در بازی برگشــت به دنبال پیروزی در ورزشگاه آزادی باشد.
سرخپوشان در بازی رفت ســیدجالل حسینی را در اختیار
نداشتند و غیبت کاپیتان باعث شد که قلب دفاعی تیم برانکو
خــوب و هماهنگ کار
تنکاته:
نکند .البته پرســپولیس
برای این بازی مشکلی
در بازی برگشــت کمال
نداریم و میدانیم که قرار
کامیابینیــا را به دلیل
استچهاتفاقیبیفتد.هر
مصدومیــت احتماال در
چند فقط یک بازی برابر
اختیار نخواهد داشت اما
پرسپولیس انجام دادهایم
حضور پرشمار هواداران
اما بازیهای زیادی را از
پرســپولیس میتوانــد
این تیم تماشا کردهایم.
امتیازی مثبــت و موثر
نقاط قوت و ضعف این تیم
برای سرخپوشان ایرانی
را میشناسیم .میتوانیم
باشد .پرسپولیــــس در
ازنقاطضعفآنهااستفاده
بازی رفــت در ثانیههای
کنیم و باز هــم پیروز
پایانی مســابقه شکست
شویم .بهتر است در مورد
خورد .شــاید اگر آن گل
ی بازی رفت صحبت
پنالت 
دقیقه  ۹۶نبود شــرایط
نکنیم .ما در بازی رفت
سرخپوشان برای صعود
مطمئنعملکردیم
آسانتر میشــد و آنها با
یک مســاوی بدون گل
هم صعود میکردند اما اکنون شاگردان برانکو باید پیروز شوند
و کمتــر از دو گل هم از حریف دریافت کنند .سرخپوشــان
با برد یک بر صفر هم به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آســیا
میروند .البته الجزیره حریف سرســختی است که به دنبال
تاریخ سازی اســت .این تیم میخواهد برای اولین مرتبه در
تاریخش به مرحله یک چهارم لیگ قهرمانان آسیا صعود کند
بنابراین نباید تصور کرد این تیم جوان و دونده به راحتی در
ورزشگاه آزادی تسلیم خواهد شد .قطعا الجزیره با برنامه بازی
خواهــد کرد و برای نباختن تالش میکند اما فتح الجزیره با
حمایت هواداران غیر ممکن نیســت .دیدن تماشای بازی از

شاهد باشیم .هواداران زیادی به ورزشگاه خواهند آمد اما این
موضوع اســترس پرسپولیس را نیز افزایش میدهد چون آنها
توقع باالیی از پرســپولیس دارند .ما این استرس را نداریم.تن
کاته با بیان این که وقت کشی کردن در  DNAتیمش نیست،
خاطرنشان کرد :ما بازی مردانه و تمیزی را ارائه خواهیم کرد.
شاید آخر بازی دفاع کنیم و شاید توپ را به سمتی شوت کنیم
اما اینها جزئی از فوتبال است .ما حتی اگر جلوی رئال مادرید
بازی کنیم ،وقت کشــی نخواهیم کرد .ما بازیکنان جوانی در
اختیار داریم ولی در فلسفه آنها وقتکشی جایی ندارد.سرمربی
الجزیــره امارات با اشــاره به این که از بــازی مقابل هواداران
پرسپولیس لذت خواهد برد ،گفت :خیلی وقت است که مقابل
طرفداران زیادی فوتبال بازی نکردهایم .این برای ما خوب است
چون میتوانیم تواناییهایمان را نشان دهیم.

برانکو :مجبور به بردن الجزیره هستیم

طبقه دوم ورزشگاه برای هواداران پرسپولیس رایگان شده تا
پرسپولیسیها حضوری حداکثری در ورزشگاه حضور داشته
باشند.هواداران پرسپولیس انتظار دارند که تیمشان را حداقل
مثل فصل گذشته در نیمه نهایی ببینند.
تنکاته :انتظار یک بازی جذاب را دارم

هنک تن کاته ،سرمربی تیم فوتبال الجزیره امارات در نشست
خبری پیش از بازی با پرســپولیس در چارچوب دور برگشت
مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد :انتظار
یــک بازی جذاب را دارم .باید از نتیج ه  ۳بر  ۲بازی رفت دفاع
کنیم تا به مرحله بعد صعود کنیم .میدانیم که بازی سختی
پیش رو داریم و طرفداران زیادی برای پشتیبانی از پرسپولیس
به ورزشــگاه میآیند .بــه خودمان اطمینــان داریم و تمام

بازیکنانمان آماده هستند .میخواهیم بازی خوبی را به نمایش
بگذاریم.او در پاســخ به این ســوال که آیا مقابل پرسپولیس
بازی تهاجمیارائه خواهند داد یا تدافعی تصریح کرد :ما برای
این بازی مشــکلی نداریم و میدانیم که قرار است چه اتفاقی
بیفتد .هر چند فقط یک بازی برابر پرسپولیس انجام دادهایم
اما بازیهای زیادی را از این تیم تماشــا کردهایم .نقاط قوت
و ضعف این تیم را میشناســیم .میتوانیم از نقاط ضعف آنها
استفاده کنیم و باز هم پیروز شویم .بهتر است در مورد پنالتی
بازی رفت صحبت نکنیم .ما در بازی رفت مطمئن عمل کردیم.
سرمربی الجزیره امارات ادام ه داد :ما تیم کوچکی از یک کشور
کوچک هستیم که به کشور بزرگی آمدهایم .اولین بار است که
به تهران میآیم .ترافیک وحشتناکی دارد ولی ایران ،کشور و
تهران شهر زیبایی است .ما توقع داریم که بازی زیبایی را هم

نخستیندورهبازیهایورزشیآتشنشانانوامدادگرانکارگرکشوربهکارخودپایانداد

نخســتین دوره بازیهای ورزشی آتش نشانان و
امدادگران کارگر کشــور بهکار خود پایان داد.
این مسابقات که با همکاری مشترک فدراسیون
ورزش کارگری و انجمن ورزش آتش نشانان و
امدادگران فدراسیون ورزشهای همگانی برگزار
گردید ۳۰۰ ،تن از ورزشــکاران آتش نشــان و
امدادگر کارگر از  ۲۰استان کشور و در  ۱۰رشته
ورزشی شــامل :طناب کشــی،امداد و نجات،
مــچ اندازی،کراس فیــت،دو و میدانی،والیبال
ساحلی،کشتی،فوتسال،کاراته و عملیاتی ورزشی
از روز دوشــنبه  ۱۶اردیبهشت ماه در مجموعه
رفاهی و تفریحــی ســنگاچین(بندرانزلی) با
یکدیگر به رقابت پرداختنــد .در پایان بازیها
نتایج زیر به دست آمد:
در رشته مچ اندازی:

در دســته  ۸۰کیلوگــرم :بابــک موالیی
از پتروشیمیشــیراز اول ،آیدیــن قرآنــی از
آتش نشــانی ارومیه دوم و مجتبــی یاوری از
استان زنجان سوم شد.
در دسته  ۹۰کیلوگرم :نورالدین خورشیدی
از شــهرک صنعتی البرز اول ،فرهاد امینی از
فردیس کرج دوم و علــی جهانبخش از آتش
نشانی بوشهر سوم شد.
در دســته  -۱۰۰کیلوگرم:هادی رضایی از
زنجان اول ،مسلم دائی چی از کرمانشاه دوم و
محسن احمدی از بوشهر سوم شد.
دردستهبهعالوه+۱۰۰کیلوگرم:داوودملکپور
از شــهرکرد به مقام اول،هــادی ناصری نیا از
آتش نشانی اهواز مقام دوم و حبیب کریمیان از
شهرکرد مقام سوم را کسب نمودند.
نتایج مسابقات دو و میدانی:

در دوی  ۱۰۰متــر :عبداهلل به مرد از بوشــهر
مقام اول ،مهدی احمدی از ارومیه مقام دوم و
محمدتقی ربیع نیا از استان مازندران مقام سوم
را کسب نمودند.
در دوی ۸۰۰متــر :جواد مجیدی از بوشــهر
اول ،ارسالن محمدیان از بوشهر دوم و علیرضا
بقائی منش از استان خراسان رضوی مقام سوم
را کسب نمودند.
در دوی  ۳۰۰۰متــر :ارســان محمودیان از
بوشــهر اول ،جواد مجیدی از بوشــهر دوم و
علیرضا بقائی منش از خراســان رضوی مقام
سوم را کسب نمودند.
در پــرش طول :عبــداهلل به مرد از بوشــهر
اول،مهدی احمــدی از آذربایجان غربی دوم و

رسول شهسواری از محمدیه قزوین مقام سوم
را کسب نمودند.

در مسابقات رشته کراس فیت:

عبداهلل آهن چی از مشهد مقام اول ،محمد دهقان
از شیراز مقام دوم و محمد آقا یاری از زنجان مقام
سوم این دوره از مسابقات را کسب نمودند.

در مسابقات والیبال ساحلی:

تیم فــرودگاه کیش مقام اول ،آتش نشــانی
زاهدان مقام دوم و آتش نشــانی ارومیه مقام
سوم را کسب نمودند.
در رشته طناب کشی:

شــهر کرد (الف) مقام اول ،قزوین مقام دوم و
شهرکرد (ب) مقام سوم را کسب کردند.

در مسابقات کاراته:

در سبک وزن :علی اصغر یوسف زاده از استان
قم اول ،کوروش بشــیری از استان البرز دوم و
مصطفی حیدری از استان فارس سوم شدند.
در سنگین وزن :محســن کاووسی از استان
قم مقام اول،امیر اســماعیلی از استان زنجان
مقام دوم و حسن رستمیاز استان زنجان مقام
ســوم این دوره از مســابقات را کسب کردند.
در مســابقات فوتســال که با حضــور  ۹تیم
برگزار شــد تیم فوتسال قم مقام اول این دوره
از مســابقات را به دست آورد،تیم دورود استان
لرستان دوم،ارومیه سوم و آتش نشانی شهرکرد
مقام چهارم این مسابقات را کسب کردند.
در مسابقات عملیات ورزشی تیمیاردبیل مقام
اول ،فــارس مقام دوم و زاهدان مقام ســوم را
کسب نمودند.
در مسابقات عملیات ورزشی انفرادی سن زیر
 ۳۰سال حســین مصری از اردبیل مقام اول،
محسن تختی از اردبیل مقام دوم و وحید فتایی
از استان اردبیل مقام سوم را کسب نمودند.
درردهسنیزیر۳۵سال:محسنحسنبخشی
از تهران مقام اول،اکبر قاسم زاده از کرمان مقام
دوم و مسعود آقامحمدی از اردبیل مقام سوم را
کسب نمودند.
در رده ســنی باالی  ۳۵سال :محمد امین
کاویانی از شــهرکرد ،مهدی سرشار از تهران و
سیامک خداوردی از شهرکرد به ترتیب مقامهای
اول تا سوم را کسب نمودند.
نتایج مسابقات کشتی که در  ۵وزن ، ۷۴ ،۶۵
، ۹۷ ، ۸۶و  ۱۲۰کیلوگرم برگزار گردید نتایج
زیر حاصل شد:
در وزن  ۶۵کیلوگرم مهدی قربان نژاد از اســتان
مازندران به مقام اول ،احمد سبحانی از استان البرز
دوم و محمود محسنی از البرز و محمد دهقان از
فارس به مقام سوم مشترک دست یافتند.
در وزن  ۷۴کیلوگرم رسول شهسواری از قزوین به
مقام اول ،کاظم مختاری از خراسان به مقام دوم

و عبدالرضا خادم زاده از خوزستان و دلیر حملکرد
از کردستان به مقام سوم مشترک نائل گردیدند.
در وزن  ۸۶کیلوگرم آرمان زبردست ازکردستان
اول،حســین مصری از اردبیل دوم،اســماعیل
بحرانی از بوشــهر و آیدین قرآنی از ارومیه به
مقام سوم مشترک دست یافتند.
در وزن  ۹۷کیلوگرم احســان امینی از بوشهر
مقام اول ،فرهاد شافعی از محمدیه قزوین مقام
دوم ،داوود قلندر از کرمانشاه و جواد صفایی از
کیش به مقام سوم مشترک دست یافتند.
در وزن  ۱۲۰کیلوگرم سعید امیدی از بوشهر مقام
اول ،محسن احمدی از فارس به مقام دوم،علی
حســن محمدی از قزوین و علی شاه حسینی
از اردبیل به مقام ســوم مشــترک دست یافت.
همچنین در حاشیه رقابتها مسابقات دوستانه
تنیس روی میز با حضور  ۲۱نفر از ورزشکاران
این رشته برگزار شد و نتایج زیر بهدست آمد:
اســماعیل بحرانی نژاد از استان بوشهر مقام اول،
علیرضا شیر خورشید از استان خوزستان مقام دوم،
حمید حمیدی از قزوین و غفور جعفری از استان
خوزستان به مقام سوم مشترک نائل شدند.

همچنین دکتر ســید امیر حسینی سرپرست
کل اولین دوره بازیهای ورزشی آتش نشانان و
امداد رســانان طی سخنانی ازمشارکت کلیه
شرکت کنندگان وعوامل فنی واجرایی بازیها
تشــکر کرد.وی گفت در ایــن دوره از بازیها
بیش از  ۳۰۰ورزشکار مربی وسر پرست وعوامل
فنی و اجرایی حضورداشــتند ورزشــکاران در
 ۱۰رشته ورزشی به رقابت برداختند وی اشاره کرد
ایــده برگزاری ایــن رویداد در ســال  ۹۵در
بازدید ایشــان وهمکاران فدراســیون ورزش
کارگری از عســلویه کلید خورد ودرســال ۹۶
بهدنبالپیشنهادرئیسانجمنورزشآتشنشانی
فدراسیون ورزش همگانی این دوره از مسابقات
برگزار شــد .ایــن بازیها حاصــل همکاری
مشــترک کار جمعی دو فدراســیون ورزش
کارگــری وهمگانی ،واحدهــای مختلف آتش
نشانی کشوری ولشکری وکارگری است.
به گــزارش روابط عمومیفدراســیون ورزش
کارگری امیر حســینی گفت شغل آتش نشان
شــغل بسیار مهمیاســت .آتش نشان باید به
مردم و نجات جان آنها از خطر عالقهمند باشد.
از لحاظ بدنی قوی بوده و سالمت روان داشته
باشد .او باید در مواقع خطرناک آرامش خود را
حفظ کند و به سرعت عکس العملنشان دهد.

سرمربی تیمفوتبال پرسپولیس میگوید الجزیره برای جبران
نتیجه ضعیفش در لیگ قطر قصد این را دارد که پرسپولیس
را در این مرحله متوقف کند.ب ه گزارشایسنا ،برانکو ایوانکوویچ،
سرمربی تی مفوتبال پرسپولیس در نشست خبری پیش از بازی
با امارات در چارچوب دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ
قهرمانان آسیا ،گفت :این بازی دوممان برابر الجزیره خواهد بود
کــه مثل نیمه دوم یک بازی برای مــا میماند .این بازی برای
الجزیره بسیار مهم است ،زیرا آنها در لیگ خود نتوانستند عملکرد
خوبی داشته باشند.او ادام ه داد :نتیج ه خوب این بازی میتواند
باختهای آنها را جبران کند اما این دیدار برای ما نیز مهم است.
ما هم میخواهیم به مرحله بعد صعود کنیم .ما بازی رفت را ۳
بر  ۲باختهایم اما به همه ثابت کردهایم که تیم ضعیفتری نسبت
به الجزیره نیستیم و میتوانیم نتیج ه را جبران کنیم .امیدوارم
با حمایت هواداران این بازی را ببریم .بازیکنانم شــرایط خوبی
دارند و امیدوارم این قضیه به ما کمک کند .تیم ما آماده است
اما کمال کامیابینیا متاسفانه نمیتواند به دلیل مصدومیت در
بازی رفت در این دیدار به میدان رود.سرمربی پرسپولیس درباره
نقطه قوت تیم حریف ،گفت :ما در بازی اول دیدیم که الجزیره
خط حمله قوی دارد .شماره «»10این تیم بازیکن بسیار خوبی
است و در فصل قبل نتیج ه خوبی گرفته است .باید ببینیم چه
اتفاقی خواهد افتاد .فلســفه ما بسیار آسان است و آن پیروزی

در هر بازی اســت .برای ما فرقی نمیکند این بازی باشد یا هر
رقابــت دیگری تنها هدف ما برد خواهد بود .در لیگ قهرمانان
آسیا ما تیم ضعیف نداریم و همه تیمها سطح باالیی دارند ،هر
تیمیاشتباه مرتکب شود ،تیم حریف از آن استفاده میکند و
امکان دارد نتیج ه بازی تغییر کند.او درباره بازگشت به ایران پس
از تعطیالت و تمدید قرارداد با پرسپولیس ،تصریح کرد :من هنوز
با باشگاه پرسپولیس قرارداد دارم و تمرکزم روی بازی با الجزیره
اســت.وی درباره برتری فنی تیمش در دیدار رفت و شکست
به دلیل اشــتباههای
برانکو:
فردی ،گفت :الجزیره
فلسفه ما بسیار آسان
تیم بسیار خوبی است.
است و آن پیروزی در
آنها در جــام جهانی
هر بازی اســت .برای
باشــگاهها نیز کیفیت
ما فرقــی نمیکند این
خود را نشان دادند اما
بازی باشد یا هر رقابت
این دیدار یــک بازی
دیگری تنهــا هدف ما
جدید اســت .مــا در
بــرد خواهد بــود .در
خانه بازی میکنیم و
لیگ قهرمانان آسیا ما
این احتمال وجود دارد
تیم ضعیــف نداریم و
که مقابــل  ۱۰۰هزار
همه تیمها سطح باالیی
تماشاگر به میدان برویم
دارند ،هر تیمیاشتباه
که از ما انتظار پیروزی
مرتکــب شــود ،تیم
و بازگشــت دارند .ما
حریف از آن اســتفاده
مجبور به بــرد در این
میکنــد و امکان دارد
دیــدار هســتیم که
نتیج ه بازی تغییر کند
امیدوارم تماشاگران در
این قضیه ما را حمایت
کنند و به عنوان یار دوازدهم در کنار ما باشند.سرمربی کروات
پرســپولیس درباره غیبت بازیکنان ،گفت :کمال و ربیعخواه
مصدوم هســتند اما سایر بازیکنانمان در سالمت کامل به سر
میبرند .ما همیشه این توقع را داریم که ممکن است بازیکنانمان
همیشه مصدوم باشند.او در پایان گفت :امیدوارم بازی خوبی را
به نمایش بگذاریم .همه از ما توقع پیروزی دارند اما الجزیره تیم
ضعیفی نیست .امیدوارم فردا بازی جذابی را ببینیم که همراه با
خوشحالی هواداران پرسپولیس باشد .سه تیم از ایران توانستند
به این مرحله صعود کنند .امیدوارم ما جزو تیمهای ایرانی باشیم
که بتوانیم به مراحل بعد هم صعود کنیم.

