فوتبال

نابودي تيمهاي تهراني يکي پس از ديگري

واکنش باشگاه استقالل
به صحبتهاي غفوري

باشــگاه اســتقالل دليل خاصــي براي
صحبتنکردن با بازيکنانش جهت تمديد
قرارداد دارد .به گزارش تسنيم ،وريا غفوري
مدافع ــهافبک اســتقالل پــس از پايان
بــازي با پيکان اعالم کرد که مســئوالن
باشــگاه صحبتي با او بــراي تمديد قرار
نکردهاند .اين مســئله با واکنش هواداران
اســتقالل در صفحات مجازي روبهرو شد
که چرا باشگاه اقداميبراي تمديد قرارداد
بازيکنان نکرده است.مصوبه هيئت مديره
استقالل هم تمديد قرارداد  6بازيکن اصلي
بوده که تاکنون اين اتفاق نيفتاده اســت.
مديران اســتقالل بهدنبــال اين موضوع،
اعالم کردهاند که وقتي قرارداد وينفرد شفر
تمديد نشده ،چطور سراغ بازيکنان بروند.
وقتي قرارداد شــفر امضا شد ،با بازيکنان
هم صحبت قطعي ميشود ،ضمن اينکه با
برخي از بازيکنان از جمله غفوري صحبت
اوليه شده است.نصرا ...عبداللهي سرپرست
تيم فوتبال استقالل در اين زمينه گفت :با
هيچ بازيکني صحبت نشــده که بخواهيم
بگوييــم چرا با فالن بازيکــن مذاکرهاي
صورت نگرفته اســت .ليگ بايد به پايان
برسد تا در زمان خودش کارها انجام شود
آذري :قلعهنويي
در ذوبآهن ميماند

مديرعامل باشــگاه ذوبآهــن اصفهان
بــا بيان اينکه امير قلعهنويــي در اين تيم
ماندني خواهد شد ،گفت :دوست نداشتيم
با اســتقالل بازي کنيم چون معتقدم اين
بــازي يک نوعي برادرکشــي اســت .به
گزارش تسنيم ،سعيد آذري درباره تحوالت
و موفقيت ذوبآهن در نيمفصل دوم گفت:
ذوبآهن تقريب ًا  4.5ســال پيش در حال
سقوط به ليگ يک بود و خوشبختانه با يک
برنامه 4ساله در مسير خوبي قرار گرفت .در
 3ســال گذشته دو بار قهرمان جام حذفي
شــديم و براي اولين بار قهرمان سوپرجام
ايران شــديم ،توانستيم  3مرحله پياپي به
ليگ قهرمانان آسيا راه پيدا کنيم و امسال
هم با درايت قلعهنويي تا اآلن نايبقهرمان
ليگ برتر هستيم .روند صعودي ذوبآهن
شروع شده و امســال هم اين روند ادامه
پيدا کرد .انتظارمــان اين بود که در پايان
سال چهارم قهرمان ليگ شويم.وي ادامه
داد :ابتداي فصل مشکالتي برايمان پيش
آمد .کاهش 50درصدي بودجه تيم از سوي
کارخانه ذوبآهن و از دست دادن تعدادي
از بازيکنانمان در نيمفصل باعث شــد از
مسير اصلي دور شويم.

گروه ورزشــي :تيم فوتبال قديمينفــت تهران در
فاصله يک هفته مانده به پايان رقابتهاي ليگ برتر با
پذيرفتن شکست برابر پارس جنوبي رسما از رقابتهاي
ليگ برتر به ليگ يک سقوط کرد .به گزارش مهر،
«نفرين شدگان» ميتواند لقبي مناسب براي تيمهايي
نظير صبا و راهآهن باشد .تيمهايي که در گذشته اعتبار
فراواني براي خود در اين فوتبال دست و پا کرده بودند
اما درست از روزي که از بخشهاي دولتي جدا شده
و وارد چرخه بخش خصوصي شــدند و از اين مالک
به آن مالک دست به دست شدند ،راهي جز نابودي
پيش روي آنها باقي نماند .راه آهن ديگر آن راه آهن
قديمينبود که به جنوب شهر تهران تعلق داشت .راه
آهني که مربيان سازنده در آن يک کارخانه بازيکن
سازي ايجاد کرده بوده و بازيکن پشت بازيکن ساخته
و به فوتبال ايران معرفي ميکردند.راه آهن درست از
روزي ديگــر راه آهن نبود که از مجموعه دولتي راه
آهن کشور جدا شد .مسير اين تيم منحرف شد و اين
انحراف آنقدر ادامه يافت تا راه آهن بازيکنســاز و با
سابقه از ليگ برتر به ليگ يک سقوط کرد و در ليگ

نفت تهران در راه صبا و راهآهن

يــک زنگ تفريحي بيش نبود و حاال راهي ليگ دو
شده است .صبا هم دست کمياز راه آهن ندارد .اين
تيم هم تا وقتي اعتبار داشت و افتخار کسب ميکرد

با نام صباباتري در فوتبال ايران فعاليت ميکرد و به
بخش دولتي و به کارخانه «صباباطري» وابســته به
وزارت دفاع در فوتبال نفس ميکشــيد .نفت تهران
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ديگر تيم قديميو ريشــه دار تهراني است که بعد از
جدايي از شرکت نفت و رفع وابستگي به وزارت نفت
ماهيت واقعياش را از دست داد و آهسته آهسته وارد
راهي شــد که راه آهن و صبا پيش از آن وارد شــده
بودند.نفت تهران که در فصلهاي اخير بين مالکان
متعددي دست به دست شد تا با مشکالت مالکيتي
فراواني مواجه باشــد ،سرانجام بعد از سالها مقاومت
برابر ناماليمتيها دستها را به نشانه تسليم باال برد و
غزل خداحافظي از ليگ برتر را خواند .به نظر ميرسد
نفت تهران در ليگ يک هم سرنوشت بهتري نسبت
به صبا و راه آهن نداشــته باشد و به سرانجام اين دو
تيم مبتال شود .قطعا با سقوط اين تيم به ليگ دسته
اول توجه مسئوالن کمتر خواهد شد و حمايت مالي
هم صورت نخواهــد گرفت .به همين خاطر از حاال
ميتوان پيش بيني کرد راهي که صبا و راه آهن رفتند
انتظار نفت را هم ميکشد و اين تيم ميتواند گزينه
سقوط به ليگ دسته دوم هم باشد .اتفاقي که قبل از
ايــن براي برخي تيمهاي ديگر هم رخ داد و فوتبال
تهران خالي تر از هميشه شد.

ناظم الشريعه:

گزارش « »AFCاز رکوردهاي ايران در جام ملتها

انصراف تيمها از ليگ روي تيم ملي اثر منفي دارد

دايي همچنان پيشتاز است

سرمربي تيم ملي فوتسال ايران انصراف باشگاهها
از تيمداري در ليگ برتر فوتسال را داراي اثر منفي
دانست و گفت :بايد راهکار خوب و نه موقتي براي
اين مشکل پيدا کرد .سيدمحمد ناظم الشريعه در
گفتگو با مهر ،درباره پيامدهاي کنار رفتن تيمهاي
ليگ برتري فوتسال و انحالل آنها روي تيم ملي
فوتســال ،گفت :اين اتفاق صد درصد روي تيم
ملي هم اثر منفي ميگذارد .بازيکنان تيم ملي از
کجا امرار معاش ميکنند؟ مشخصا بازيکنان ملي
پوش هم از باشــگاههاي خود حقوق ميگيرند و
در صورت انحالل تيمها ،ملي پوشــان هم دچار
مشکل ميشوند.وي تاکيد کرد :اثر انصراف تيمها
از ليگ برتر روي تيم ملي مستقيم است ولي نبايد
دنبال ُمسکن و راه حل موقت بود .بايد راهکارهاي
خوبي پيدا کنيم .بايد شــرايط را به سمتي ببريم
که باشگاهها با عالقه در ليگ برتر سرمايه گذاري

کنند.سرمربي تيم ملي فوتسال تاکيد کرد :اينکه
فقط به اعزام تيم قهرمان به مسابقات برون مرزي
و جام باشگاهها اکتفا ميکنيم ،خوب نيست .هيات
رئيسه سازمان ليگ بايد وقت بگذارد و طرح بدهد.
کارهاي زيــادي ميتوان انجام داد .بايد فکر نو و
جديدي داشــت .بايد روشها را تغيير داد .اينکه
تيميمثل تاسيســات از ليگ کنار ميرود ،خوب
نيست.ناظم الشريعه يادآور شد :باحضور شرکتها
و باشــگاههاي مختلف در ليگ برتر فوتســال،
اتفاق خاصي نميافتد .فقط يک عده آدم عاشق
تيمداري و يک عده عاشــق هم بازي ميکنند.
اتفاق خاصي مثل اينکه اســم آنها در تاريخ ثبت
شود ،رخ نميدهد .بايد کار بزرگي کرد .کوچکترين
و حداقل کار ممکن اين اســت که در انتهاي هر
فصل ،بولتني تهيه شود .هيات رئيسه بايد در اين
زمينه کار زيادي انجام بدهد.

توضيحات رئيس به معاون وزير بابت اخطار « »AFCبه بدهکارها

خطر اخراج از ليگ هم هست

در نشستي که دیروز بين رئيس فدراسيون فوتبال و معاون وزير ورزش برگزار
شــد ،يکي از موارد مهميکه مورد بحث قرار گرفت وضعيت باشگاههاي
بدهکار بود.به گزارش فارس ،بحث بدهکار بودن باشــگاههاي ايراني که
عضو کنفدراسيون فوتبال آسيا هستند از مواردي است که فدراسيون فوتبال
نميتوان بي تفاوت از آنها بگذرد .در همين فصل جاري ليگ قهرمانان آسيا

کنفدراســيون فوتبال آســيا گزارشــي آماري از
مســابقات جام ملتهاي آسيا منتشر کرده است
که عناوين اين رقابتها در ســه بخش در اختيار
تيم ملي و فوتبال ايران قرار دارد .به گزارش مهر،
هفدهمين دوره جام ملتهاي آسيا در سال ۲۰۱۹
براي نخستين بار با  ۲۴تيم در امارات برگزار خواهد
شــد .تيم ملي ايران از جمله تيمهايي است که با
راهيابي به مرحله نهايي انتخابي جام جهاني روسيه،
به صورت خودکار به جام ملتهاي آسيا هم صعود
کرد.در فاصله کمتر از  ۹ماه تا شــروع جام ملتها،
کنفدراسيون فوتبال آسيا گزارشي آماري از رکوردها
و اعداد تاريخي اين رقابتها منتشــر کرده اســت.
فوتبال ايران در ســه بخش از اين آمار ،همچنان
رکورددار است ۱۰۰.هزار تماشاگر .باالترين تعداد
حضور تماشاگران در يک مسابقه رسميقاره اي.
اين رکورد متعلق به فوتبال ايران است؛ زماني که

فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش با رايزنيهاي زياد توانستند مجوز حضور
تيمهاي ايراني در ليگ قهرمانان را فراهم کنند و دو باشگاه پرسپوليس و
استقالل که پرچمدار بدهي در بين تيمهاي ايراني هستند مجبور شدند براي
حل اين مشکل تماميطلبکاران خود را فرابخوانند .حتي در اين بين تيميمثل
نفت تهران به دليل وضعيت نامشخص بدهيهايش از ليگ قهرمانان کنار
گذاشــته شــد و به جاي اين تيم ذوبآهن به مسابقات معرفي شد .براي
فصل آينده  AFCاخطارهاي الزم را به فدراسيون فوتبال داده است و اگر
تيمهايي که به ليگ قهرمانان راه پيدا کردهاند نتوانند با صورتهاي مالي

مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالميهرمزگان

آغاز تور عکاسي خزر
تا خليجفـارس

تيم ملي ايران در سال  ۱۹۷۶در فينال جام ملتها
به مصاف کويت رفت و موفق شد با پيروزي يک
بر صفر مقابل کويت ،عنوان قهرماني را از آن خود
کند .تنها کشــوري که موفق شــده است سه بار
پياپي عنوان قهرماني جام ملتها را از آن خود کند،
تيم ملي ايران اســت .ايران در سالهاي ( ۱۹۶۸به
ميزباني ايران)( ۱۹۷۲ ،به ميزباني تايلند) و ۱۹۷۶
(مجددا به ميزباني ايران) موفق شد عنوان قهرماني
آسيا را از آن خود کند و تنها کشوري باشد که سه
بار پياپي اين عنوان را به دســت آورده است.علي
دايي با  ۱۴گل زده در جام ملتهاي آســيا ،عنوان
بيشترين گل زده در اين رقابتها را از آن خود کرده
اســت .اين تعداد گل بين سالهاي  ۱۹۹۶تا ۲۰۰۴
ميالدي و زمان حضور دايي در تيم ملي به دست
آمده است .دايي در سال  ۱۹۹۶توانسته بود  ۸گل
به ثمر برساند.

شفاف و بدون بدهي قدم به اين مسابقات بگذارند کنفدراسيون فوتبال آسيا
اين بار تعارفي ندارد و قطعا تيمهاي ايراني بدهکار از گردونه مسابقات حذف
خواهند شــد .در همين خصوص امروز تاج با داورزني در اين مورد صحبت
مفصلي انجام داده است و از وزارت ورزش خواسته تا براي رفع اين مشکل
به خصوص براي دو تيم اســتقالل و پرسپوليس اقدامات الزم انجام شود.
داورزني به رئيس فدراسيون فوتبال تاکيد کرده بعد از بازگشت سلطاني فر از
سفر تبريز صورتجلسه امروز را در اختيارش قرار ميدهد تا هر چه زودتر در
مورد تيمهاي بدهکار تصميم گيري و اقدامات الزم انجام شود.

به گزارش روابط عمومياداره کل فرهنگ و ارشاد اسالميهرمزگان
عليرضا درويش نژاد گفت :اين تور عکاســي با همکاري انجمن
عکاســان هرمزگان و به مدت يک هفته برگزار ميشود و از اول
ارديبهشت با شرکت  ۱۵عکاس از استانهاي هرمزگان ،بوشهر،
خوزستان ،گلستان ،مازندران و گيالن آغاز شده است .وي افزود :
هدف از برگزاري اين تور عکاسي ،نشان دادن زيباييهاي ايران
اســاميو به ويژه خليج فارس است که از اين طريق دو درياي
بزرگ ايران در شــمال و جنوب به وســيله عکس به هم وصل
و در يــک نقطه ،زيباييهاي آن بــه نمايش در خواهد آمد .دبير
هشتمين جشنواره بين المللي فرهنگي هنري خليج فارس به نحوه
حرکت اين تور عکاســي اشاره کرد و بيان داشت :عکاسان ،کار
خود را از درياي خزر و عکاسي از استانهاي مازندران ،گيالن و
گلستان آغاز خواهند کرد و سپس به جنوب کشور و کرانه آبهاي
خليج فارس خواهند آمد و به عکاســي از استانهاي خوزستان،
بوشــهر و هرمزگان خواهند پرداخت.مدير کل فرهنگ و ارشاد
اسالميهرمزگان ضمن تقدير و تشکر از انجمن عکاسان هرمزگان
اظهار کرد  :جمعي از بهترين عکاســان اســتانهاي هرمزگان،

www.asre-iranian.ir

اخبار
يزداني و محمدي
مجوزانتخابيگرفتند

تصميمات شوراي فني تيمهاي ملي کشتي
آزاد در مورد نحــوه برگزاري مرحله نهايي
رقابتهاي انتخابي تيم ملي اعالم شــد.
به گزارش مهر ،تصميمات شــوراي فني
تيمهاي ملي کشــتي آزاد در مورد مرحله
نهايي رقابتهاي انتخابي تيم ملي به شرح زير
است .مسابقات انتخابي تيم ملي در مرحله
نهايي در اوزان  ۵۷کيلوگرم ۶۱ ،کيلوگرم،
 ۷۴کيلوگــرم ۷۹ ،کيلوگرم ۸۶ ،کيلوگرم و
 ۱۲۵کيلوگرم وفق نتايج حاصله و ضوابط
فرآيند انتخابي تيمهاي ملي برگزار شــود.
در وزن  ۶۵کيلوگرم ســيد احمد محمدي
به نفرات داراي مجــوز اين وزن در مرحله
نهايي اضافه ميشود .در وزن  ۹۷کيلوگرم
با توجه به شرايط آسيب ديدگي رضا يزداني
و ضرورت طــي کــردن دوران نقاهت و
توانبخشي نامبرده ،وي ميتواند در مرحله
نهايي این رقابتها تيم ملي شرکت کند.
«الهه» فاتح مبارزه خواهران منصوريان

مرحله نخست رقابتهاي انتخابي تيم ملي
ووشو با حضور سانداکاران حاضر در اردوي
تيم در غياب سيفي و برتري الهه منصوريان
برابر خواهر خود در آکادميووشو برگزار شد.
بــه گزارش مهر ،اين دوره از مســابقات با
هدف انتخاب ترکيب نهايي تيم ملي براي
حضور در بازيهاي آســيايي برگزار شد که
مدعيان رسيدن به ترکيب تيم ملي مبارزه
نخست از سري رقابتهاي سه گانه انتخابي
را برگــزار کردنــد .در رده بانوان مهمترين
بــازي در وزن  ۵۲کيلوگرم بين خواهريان
منصوريان برگزار شد که الهه به عنوان نفر
برتر به پيروزي دســت پيدا کرد .همچنين
در وزن  -۶۰کيلوگرم ،شهربانو منصوريان
به اولين پيروزي خود براب صديقه دريايي
شــد.در بخش مردان و جايــي که مبارزه
محسن محمدسيفي و افشين سليميدر وزن
 -۷۰کيلوگرم به دليل آسيب ديدگي سيفي
و مجوز پزشــکي ،به زمان ديگري موکول
گرديد ،رضا سبحاني در وزن  -۵۶کيلوگرم
برابر «ســعيد جاويد» به نخستين پيروزي
رسيد.

مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالميهرمزگان:

هشتمين جشنواره بينالمللي
«خليجفارس» برگزار ميشود
مدير کل فرهنگ و ارشــاد اسالميهرمزگان از برگزاري
هشتمين جشــنواره بين المللي فرهنگي  -هنري خليج
فارس در بندرعباس خبر داد.
به گزارش روابط عموميفرهنگ و ارشاد اسالميهرمزگان،
عليرضا درويش نژاد در ســتاد هماهنگي اين جشنواره در
اســتانداري هرمزگان که با رياســت بهروز اکرميمعاون
سياسي و امنيتي استاندار برگزار شد گفت :اين جشنواره در
راستاي صيانت از هويت فرهنگي خليج فارس و جلوگيري
از تحريف واقعيتهاي تاريخي و تمدني اين حوزه شکل
گرفته است و تاکنون نيز توانسته است با استفاده از حضور
هنرمندان  ،اســاتيد  ،مورخان  ،پژوهشگران و ...به خوبي
از عهده اين وظيفه بر بيايــد .وي بر حمايت همه جانبه

بوشهر ،خوزستان ،مازندران ،گلستان و گيالن گرد هم آمدهاند تا به
عنوان سفيران خليج فارس  ،زيباييهاي اين هويت مشترک را به
اشتراک همگان بگذارند .درويش نژاد عنوان کرد :پس از اتمام اين
تور عکاسي در روز ملي خليج فارس ۱۰ ،ارديبهشت  ،نمايشگاهي
از بهترين عکسهاي اين تور در افتتاحيه جشنواره برگزار خواهد
شــد و سپس در ديگر استانهاي کشور نيز به نمايش در خواهد
آمد .حســام الدين انصاريان ،رئيس انجمن عکاسان هرمزگان با
تاکيد بر ضرورت حضور هنرمندان رشتههاي مختلف در صيانت از
نام و هويت خليج فارس گفت  :عکس  ،يک زبان مشترک جهاني
است و بهترين ابزار و وسيله براي انعکاس زيباييهاي اين درياي
پارسي به جهانيان است .وي افزود :به پيشنهاد اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالميهرمزگان  ،برگزاري اين تور به انجمن عکاسان
هرمزگان واگذار شد و سعي کرديم جمعي از بهترين و خالقترين
عکاسان را از استانهاي بوشهر  ،خوزستان  ،گلستان  ،مازندران ،
گيالن و هرمزگان براي اين حرکت مهم انتخاب کنيم که نتيجه
آن بدون شک ثبت بهترين تصاوير از درياي خزر و خليج فارس
خواهد بود.
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دستگاههاي مختلف استان از اين رويداد مهم تاکيد کرد و
اظهارداشت :پيگيريها و حمايتهاي استاندار و معاونين
استانداري قابل تقدير است و از آن جهت که اين جشنواره
بزرگترين رويداد فرهنگي اســتان در ســطح ملي و بين
المللي است و مشارکت همه دستگاهها ضرورت دارد.
مدير کل فرهنگ و ارشــاد اسالميهرمزگان عنوان کرد:
براي اين دوره از جشنواره برنامههاي بسيار متنوعي ديده
شده است که با حضور مقامات بلند مرتبه کشوري برگزار
خواهد شد.
هشتمين جشــنواره بين المللي فرهنگي – هنري خليج
فارس همزمان با روز ملي خليج فارس دهم ارديبهشــت
ماه در استان هرمزگان برگزار ميشود.

