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محسن خلیلی ،مدیر تیم فوتبال پرسپولیس گفت:
فشــاری که الســد در دقایق پایانی روی دروازه
پرسپولیس آورد ثمره بازیهای فشرده لیگ برتر
بود.
محســن خلیلی در مــورد شکســت ناعادالنه
پرســپولیس مقابل الســد اظهار داشت :اگرچه
میتوانستیم با سه امتیاز کامل هم از قطر برگردیم،
اما از هر نظر بدشــانس بودیم .همانطور که همه
دیدند در تمام دقایق مســابقه ،بازی زیبا و رو به
جلو را مقابل تیم پرقدرت الســد ارائه کردیم و به
هیچ عنوان شایسته باخت نبودیم .کمک داور هم
در صحنه به ثمر رســیدن گل السد اشتباه فاحش
داشت ،چرا که محرز بود بونجاح موقع ضربه زدن

در آفساید قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه پرســپولیس میتوانســت
در دقایق پایانی از الســد جلو بیفتد ،یادآور شــد:
علی علیپور همین چنــد ماه پیش فاصله زیادی را
در دقیقه  90طی کرد تا به دروازه الســد برسد و
آن موقع فقط با خطا میشــد او را کنترل کرد ،اما
همین بازیکن در بازی دیشــب در صحنه مشابه
به زحمت خودش را به دروازه الســد رســاند و
خستگی در ســاقهای او کام ً
ال مشهود بود .وقتی
ما بارها از مســئوالن خواستیم که تغییر در برنامه
فشرده بازیهای نمایندگان ایران در آسیا به وجود
آورند به خاطر همین مســائل بود که اتفاق افتاد.
ما بازیهای لیگ را برگزار میکنیم که در میادین
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بینالمللی بتوانیم برای کشــورمان افتخارآفرینی
کنیــم ،اما به نظــر میآید آنهایی کــه بازیها را
برنامهریــزی میکنند صرفاً و فقط هدفشــان
برگزاری بازیهاست نه چیز دیگر.
خلیلــی در این باره خاطر نشــان کرد :ســطح
بازیهای لیــگ قهرمانان قابل قیاس با بازیهای
داخلی نیست و توان و انرژی زیادی را از بازیکنان
میگیــرد .با توجه به این شــرایط بازیکنان باید
در بهترین شــرایط بدنی وارد مسابقات آسیایی
شــوند ،اما به این نوع برنامهریزیها این امر به
نوعی غیرممکن اســت .مســلماً در سال جدید
شــرایط برای نمایندگان ایران در آسیا به مراتب
ســختتر میشــود و ما بار دیگر از مســئوالن

مربوطه میخواهیم بازنگری در برنامه مســابقات
داشته باشند .قطعاً عدم موفقیت نمایندگان ایران
در لیگ قهرمانان بــه فوتبال ملی ما ضربه خواهد
زد و بهتر اســت تصمیمات مهمــی در این زمینه
اتخاذ شود.
مدیر تیــم فوتبال پرســپولیس تصریــح کرد:
همانطور که پیش از این باشگاه اعتراضات خود را
به داوریها در لیگ و لیگ قهرمانان به طور رسمی
به فدراســیون فوتبال و  AFCاعالم کرده است.
حتی برای تغییر برنامه بازیها هم به فدراســیون
نامه زدیم .االن هم برای اعتراض به گل آفســاید
الســد مجددا ً نامهای را به  AFCارسال خواهیم
کرد.

محسن خلیلی:

برای تغییر برنامه بازیها به
فدراسیون نامه فرستادیم ،همچنین
برای اعتراض به گل آفساید السد
مجدداً نامهای را به  AFCارسال
خواهیم کرد

پاسخ داورزنی به همکالسی بودن دبیر ژیمناستیک با صهیونیستها:

افشارزاده :متأسفانه آمار اشتباه به
صالحیامیری دادهاند که ما نمیتوانیم دو
کرسی در آسیا داشته باشیم

حضور در کالسها و سمینارها مبارزه مستقیم نیست که بخواهیم حق حضور نماینده خود را سلب کنیم
گــودرزی بهتر میتوانند به اهداف خود برســند و البته به
این معنی نیســت بقیه کاندیداها توانایــی ندارند .االن
انتخابات تمام شــد و باید از ظرفیــت بقیه کاندیداها نیز
استفاده شود.
داورزنــی در مورد انتخابات گفت :تــاش کردیم تکلیف
هفت ،هشت فدراسیون را تعیین کنیم .در این چند مجمع
که برگزار کردیم شاهد نمایش خوب از دموکراسی بودیم.
ذهنیتی در خیلی از دوســتان بود که مجامع مهندسی شده
و رئیس از قبل مشــخص شــده اســت اما چنین چیزی
نبود .مجمع به این بلوغ رســیده که بــه کدام برنامه رأی
دهند.
او در مــورد این کــه نامزدها با اعضــای مجمع صحبت
میکردند به چه کســی رأی بدهند ،گفــت :خالف قانون
نیســت .کاندیداهایی که رأی نیاوردند به اعضای مجمع
میگفتند رأی خود را به چه کســی بدهند که خالف قانون
نیست .البته بلوغ مجمع باالتر از این حرفها است.

معاون ورزش قهرمانــی وزارت ورزش و جوانان گفت :ما
رژیم صهونیستی را به رسمیت نمی شناسیم اما حضور در
کالس ها و سمینارها مبارزه مستقیم نیست که بخواهیم حق
حضور نماینده خود را سلب کنیم.
به گزارش ایســنا ،محمدرضا داورزنی در حاشــیه مجمع
انتخاباتی فدراسیون سه گانه بیان کرد :سه گانه جا برای
کار زیاد دارد و استراتژی بلند مدت میخواهد تا جایگاهی
بهتر از وضع موجود داشته باشیم .امیدوارم گودرزی فضایی
را به وجود آورد تا از کســانی که ایده و فکر دارند استفاده
کنند .صرفاً نگاه به منابع مالی دولت نمیتواند برنامهها را
پیش ببرد و باید رئیس فدراســیون اسپانسرهایی را وارد
کنــد .امیدوارم در ترکیب هیأت رئیســه از تمام ایدهها و
فکرها استفاده کند چون هیچ کدام از رؤسای فدراسیونها
به تنهایی نمیتوانند گامهای بلند بردارند.
معــاون ورزش حرفــهای و قهرمانــی وزارت ورزش و
جوانان ادامه داد :تشــخیص مجمع بر این بود که با آقای

با رأی اعضای مجمع انتخاباتی هیأت اسکی
استان فارس؛

محمد یزدانپناه در سمت خود
باقی ماند

با حضور رئیس فدراســیون و رأی اعضای مجمع انتخاباتی محمد
یزدان پناه در مسئولیت خود ابقا و برای چهار سال دیگر رئیس هیأت
اسکی استان شد.
بــه گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری و اطالع رســانی اداره کل
ورزش و جوانان استان فارس ،مجمع انتخاباتی هیأت اسکی استان
فارس صبح دیروز چهار شنبه  22اســفند ماه جاری با حضور سید
عبدی افتخاری رئیس فدراســیو اســکی جمهوری اسالمی ایران،
محسن ساالری معاون توسعه امور ورزش ،فریبا خالدی معاون امور
ورزش بانوان اســتان ،مدیران واحدهای ستادی اداره کل حراست،
بازرســی ،روابط عمومی ،رئیس گروه ورزش قهرمانی ،کارشناسان
ورزش ،و نمایندگان شهرســتان ها ،باشگاه ها ،ورزشکاران ،مربیان
و داوران در محل ســالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان
برگزار شد.
در این جلسه پس از سخنان رئیس فدراسیون و معاون توسعه امور
ورزش استان و ارائه برنامه های چهار ساله آینده هیأت اسکی استان
توسط تنها کاندیدای احراز پست ریاست این هیأت رأی گیری انجام
شد و در نتیجه محمد یزدان پناه با کسب اکثریت قاطع آراء (16رأی)
با دیگر به عنوان رئیس هیأت اسکی استان فارس برای مدت چهار
سال انتخاب شد.
گفتنی است؛ در این مجمع برخی پیشکسوتان ورزش اسکس استان
نیز حضور داشتند.

معاون ورزش حرفهای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان
در مورد حضور دبیر فدراســیون ژیمناستیک در کالسی که
نماینده رژیم صهونیستی هم بوده ،تأکید کرد :نباید برخی
موضوعات به گونه دیگر مطرح شود .شرکت در کالسهای
مربیگری و ســمینارها بــا نگاهی که به رژیم اشــغالگر
داریم تفاوت دارد .اینکه در ســمینار علمی و مجامع رشته
ورزشی شــرکت کنیم رویایی و و مبارزه مستقیم نیست و
نباید این گونه به آن پرداخته میشــد .در هیچ زمانی این
رژیم را به رســمیت نمیشناســیم و زمانی که مبارزهای
صورت گیرد یک طرف پرچم ایــران و طرف دیگر پرچم
رژیم صهونیستی باشد با آن مخالف هستیم .زمانی که در
سمینارها و سمپوزیم ها کشورهای مختلف هستند اینکه ما
حضورن ماینده خودمان را ســلب کنیم منطقی نیست .ما
رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمیشناسیم اما از ظرفیت
فدراسیون جهانی هم استفاده میکنیم و نمیگذاریم حقی
از ما ضایع شود.

پرسپولیس منشا را مفت از دست داد؛

پروین :برانکو و شفر فکری به حال پرسپولیس و استقالل کنند چون
هواداران کم کم ناراحت میشوند
* بازیکنان جدید پرسپولیس آنقدر زیاد نیستند که هماهنگی آنها این همه
زمان ببرد
* دیدار پرسپولیس و السد بازی خوبی بود اما المصب! دقیقه  94السد روی
اشتباه کمک داور به گل رسید و با همین گل زنگ خطر برای پرسپولیس به
صدا در آمد
* زنگ خطر برای استقالل و پرسپولیس به صدا در آمده ،همه چیز خطری
شده است
*منفکرمیکنمبازیکناناستقاللوپرسپولیسعادتبهروزهایپرفشارندارند
* استقالل و پرسپولیس در آسیا مثل رقبا مهرههای آنچنانی ندارند که از
سیستم چرخشی استفاده کنند
* استقالل و پرسپولیس از این  ۲بازی باید حداقل یکی را میبردند
سرمربی سابق تیم ملی و پرسپولیس گفت :به نظرم در آسیا برانکو و شفر باید
فکری به حال تیمشان کنند چون هواداران کم کم ناراحت میشوند.
علی پروین در خصوص دیدار های پرســپولیس و استقالل در لیگ قهرمانان
آســیا و بازی جنجالی تیم پیشکسوتان پرســپولیس با تیم منتخب سال 98
صحبتهایی را انجام داد که در زیر میخوانید:
* ابتدا از بازی پرسپولیس و السد شروع کنیم.بازی پرسپولیس را دیدید؟
بله ،نمیدانم چرا بازیکنان پرسپولیس با وجود گذشت چندین هفته از بازیها
هنوز هماهنگ نشــدهاند .واقعاً نمیدانم چرا نفرات تیم برانکو با هم هماهنگ
نیســتند .میگویند نفرات جدید جذب کردیم ولی بازیکنان جدید آنقدر زیاد
نیستند که هماهنگی آنها این همه زمان ببرد.
* اما پرسپولیس دیروز مقابل السد بعد از چند هفته بازی خوبی کرد...
بله بازی خوبی بود اما المصب! دقیقه  94السد روی اشتباه کمک داور به گل رسید
و با همین گل زنگ خطر برای پرسپولیس به صدا در آمد .فوتبال امروز به دلیل
پیشرفتهای زیادی که داشته بیشترین گلهایش در دقایق آخر به ثمر میرسد.
* به نظر شما مشکل پرسپولیس چیست؟
معتقدم پرســپولیس مفت منشا را از دســت داد .این بازیکن در خط حمله
میتوانست کمک حال تیم برانکو باشد ولی خیلی راحت از این تیم کنار گذاشته
شد.منشا در این روزها میتوانست به پرسپولیس کمک کند.
* نمایندگان ایران به ویژه استقالل و پرسپولیس چقدر شانس صعود دارند؟
همانطور که گفتم زنگ خطر برای استقالل و پرسپولیس به صدا در آمده است.

همه چیز خطری شده است .برانکو هم باید فکری به حال تیمش کند.
* قبول دارید پرسپولیس و استقالل در آسیا شادابی خاصی ندارند؟
من فکر میکنم بازیکنان اســتقالل و پرســپولیس عادت به روزهای پرفشار
ندارند .روز گذشته بازی استقالل و العین را هم دیدم .دیدید بازیکنان استقالل
به دلیل خســتگی یکی یکی مصدوم شــده و زمین میخوردند .نمیدانم چرا
برنامه لیگ اینقدر فشرده اســت؟ نه بازی ملی داریم ،نه جام ملتها است و
نه جام جهانی .در جریان بازی عضالت بازیکنان اســتقالل به دلیل فشردگی
میگرفت .فراموش نکنید اســتقالل و پرسپولیس در آسیا مثل رقبا مهره های
آنچنانی ندارند که سیستم چرخشی را استفاده کنند .به نظرم در آسیا برانکو و
شفر باید فکری به حال تیمشان کنند چون هواداران کم کم ناراحت میشوند.
* یعنی صدای اعتراض تماشاگران بلند شده؟
بله .وقتی از  ۲بازی یک امتیاز میگیرید یعنی هوادار ناراحت است .یک امتیاز
نه در شان پرسپولیس اســت و نه در شأن استقالل .ذوبآهن  4امتیاز دارد و
از این دو تیم بهتر امتیاز گرفته اســت .حداقل استقالل و پرسپولیس از این ۲
بازی باید یکی را میبردند.

همه دیدند گلی که خوردیم آفساید بود؛

کرمانیمقدم :هنوز شانس صعود به مرحله بعد را داریم

پیشکســوت باشــگاه پرســپولیس گفت :مقابل السد
موقعیتهای زیادی از دست دادیم اما این تیم قطری نشان

داد که حرفهای اســت و در شــبی که میتوانستیم برنده
باشیم ،باختیم.

هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان؛

مرتضی کرمانی مقدم در خصوص دیدار تیمهای السد قطر
و پرســپولیس گفت :همه دیدند گلی که خوردیم آفساید
بود هرچند که بازیکنان تیم زحمت زیادی کشیدند و خیلی
دویدند .ما حتــی در نیمه اول موقعیتهای خیلی خوبی هم
نسبت به السد داشتیم و میتوانستیم گل بزنیم .باید قبول
کرد که بازیکنان الســد کام ً
ال حرفــهای بودند و تا آخرین
لحظه برای گل زدن تالش کردنــد و دیدید که در آخرین
ثانیهها گل زدند .در روزی که میتوانســتیم برنده باشیم با
این شکست کار سخت شد.
وی در خصوص موقعیتهایی که بازیکنان پرسپولیس در
این بازی از دست دادند ،افزود :عالوه بر علیپور چند بازیکن
دیگر هم موقعیتهایی داشــتند که از دست دادند اما واقعاً
من نمیدانم فلســفه بازی کردن بودیمیر چیست و چرا او

بانوان خلیج فارس شیراز میزبان همیاری آذربایجان
در مهم ترین بازی هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان
روز جمعه تیمهای مدعی شهرداری سیرجان و راهیاب
ملل مریوان مقابل هم قرار میگیرند .هفته سیزدهم لیگ
برتر فوتبال بانوان روز جمعه با برگزاری  6دیدار پیگیری
خواهد شد.
در مهم ترین بازی هفته شــاگردان ایراندوست در تیم
ملوان که نخستین بازی دور برگشت را با شکست آغاز
کرده بودند ،راهی اصفهان خواهند شــد تا در یک دیدار
ســخت مقابل ســپاهان به میدان بروند .ملوان در حال
حاضر با  20امتیاز در رده ششــم قرار گرفته و سپاهان
نیز با  25امتیاز چهارم است.
در دیگــر بازی مهم هفته تیمهای دوم و ســوم جدول
مقابــل هم قرار میگیرند .شــهرداری ســیرجان بعد
از برد یک بــر صفر مقابل ملوان ،ایــن هفته با انگیزه

بیشتری مقابل راهیاب قرار میگیرد تا با قرار گرفتن در
رده دوم ،اختالفش با تیم صدرنشــین بم بیشتر نشود.
برنامه کامل به شرح زیر است:
شهرداری سیرجان  -راهیاب ملل مریوان
سپاهان  -ملوان
پاالیش گاز ایالم  -شهرداری بم
سپیدار قائمشهر  -آذرخش تهران
پارس جنوبی بوشهر  -ذوبآهن
خلیج فارس شیراز  -همیاری آذربایجان غربی
در جدول ردهبندی ،شــهرداری بم با  36امتیاز در صدر
قرار دارد .شهرداری سیرجان با  29و راهیاب ملل مریوان
با  26امتیاز دوم و سوم هستند .سپاهان و ذوبآهن نیز
بــه ترتیب با  25و  24امتیــاز در مکانهای بعدی قرار
دارند.

دبیرکل پیشین کمیته ملی المپیک گفت :اینکه فکر کنیم فقط یک کرسی کافی
است تنها خودمان را در یک دایره محدود میکنیم.
بهرام افشارزاده ،در خصوص اهدای تندیس شورای المپیک آسیا به او گفت:
ن نماد به کسانی که از سال  1982در کوران ورزش آسیا بودند و در ورزش
ای 
کشورشــان و شورای المپیک آســیا اثرگذار بودند ،اهدا شد .از شیخ احمد و
شورای المپیک آسیا تشکر میکنم.
عضو اسبق شورای المپیک آســیا و رئیس پیشین کمیته آمار و ارقام آسیا در
خصوص کرسیهای ایران در آســیا و اینکه آیا این فرضیه که هر کشور در
آسیا تنها یک عضو میتواند در هیأت اجرایی یا کمیتهها و پست نایبرئیسی
داشته باشد ،گفت :خیر ،ما پیش از این دو کرسی هم داشتیم .در دو دوره قبل
یک کرسی آقای علیآبادی و یک کرسی هم بنده داشتم ولی آنچه اهمیت دارد
فعالیتهای خودمان است .ما باید فعال باشیم .برخی از کشورها دو نماینده در
شورای المپیک آسیا و هیأت رئیسه دارند.
افشارزاده تأکید کرد :کشورهایی که بیش از یک کرسی دارند فعالیت خود را
زودتر آغاز کردند و بهطور فعال در جلسات مختلف شرکت و صحبت و اهداف
خود را بیان میکنند .صرف نامهنگاری کافی نیست و باید از کیان کشور دفاع
کنند .با توجه به جایگاه ورزش ایران در آســیا نیاز است که دو کرسی داشته
باشــیم .اینکه فکر کنیم فقط یک کرسی کافی است تنها خودمان را در یک
دایره محدود میکنیم .متأسفانه آمار اشــتباه به صالحیامیری دادهاند که ما
نمیتوانیم دو کرسی در آسیا داشته باشیم.

شفر و عجیبترین درخواست ممکن از
داور!

* آقای پروین! با توجه به تجاربی که شما دارید وضعیت تیم ملی امید را
برای صعود به المپیک چطور میبینید؟
به نظرم بر خالف تصورها تیم امید کار خیلی خیلی ســختی دارد .شما تیم ملی
عراق را ببینید که خیلی از بازیکنانش در همین جام ملتهای آســیای گذشته
بازی کردند .من پیش بینی میکنم بازی های سختی در انتظار تیم امید است
و دیروز در حین بازی پیشکســوتان با استیلی حرف زدم و به او گفتم کارشان
خیلی ســخت است.دیروز به اســتیلی گفتم مواظب باش ،فکر نکن روزهای
راحتی در انتظار تو و تیم امید است ،همه تیم های خوبی هستند به خصوص تیم
ملی عراق .با توجه به میزبانی امیدوارم تیم ملی امید ما صعود کند.
* به عنوان سؤال آخر ،نظر شما درباره ادامه بازی های لیگ چیست؟
شــاید خیلی ها تصور کنند بازی بعدی پرســپولیس مقابل ســپیدرود راحت
باشــد اما بازی در زمین رشت و در چمن مصنوعی برای برانکو و شاگردانش
خیلی سخت خواهد شد .اســتقاللیها هم فکر میکنند بازی با نساجی آسان
اســت ولی اینطور نیســت .در نیم فصل دوم همه تیم ها نسبت به یکدیگر
شناخت دارند.

باید در زمین حضور داشــته باشد .من با وضعیت فعلیام
از او بهتر بازی میکنم و او در حد لیگ دســته دوم ما هم
نیســت .او هیچ کمکی به پرســپولیس نکرده و نمیدانم
چرا باید این همه بــازی کند .به نظر من او خرید ناموفقی
است.
پیشکســوت باشگاه پرســپولیس تصریح کرد :متأسفانه
بازیکنــان ضربات آخر را خوب نمیزننــد .ما در نیمه اول
موقعیتهای خوبی داشتیم اما به هر حال گاهی پیش میآید
یک بازی هرچه میزنید گل نمیشود .به نظر من ما در این
بازی  ۱۰نفره بازی کردیم و یک یار کمتر داشــتیم .واقعاً
اعصاب من به هم ریخته است.
کرمانی درباره اینکه پرســپولیس در چند بازی اخیر روی
ســانتر از جناحین گل میخورد و راهــکار برطرف کردن
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این ضعف چیســت ،گفت :تا همیــن چند وقت پیش تنها
نقطه قوت پرســپولیس همین بود که سانترها را مدافعان
یا دروازهبــان دور میکردند اما در چنــد وقت اخیر روی
ســانتر از جناحین گل خوردیم و آســیب دیدیدم به نظر
من در صحنه گل الســد باید بازیکن با تجربهای در تیر ۲
حاضر میشــد نه یک جوانی تازه به زمین آمده و تمرکزی
ندارد.
وی در پاســخ به این ســؤال که آیا پرسپولیس شانس
صعود به مرحله بعد را دارد یا نه ،افزود :بله ،پرســپولیس
هنــوز شــانس دارد .مــا یک بــازی در خانــه داریم و
شــرایط خوبی هم داریــم .نباید ناامید باشــیم چرا که
این توانایی را داریم که نتیجه شــب گذشــته را جبران
کنیم.

* شفر بعد از گل دستهایش را به نشانه درخواست وی ای آر جلوی داور
چهارم باال برد در حالی که اص ً
ال در لیگ قهرمانان آســیا این سیستم اجرا
نمیشود
سرمربی استقالل بعد از گل آفساید تیمش درخواست عجیبی از داور داشت.
به گزارش ورزش سه ،استقالل در نیمه دوم بازی با العین نمایش فوق العاده ای
داشــت و به جز یک گلی که زد ،چند موقعیت گل هم درست کرد که آبی ها با
بدشانسی آنها را از دست دادند.
اما اســتقالل در دقیقه  85بازی روی یک صحنه غافلگیر شد و گل مساوی را
دریافت کرد تا آبی ها با احتساب وقت های اضافه  9دقیقه زمان برای جبران
داشته باشند.
در وقت های اضافه بازی محمد دانشگر با یک ضربه سر زیبا توانست دروازه
العین را باز کند اما در صحنه ای مشکوک داور این گل را آفساید اعالم کرد تا
وینفرد شفر به شدت به داور بازی معترض بشود.
اما نکته عجیب این بود که شفر بعد از گل دست هایش را به نشانه درخواست
وی ای آر جلوی داور چهارم باال برد در حالی که اص ً
ال در لیگ قهرمانان آســیا
این سیستم اجرا نمی شود.
اســتقالل شب سه شنبه شایســتگی کامل کســب  3امتیاز را داشت اما با
بدشانسی موقعیت های این تیم در نیمه دوم از دست رفت و آبی ها نتوانستند
به پیروزی دست پیدا کنند.

تور پاره به ضرر پرسپولیس و بیرانوند

گل دقیقه  94بغداد بونجاح که در موقعیت آفســاید به ثمر رسید ،آب سردی
بر پیکره تیم پرســپولیس بود .سرخ ها که نمایش فوق العاده را باوجود تمام
مشــکالت مقابل السد داشتند ،این بار هم اســیر یک اشتباه داوری شدند و
البتــه نباید فراموش کرد که مهاجمان این تیم نیز چند فرصت بســیار خوب
را از دست دادند.
در نیمه دوم ،حرکت بازیکنان تیم السد از سمت چپ دفاع پرسپولیس و ضربه
مهاجم این تیم پس از برخورد به پرسپولیســی ها به طناب پشت تور دروازه
خورد و باعث پارگی آن شــد .به همین دلیل داور بازی را متوقف کرد و بیش از
یک دقیقه ،بغداد بونجاح به همراه گابی تالش کردند تا تور دروازه را به حالت
عادی بازگردانند.
شاید اگر این اتفاق نمیفتاد و دقایقی از بازی به این شکل تلف نمی شد ،داور
وقت اضافی کمتری را در پایان مســابقه می گرفت و السد نیز صاحب آن ها
فرصت منجر به گل نمی شــد؛ گلی که نخستین شکست پرسپولیس در لیگ
قهرمانان  2018را رقم زد و آن ها را به قعر جدول فرستاد.

دانشگر بدشانسترین مدافع فوتبال ایران

محمد دانشگر میل زیادی به شرکت در حمالت استقالل دارد و معموالً در هر
بازی چند باری خــود را در موقعیت گلزنی قرار می دهد که تا کنون دو گل به
سایپا و ذوب آهن زده است و چندین گل هم نزده است.
دانشــگر در بازی روز سه شــنبه برابر العین نیمکت نشــین بود اما بعد از
مصدومیت وریا غفوری وارد ترکیب شــد و برخالف انتظارها در پســت دفاع
راســت به میدان رفت .اســتقالل در بازی با العین در دقیقه  85گل تساوی
را دریافت کرد اما دانشــگر در دقیقه  92یک ضربه با یک ضربه سر از زاویه
مخالــف دروازه العین را باز کرد و در حالی که تمام بازیکنان در شــادی گل
شرکت کرده بودند داور بازی این گل را به دلیل آفساید مردود اعالم کرد.
محمد دانشــگر را باید بدشناس ترین مدافع حال حاضر فوتبال ایران نامید،
بازیکنی که در این فصل با بدشناسی نتوانست تعداد گل های خود را در لیگ
برتر بیشتر کند.

رقابتهای پرش با اسب قهرمانی استان آدینه در
زرقان برگزار میشود
مسابقات پرش با اسب قهرماني استان فارس (جام شهداي امنيت) روز جمعه ٢٤اسفندماه
در باشگاه سواركاري دشت بهشت زرقان برگزار مي گردد.
شــاپور طفيوني رئيــس هيأت ســواركاري اســتان فــارس اعالم كرد :مســابقات
پــرش با اســب اســتان فــارس (جــام شــهداي امنيــت و مرزبانــي) روز جمعه
٢٤اســفندماه از ســاعت ٩صبح برابر قوانين ملــي پرش و با حضور ناظر فدراســيون
ســواركاري جمهــوري اســامي ايــران اســتارت خواهــد خــورد و ســواركاران
باشگاه هاي مختلف استان در رده هاي مختلف سني با هم رقابت خواهند كرد.
طفيوني افزود :ورود اســب هاي شــركت كننده در اين رقابت ورزشي به سالن قرنطينه
چهارشنبه  ،97/١٢/22مي باشد و پس از مهلت فوق اسبي پذيرش نخواهد شد.
شاپور طفيوني رئيس هيأت سواركاري استان فارس اضافه كرد :سواركاران شركت كننده
موظف به پوشيدن كت سواكاري در تمامى رده ها مي باشند
رئيس هيأت ســواركاري اســتان فارس اعالم كرد :با توجه به رعايت موازين و مقررات
قانوني ارائه كارت بيمه ورزشــي براي كليه سواركاران شركت كننده در كليه رده ها الزامي
است و كميته برگزاري مسابقات كارت بيمه ورزشي سواركار را قبل از ورود به مانژ تمرين
رويت مي نمايد و بدون ارائه كارت بيمه ورزشي ورود به ميدان امكان پذير نخواهد بود.

طفيوني اضافه كرد :ســواركاران شركت كننده در مسابقات قهرمانى استان ،رده قهرمانى
اسب ايران همراه با رده هاى ذكر شده در اين رويداد برگزار مي شود.
روابط عمومي هيأت ســواركاري اســتان فارس از عموم عالقه منــدان به ورزش زيباي
سواركاري جهت تماشاي اين رويداد ورزشي دعوت به عمل آورد.

