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ورزشی

محمد بنا دورنمای روشنی را برای
  جوانان برای بازی های المپیک 

2024 ترسیم می کند 

* هدف اکنون پیکارهای جهانی سال 2019 قزاقستان 
و بعد از آن بازی های المپیک 2020 توکیو است

* آنهایی که محمد بنا را می شناسند، می دانند نه رفیق 
باز است، نه پارتی بازی می کند

این روزها تیم های ملی کشــتی آزاد و فرنگی فراغ از تکاپو و جنب 
و جوشــی که بــرای انتخابات وجود دارد خــود را مهیای حضور در 
مسابقات آسیایی و جهانی می کنند تا جایی که »محمد بنا« دورنمای 
روشــنی را برای جوانان برای بازی های المپیک 2024 ترسیم می 

کند.
بعد از تغییر و تحوالت فدراســیون کشــتی، محمد بنا و غالمرضا 
محمدی به عنوان ســرمربیان تیم های ملی کشــتی آزاد و فرنگی 

بزرگساالن ایران معرفی شدند.
سرمربیان تیم های ملی بعد از پشت سر گذاشتن چندین مرحله اردو 
و ارزیابی مدعیان در چندین تورنمنت بین المللی داخلی و خارجی در 
نخســتین گام رسمی باید در رقابت های قهرمانی سال 2019 آسیا 

در چین حضور پیدا کنند.
میدانی که به زعم محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، قهرمانی 
در آن می تواند در گام نخســت، پیروزی مهم و انگیزه بخشی برای 

کشتی فرنگی کشورمان باشد.
رقابت های کشــتی بزرگســاالن قهرمانی آســیا روزهای 3 تا 8 

اردیبهشت ماه در شهر »شی آن« چین برگزار می شود.
محمد بنا سرمربی کارکشته و کاربلد کشتی فرنگی ایران این روزها 
آرامش، انگیزه و روحیه پیروزی طلبی را به ملی پوشان بازگردانده و 

به آرامی تمرینات را دنبال می کند. 
هر چند اعتقاد دارد که حمید بنی تمیم سرپرســت فدراسیون کشتی 
تاکنون تالش خود را برای انجام برنامه های تیم ملی به کار بســته 
اما بالتکلیفی فدراسیون کشتی به طور حتم به برنامه های بلند مدت 

این رشته ضربه خواهد زد. 
وی تصریح کرد: تکلیف فدراســیون هر چه زودتر مشخص شود تا 
بتوانیــم با فراغ بال برنامه ریزی و کار کنیــم. من صحبت از برنامه 
ریزی برای بازی های المپیــک 2024 توکیو می کنم اما تصور کنید 
2 ماه دیگر رئیس فدراســیون جدید آمد و گفت که من شما را نمی 
خواهم. در آن صورت است که می گویند محمد بنا که وعده توخالی 
داده اســت. به همین خاطر باید پله به پله پیش برویم. یک درصد 
شاید در دل کشــتی گیر من این وجود داشته باشد که شاید رئیس 
فدراسیون تغییر کند و محمد بنا هم عوض شود. این یک اتفاق منفی 

است و روی ذهن کشتی گیران هم تأثیر می گذارد.
وی در گفت و گو با ایرنا گفت: هدف ما در مســابقات قهرمانی آسیا 
کســب بهترین جایگاه است. تنها سالی اســت که از بیشتر نفرات 
اصلی در آسیایی اســتفاده کردم. دلیلش هم این است که کشتی به 
هم ریخته بود و پشتوانه نداشــت. وقتی این جوان ها هنوز پختگی 
الزم را ندارند، باید از بیشتر نفرات اصلی استفاده کنم تا ایجاد انگیزه 

شود. 
بنا خاطر نشان کرد: مسابقات قهرمانی آسیا امسال با سایر مسابقات 
این قاره فرق می کند چرا که شرایط کشتی آسیا با گذشته فرق کرده 
 اســت. اگر مسابقات بین المللی را رصد کنید متوجه می شوید که در 
رقابت های بین المللی جایزه بزرگ مجارستان 18 آسیایی و در نیکال 
پتروف 16 آسیایی روی ســکو رفتند. در گذشته بارها در مسابقات 

قهرمانی آسیا اول شده بودیم.
وی با اشاره به اینکه به آینده جوانان بسیار امیدوار است خاطر نشان 
کرد: هدف اکنون پیکارهای جهانی سال 2019 قزاقستان و بعد از آن 
بازی های المپیک 2020 توکیو اســت. هر چند اعتقاد دارم که نتایج 
المپیک 2020 توکیو را نباید با لندن مقایسه کرد بلکه باید با المپیک 

ریو مقایسه کنیم.
بهترین مربی سال 2011 جهان با تاکید بر برنامه ریزی برای بازی 
های المپیک 2024 پاریس گفت: یعنی هنوز المپیک توکیو نرســیده 
باید به فکر 5 ســال آینده باشــیم. برهمین اساس به کشتی گیران 
توصیه می کنم که فقط به مســابقات جهانی سال 2019 قزاقستان 
فکر نکنند و اگر برای جهانی قزاقســتان انتخاب نشدند، سبب شود 
کشــتی را رها کنند. آنهایی هم که محمد بنا را می شناسند، می دانند 

نه رفیق باز است، نه پارتی بازی می کند. 
این برنامه ریــزی و نگرانی از آینده کشــتی از زبان مردی بیرون 
می آید که تجربه چندین سال ســرمربیگری تیم ملی در پیکارهای 

قهرمانی جهان و حضور در 2 دوره بازی های المپیک را دارد.
کشــتی در کنار وزنه برداری به عنوان امید اصلی کســب مدال در 
بازی های المپیک، همواره برای کشــورمان افتخار آفرینی کرده و به 
طور حتم توصیه ها و برنامه هایی که محمد بنا برای کشــتی فرنگی 
دارد، برآمده از ســال ها تجربه و تجزیه و تحلیل تیم های قدرتمند 
 کشتی جهان است و از هم اکنون باید به فکر المپیک 2024 پاریس

 باشیم.

مسئول توسعه رده های سنی فدراسیون فوتبال گفت: 
برای ارتقای رده های سنی باید از مدرسان خوب دنیا 
اســتفاده کنیم ولی هدایت تیم های پایه را به مربیان 

داخلی بسپاریم.
»نیما نکیسا« با بیان این مطلب افزود: شرط توسعه در 
فوتبال پایه، همدلی است. در هر کاری از جمله فوتبال 
همه عوامل مانند زنجیر به یکدیگر متصل هستند و این 
گونه نیست که هرکسی کار خود را به خوبی انجام دهد 

ولی نیاز به همکاری با دیگر عوامل فوتبال نباشد.
وی گفت: برای اینکه من به خوبی کارم را انجام دهم، 
به همکاری ســازمان نظام وظیفه، اســتعدادیاب ها، 
کمیته پزشــکی، هیأت های استانی، مربیان رده های 

ســنی و دیگران وابسته هســتم و اگر یکی از اجزای 
 این زنجیره به خوبی کار نکند، روند پیشــرفت مختل 
می شــود. مسئول توســعه تیم های پایه فدراسیون 
فوتبال افزود: بــرای ارتقای فوتبال در کشــور ابتدا 
باید استعدادها را شناســایی و سپس آنها را حفظ و 
نگهداری کرد که این مهم با کارگاه های دانش افزایی 

توسط مربیان خارجی به ثمر می نشیند.
مســئول کمیته تیم های پایه گفت: آکادمی در بازیکن 
سازی نقش مؤثری دارند و باشگاه هایی مانند پیکان، 
سایپا، فوالد خوزستان، سپاهان و ذوب آهن که در حقیقت 
 زیرساخت باشگاهی درســتی دارند، از آکادمی های 
 موفق در بازیکن سازی برخوردار هستند ولی باشگاه هایی 

مانند استقالل و پرسپولیس که حتی برای تمرین تیم 
بزرگساالن خود زمین مناسبی ندارند، قطعاً نمی توانند 

دارای آکادمی های موفقی شوند.
نکیســا با اشــاره به نوع برنامه ریزی برای فوتبال و 
فوتســال اظهار داشت: با توجه به جذابیتی که این دو 
رشته دارد، برنامه ریزی در این دو رشته را از یکدیگر 
جدا کردیم زیــرا نوع بدنســازی، تکنیک و تاکتیک 
بازیکنان با یکدیگر تفاوت دارد و ما به ســمت اجرای 

رشته های ورزشی به طور تخصصی رفته ایم.
دروازه بان اســبق تیم ملی فوتبال درباره اینکه تفاهم 
نامه فدراســیون با آموزش و پرورش چه تأثیری در 
موفقیت رشــته های پایه فوتبال دارد؟، گفت: مدرسه 

 عالی ورزش در گذشــته، دانش آمــوزان را به طور 
حرفه ای آموزش می داد و نیاز اســت امروزه نیز این 
مهم در مدارس کشــور اجرا شــود تا از سنین پایین 
کــودک مراحل آماده ســازی را طی کنــد تا پس از 

استعدادیابی بازیکن رها نشود.
دروازه بان اســبق تیم فوتبال پرسپولیس در دهه 70 
به شــرایط فعلی کادرفنی تیم فوتبال امید اشاره کرد 
و افزود: با توجه به اینکه »زالتکو کرانچار« ســرمربی 
تیم فوتبال امید مدت زمانی زیــادی تیم را در اختیار 
داشت و در رقابت های مقدماتی صعود به المپیک نیز، 
ایران میزبان مسابقات بود، عملکردش رضایت بخش 

نیست.

نکیسا: 

هدایت تیم های 
پایه را به مربیان 
داخلی بدهیم

معاون مالی و توسعه منابع انسانی وزارت ورزش:

بعد از ابالغ بودجه با فدراسیون ها توافقنامه امضا می کنیم

ارز نیمایی به فوتبال نمی رسد؛

سنجاق قفلی و سنگ پا مهم تر از برانکو و شفر! 
روزنامه شهروند دوشــنبه گزارش جالبی درباره اقالمی 
منتشر کرده که با دالر نرخ دولتی و 4200 تومانی وارد 
کشور شــده اند. اقالمی که خیلی هایشان جزو مصارف 
روزمره عموم هم نیســت و وارد نشدن آنها شاید اتفاق 
خاصی را رقم نزند. در گزارش منتشــر شــده آمده که 
تجارت با دالر 4200 تومانی در یکســال گذشته حدود 
75 میلیارد تومان رانت به بار آورده و نمایندگان مجلس 

تحقیقات خود روی این موضوع را آغاز کرده اند.
در بین اقالمی که روزنامه شهروند آنها را معرفی و عنوان 
کرده در سال 97 حجم وسیعی از آن خریداری و با دالر 
4200 تومانی وارد کشــور شده، سنگ پا، کیسه ادرار و 
سیفون، گل و میوه مصنوعی، ابزار بازی بولینگ، سنجاق 
قفلی، چوب اســکی، عینک آفتابی، شاخ و استخوان و 
صدف و ... دیده می شود. وسایلی غیر ضروری که شاید 
عدم واردات آنها نیز آسیبی به جامعه ایران و ایرانی نزند 
و جزو مصارف روزمره و ضروری مــردم ایران نبوده و 
نخواهد بود. در ادامه میــزان واردات اقالم عجیب آمده 

است:
با در نظر گرفتن این موضوع می شود، یک مقایسه جالب 
میان واردات کاالی مصرفی با جذب بازیکنان و مربیان 
خارجی در فوتبال انجام داد. جایی که با دستور دولت و 
وزارت ورزش جذب خارجی ها در فوتبال ایران از سال 

گذشته دیگر با دالر دولتی صورت نمی گیرد و ارزی که 
باشگاه ها و تیم های ملی فوتبال باید به خارجی های تحت 
 استخدام شــان پرداخت کنند کامالً آزاد تهیه می شود. 
همین موضوع باعث می شود تیم های فوتبال برای جذب 
مربیان و بازیکنان خارجی مبالغ گزافی را هزینه کنند و 

این مسئله مشکالت زیادی پدید می آورد.
شرایط موجود برخی باشــگاه های کم توان را از جذب 
خارجی ها منصرف کرده و کم نیســتند باشــگاه های 
لیگ برتری که قید بازیکن و مربــی خارجی را زده اند 
و از نفرات داخلی اســتفاده می کنند. باشگاه هایی که از 
مربی یا بازیکن خارجی استفاده می کنند هم معموالً در 
پرداخت حق و حقوق آنها به مشــکل می خورند. نمونه 
بارز این مســئله را در باشــگاه های بزرگی استقالل و 
پرسپولیس هم شاهد هستیم. جایی که مثالً پرسپولیس 
با وجود اینکه بعد از نایب قهرمانی در آســیا مبلغ خوبی 
به عنوان پاداش دریافت کرده اما با تأخیر چند ماه هنوز 
نتوانسته خواسته های مالی برانکو ایوانکوویچ را برآورده 
کند. یا استقاللی ها نیز این بحث را در قبال وینفرد شفر و 
ستاره های خارجی خود دارند و از پرداخت به موقع مبالغ 

قرارداد آنها بازمانده اند.
اگرچه در فوتبال ایران نمونه های زیادی وجود داشته که 
بازیکنان و مربیان نه چندان مطرح خارجی که اصطالحاً 

»بنجل« خوانده می شــوند، با دالر دولتی در گذشته به 
ایران آمدند و نتوانستند در ترکیب تیم های لیگ برتری 
انتظــارات را برآورده کنند اما در مقطع کنونی با توجه به 
باال بودن نرخ ارز باشــگاه ها نیز به ندرت تن به جذب 
بی کیفیت های خارجی می دهند. از طرف دیگر مربیان 
و بازیکنان خوب خارجی که به درد تیم های لیگ برتری 
بخورند، هزینه کمی ندارند. مثالً اگر یک بازیکن خارجی 
300 هزار دالر قیمت داشــته باشــد با نرخ کنونی ارز 
باشگاه باید عددی بالغ بر 4 میلیارد تومان برای جذب او 
هزینه کند. مبلغی که می تواند با آن چند بازیکن داخلی 

باکیفیت به خدمت گرفت.
از سوی دیگر با توجه به مشکالت اقتصادی که کل کشور 
و فوتبال را در بر گرفته، انتظار کمک از مسئوالن دولتی 
به این رشته پرطرفدار می شود. فوتبال به عنوان یکی از 
محبوب ترین ها در بین عموم جامعه این حق را دارد که 
از برخی تسهیالت دولتی استفاده کند و بتواند گلیم خود 
را از آب گل آلود کنونی بیرون بکشــد. در حال حاضر در 
لیگ برتر تیمی را پیدا نمی کنید که مشکل مالی نداشته 
باشــد و در مقاطع مختلف زمانی شاهد انتشار اخباری 
مبنی بر اعتصــاب در تمرینات تیم هــای لیگ برتری 
هســتیم. حال این شرایط برای باشگاه هایی که نفرات 

خارجی در استخدام خود دارند، مشکل تر است.

به عبارت بهتر فوتبال با توجه به اینکه قطعا از نظر نشاط 
اجتماعی و سرگرمی جوانان مهم تر از واردات سنگ پا 
و گل مصنوعی و ابزار بولینگ و اسکی و... است، نیازمند 
توجه بیشتر دولتی ها است. در اختیار داشتن ارز دولتی 
برای باشــگاه های لیگ برتری و تیم های فوتبال اتفاق 
خوبی است که می تواند آنها بســیاری از مشکالت را 
حل کند. فوتبالی از در اختیار داشتن حقوق و درآمدهای 
قانونی خود در سطح کشور برخوردار نیست، اگر بتواند 
برای جذب نفرات مطرح خارجــی ارز دولتی در اختیار 
داشته باشد، بسیاری از مشکالتش کاهش پیدا می کند 
و باشگاه ها با جانی دوباره می توانند به حیات خود ادامه 
دهند. از طرف دیگر فوتبال همواره در بحث ایجاد شغل 

هم موثر بوده؛ همچنین سرگرمی جوانان و توجه عموم 
مردم به فوتبال می تواند بسیاری از چالش ها و معضالت 
را در ســطح جامعه کاهش دهد و این شرایط است که 
نیاز فوتبال به کمک های دولتی را بیشتر نمایان می کند.

دولت که هرگز نتوانسته قدمی در جهت دریافت حقوق 
باشگاه ها از طریق حق پخش تلویزیونی بردارد، شاید با 
انتشار این لیست باید نسبت به عملکرد خود در ورزش 
بیشتر پاسخگو باشد. جایی که ممکن است فوتبال ایران 
چهره هایی مثل برانکو و وینفرد شــفر را از دست بدهد؛ 
به این دلیل که باشــگاه ها ناتوان از دریافت ارز نیمایی 
به دلیل صرف آن در اولویت هایی مثل سنگ پا و سنجاق 

قفلی هستند!

معاون مالی و توسعه منابع انسانی وزارت ورزش گفت: 
بودجه ای که در اختیار فدراسیون ها قرار می گیرد رصد 

می شود که چگونه هزینه می شود.
ژاله فرامرزیان معاون مالی و توســعه منابع انســانی 
وزارت ورزش در خصوص مســائل مالــی و امضای 
تفاهم نامه با فدراســیون های ورزشی صحبت هایی را 

انجام داد که در زیر می خوانید:
در  قهرمانی  ورزش  معاون  داورزنی،  محمدرضا   *
نخستین نشست رؤسای فدراسیون ها اعالم کرده که 
امسال ۳0درصد از بودجه فدراسیون ها کاهش پیدا 

می کند، نظرتان در این باره چیست؟
یکی از دالیلی که من مصاحبه نمی کنم و از دوســتان 
خواسته ام مصاحبه نکنند این است که وضعیت بودجه 
هنوز مشخص نیســت و هنوز دولت اعتبارات را ابالغ 
نکرده است به همین دلیل حرفی نمی زنم که غیر واقعی 

باشد. باید منتظر تخصیص اعتبارات باشیم.
* اعتبارات اردیبهشت ماه به فدراسیون ها اختصاص 

پیدا می کند؟
بله اردیبهشت به فدراسیون ها بودجه می دهیم.

* وزارت ورزش هر سال با فدراسیون ها توافقنامه ای 
توافقنامه صورت  هم این  را امضا می کند آیا امسال 

گرفته است؟
فعالً خیر هنوز فدراســیون ها برنامه های خود را ارائه 
نکرده اند و توافقاتی هم صورت نگرفته اســت. بعد از 
ابالغ اعتبارات بر اساس بودجه ای که در اختیار وزارت 
ورزش قرار می گیرد این توافقات هم صورت می گیرد. 
البته برنامه فدراسیون ها مشخص است و ما در آخرین 

نشســتی که با رؤسای فدراســیون ها داشتیم از آنها 
خواسته ایم تا پایان اردیبهشت برنامه های خود را به ما 
ارائه دهند. این که چه رقمی می توانیم به آنها اختصاص 
دهیم به میزان اعتبارات ما بســتگی دارد، از طرفی از 
فدراسیون ها خواسته ایم حتماً از سفرهای غیرضروری 

جلوگیری کنند.

* شنیده شــده فدراسیون تیراندازی در نامه ای از 
شما مبلغ ۵00 میلیون خواسته تا حقوق بهمن، اسفند 
و عیدی کارکنان را پرداخت کند اما صحبت ها حاکی 
از این است که این فدراســیون عیدی کارکنان را 

پرداخت نکرده است نظرتان در این باره چیست؟
پایان ســال 97 حدود 3 میلیارد تومان داشتیم که به 

برخی از فدراســیون هایی که مبلغ کمتری گرفته بودند 
پرداخت کردیم از جمله فدراســیون شنا و تیراندازی. 
مبلغی از ســهم فدراسیون تیراندازی باقی مانده بود با 
توجه به رویدادهایی که داشت ما این مبلغ را به حساب 

فدراسیون واریز کردیم.
* اینکه این فدراسیون مبلغی را از شما گرفته به کارکنان 
 نداده و عیدی کارمندان را پرداخت نکرده چه طور؟

ما رصد می کنیم که اعتبارات فدراســیون ها صرف چه 
اقداماتی شده است. امسال نیز از فدراسیون ها گزارش 
خواسته ایم و اعتباراتی که در اختیار فدراسیون ها قرار 

می گیرد حتماً گزارشات آن به ما ارائه خواهد شد.
* امسال سال کسب ســهمیه المپیک توکیو به شمار 
می رود با توجه به شــرایط اقتصادی نگران مسائل 

مالی فدراسیون ها نیستید؟
طوری برنامه ریزی می کنیم که برای فدراسیون هایی 
که کسب ســهمیه می کنند و مدال آور هستند مشکلی 

پیش نیاید.
* پاداش مدال آوران بازی های آســیایی مشخص 

نیست چه زمانی پرداخت خواهد شد؟
فعالً هنوز چیزی مشخص نیست اما حتماً این پاداش ها 

را پرداخت می کنیم.

* وضعیت بودجه هنوز مشخص نیست و 
هنوز دولت اعتبارات را ابالغ نکرده است 

به همین دلیل حرفی نمی زنم که غیر 
واقعی باشد

* اعتبارات، اردیبهشت ماه به فدراسیون ها 
اختصاص پیدا می کند

* در آخرین نشستی که با رؤسای 
فدراسیون ها داشتیم از آنها خواسته ایم تا 
پایان اردیبهشت برنامه های خود را به ما 

ارائه دهند
* پاداش مدال آوران بازی های آسیایی 

را حتمًا پرداخت می کنیم

دیدارهای هفته ســی و سوم لیگ دســته اول فوتبال 
امروز برگزار می شــود و 3 تیم گل گهرســیرجان، گل 
ریحان البرز و شــاهین بوشــهر برای رسیدن به لیگ 
برتر تالش می کنند، اما تیم های شیرازی که نتوانستند 
 در جمع مدعیان باشند باید تنها نظاره گر صعود دیگر 
تیم ها باشند و دوری فوتبال شیراز و فارس از سطح اول 

فوتبال کشور یک سال دیگر تمدید شد!!! 

در هفته ماقبل پایانی لیگ دسته اول فوتبال روز سه شنبه 
برگزار می شود. در این روز هیجان مسابقات به اوج خود 
می رسد و سه تیم گل گهرسیرجان، شاهین شهرداری 
بوشهر و گل ریحان البرز در کورس صعود به لیگ برتر 
قرار دارند که از بین این سه تیم، دو تیم می توانند لیگ 
برتری شــوند. گل گهر ســیرجان درخانه میزبان تیم 
قعرنشین شهرداری ماهشهر است که برای بقا تالش 

می کند.
 در این فصل فقط یک تیم به لیگ دســته دوم سقوط 

خواهد کرد که در حال حاضر این تیم شهرداری ماهشهر 
اســت اما این تیم در صورت پیروزی در این مســابقه 
شانس بقا خواهد داشت. از سویی دیگر شاگردان وینگو 
بگوویچ اگر مقابل شــهرداری پیروز شوند ضمن اینکه 
جشن صعود می گیرند می توانند قهرمانی خود را هم در 

لیگ یک به مردم سیرجان تقدیم کنند. 
فجرسپاسی شــیراز و مس کرمان هم یک بازی راحت 

را برگزار می کنند و در این مســابقه نه دغدغه صعود و 
نه استرس سقوط وجود دارد و دو تیم می توانند به فکر 
ارایه فوتبالی زیبا وتماشاگر پسند باشند هر جند که هر 

تیمی سه امتیاز را بگیرد تفاوتی نخواهد داشت.
کارون اروند خرمشهر که در رده پانزدهم جدول است به 
مصاف تیم قشقایی شیراز می رود که در رده نهم جدول 
قرار گرفته است. در این بازی هم تیم خرمشهری برای 
سقوط نکردن تالش می کند و بازی قطعاً هجومی را از 

سوی این تیم شاهد خواهیم بود.

شاهین شهرداری بوشهر هم میهمان تیم سرخپوشان 
پاکدشت است که مهدی پاشازاده هدایت آن را برعهده 
دارد. سرخپوشــان در دو دیدار گذشته شکست خورد 
و ازکورس برای صعــود بازماند بنابراین انگیزه زیادی 
برای این مســابقه ندارد هرچند این تیم در حال حاضر 
در رده پنجم جدول است اما شاهین شهرداری بوشهر 
با عبداله ویســی برای صعود می جنگند و حتی شانس 
قهرمانی هم دارند. باید دید در این مسابقه سرخپوشان 
می تواند سرنوشت تیم های صعود کننده را تغییر بدهد 
یا بوشــهری ها هم مثل سیرجانی ها جشن لیگ برتری 

شدن می گیرند؟
آلومینیــوم اراک تیم چهارم جدول هم به مصاف بادران 
تهران خواهد رفت اراکی ها تقریباًَ شانسی برای صعود 
ندارند مگر اینکه اتفاق عجیب و غریبی در نتایج دو هفته 
پایانی رقم بخورد. بادران رده هفتمی هم تقریباً برای دل 

خودش و ارائه بازی جوانمردانه بازی خواهد کرد. 
شــهرداری تبریز هم که برای بقا می جنگند به مصاف 
تیم مدعی گل ریحــان البرز خواهد رفت. شــاگردان 
مجتبی حســینی بــرای صعود نهایت تــالش خود را 
می کنند و به همین دلیل شــهرداری تبریز روز سختی 
را پیش رو خواهد داشــت بخصوص اینکه این تیم با 
 41 گل خــورده ضعیف ترین خط دفــاع لیگ را هم در 

اختیار دارد.
* اســامی داوران بازی های این هفته)سی و سوم( 

لیگ دسته اول
اســامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته 33 
لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور از سوی کمیته 

داوران اعالم شد.
سه شنبه 3 اردیبهشت - ساعت 17

فجرشهید سپاسی شیراز - مس کرمان
داور وسط: امیر ایار

کمک ها و داور چهارم؛ نجف پناهی، رضا بابارئیســی و 

ایمان شاه ولی
ناظر: علیرضا رجبلو

کارون اروند خرمشهر - قشقایی شیراز
داور وسط: حسین زیاری 

کمک ها و داور چهارم؛ هادی طوسی غالمرضا محمدی 
و حامد صادقی جو

ناظر: علی خسروی

مس رفسنجان - خونه به خونه مازندران
داور وسط: احمد محمدی 

کمــک ها و داور چهارم؛ بهزاد پناهــی، امین زاهدی و 
محمد ممتاز 

ناظر: رحیم مهرپیشه
بادران تهران - آلومینیوم اراک

داور وسط: پیام حیدری
کمک ها و داور چهارم؛ حســن یوسفی، میالد قنبری و 

مصطفی بینش 

ناظر: حمید نظری
شهرداری تبریز - گل ریحان البرز

داور وسط: حسن اکرمی
کمک ها و داور چهارم؛ امید افخمی مصطفی قاســمی 

و وحید کیهانی
ناظر: اصغر بیاتی

گل گهر سیرجان- شهرداری ماهشهر

داور وسط: مهدی سید علی
کمک ها و داور چهارم؛ مهدی ســیفی، ناصر رحیمی و 

ایمان کهیش
ناظر: رسول فروغی

سرخپوشان پاکدشت- شاهین شهرداری بوشهر
داور وسط: علیرضا فغانی

کمک ها و داور چهارم؛ محمدرضا منصوری، محمدرضا 
ابوالفضلی و شاهین یزدانی 

ناظر: محسن ترکی.

هفته سی و سوم لیگ دسته اول فوتبال؛

روز پر هیجان لیگ یک بدون سهمی برای فوتبال شیرازی!


