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بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی جهان هانمادانگ؛

پايان رقابتها با کسب  19مدال

در پاي��ان رقابته��اي قهرمان��ي جهاني
هانمادانگ ،تيم اي��ران در مجموع موفق به
کس��ب  19مدال رنگارنگ ش��د .به گزارش
سايت فدراس��يون تکواندو ،بیست و یکمین
دوره مس��ابقات قهرمانی جهان هانمادانگ
 2015ب��ا حضور  4632تکوان��دو کار از 62
کشور جهان از روز پنجش��نبه ( 8مردادماه)
در ش��هر «پیون تگ» کره جنوبی آغاز شده
بود یکشنبه به پايان رسيد و تيم هان مادانگ
ايران در مجموع  8مدال طال 5 ،نقره و  6برنز
را براي کشورمان به ارمغان آورد .در چهارمين
و آخرين روز اين رقابتها تيم ايران  2مدال برنز را بهدست آورد .در رشته پومسه
ابداعي رده سني  19سال به باال ،عليرضا صفري ،مهدي پورخالقي و اميرحسين
محمدي و همچنين در پومسه استاندارد تيم ايران با ترکيب محمدتقي حاتمي،
شهرام اهلل آبادي و علي ميرزاييان مدال برنز را به گردن آويختند.
 éطال :عبدالصمد فتحي ،جالل اقدم ،عرفان گلدي درسنکي ،ابوالحسن
ش��اهوردي ،محمدتقي حاتمي ،مس��عود طالي��ي ،بهنام محم��دي و بهنام
منتظري é .نقره :مهدي خالقي ،س��يامک طباطبايي ،ابوالحسن شاهوردي،
بهنام منتظري و بهنام محمدي é .برنز :سيدحسين زينال حسيني ،مسعود
طاليي ،شهرام اهلل آبادي ،جالل اقدم ،پومسه ابداعي و پومسه استاندارد.

سال بیست و یکم شماره 5993
سهشنبه  13مرداد 1394

سرمربی ایران  4شهریور
بازمیگردد

اسالميان :حاال نوبت
حمايت ما
از كيروش است

editorial@iran-newspaper.com

محمود اسالميان نايب رئيس اول فدراسيون فوتبال گفت كارلوس كيروش در روزهاي
سخت و در حالي كه فدراسيون فوتبال ارتباط با تحريمهاي بينالمللي نداشت ،بارها از ايران
دفاع كرد و در نتيجه جا دارد كه از او حمايت و وس��ايل بازگشت هرچه سريعتر اين مربي
پرتغالي به تيم ملي ايران فراهم شود .وي افزود :كيروش مجموعاً عملكرد خوبي در تيم ملي
داشته و اگر بنابر جانشيني او باشد ،مدتها طول ميكشد تا مربي تازه فضاي فوتبال ما را
بشناسد .در نتيجه جا دارد با حمايت از كيروش و حل مشكالت موجود ،وي را به بازگشت به

تيم ملي ترغيب كنيم .در همين حال علي كفاشيان رئيس فدراسيون فوتبال ايران نيز گفت
چون كيروش تا سال  2019با ايران قرارداد دارد ،طبعاً باز خواهد گشت و كارش را در تيم
ملي از سر خواهد گرفت .كفاشيان همچنين تأكيد كرد تصدي پست رياست كميته فوتسال
 AFCخواسته وي نبوده بلكه اين نهاد آسيايي روي آن اصرار داشته است .همچنین عصر
دیروز اعالم شد کیروش پس از شرکت در سمینار بینالمللی فوتبال مالزی روز  4شهریور به
ایران برمیگردد و یکی از دالیل تأخیرش حضور در این سمینار بوده است.

مستطیل سبز
فينال زودهنگام در مرحله
يکچهارم نهايي

تيم فوتس��ال تأسيسات دريايي در دومين و
آخري��ن ديدار مرحله گروهي جام باش��گاههاي
آس��يا ک��ه در اصفه��ان در جريان اس��ت عصر
یکش��نبه به مصاف تيم القادس��يه کويت رفت
که در پايان ش��اگردان شمسايي با نتيجه پرگل
 9بر  2به برتري رسيدند و حريف ناگوياي ژاپن،
مدافع عن��وان قهرماني در مرحل��ه يکچهارم
نهايي ش��دند .در اين ديدار که در حضور حدود
هزار هوادار برگزار ش��د وحيد شمسايي (4بار)،
علي اصغر حس��نزاده (2بار) ،عل��ي ابراهيمي،
محمد زارعي و محمدرضا سنگس��فيدي براي
تأسيس��ات گلزني کردند .به اين ترتيب فردا در
مرحله يکچهارم نهايي تايس��ون نام ويتنام با
الريان قطر ،نفت الوس��ط ع��راق با بانک بيروت
لبنان ،امافس��ي امجک قرقيزستان با القادسيه
کويت و ناگوياي ژاپن با تأسيسات دريايي ايران
مصاف ميدهند.

جهانبخش به آلکمار هلند پیوست

علیرض��ا جهانبخش ،بازیکن جوان و ارزش��مند تیم ملی فوتبال ایران که
فصل گذشته در تیم نایمخن هلند بازی میکرد ،با قراردادي  5ساله به تیم
آلکمار هلند پیوس��ت .او كه در فصل گذشته به همراه نايمخن به لیگ برتر
هلند صعود کرده بود و جایزه بهترین بازیکن لیگ دس��ته یک فوتبال هلند
را هم به دس��ت آورد ،در فصل پيش رو در تيم س��وم ليگ برتر هلند بازي
خواهد كرد.

بهروان :پروپژيچ آزاد نباشد حق بازي ندارد

غالمرضا بهروان رئيس كميته مس��ابقات س��ازمان ليگ فوتبال گفت اگر
پروپژيچ مهاجم كروات جديد اس��تقالل «بازيكن آزاد» نباشد نميتواند براي
آبيها بازي كند ،حتي اگر  ITCاو رسيده باشد.

آخرين وضعيت كوه عضله جهان

بيتاهلل عباس��پور ،قهرمان پرورش
اندام ايران و جهان معروف به كوه عضله
به دليل بيماري در بيمارستان بستري
اس��ت .پيش از اين ش��ايعاتي مبني بر
اس��تفاده او از مكملهاي غذايي مطرح
ش��د كه پزش��ك معالج عباس��پور اين
موضوع را رد كرد .معاون فرهنگي وزير
ورزش در مالق��ات با اين قهرمان ورزش ايران ضمن همدردي با او و خانوادهاش
قولهايي را در مورد پيگيري وضعيت اين ورزشكار داد و گفت كه از هيچ تالشي
براي بهبودياش دريغ نميكند و بس��رعت مشكالت او را حل خواهد كرد .اميد
ميرود با حمايت مس��ئوالن و دستاندركاران ورزش ،قهرمان پرورش اندام ايران
كه روزهايي سبب افتخار ما در جهان بوده بتواند سالمتي خود را بازيابد.

گرشاسبي :تغيير تازهاي در پرسپوليس روي نميدهد

حميدرضا گرشاسبي عضو هيأت مديره پرسپوليس با رد اخبار تغييرات
تازه در اين هيأت گفت از بازي اول پرس��پوليس در فصل جديد ليگ برتر
راضي نبوده است.

فوتبال جهان
گلزني «ژاوي» در نخستين بازياش با پيراهن السد

ژاوي ،هافبك بازيساز سابق بارسلونا در نخستين بازياش با پيراهن تيم تازه
خود -السد -گلزني كرد اما اين تيم قطري بازي دوستانهاش با النصر عربستان را
با نتيجه  2-1واگذار كرد .گلزني ژاوي  35ساله با يك ضربه آزاد شكل گرفت.

استمرار نتايج ضعيف بارسا و اينتر

بارسلوناي اسپانيا و اينترميالن ايتاليا كه در مسابقات تداركاتي سه هفته
اخيرش��ان اغلب نتايج ضعيفي گرفتهاند ،يكشنبه شب هم باختند .بارسلونا
ب��ازي دوس��تانهاش مقابل فيورنتينا را با نتيجه  2-1واگ��ذار كرد و تك گل
بيحاصلش را لوئيس سوارس زد .اينتر نيز در مسابقه دوستانه ديگري 1-0
به گاالتاسراي باخت .جالبتر اين كه تك گل گاال را وسلي اشنايدر هلندي
زد كه چند سال ارباب خط مياني اينتر بود.

يك مدال ديگر مورينيو بين تماشاگران

در پي شكست  1-0يكشنبه شب
چلسي برابر آرسنال در مسابقه خيريه
آغاز فصل فوتبال انگليس (كاميونيتي
شيلد) ،ژوزه مورينيو سرمربي پرتغالي
چلس��ي مدال «عنوان دومي»اش در
اين رقابت را كه به نوعي س��وپر جام
انگليس هم محس��وب ميش��ود ،به
ميان تماش��اگران حاضر در ورزش��گاه ويمبلي ش��هر لندن پرتاب كرد و آن
را سزاوار آرسن ونگر ،س��رمربي فرانسوي حريف خواند .مورينيو گفت :ونگر
شايس��ته مدال بازندهها اس��ت و نه من .دقايقي پيشتر ونگر در ادامه روابط
تيره س��الهاي طوالنياش با «آقاي خاص» حاضر نشده بود با وي در پايان
اين ديدار دس��ت بدهد .مورينيو پيشتر چند م��دال قهرمانياش را نيز بين
تماشاگران و طرفداران چلسي پرت كرده بود.

روني؛ يك بار ديگر با پيراهن اورتون

وين روني  11س��ال بع��د از ترك اورتون و تبديل ش��دن به مهاجم اول
منچستر يونايتد ،يكشنبه شب يك بار ديگر پيراهن آبي اورتونيها را به تن
كرد .مناسبت آن ،انجام يك بازي دوستانه بين اورتون و ويارئال اسپانيا براي
گراميداشت دانكن فرگوسن ،مهاجم اسكاتلندي برجسته پيشين اورتون بود.
روني در پايان اين مسابقه گفت در آن سالهاي نخست پرداختن به فوتبال
حرفهاي ،فرگوسن الگوي وي در گوديسون پارك بود.

روبن؛ خوشحال و ناراحت!

آرين روب��ن ،مهاجم هلندي بايرن مونيخ گفت از اي��ن كه در ديدار اخير
سوپرجام آلمان به نفع اين تيم گلزني كرده و پس از  5ماه مصدوميت و دوري
از ميدان نمره قبولي گرفته ،خوشحال است اما شكست بايرن در اين مسابقه
برابر وولفسبورگ و از دست رفتن اين جام ،وي را ناراحت كرده است.

خريدار داماش محو شد!

قربانعلي الماسخاله رئيس هيأت
فوتبال گيالن گفت فردي كه مدعي
خريداري باشگاه داماش اين استان
ش��ده بود ،ناگهان محو شده و هيچ
خبري از او در دست نيست و شايد
فقط به دنبال مش��هور ش��دن بوده
است!

عمرانزاده احضار شد

كميته انضباطي باشگاه استقالل
حنيف عمرانزاده مدافع اين روزها
محروم و غايب اين تيم را براي اداي
پارهاي توضيحات احضار كرد .ظاهراً
مظلومي در جريان يكي از تمرينات
به حني��ف گفته ك��ه اضافه وزنش
را كم كند و او هم ناراحت ش��ده و
بطري آب را بر زمين كوبيده و رفته
است.

صبا در دست استانداري

اکب��ر غمخ��وار رئي��س هي��أت
مديره صبا گفت اختيار اين باشگاه
قمي در دس��ت اس��تانداري است
و در زم��ان واگ��ذاري آن به بخش
خصوصي ،س��ازو کاره��اي قانوني
رعايت خواهد شد.

دو حریف سرخها در اهواز

خوردبين:کماکان پيگيربخشش مکاني هستيم

سرپرس��ت باشگاه پرسپوليس معتقد اس��ت اين تيم بازي خوبي مقابل
پديده انجام داد .محمود خوردبين در خصوص آخرين ش��رايط سرخپوشان
گفت :در حال حاضر ش��رايط تيم بس��يار خوب اس��ت .همان طورکه ديديد
پرسپوليس بازي مقابل پديده را بسيار زيبا آغاز کرد و فکر ميکنم هواداران
از دي��دن يک پرس��پوليس واقعي لذت بردند .در همان ب��ازي مقابل پديده،
پرس��پوليس واقعاً فوتبال ب��ازي کرد و پديده کام ً
ال دف��اع ميکرد .اميدوارم
در تم��ام اين بازيها اين اتفاق تکرار ش��ود .خوردبي��ن در پايان در خصوص
محروميت سوش��ا مکاني اذعان داشت :ما کماکان در حال پيگيري وضعيت
سوش��ا مکاني هستيم تا محروميت او را تعليق کنيم و از سازمان ليگ به ما
اطالع دادند قرار شده تا جواب استعالم را به ما اعالم کنند.
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وحید شمسایی بازیکن  -مربی تأسیسات دریایی از هدف این تیم در جام باشگاههای آسیا میگوید

هدف ما قهرماني است ،از هيچ تيمي نميترسيم

کوروس سلیمانی

در ح��ال حاض��ر مس��ابقههای فوتس��ال جام
باش��گاههاي آس��يا در اصفهان در ح��ال برگزاري
است و تيم تأسيسات دريايي قهرمان ليگ فوتسال
کش��ورمان به نمايندگي از ايران در اين مسابقات
حض��ور دارد ،وحيد شمس��ايي بازيک��ن کهنه کار
فوتس��ال کش��ورمان ک��ه در حال حاض��ر به طور
همزمان س��رمربي و بازيکن اين تيم اس��ت درباره
بازيهاي تيم تأسيس��ات در مرحل��ه مقدماتي به
خبرن��گار «ايران» گف��ت :ما در مرحل��ه گروهي
موفق شديم هر دو حريف خود را براحتي شکست
دهيم ،مقابل نماينده امارات بازي آساني داشتيم،
اما مس��ابقه دوم با القادس��يه کوي��ت رقابت برای
سرگروهي بود که با يک بازي تهاجمي اين تيم را
هم  9بر  2شکست داديم تا سرگروه شويم.
وي که  4گل از  9گل تيمش را به ثمر رس��اند

و به عنوان بهترين بازيکن اين مسابقه انتخاب شد،
در اين ب��اره گفت :در اين مقطع اي��ن عنوانها و
اي��ن گلها براي من اهميتي ندارد ،هدف اصلي ما
قهرماني در اين مسابقات است و اگر هم موفقيتي
براي کس��ي به دس��ت ميآيد اي��ن موفقيتها و
عنوانها تالش ديگر بازيکنان است نه يک نفر.
شمسايي درباره رويارويي با تيم «ناگويا»ي ژاپن
در مرحله يک چهارم گفت :من تصور نميکردم در
اين مرحله با ناگويا روبهرو شويم چون فکر ميکردم
ناگويا در گروه خود اول ش��ود ،با اين حال قب ً
ال هم
گفته بودم تي��م ناگويا پرافتخارتري��ن تيم در اين
رقابتها و حريف اصلي ما برای قهرمانی محسوب
میشود ،اين يک فينال زودرس است و بازي سختي
مقابل اين تيم خواهيم داشت اما با اين حال ما براي
قهرماني به زمين پا گذاشته ايم و تيمي که بخواهد
قهرمان شود بايد يکي پس از ديگري تيمهاي ديگر

جهانيان سخنگوي آبيها شد

در جلس��ه دي��روز هي��أت مديره
اس��تقالل ش��هاب جهانيان به عنوان
س��خنگوي جديد اين باشگاه انتخاب
شد.
بهرام افش��ارزاده مديرعامل آبيها
درباره جلسه تازه اعضاي هيأت مديره
اس��تقالل و تبعات آن گفت :جلس��ه
مفيدي در كنار س��اير اعضاي هيأت
مدیره داشتيم و يكي از مباحث اصلي
ما ترسيم شرايط اقتصادي باشگاه طي يك سال آينده بود.
افشارزاده اضافه كرد :روشهاي تازهاي نيز براي پرداخت حقوق
و مطالبات بازيكنان و س��اير اعضاي باشگاه اتخاذ شده كه بتدريج
به اجرا در خواهد آمد .جلس��ات هفتگي ما كه معموالً روز دوشنبه
برگزار ميشود ،هفته بعد هم داير خواهد بود و اميدواريم در آن روز
صادقپور گزارش��ي از عملكرد آكادمي باشگاه را به اطالع مديران
باش��گاه برساند ،بخصوص كه تمامي اعضاي هيأت مديره استقالل
روي بحثه��اي تربيتي و پرورش نيروه��اي جوان به قصد بينياز
ش��دن از دسترنج ديگران حساس هس��تند و اين موضوع را بسيار
جدي و مهم ميدانند.

را از پي��ش رو ب��ردارد اگر از ناگويا ميترس��يديم،
ميتوانستيم با گرفتن يک تساوي مقابل القادسيه
دوم شويم و با اين تيم رودررو نشويم.
وي درب��اره اينک��ه چه داليلي باعث ش��ده هم
تي��م ملي کش��ورمان و هم تيمهاي باش��گاهي ما
دچار افت ش��وند ،گفت :در گذشته وقتي تيمهاي
ايراني در مسابقات آسيايي شرکت ميکردند همه
حريفان تالش ميکردند براي دوم ش��دن و اينکه
در مقابل ما کمتر گل بخورند اما متأسفانه در اين
 2س��ال اخير اين اتفاق برعکس شده است يعني
فاصله  10سالهاي که بين تيمهاي ايران و آسيايي
بود خيلي نزديک ش��د به طوري که پرافتخارترين
تيم در رده باشگاهي تيمهاي ژاپني هستند و ايران
نيس��ت و در رده ملي هم اگ��ر پرافتخارترين تيم
هستيم برمي گردد به ادوار گذشته ،هم اکنون آن
ترس��ي که از ايران داشتند ديگر وجود ندارد .فرق

كانديداي حمايت مالي سرخها
كنار كشيد

تالش پرسپوليسيها براي جور كردن يك اسپانسر
توانمن��د ،ديروز هم نتيجه ن��داد و در حالي كه گفته
ميشد ش��ركت «آس��ان پرداخت پرش��ين» حاضر
ش��ده است با پرداخت  30ميليارد تومان حامي مالي
سرخهاي پايتخت شود ،اين شركت ديروز اين ماجرا را
تكذيب كرد .در اطالعيه اين شركت پيرامون اين مسأله
تأكيد ش��ده كه صحبتهايي با طرف «سرخ» انجام
ش��ده اما نتيجه نداده است .پيشتر گفته میشد اين
شركت در ازاي پرداخت اين مبلغ ،حق دارد سه عضو
به هيأت مديره پرسپوليس بيفزايد .ديروز محمدرضا
زادمه��ر ،عضو هيأت مديره قرمزها هم كوش��يد خبر
مديرعامل ش��دن علي اكبر طاهري را واقعهاي كام ً
ال
قابل پيشبيني جلوه بدهد .وي در قبال اخبار انتصاب
طاهري گفت :آقاي طاهري پيشتر هم باشگاه را رتق
و فت��ق ميكرد و تنها تفاوت حاصله اين اس��ت كه از
اين پس نه سرپرست بلكه مديرعامل خوانده ميشود.
زادمهر خبر كنار گذاشته شدن حسين عبدي از هيأت
مديره قرمزها را هم تكذيب كرد.

ادامه انتقادات واليباليها و واكنش تند سرمربي
و كاپيتان تيم ملی «ب»

مرحله دوم از هجدهمي��ن دوره رقابتهاي واليبال قهرمانی
مردان ملی آسيا عصر ديروز ادامه يافت و تيم ملي «ب» ايران پس
از صدرنشيني و صعود از اين مرحله در حالي به مصاف تايلند رفت
كه انتقادات از اين تيم ،واكنشهاي تندي از سوي برخي بازيكنان
و سرمربي تيم به همراه داشت .تيم ملي «ب» واليبال در حالي با
كسب سه برد مقتدرانه  3بر صفر مرحله نخست را به پايان سپرد
كه انتقادات به اين رشته از تيم اصلي واليبال در ليگ جهاني آغاز
شد ،جايي كه برخي از گزارشگران و كارشناسان اين رشته عملكرد
تيم كواچ را از همان باخت اول در بازي مقابل امريكا زير سؤال بردند اما اين انتقادات به تيم اصلي ختم نشد و
منتقدان عملكرد تيم ملي «ب» را نيز زيرسؤال بردند و از سن باالي بازيكنان و نحوه گزينش آنها انتقاد كردند.
در اين بين كاپيتان تيم واليبال «ب» كه معتقد بود با مهم شدن واليبال برخيها قصد دارند با انتقادات خندهدار
خودش��ان را مطرح كنند ،گفت« :تيمي كه در مس��ابقات قهرماني آسيا شركت ميكند از طرف فدراسيون
انتخاب شده و سن و سال هيچ كسي در آن اهميتي ندارد بنابراين اظهار نظرهاي برخي اشخاص به هيچ وجه
موجه نيست ».عالوه بر كاپيتان تيم پيمان اكبري ،نيز واكنش تندي به اين انتقادات داشت .سرمربي تيم ملي
در انتقاد برخي از كارشناسان و مربيان ليگ به گزينش بازيكنان ،در نشست خبري بعد از پيروزي  3بر صفر
مقابل چين تايپه افزود« :شايد برخي افرادي كه حتي سابقه حضور در روي نيمكت تيم ملي را هم ندارند در
چند روز گذشته در مورد تيم ما صحبت كردند .البته ما به آنها احترام ميگذاريم ولي واقعاً الزم نيست كساني
كه بيرون گود هستند در مورد تيم ما نظر بدهند .وظيفه ما تشويق كردن و روحيه دادن به بازيكنان در جهت
پيشرفت واليبال ايران است .ديدگاه من و كواچ اين بوده كه بازيكنان فعلي براي تيم «ب» بازي كنند و نظر
كواچ به عنوان ليدر تيمهاي ملي ارجح است ».در حال حاضر تيم ملي نتيجه خوبي كسب كرده و در صورتي
كه اين تيم بتواند به فينال راه يابد ،خيلي از اين انتقادات از بين خواهد رفت.

جام باشگاههاي آس��يا با جام ملتها در اين است
ک��ه در اين جام تيمها ميتوانند بازيکنان خارجي
خوب و متعددي جذب و در يک موقعيت زماني از
آنها استفاده کنند.
شمسايي در پايان درباره تأثير شرايط ميزباني
و حمايت تماشاگران گفت :ما تيم تهراني هستيم
و دوس��ت داش��تيم در تهران ميزبان باش��يم اما
بازيها در اصفهان برگزار ش��د با اين حال انتظار
داش��تيم بازيهاي مان در س��الن پيروزي برگزار
ش��ود که نش��د و به سالن بس��يار زيباي  25آبان
نقش جه��ان افتاد اما چون اين ورزش��گاه فاصله
زيادي با مدخل ش��هر دارد حمايت کمتري از ما
ميش��ود با اين حال از همان تعداد تماش��اگراني
که براي حمايت ما زحمت ميکش��ند و به سالن
ميآيند تش��کر ميکنم ،اما انتظارمان از حمايت
تماشاگران بيشتر بود.

پورحيدري :همه روي کرار زوم هستند

«نکته کلي��دي در دي��دار با ملوان
حضور تماش��اگران اس��ت ».اين نظر
منصور پورحيدري درباره بازي حساس
پيش روي استقالل مقابل ملوان است.
سرپرس��ت اس��تقالل درباره ش��انس
پي��روزي برابر ملوان گف��ت :نميتوان
گفت که چقدر ش��انس داريم اما براي
پيروزي به مي��دان ميرويم .ملوان نيز
مثل استقالل در هفته قبل پيروز شده
و در اين ديدار هم حرفهاي زيادي براي گفتن خواهد داشت .به هر
حال حضور قلعه نويي وزن اين تيم را باال برده و بايد حواسمان باشد
تا در اولين ديدار خانگي پيروز ش��ويم .فکر ميکنم نکته کليدي در
اين ديدار حضور تماشاگران باشد .با توجه به اينکه اولين بازي خانگي
استقالل است و در بازي قبلي نيز تيم هم نتيجه خوبي گرفته و هم
بازي خوبي نشان داده ،هواداران بايد به ورزشگاه بيايند .وي همچنين
درباره اينکه کرار جاسم در تمرين يکشنبه غايب بود و شايعاتي مبني
بر قهر او منتشر شد ،عنوان کرد :کرار يک روز از کادرفني به خاطر کار
شخصي که داشت ،مرخصي گرفت اما آنقدر همه روي او زوم هستند،
اين شايعات هم به وجود ميآيد .مشکل خاصي وجود ندارد.

خسرويوفا :پارالمپيکيها بيشتر از المپيکيها
به پول نياز دارند

نشست خبري رئيس فدراسيون جانبازان و معلوالن ديروز
در محل اين فدارسيون برگزار شد و محمود خسرويوفا ضمن
تش��ريح فعاليتهاي اين فدراسيون به سؤالهاي خبرنگاران
پاسخ داد ،خسروي وفا درباره برگزاري جشنواره مهر رضوي
اظهار داشت :در اين جشنواره دو هزار ورزشکار در  15رشته
مردان و  10رش��ته زنان ب��ه رقابت خواهند پرداخت که اين
يک پشتوانه ورزشي بزرگ براي آينده ورزش معلوالن است
و اميدوارم آينده قهرماني ورزش ما را بيمه کند .خسرويوفا
با بيان اينکه تاکنون کسب  35سهميه پارالمپيک قطعي شده است درباره مسائل مالي در راه کسب
سهميه پارالمپيک ريو گفت :تا به امروز همه برنامهها را بدون مشکل مالي پشت سرگذاشتهايم ،تمام
اردوها به طور منظم و با کيفيت باال برگزار شده تا بتوانيم نتيجه مطلوبي در ريو بگيريم.کسب  ۸۰تا
 90سهميه براي پارالمپيک کار سختي است که هزينهبر است ،اما به هرحال بايد انجام شود.
خسروي وفا با اشاره به صحبتهاي بهرام افشارزاده در خصوص این موضوع که فروش ساختمان
کميته ملي المپيک قانوني بوده ،گفت :دوست ندارم وارد اين موضوع شوم اما اگر هر کدام از دوستان
که مدعي قانوني بودن آن هستند حاضرم در مناظرهاي شفافسازي کنم .شک نکنيد اشراف من در
اين موضوع با جديتي که وارد اين موضوع شدم از هر شخص ديگري باالتر است .اتفاقهاي غمانگيزتر
از فروش ساختمان کميتهملي المپيک وجود دارد.
وي در خصوص دوگانگي در پرداخت پاداش و بودجه کميته ملي پارالمپيک گفت :نبايد تبعيضي
بين ورزشکاران معلول و سالم در اعطاي پاداش باشد .به نظرم پارالمپيکيها بيشتر از المپيکيها به
پول نياز دارند .مبلغ  ۹ميليارد و  750ميليون تومان بودجه درنظر گرفته شده است که به نظرم کم
است ما تا االن  ۳۸سهميه کسب کردهايم پس اين پول زياد نيست.

هادي نوروزي كاپيتان سرخهاي
تهراني گفت آنها روز پنجش��نبه در
هفته دوم لي��گ برتر فوتبال بايد با
دو حريف بجنگند و هم اس��تقالل
خوزستان را از پيش رو بردارند و هم
تسليم گرماي شديد اهواز نشوند.

ترانسفر در حد صفر

علي فتحاهلل زاده مديرعامل سابق
استقالل گفت نزول كيفيت فوتبال
كش��ور سبب ش��ده ترانسفرهاي پر
ارزش و واقع��ي در فوتبال ايران به
حد صفر برسد.

تکذیب قهر نويدكيا

اصغر باقريان مديرعامل سپاهان با
رد شايعات قهر كردن محرم نويدكيا
با اين تيم و مرتبط دانس��تن غيبت
روزهاي اخير وي با مصدوميتهاي
هميش��گياش گفت جلسه مفيد و
سازندهاي با اعضاي كادر فني تيم به
سركردگي حسين فركي داشته است
و قصد حفظ آنها را دارد.

ناشناسها در استقالل اهواز!

ابراهي��م تهامي مربي اس��تقالل
اه��واز گفت اين تيم ب��ه قدري دير
ش��كل گرفته كه قبل از مس��ابقه با
صب��ا تعدادي از نفرات تيم اس��امي
همبازيان خود را نميدانستند!

مستندات  188سفر كفاشيان

محم��د عل��ي پورمخت��ار رئيس
كميس��يون اصل  90مجلس گفت
بزودي درباره اعالم اسامي مفسدان
فوتبال تصميمگيري و اقدام خواهد
شد .وي همچنين متذكر شد ماجراي
 188س��فر خارجي عليكفاش��يان
متكي بر مستندات است و يك حرف
بيپشتوانه نيست.

عبداهللزاده :فقط  3امتياز دربي

احمد عبداهلل زاده هافبك اهوازي
اين فصل تراكتورسازي گفت اوضاع
در اي��ن تيم مس��اعد و او و يارانش
درصدد كسب هر  3امتياز دربي روز
جمعه تبريز هستند.

دربي اصفهان حساستر از هميشه

وري��ا غف��وري مداف��ع راس��ت
مليپ��وش س��پاهان گف��ت دربي
روز جمع��ه اصفهان بي��ن تيم وي
و ذوبآهن از هميش��ه حس��استر
است.

اسماعيلزاده مسي شد

افشين اسماعيلزاده مهاجم جوان
فصل پيش��ين پرسپوليس ،ديروز به
تيم فوتبال مس كرمان پيوست.

افشارزاده و مهار «كرار»!

در پي غيبت بدون اجازه جاسم
ك��رار بازيك��ن پرحاش��يه و عراقي
اس��تقالل در تمرينات روز يكشنبه
اين تيم بهرام افش��ارزاده مديرعامل
آبيها قصد دارد با وي از نو گفتوگو
و ماجراهاي تازه او را از همين حاال
مهار كند.

زمان پايان «ليگ يک»

فص��ل جدي��د ليگ دس��ته اول
فوتب��ال کش��ور که از  26م��رداد با
حض��ور  20تيم در يک گ��روه آغاز
ميش��ود 22 ،ارديبهشت  95پايان
خواه��د گرفت .اين لي��گ تا قبل از
امسال دو گروهي بود.

