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گفتوگو با  3قهرمان پرورش اندام پس از چهارمین قهرمانی پیاپی ایران در جهان

محمد محمدی سدهی

درد دل هرکولهای بیادعا
ســال پیاپی به مقام قهرمانی جهان دست یابد .رشته بدنســازی و پرورش اندام رشتهای
است که کمتر به آن توجه میشود و نمونه آن عکسها و ویدئوهای تأسفآوری بود که در
فرودگاه مادرید از قهرمانان این رشته منتشر شد اما با وجود این بیتوجهیها ،ورزشکاران
ایــن رشــته کماکان بــه افتخارآفرینیها ادامه میدهنــد .قهرمانان پرورش انــدام ایران از

هفتــاد و یکمیــن دوره رقابتهــای جهانی پــرورش انــدام و دوازدهمین دوره مســابقات
جهانی بادی کالسیک و مسابقات فیزیک ب ه میزبانی اسپانیا از  11تا  14آبان ماه برگزار شد
و تیم ملی کشورمان موفق شد با کسب  ۱۴مدال ( 6طال 5 ،نقره و  3برنز) برای چهارمین

صمدی 2 :سال است که تندیس
 50کیلوگرمی مسی دنیا را به ایران میآوریم

پلیآف
ازتهیهیکپرچمعظیم
تاآوردن10هزارنوجوانپرشوربه«سنسیرو»

تدارکات ویژه ایتالیا
برای نبرد با سوئد

قهرمانی تیم ملی کانوپولوی مردان در آسیا

مســابقات کانوپولوی
قهرمانی آســیا صبح
دیــروز در مالــزی بــه
پایــان رســید و تیــم
ملی مــردان ایران در
فینال این مســابقات
بــا نتیجــه  ٦بــر  ٥از
ســد ژاپن گذشــت و به مقــام قهرمانی ایــن رقابتها دســت یافت.
پیــش از ایــن دیدار تیمهای ملی بزرگســاالن و جوانــان بانوان و تیم
ملی جوانان آقایان برابر چین تایپه مغلوب شــدند و به مقام نایب
قهرمانی رسیدند تا  4تیم شرکتکننده کانوپولوی ایران با کسب یک
مدال طال و  3نقره این مسابقات را به پایان برسانند.

میافزاید« :ما دیده نمیشــویم ،تیم پرورش اندام هر سال قهرمان جهان میشود
اما این قهرمانی اهمیتی برای مسئوالن ندارد .اردوهای تیم ملی تنها  2روز پیش از
اعزام تیم ملی تشــکیل شد و ما حتی مجوز تمرین در ورزشگاه انقالب را نداشتیم.
امســال محدودیتهای ما نســبت به سالهای گذشته بیشــتر بود ».این ملیپوش
پرورش اندام با اشــاره به آوارگی تیم ملی در فرودگاه مادرید میگوید« :متأســفانه

 9مدال کونگ فو کاران در مسابقات جهانی

هفتمین دوره رقابتهای کونگ فوی قهرمانی جهان که از روز پنجشنبه در شهر
«امی شــان» چین آغاز شــده بود صبح دیروز با شــناخت نفــرات برتر به اتمام
رسید و تیم ایران با کسب یک مدال طال ،دو نقره و  6برنز به کار خود پایان داد.
سعید عطازاده (طال و برنز) ،مهدى رمضانزاده (نقره) ،مهدى حیدرى (برنز)،
حســن قاســمى (دو برنز) ،زهــرا روحى (برنــز) ،حامد کاتوزى (نقره) و محســن
روزبهانى (برنز) مدال آوران ایران در این دوره از مسابقات بودند .این مسابقات
با حضور  3هزار و  800ورزشکار از  57کشور جهان برگزار شد.

مجتبی جباری در سودای مربیگری

هافبــک اخراجی اســتقالل ایــن روزها بــه فکر آینــده مربیگری اش
اســت .مجتبی جباری که در روزهای پایانی هدایت این تیم توســط
منصوریان ،از حضور در تمرینات منع شد ،تا این لحظه دیگر به تیم
بازنگشــته و هــر روز خبر جدیدی در مورد وی منتشــر میشــود .این
بازیکن به دور از هیاهوی رسانهای در کلینیک مربیگری که در تهران
آغــاز شــده ،حاضر میشــود و به نظر میرســد به فکر آینــده فوتبال
خودش در حرفه مربیگری است.

یک نفر به عنوان سرپرســت نتوانســت از پس کار بربیاید و باعث شــد تا این اتفاق
بیفتد .حقیقتاً این موضوع را نمیتوان به ریاســت فدراســیون ارتباط داد .متأسفانه
رشته بدنسازی در کشور ما وجهه خوبی ندارد و در کشور ما فرق بین دارو و مکمل را
نمیدانند و مردم فکر میکنند که یک بدنساز با دارو در این ورزش به افتخار رسیده
است ،این در حالی است که مکمل غذایی در همه رشتهها وجود دارد».

انصراف تنیسباز ایران از بازی با نماینده رژیم صهیونیستی

در مســابقات تنیــس فیوچرز ترکیه ،دو نماینــده از ایران در جــدول مقدماتی به
رقابــت پرداختنــد که تنهــا یک نفر از آنها توانســت به دور دوم راه یابد .محســن
حسینزاده در دور اول باید با نماینده رژیم صهیونیستی بازی میکرد که از رقابت
با او انصراف داد و وداع زودهنگامی با جدول انفرادی داشــت .شــاهین خالدان
هم در دور اول با گوران از بلژیک به رقابت پرداخت که با نتیجه 2برصفر ( 2-6و
 )2-6پیروز شد .او در دور دوم جدول مقدماتی باید با بازیکن ترکیه رقابت کند.

ایران -ونزوئال؛  17:30امروز در خاک هلند

آخرین محک قبل از قرعهکشی

وصال روحانی

تیم ملی فوتبال ایران امشــب در دومین
(و آخرین) دیدار تدارکاتــیاش در اردوی
اروپایی جاری خود در شــهر آرنهم هلند
و در اســتادیومی بدون تماشاگر روبهروی
تیم ملی ونزوئــا قرار میگیــرد .دیداری
که آخرین بازی دوستانه تیم ملی قبل از
قرعهکشی گروه بندی جام جهانی 2018
محســوب میشــود .ایــران که پنجشــنبه
گذشــته در اتریــش ،تیــم پانامــا را 2-1
شکســت داد و از شــنبه در هلنــد مســتقر
شده و سه جلسه تمرینی را در آنجا پشت
سر گذاشته ،روبهروی تیمی میایستد که
هرچند هرگز به مرحلــه نهایی جامهای
جهانــی نرســیده امــا در  10ســال اخیــر
رشد چشمگیری داشــته و دیگر یک تیم
همیشــه بازنده در رقابتهــای امریکای
جنوبی نیست .مسابقه ایران -ونزوئال که
از ساعت 17:30شروع و از شبکه 3پخش
مستقیم میشــود ،ایران را با سبک بازی
تیمهای این منطقه که شــاید مثل ســال
 2014یکــی از همگروهیهای مــا در جام
جهانی 2018باشند ،آشناتر خواهد کرد.
ëëازدروازهبانیتاسرمربیگری
ســرمربی ونزوئــا ،رافائــل دودامــل
اســت که در گذشــته دروازهبــان این تیم
بوده اســت و او تیمی را ســاخته است که
تعــداد لژیونرهــای آن اندک نیســت .در
ایــن تیم یــک بازیکن از وســت برومویچ

مدیریت
سرخابی
ëëداورزنی :به دنبــال راهکار برای ادامه
فعالیتمدیرانسرخابیهستیم
معــاون وزیــر ورزش و جوانــان
شــنبه شــب بــا حضــور در شــبکه
تهــران ،از راهــکاری برای دســتیابی
بــه ادامــه همــکاری دو مدیرعامــل
پرســپولیس و اســتقالل بــا توجــه به
قانــون بازنشســتگان صحبــت کــرد.
محمدرضــا داورزنــی درخصــوص
این موضــوع گفت« :چون ســازمان
بازرســی اعــام کــرد کــه تــا  20آبان
فرصــت داریــم ،تــاش میکنیــم
شــرایط را فراهــم کنیــم تــا از

آرزوی بلندقامتترین ورزشکار جهان

انگلیس 4 ،بازیکن از باشگاههای ماالگا،
کادیــز و گرانادای اســپانیا و یک بازیکن از
کوردونه ایتالیا عضویت دارند و محصول
تــاش آنهــا ،ارتقــای ونزوئــا تــا رده 51
جــدول فیفا اســت .ایــن در حالی اســت
کــه ایــران در این جدول حائز رتبه ســی و
چهارماست.
نهایونزوئال
ëëبهتری 
بهترین عملکرد ونزوئال در مسابقات
جــام ملتهای امریــکا (کوپــه آمهریکا)
در ســال  1967شــکل گرفــت کــه ایــن
کشور در جایگاه پنجم ایســتاد و در میان
ملیپوشــان ونزوئال ،خوان ارنگو با انجام
 129بــازی ملی رکورددار اســت و  23گل
زده او هــم باعث شــده که وی رکــورددار
گلزنی در این تیم نیز باشد.
ëëنوبتگوچیوعابدزادهمیرسد؟
ایران در نقطه مقابــل پس از دومین
صعــود متوالــیاش بــه مرحلــه نهایــی
جامهــای جهانــی در پی آزمــون مجدد
ترکیــب خــود در دیــدار امشــب اســت.
شــاگردان کارلوس کــیروش که مهرماه
توگــو را  2-0شکســت دادنــد و با روســیه
 -1-1مســاوی کردنــد ،در دیــدار بــا پاناما
یــک نیمــه اول پر فروغ و یــک نیمه دوم
توأم بــا احتیاط را ســپری کردنــد و بعید
است سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران در
دیدار امشب از آزمودن برخی مهرههای
دور مانــده از بــازی نخســت پرهیز جوید

و این بدین معناســت که شــاید به جای
بیرانونــد ،مظاهــری یــا عابــدزاده جوان
درون دروازه بایســتند و از قوچاننژاد هم
که در این فصل نزول محسوســی داشته
و همچنین اکبر ایمانی بهرهگیری شــود
و امید ابراهیمی دوباره به پست هافبک
وسطبرگردد.
ëëویژگیهاییکتیم«کمشکست»
کــیروش در ایــن ســفر اروپایــی جدید
تــاش در بررســی مجــدد نفراتــی داشــته
اســت که میکوشند در رقابتی حاد با سایر
مدعیــان ،جزو  23نفــر نهایــی اعزامی به

«روســیه  »2018باشــند و اهمیــت دیــدار
امشببههمینمسألهبرمیگردد؛هرچند
ســرمربی ایران بارها ثابت کرده که نتیجه
بــازی بــرای او از هــر چیــز دیگــری مهمتر
است و در نتیجه بعید مینماید که او تأکید
بــر بازی دفاعی و دوندگی شــدید و گرفتن
فضــای حرکــت از رقیــب نداشــته باشــد.
مسائلی که سبب شــده ایران در سالهای
اخیر باختهایی بســیار اندک داشــته و در
هر میدانی آبروداری کرده باشد.
ëëمسأله«چشمی»
یکــی از نــکات مهــم دیــدار امشــب

ترکیبی اســت کــه کــیروش بــرای دفاع
وســط انتخــاب میکنــد .روزبه چشــمی
کــه اخیراًبه یکــی از انتخابهای اول این
مربــی بــرای این پســت تبدیل شــده ،در
دیــدار بــا پاناما خطــای پنالتــی منجر به
تک گل حریــف را موجب شــد (و عامل
شکســت اســتقالل در دربــی تهــران هم
بــود) و تخصصی نبودن او در این پســت
پایهگذار انتقادات زیادی از وی شده است
و دیدار امشــب نشــان میدهد کیروش
چقدر به این ایرادگیریها بها داده است و
چقدر پای انتخاب خود میماند.

راهکارهای قانونی استفاده کنیم اما
طبیعی اســت که وزارت ورزش باید
قانون را اعمــال کند تالش میکنیم
بــه ایــن دو باشــگاه آســیبی وارد
نشــود ».او درخصــوص اســتعفای
طاهری و فشــار وزارت ورزش گفت:
«طاهــری بایــد برگــردد و شــخصاً با
وزیر صحبت کند تا بتوانند شرایطی
را فراهــم کننــد کــه هــواداران نگران
نباشند .به هیچ عنوان وزارت ورزش
در اداره داخلــی باشــگاهها دخالــت
نمیکند».
«ëëایافســی» ســران اســتقالل را به
یشناسد
رسمیتنم 
بــه گــزارش «میــزان» ،در آســتانه
اعــام رأی نهایــی « »AFCبــرای
قبــول یــا رد باشــگاههای ایرانــی
متقاضی شــرکت در لیگ قهرمانان

آسیا ،اســتقالل با مشــکل ویژه خود
مواجه اســت و آن ،به ثبت نرسیدن
امضای افتخاری و سایر مدیران این
باشــگاه در اداره ثبت شرکتها و به
تبع آن به رســمیت شــناخته نشدن
آنهــا از ســوی کنفدراســیون فوتبــال
قاره است!
ëëاطمینانازبازگشتطاهری!
حمیدرضــا گرشاســبی ،سرپرســت
موقتــی پرســپولیس گفــت پولهــای
معوقــه بازیکنــان معتــرض ایــن تیم
ظرف چنــد روز آینده پرداخت خواهد
شــد .وی افــزود مطمئــن اســت اکبــر
طاهــری بــه ســمت مدیرعاملــی این
باشــگاه بازخواهد گشــت اما اگر نیاید،
طبعاً برای او جانشــین تعیین خواهد
شــد و آن فرد تازه باید سفت و سخت
کار کند.

ëëمناقشهوتردیددرابقای
مدیراناستقاللوپرسپولیس

رضــا افتخاری در ســایت ایثارگری به
ثبــت نرســیده اســت و اکبــر طاهــری
نیــز در مصاحبههــای خــود فقــط به
حضورش در جبهه اشاره کرده است.
البتــه طاهری دو هفتهای اســت که از
پرســپولیس اســتعفا و دوری اختیــار
کرده است.
ëëمشکلویژهجوادقراب
بــه گــزارش «تســنیم» ،در میــان
اعضــای هیأت مدیره اســتقالل ،همه
نفرات اال یک نفر مجوز فعالیت حتی
در صــورت لحــاظ شــدن قانــون منــع
بهکارگیــری بازنشســتگان را دارنــد و او
جــواد قــراب ،هافبک ملیپــوش دهه
 1350این تیم است که هم بازنشسته
بانــک اســت و هــم پرونــده ایثارگــری
نــدارد تــا در ســایه آن در ســمت خود
ماندنی شود.

سایت فدراسیون فوتبال

دیدار امشــب تیمهای ملی ایتالیا و ســوئد
در مرحلــه برگشــت پلیآف جــام جهانی
فوتبــال  2018در قــاره اروپــا در شــرایطی
برگزار میشود که ایتالیاییها بازی رفت را
جمعه شــب گذشته در استکهلم با نتیجه
 1-0واگــذار کردنــد و تنهــا راه صعودشــان
بــه مرحلــه نهایــی این مســابقات ،کســب
پیروزی با اختالف دو گل اســت .آتزوریها
که میدانند کسب چنین نتیجهای در برابر
تیــم اســتخوان درشــت و جنگنــده ســوئد
کار آســانی نیســت ،تدارکات ویــژهای برای
دیدار دوشــنبه شــب دیدهاند .یکی از آنها،
پــر کردن اســتادیوم سنســیروی میــان از
هــواداران تیــم ملی (آشــکارا نــزول کرده)
ایتالیــا و نصب پرچم عظیم این کشــور در
ورزشــگاه اســت .پرچمــی که بخــش قابل
توجهــی از ســکوها را پوشــش خواهــد داد.
انتخاب سنســیرو به عمد و با این پشتوانه
روحی صورت گرفته که ایتالیاییها سالها
است در این استادیوم خوشیمن شکست
نخــورده و در  26دیــدار آخرشــان در ایــن
محل  22پیروزی و  4تساوی کسب کردهاند
و در ازای  22گل خــورده 76 ،بــار دروازه
رقبــا را فــرو ریختهانــد .فاتــح چهــار دوره
جامهــای جهانــی ( 1982 ،1938 ،1934و
 )2006بــه ندرت طعم ناکامــی در مرحله
مقدماتــی این پیکارها را چشــیده و همین
مســأله بر حساســیت دیدار دوشــنبه شب
افزوده اســت .از ســکوهای  80هــزار نفری
سنســیرو 74 ،هزار بلیت به میزبان و تنها
 6هزار بلیت به سوئدیها اختصاص یافته
اما بلیتهای ســوئدیها به طــور کامل به
فروش نرسیده است .به همت فدراسیون
فوتبــال ایتالیــا 10 ،هــزار کــودک و نوجــوان
شاغل در مدارس متعدد فوتبال این کشور،
به طور رایگان به سنسیرو منتقل خواهند
شــد تــا بــا آوای حمایت این قشــر پرشــور،
ایتالیا به غایب عظیم جام جهانی بیست
و یکم تبدیل نشــود .این در حالی است که
همگان مطمئناند حتی در صورت صعود
ایتالیا« ،جامپییر ونتورا» سرمربی ناموفق
و لــرزان ایــن تیــم از ســمت خــود برکنار و
ســرمربی قویتری برای دیدارهای بعدی
این تیم گزینش خواهد شد.

ساعت  12روز دوشنبه تا ساعت  17:30روز سهشنبه با سرگشتگی فراوان در فرودگاه مادرید
به اســتراحت پرداختند و با بیبرنامگی تمام به کشــور بازگشتند .قهرمانان بیادعایی که
هرکدام از آنها درد دلهایی دارند .خبرنگار «ایران» به سراغ  3ورزشکار طالیی این رشته
(مهدی حیدری ،حسین کالته و محسن صمدی) رفت و با آنها به گفتوگو پرداخت.

حســین کالتــه ،ملیپــوش طالیــی پــرورش انــدام در وزن 95
کیلوگــرم میگویــد« :حقیقتــاً کمیته فنی بــرای اعــزام بهترین
نفرات به مسابقات جهانی ســختگیری زیادی میکند و به این
دلیل اســت کــه تیم ملی ما در چند ســال گذشــته با کســب
قهرمانــی ایــن مســابقات را به پایان رســاند .متأســفانه
اصلیترین مشــکل ما ،رســیدگی نکردن به این رشــته
اســت .من  4ســال اســت که عضو تیم ملی هستم و
در این مدت بارها برای تیــم ملی این اتفاق تلخ رخ
داد اما رسانهای نشــد در حالی که  2سالی است که
با فراگیرشدن شــبکههای اجتماعی این موضوع
منتشــر میشــود وگرنه این اتفاق جدیــدی برای
تیــم ملــی نیســت ».ایــن ملیپــوش وزن 95
کیلوگرم پرورش اندام بیان میکند« :هر سال
وضعیت بدتر میشود مثالً پارسال  400یورو
بــه ملیپوشــان پــول میدادند اما امســال
ایــن مبلــغ  100یورو بود .ســالهای گذشــته
هتلهای بهتری میگرفتند اما امسال شبی
 55یــورو بابت هتل هزینــه کردند و در هتل
محــل اســکان تیم ملــی حتــی آب خوردن
هم پیدا نمیشــد .قهرمانی را ملیپوشــان با
وجود تمام کاســتیها به دســت میآورند اما
این قهرمانی به نام کسان دیگری ثبت میشود.
مــا ســاعتهای زیــادی در خیابان ســرگردان بودیــم و حتی
نمیتوانستیم نیازهای عادی خودمان را تأمین کنیم».

حیدری :رشته بدنسازی در ایران وجهه خوبی ندارد!

نخستین سکوی تیم ملی اسکی روی آب
ایران در مسابقات قهرمانی آسیا

تیــم ملــی اســکی روی آب (کیبِل اســکی) کشــورمان در
پایان مسابقات قهرمانی آسیا که در تایوان برگزار شد با
کسب یک مدال طال ،یک نقره و  2برنز برای نخستین بار
بهعنوان سومی قاره کهن دست یافت .در این رقابتها که در شهر «کائوجونگ»
تایــوان برگــزار شــد ،تیم ایران مجموعــاً با یک مــدال طال ،یک نقــره و  2برنز با
شایستگی و برای نخستین بار در جایگاه سوم تیمی قرار گرفت .تایوان بهعنوان
نخســت دســت یافت و ژاپن در ردیف دوم تیمی قرارگرفت .در رقابتهای روز
پایانــی حمیدرضا ســلیم در گروه ســنی باالی  30ســال و امیرعلــی بندهنژاد در
گروه سنی زیر  19سال مردان  2نشان برنز دریافت کردند .ضمن اینکه علیرضا
اعظمی در گروه سنی باالی  30سال و حمیدرضا خودسیانی در گروه آزاد مردان
در جایگاه چهارم قرار گرفتند.

کالته :در هتل محل اسکان تیم ملی
حتی آب خوردن هم پیدا نمیشد

کاپیتان تیــم ملی پرورش انــدام و دارنده مدال طــای وزن +100
کیلوگــرم میگوید« :چهارمیــن قهرمانی تیم ملی در مســابقات
جهانی کار بســیار ارزشمندی بود و از مســئوالن ورزش کشورمان
توقع رســیدگی و حمایت بیشــتری داریم 2 .سال است
که تندیس مســی دنیا کــه وزن آن  50کیلوگرم از
مس خالــص اســت را در حالی کــه خیلی از
کشــورها آرزوی رســیدن بــه آن را دارند ،به
ایــران میآوریــم و افتخارآفرینی میکنیم
امــا کســی از ایــن موضــوع خبر نــدارد».
محســن صمدی بیان میکند« :تیم ملی
پرورش اندام  4ســال اســت که قهرمان
معتبرترین جام میشــود و زمانی که تیم
ملی بــه روی صحنه میآید ،لــرزه به اندام
ورزشــکاران کشــورهای دیگر میافتد و این
واقعیت را ما به چشم میبینیم ،این موضوع
نشــان میدهــد که چقــدر تیــم ملــی ایــران در جهان
شناخته شده است ،شناختی که متأسفانه در داخل حداقل
از سوی مسئوالن ورزش کشورمان وجود ندارد .البته باید از
تمام مردم عزیز کشورم تشکر کنم چرا که مردم ایران بهترین
حامیان ما به حســاب میآیند .من از زمان بازگشــت به ایران
م زیادی دعوت شــدم تا جایی که برای
توســط مردم به مراســ 
یک ماه آینده نیز زمان خالی ندارم ،حمایتهایی که از سوی
مسئوالن وجود ندارد و تنها از ســوی مردم صورت میگیرد و
این تنها دلخوشی ما است».

ملیپــوش طالیــی پــرورش انــدام در وزن  70کیلوگــرم درخصوص این مســابقات
میگویــد« :امســال ســطح مســابقات جهانــی برخالف تصــور ما بســیار بــاال بود و
ایــن موضــوع رقابــت را برای ما ســختتر میکرد .پیــش از اعزام به این مســابقات
سختیهای بسیار زیادی کشیدیم .تمام ورزشکاران پرورش اندام در مضیقه هستند
امااینموضوعانگیزهایمیشودبرایتالشوقهرمانیهایبیشتر».مهدیحیدری
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در حالــی کــه آخریــن مهلــت
ســازمان بازرســی کل کشــور در مورد
منــع بهکارگیــری بازنشســتگان در
دســتگاههای اجرایــی کشــور روز
 20آبــان بــه پایــان رســید ،بــه نظــر
میآیــد بهرهگیــری مدیــران عامــل
ســرخابیهای پایتخــت از امتیــاز
ایثارگــری کــه از شــروط ابقــای
بازنشســتگان در ســمتهای خــود
اســت ،بهــره جســتهاند .با ایــن حال
به گــزارش تابنــاک ،چیــزی در مورد

ملیپوش والیبال نشســته کشورمان کسب
دوباره مدال طالی پارالمپیک را مهم ترین
آرزوی خــود عنوان کــرد .مرتضی مهرزاد با
بیان اینکه امیدوار است روند موفقیتهای
تیم ملی والیبال نشسته تداوم داشته باشد،
گفت« :در بازیهــای ریو با همت بچههای
تیم ملی موفق به کســب مدال طال شدیم.
امیــدوارم بــار دیگر با زحمــات بچه ها و کادر فنی بتوانیــم ابتدا مدال
طالی بازیهای پاراآسیایی جاکارتا و سپس پارالمپیک  2020توکیو را
به دست آوریم .این آرزوی قلبی من است».

احمدی :سفته باشگاههای ایرانی مشکلی ایجاد نمیکند

در حالی که این احتمال وجود دارد که « »AFCسفتههای ضمیمه شده به پرونده
باشگاههای ایرانی متقاضی شرکت در لیگ قهرمانان آسیا از جمله سرخابیهای
پایتخت را دلیل قطعی برای حل مشکالت مالیشان نداند و آنها را از این لیگ کنار
بگذارد ،روزبه وثوق احمدی مسئول کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال گفت
صحت و سقم این ادعا که آیا طلبکاری در دسترس بوده یا نه ،برعهده باشگاههای
سفتهگذار است .وی افزود AFC :هم ظاهراًبا این موضوع مشکلی ندارد.

بررسی وضعیت بازنشستگی مشحون و شفیع

مدیــرکل دفتــر امــور مشــترک فدراســیونها اعــام کــرد مشــحون
مجوز ایثارگری ندارد .شــروین اســبقیان درخصوص ادامه فعالیت
محمــود مشــحون و بهرام شــفیع بهعنــوان دو رئیس بازنشســته در
فدراســیونهای بســکتبال و هاکی گفت« :تا جایی کــه من میدانم،
مشــحون مدارک مربوط به ایثارگری را ندارد اما شــفیع مکاتباتی را
داشته و ما نیز بررسی میکنیم».

سرخابیها و تراکتور مجوز گرفتند؛ ذوب جانشین نفت

کمیته بدوی صدور مجوز حرفهای باشگاهها دیروز تشکیل جلسه داد و در پایان
جلســه سه باشگاه پرســپولیس ،استقالل و تراکتورســازی مجوز شرکت در لیگ
قهرمانان آســیا را از منظر این کمیته دریافت داشــتند اما حضور نفت تهران به
سبب کمبودهای تشکیالتی و نقص مدارک این تیم منتفی و ذوب آهن جانشین
این باشگاه تهرانی شد .اگر  AFCهم این ارزشگذاریها را بپذیرد ،سرخابیهای
پایتخت و تراکتورسازی به طور مستقیم وارد جدول لیگ قهرمانان خواهند شد
ولی ذوب آهن باید ابتدا در مرحله پلیآف شرکت کند.

شکایت بنگسون به پرسپولیس رسید

رئیــس کمیتــه تعییــن وضعیــت بازیکنان از رســیدن شــکایت جری
بنگسون از باشگاه پرسپولیس به فدراسیون فوتبال و این باشگاه خبر
داد .روزبــه وثوقاحمــدی در گفتوگــو تســنیم اعالم کرد« :شــکایت
بنگسون از باشگاه پرسپولیس صحت دارد و فیفا به باشگاه پرسپولیس
تا  23آبانماه جاری مهلت داده تا به این شکایت پاسخ دهد».

پیگیری محرومیت استقالل در فراکسیون ورزش

حســن زمانــی ،عضــو هیــأت مدیره اســتقالل دیــروز گفــت برای حــل موضوع
محرومیــت یک جلســهای آبیها از حضور تماشــاگر که پیامــد برخی تخلفات
آنها در دربی اخیر تهران است ،حتی در فراکسیون ورزش مجلس هم به تالش
خواهد پرداخت.

