
ورزشی

برانکو: پیروزی در اهواز اعتماد به نفس مان را برگرداند

3 هدف سرمربی پرسپولیس برای دیدار برگشت مقابل الهالل عربستان
ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس معتقد است 
پیروزی مقابل اســتقالل خوزســتان موجب شده 
بازیکنان این تیــم روحیه بگیرند و اعتماد به نفس 

خود را برای دیدار با الهالل به دست آورند.
برانکو ایوانکوویچ ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در 
حاشــیه تمرین دیروز سرخ پوشــان درباره دیدار این تیم 
مقابل استقالل خوزستان،وضعیت مصدومان تیمش،بازی 
با نفــت تهران در جام حذفی و... به اظهارنظر پرداخت که 

گزیده ای از صحبت های وی در ادامه می آید:
*بابت پیروزی مقابل اســتقالل خوزســتان بســیار 
خوشحالم و از بازیکنانم راضی هستم زیرا در شرایط سختی 
بازی را بردیم. در خوزستان همیشه شرایط برای ما سخت 
می شود. استقالل خوزستان در حال به ثبات رسیدن است 
و مانند ســایر تیم هایی که مقابل ما حاضر می شوند ۲۰۰ 

درصد توان می گذارد.
* این برد از این لحاظ برای ما حائز اهمیت اســت که 
بدون حضور پنج بازیکن اصلی خود توانستیم پیروز شویم 
کــه این پنج بازیکن چهار ملی پوش ما و به اضافه فرشــاد 
احمدزاده هستند. خوشحالم از اینکه بازیکنانی که فرصت 
حضــور در زمین را پیدا کردند عملکــرد قابل قبولی را به 
نمایش گذاشــتند که این برای روحیه آنها پیش از دیدار 
با الهالل بسیار مهم بود. خوشحالم که ملی پوشان ما نظیر 
سیدجالل حســینی، وحید امیری و بیرانوند در تیم ملی 

بازی کردند.
* هنوز ۹۰ دقیقه از دیدار با الهالل باقی مانده اســت 
و این دیدار در مرحله نیمه نهایی اســت و طبیعی است که 
کار آســانی در پیش نداریم اما تا جایی که امید است و تا 
ثانیه آخر به دنبال صعود خواهیم بود. ســه هدف خواهیم 

داشت هدف اول کســب نتیجه خوب برای صعود است و 
اگر این هدف صورت نگرفت هدف دوم پیروزی است و اگر 
آن نیز صورت نگرفت حداقل با افتخار از گردونه مسابقات 

خارج شویم.

* درباره مصدومیت فرشاد احمدزاده باید بگویم که او 
فردا )امروز( عمــل جراحی دارد. وضعیت او بعد از عمل و 
با نظر پزشک مشخص می شود. اکنون ابتدای مصدومیت 
او است و بهتر اســت که االن عمل کند تا شدیدتر نشود. 

دوســت داریم او زودتر برگردد تا هم احمدزاده وقت را از 
دســت ندهد و نه تیم یکی از بازیکنان تاثیرگذارش را. این 

مشکلی است که به هر حال باید حل شود.
* سیامک نعمتی هم در بازی با استقالل خوزستان در 
یکی از صحنه هــای درگیری که در میانه های زمین اتفاق 
افتاد روی دســتش فرود آمد و یکی از استخوان های کف 
دستش شکست و بعد از آن نیز سیامک شجاعانه در زمین 
بازی کرد اما او برای حضور در ترکیب اصلی در رقابت است 
و شاید بدون گچ در ترکیب اصلی حضور پیدا کند. او با ما 
به عمان خواهد آمد و بعد از تالشش مشخص می شود که 

می تواند در ترکیب اصلی قرار بگیرد یا نه.
* مهدی طارمی حق شرکت در بازی مقابل الهالل را 
ندارد اما گرفتن ویزا برای او طبیعی است؛ اما با ما به عمان 
نخواهد آمد چون حق بازی ندارد.طارمی اکنون در باشگاه 
حضور دارد اما وظیفه اش این است که در این مدت تمرین 

کند و باید این کار را انجام دهد.
* اولویت اول ما الهالل است و بعد از آن خود را آماده 
دیدار با نفت خواهیــم کرد و پس از آن نیز آماده تقابل با 
اســتقالل در دربی پایتخت خواهیم شد. برای ما هر بازی 
که پیش رو داشــته باشیم اولویت باالتری دارد.تیم نفت را 
می شناســم. مهاجم نفت یعنی عیســی آل کثیر آقای گل 
فعلی لیگ برتر است و تا االن دو بازی سخت با آنها انجام 
داده ایم و طبیعی اســت که تا زمانی کــه بخواهیم با آنها 
مواجه شــویم نفــت فرصت این را دارد که خود را ســر و 
ســامان دهد اما هدف ما قبل از شــروع لیگ اعالم شده 
اســت و آن این اســت که در هر بازی چــه در لیگ، چه 
 در جــام حذفی و چه در لیــگ قهرمانان حداکثر امتیاز را 

بگیریم.

10 ورزشکار در اولین روز برای حضور در انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک ثبت نام کردند.
ثبت نام از کاندیداها برای انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک از دیروز )شنبه( به مدت پنج روز کاری آغاز 
شد. در نخستین روز 1۰ نفر ثبت نام کردند که شاخص ترین چهره در میان آنها هادی ساعی، کمیل قاسمی، احسان حدادی، 
الهه احمدی و نجمه خدمتی بودند. ورزشکاران تا روز چهارشنبه هفته جاری برای ثبت نام در انتخابات فرصت دارند. اسامی 

ورزشکارانی که در روز نخست ثبت نام کرده اند به شرح زیراست:
*تکواندو: هادی ســاعی *کشــتی آزاد: کمیل قاســمی *دوومیدانی: احسان حدادی * ووشــو: حمیدرضا قلی پور * 
 تیروکمان: اسماعیل عبادی، حجت اهلل واعظی * تیراندازی: الهه احمدی، نجمه خدمتی، گلنوش سبقت الهی *اسکی: علیداد 

ساوه شمشکی.

ثبت نام چهره های شاخص برای کمیسیون ورزشکاران کمیته المپیک  وزیر ورزش و جوانان اعالم کرد

وزیر ورزش و جوانان گفت: خصوصی سازی در ورزش 
یک راهبرد مهم اســت و تالش می کنــم با رفع موانع 
مدیریتی، سیاســی، حقوقی و اقتصادی این اتفاق در 

ورزش ایران به سرعت رخ دهد.
مسعود سلطانی فر در دیدار با سیدمیراشرف پوری حسینی 
معاون وزیر اقتصاد و رئیس  ســازمان خصوصی ســازی گفت: 
کاهش تصدی گری دولت و کم شدن وابستگی تیم ها و باشگاه ها 
به اقتصاد دولتی از جمله برنامه هایم در دولت دوازدهم اســت. 
مفهوم خصوصی ســازی در ورزش کشــور هنوز به درستی جا 
نیفتاده است و اقتصاد ورزش با وجود پتانسیل باال هنوز بخش 
بسیار کوچکی از کسب و کار در اقتصاد ایران را تشکیل می دهد 
که این موضوع دالیل مختلفی مانند رقابت غیرمستقیم دولت با 
بخش خصوصی، مقاومت مدیران نسبت به کاهش تصدی گری 
دولت به دلیل وابستگی شــان به بخــش دولتی، فقدان امنیت 
سرمایه گذاری و در نهایت ضعف تشکیالت و شاید قوانین الزم 

برای فعال تر شدن این بخش دارد.
ســلطانی فر با اشــاره به مدل های موفق دنیــا در موضوع 
واگــذاری و خصوصی ســازی در ورزش گفت: شــرایط جهان 
امروز و گســترش بسیار سریع خدمات ورزشی، ضرورت اصالح 
ســاختارها و واگذاری بســیاری از اقدامات اجرایی به مردم در 
قالب بخش هــای خصوصی را به ما یــادآوری می کند و تصور 

می کنم از اولین گام ها در این مسیر گسترش مفهوم و فرهنگ 
ســازی درباره خصوصی ســازی، اصالح و تعدیل ساختارهای 

سازمانی دولتی است.
وزیر ورزش و جوانان گفت: فعالیت بنگاه های اقتصادی در 
هر مکان قطعا باعث افزایش تولید ناخالص ملی و ســرمایه های 
ملی اســت و به نظرم با کمک ســازمان های مســئول مانند 
خصوصی ســازی می توانیم با اصالح ساختار بخش های دولتی 
ورزش، تمرکز زدایی نظام اداری و کنترل بیشتر به تسریع روند 

خصوصی سازی کمک بیشتری کنیم.
ســلطانی فر در جهت تحقق مبانی اقتصاد مقاومتی تبیین 
شــده توســط مقام معظم رهبری، افزایش کیفیت خدمات و  
اشــتغال زایی را بحث مهم دیگر خود در ورزش کشــور خواند 
و گفت: در اصل، خصوصی ســازی واگذاری مســئولیت دولت 
در هرچه کارآمدتر کردن ســرمایه ها با اتکا به مشارکت بخش 
خصوصی است و جلب مشــارکت بیشتر مردم در فعالیت های 

تولیدی و خدماتی است.
در این نشست رئیس سازمان خصوصی سازی درباره فرایند 
خصوصی سازی و واگذاری باشگاه های ورزشی و بویژه استقالل 
و پرسپولیس مواردی را مطرح کرد و مقرر شد در نشست های 
بعدی برنامه های مشــترک وزارت ورزش و جوانان و ســازمان 

خصوصی سازی در این مورد بررسی و اعالم شود.

تالش می کنیم موانع سر راه خصوصی سازی را در ورزش برداریم 

در کنگره کنفدراســیون قایقرانی آسیا، تهران به 
عنوان میزبان رقابت های قهرمانی آسیا در سال ٢0٢1 

انتخاب شد.
در این جلسه رای گیری برای میزبانی دو مسابقه قهرمانی 
آسیا در سال های ۲۰1۹ و ۲۰۲1 انجام شد که تایلند میزبانی 
۲۰1۹ را کســب کرد و دریاچه آزادی نیز توانســت به عنوان 
میزبان ســال ۲۰۲1 انتخاب شود.با این اتفاق بعد از 1۰ سال 

دوباره ایران میزبان قهرمانی کانویینگ آســیا می شــود و در 
کنارش میزبان اجالس مهم انتخاباتی ٤ ســال بعد نیز خواهد 
بود.ایران برای چهارمین بار است که میزبان می شود و تهران 
در این امر رکورد دار است.در این رای گیری ایران با ازبکستان 
رقابت کرد و میزبانی را گرفت. ایران هم چنین میزبان مسابقات 
اقیانوسی قاره آسیا را نیز به دست آورد و این رقابت ها در سال 

۲۰۲1 در کیش برگزار خواهد شد.

تهران میزبان مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا ٢٠٢١ 
میزبانی فینال لیگ کشتی به کاشان واگذار شد 

میزبانی دیدارهای نیمه نهایی، رده بندی و فینال رقابت های لیگ کشتی آزاد و فرنگی باشگاه های کشور به شهر 
کاشان سپرده شد.

با توجه به تقاضای تیم ایزی پایپ کاشان مبنی بر میزبانی مرحله نهایی رقابت های لیگ کشتی آزاد و فرنگی کشور و موافقت 
فدراسیون کشتی، این مسابقات روز سه شنبه ۲ آبان ماه به میزبانی شهر کاشان برگزار خواهد شد.، وزن کشی این رقابت ها نیز 
روز دوشــنبه اول آبان ماه برگزار خواهد شــد. تاکنون صعود تیم های بیمه رازی جویبار، ایزی پایپ کاشان و ستارگان ساری در 

کشتی آزاد و سینا صنعت ایذه در کشتی فرنگی به مرحله نیمه نهایی قطعی شده است.

آلمان به دنبال کمپ مورد نظر کی روش
 در جام جهانی ۲۰۱۸

سران فدراســیون فوتبال آلمان روی کمپ مورد عالقه کارلوس کی روش برای 
اسکان در طول جام جهانی دست گذاشته اند.

کارلوس کی روش جمعه شب تاکید کرد: اگر همه چیز به خوبی پیش برود، شهر 
کالوگا محل اسکان تیم   ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰1۸ خواهد بود اما هنوز 
ســران این شهر و شهردار آن این خبر را تایید نکرده اند و عنوان کردند که تنها بعد 
از قرعه کشــی جام جهانی که اول دسامبر در مسکو برگزار می شود آنها اجازه دارند 
که این گونه اخبار را تایید کنند.در این بین فدراســیون فوتبال آلمان نیز به شــدت 
تاکید دارد که در کمپ کالوگا اردو بزند. به نظر می رسد نزدیکی این شهر به فرودگاه 
بین المللی یکی از دالیل اصلی باشد که هم کارلوس کی روش و هم فدراسیون فوتبال 

آلمان خواستار اسکان تیم  ملی شان در این شهر هستند.
سومین تساوی پیاپی یونایتد و لیورپول

دو تیم لیورپول و منچستریونایتد در حساس ترین دیدار هفته هشتم لیگ برتر به 
تساوی رسیدند.هفته هشتم رقابت های لیگ برتر انگلیس عصر دیروز با برگزاری یک 
دیدار حســاس بین لیورپول و منچستریونایتد آغاز شد. در این دیدار دو تیم بازی را 
با پرسینگ قوی شروع کردند ولی رفته رفته این لیورپولی ها بودند که توپ و میدان 
را در دست گرفتند.یکی از جدی ترین موقعیت های بازی را نمانیا ماتیچ از دست داد. 
شوت زیبای این بازیکن با اختالف کمی از کنار دروازه به بیرون رفت. در دقیقه ۳۵ 
لیورپول صاحب جدی ترین بخت خود برای گلزنی شــد ولی درخشش دخئا مانع از 
باز شدن دروازه شیاطین سرخ شد.دقیقه ٤۳ روملو لوکاکو می توانست گل اول بازی 
را به ثمر برســاند که ضربه او با بی دقتی همراه شد تا مینیوله آن را دفع کند و نیمه 
نخست با تساوی بدون گل به پایان برسد.در نیمه دوم، بازی کمی سرد و یک طرفه 
دنبال شد و یونایتد تنها به دفاع کردن پرداخت و لیورپول نیز از قدرت الزم برای باز 
کردن دروازه یونایتد برخوردار نبود تا این دیدار با تســاوی بدون گل به پایان رسید. 

این سومین تساوی پیاپی مورینیو و کلوپ در لیگ برتر بود.
کودتا علیه رئیس فدراسیون جهانی شطرنج

بیشتر اعضای هیئت اجرایی فدراسیون جهانی شطرنج مخالفت خود را از انتخاب 
دوباره ایلیومژینوف، رئیس کنونی فیده ابراز کردند. هیئت اجرایی فدراسیون جهانی 
شطرنج در حاشیه هشتاد و هشتمین کنگره جهانی این رشته که در آنتالیای ترکیه 
در حال برگزاری اســت، از »کرسان ایلیومژینوف« رئیس فیده درخواست کرد که در 
انتخابات سال ۲۰1۸ این فدراسیون تالش نکند و از رقابت برای ریاست کنار بکشد.
طبق صحبت هایی که مطرح شــده، هیچ مانعی برای ورود ایلیومژینوف وجود ندارد، 
اما ۲۰ نفر از اعضای هیئت اجرایی مخالف او هستند و ۲ نفر هم از هر گونه اعالم نظر 
در این باره خودداری کرده اند. در این شــرایط حامیان ایلیومژینوف کمتر از همیشه 
شــده اند و این برای رئیس فعلی فیده اصاًل خوب نیســت. موقعیت ایلیومژینوف در 
ماه های اخیر ثبات الزم را نداشــته است، به طوریکه سایت فدراسیون جهانی شطرنج 
در ابتدای فروردین ۹6 خبر اســتعفای او را منتشــر کرد، اما این مســئله تکذیب و 
اعالم شد که ایلیومژینوف همچنان بر مسند ریاست قرار دارد.حاال هم هیئت اجرایی 
موقعیت ضعیف ایلیومژینوف را تایید کرد. به نظر می رســد فعال شــرایط در کنترل 

»جورجیوس ماکروپولوس« معاون رئیس کنونی فیده است.
نادال از وزیر ورزش سابق فرانسه غرامت خواست

ستاره تنیس اسپانیا از شخص اول سابق ورزش فرانسه که به او تهمت استفاده از 
مواد نیروزا زده بود، شکایت و طلب غرامت کرده است. وکالی رافائل نادال از روسلین 
باشــلو، وزیر ورزش سابق فرانسه که مدتی پیش ستاره تنیس اسپانیا را به دوپینگ 
متهم کرده بود، شــکایت کرده اند و از او غرامتی 1۰۰ هزار یورویی خواســته اند.ماه 
مارس سال گذشته بود که باشلو ادعا کرد نادال از مواد نیروزای ممنوعه استفاده کرده 
 D۸ است. او که در فاصله سال های ۲۰۰7 تا ۲۰1۰ وزیر ورزش فرانسه بود، به شبکه
فرانسه گفت: همه می دانند که مصدومیت معروف رافا نادال زمانی که 7 ماه از میادین 
دور بود، در واقع به خاطر فرار از انجام تست دوپینگی بود که نتیجه اش مثبت می شد.
این اظهارنظر باشــلو با واکنش نادال و وکالی وی همراه شــده است و آنها در 
صدد اعاده حیثیت برآمده اند. وکیل نادال با نشــان دادن سوابق پزشکی این تنیسور 
اسپانیایی برای اثبات مصدومیت او، عنوان کرد که اظهارات باشلو با توجه به سمتی 
که در آن زمان داشــت، می توانســت روی قراردادهای اسپانســری نادال با شرکای 

تجاری اش تأثیر منفی بگذارد.
در همین حال وکیل باشــلو مدعی شــده اســت که اظهارات این زن فرانسوی 
تنها تکرار حرف هایی بوده که در مصاحبه  برخی از تنیســورهای حرفه ای - از جمله 
کریســتوف روشو بلژیکی و دانیل کولرر اتریشی - با رسانه شنیده بوده و تأکید کرد 
که اظهارات باشلو منجر به خاتمه همکاری نادال با هیچ یک از اسپانسرهایش نشده 
است. با این حال دادستان پرونده شکایت نادال از باشلو با اقامه دعوی از وزیر سابق 
ورزش، اتهام وارده به او را جدی دانست. قرار است حکم نهایی درخصوص این پرونده 

در تاریخ 16 نوامبر )۲۵ آبان( اعالم شود.
آره نا از تیم ملی آمریکا جدا شد

ســرمربی تیم ملی آمریکا ســمتش را ترک کرد.بروس آره نا، سرمربی تیم ملی 
آمریــکا به فاصله چنــد روز پس از حذف ناباورانه تیمــش در مرحله پایانی گروهی 
انتخابی جام جهانی ۲۰1۸ در آمریکای شمالی از سمت خودش استعفا کرد. تیم او با 
شکست ناباورانه ۳ بر ۲ مقابل ترینیداد و توباگوی از پیش حذف شده به یک امتیاز 
مورد نظر برای صعود به جام جهانی ۲۰1۸ دست نیافت و با توجه به برتری هندوراس 
و پاناما در بازی های همزمان برای اولین بار از ســال 1۹۸6 از رسیدن به جام جهانی 
بازماند. در پی این اتفاق و فشار اهالی فوتبال در آمریکا، آره نا رسما استعفا کرد. او در 
توضیح دالیل خود به گفتن این جمالت بسنده کرد: بزرگ ترین موفقیت هر شخصی، 
ســرمربیگری در تیم ملی کشورش است. در حالی می روم که ۲ بار این افتخار را به 

دست آورده ام.
هاینکس: در ۸۰ سالگی جانشین لوو خواهم شد!

یوپ هاینکس اعالم کرد که هشــت سال دیگر جانشین یواخیم لوو در تیم ملی 
آلمان خواهد شــد.بایرن مونیخ بعد از نتایج ضعیف در این فصل، کارلو آنچلوتی را از 
سمت خود برکنار کرد و یوپ هاینکس را به عنوان سرمربی جدید خود برگزید. با این 
حال انتقادهای زیادی از این مربی به خاطر ســن باالی او به میان آورده شده است.
یوپ هاینکس سرمربی 7۲ ساله بایرن مونیخ درباره حضور خود در این تیم گفت: من 
هیچ مشکلی درباره سن خودم ندارم و کارم را به خوبی در تیم جلو می برم. انگیزه و 
جاه طلبی های زیادی بــرای کار در بایرن مونیخ دارم و می خواهم بار دیگر خودم را 
در این تیم اثبات کنم. به کســانی که نگران سن من هستند، باید بگویم که اگر ۸۰ 
ساله هم شوم، قرار است جانشین یواخیم لوو در تیم ملی آلمان شوم. برای یک مربی 
ذهن خیلی مهم تر از قدرت بدنی است.او در ادامه صحبت های خود گفت: رقابت های 
باشــگاهی بعداز تعطیالتی که نزدیک به 1٤ روز طول کشید دشوار و سخت است و 
باید ببینیم بازیکنان چه واکنشی در زمین مسابقه از خود نشان خواهند داد. متاسفانه 
در بازی های قبل دروازه ما بیش از حد باز شد و االن برای ما خیلی مهم است که تیم 

از نظر کارهای دفاعی به ثباتی که انتظار آن را داریم برسد.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد زیر ٢۳ سال ایران با تاکید بر اینکه قطعا برخی نفرات شایسته به ترکیب تیم 
ملی اضافه خواهند شد گفت:این موضوع را با همفکری همکارانم و سایر دوستان انجام می دهیم.

علیرضا رضایی درباره آخرین وضعیت تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ایران در راه آماده سازی برای حضور در رقابت های 
قهرمانی جهان اظهار کرد: پس از قبول سمت سرمربیگری تیم ملی زیر ۲۳ سال، با توجه به فرصت کمی که در اختیار داشتیم 
بالفاصله کادر فنی مورد نظرم را معرفی و تمرینات را آغاز کردیم. البته به دلیل برگزاری رقابت های لیگ بیش تر نفرات مان بعد 
از چند روز درگیر مسابقات لیگ شدند تا اینکه دیروز )جمعه( به تمرینات تیم ملی اضافه شدند و در حال حاضر تمرینات با 
حداکثر نفرات در حال پیگیری است. البته ما در غیاب این نفرات نیز تمرینات را ادامه دادیم.سرمربی تیم ملی کشتی آزاد زیر 
۲۳ سال ایران با بیان اینکه اردوی فعلی این تیم تا ۲۵ مهرماه ادامه خواهد داشت تصریح کرد: پس از ۳ یا ٤ روز تعطیلی بار 
دیگر اردوی بعدی را تا زمان اعزام به رقابت های قهرمانی جهان از سر خواهیم گرفت. امیدوارم با توجه به فرصت کمی که در 
اختیار داریم بتوانیم نفرات مان را با آمادگی روحی و بدنی مناسب راهی رقابت های جهانی کنیم. او درباره اینکه آیا قصد دارد 
تغییراتی در ترکیب تیم ملی دهد و برخی کشتی گیران را به این فهرست اضافه کند یا خیر؟ گفت: قطعا این کار را با توجه 
به نظرات و هم فکری با همکارانم و ســایر دوستان انجام خواهیم داد. مطمئنا افرادی که احساس کنیم شایستگی حضور در 
تیم ملی را دارند اما خارج از ترکیب هستند را اضافه خواهیم کرد. تا پس از آن یا با برگزاری انتخابی یا بدون برگزاری دیدار 
انتخابی با توجه به زمان کم تا آغاز رقابت های جهانی به ترکیب تیم ملی اضافه شــوند. در برخی از وزن ها تغییراتی خواهیم 

داشت که فعال نمی توانم اسامی اوزان مدنظرمان را اعالم کنم.

رضایی: برخی کشتی گیران به ترکیب امید اضافه می شوند 
مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها و باشگاه ها پس از گذشت نزدیک به دو هفته درخصوص برکناری 

وکیل گیالنی از ریاست فدراسیون چوگان توضیحاتی را ارائه داد. 
محمد شــروین اســبقیان مدیرکل دفتر امور مشترک فدراســیون ها و باشــگاه ها درخصوص زمان برگزاری انتخابات 
فدراســیون های ورزشی اظهار داشت: در حال حاضر ثبت نام برخی فدراسیون ها در حال انجام است و ثبت نام برخی دیگر از 
فدراســیون ها به پایان رسیده و ما از این هفته زمان بندی انتخابات این فدراسیون ها را اعالم خواهیم کرد.وی در مورد اینکه 
دلیل اصلی برکناری وکیل گیالنی از ریاست فدراسیون چوگان چه چیزی بود، تصربح کرد: این برکناری یک تصمیم مدیریتی 
بود و وکیل گیالنی هم در جریان این موضوع قرار گرفته بود. این برکناری به درخواســت مجمع و هیئت رئیســه فدراسیون 
چوگان صورت گرفت. وزارت ورزش هم بر همین اســاس تصمیم گیری کرد.اسبقیان در پاسخ به این سؤال که چرا مجمع با 
برگزاری جلسه فوق العاده اقدام به برکناری وکیل گیالنی نکرد، گفت: قریب به اتفاق اعضای مجمع در نامه ای این درخواست 
را داشــتند ضمن اینکه هیئت رئیسه هم چنین درخواستی داشــت و در نتیجه بر اساس مقررات این اتفاق رخ داد. مدیرکل 
دفتر امور مشترک فدراسیون ها و باشگاه ها در مورد اینکه چرا حمیرا اسدی با وجود مسئولیت های زیادی که دارد به عنوان 
سرپرست فدراسیون چوگان انتخاب شد، اظهار داشت: پست سازمانی حمیرا اسدی مشاور معاون ورزشی وزارت ورزش است. 
در فدراسیون فوتبال هم وی سرپرست است و با توجه به اینکه تحصیالت باالیی دارد به صورت موقت در فدراسیون فوتبال 

مشغول به کار است و انتخابش به عنوان سرپرست فدراسیون چوگان منافاتی با قانون ندارد.

باالخره دلیل برکناری رئیس فدراسیون چوگان اعالم شد! 

صفحه ۹
یک شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ 

۲۴ محرم ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۷۴۶

حدیث دشت عشق

به یاد شهید علي قربانزاده  قمصری
از دانشگاه امام صادق)ع( تا شهادت در راه خدا

بیســت  در  قربانــزاده  قمصری  علــي 
و هشــتمین روز اســفند ماه ســال 1۳٤۰ 
بــه دنیا آمــد. او دومین فرزنــد خانواده اي 
ســاکن حوالــي خیابــان قزویــن تهــران 
از گذرانــدن دوران کودکــي  بــود؛ بعــد 
وارد مدرسه و بعد وارد »دبیرستان رهنما« در 
نزدیکی میدان منیریه شد و در رشتة ریاضي 

به تحصیل پرداخت. احتماالً در دبیرســتان بود که با عقاید مختلف اعم از چپ و 
راســت و اسالمي آشنا شد و چون روح حق جویي داشت به سمت اسالم گرایش 
پیدا کرد. در خرداد ۵۹ با معدل 16 دیپلم گرفت. در پاییز ۵۹ همزمان با شروع 
جنگ تحمیلي به جبهه هاي غرب رفت و بعداز مدتي بازگشت و در کمیتة انقالب 
اسالمي مشــغول خدمت شد. در سال 61 در اولین کنکور بعد از انقالب شرکت 
کرد و در رشــتة مهندسي شــیمي صنایع پاالیش »دانشگاه شریف« قبول شد. 
همزمان در »دانشگاه امام صادق )ع(« نیز قبول شد و این دانشگاه را انتخاب و در 
رشتة معارف اسالمي و تبلیغ مشغول به تحصیل شد. در اواخر اسفند سال 1۳6۳ 
به جبهه جنوب اعزام شــد و تعطیالت عید را آنجا بود. وقتي که برگشت، خیلي 
ضعیف شده بود. بعدها فهمیدیم که شیمیایي شده، ولي بهمان نگفته بود. در پي 
عملیات والفجر ۸ باز هم مانند ســال گذشته به جبهة جنوب اعزام شد. یکشنبه 
۲۵ اسفند 1۳6٤ شب هنگام از دانشگاه به خانه آمد و از مادرش رضایت گرفت و 
غسل کرد و خوابید.  او مسئولیت بیان احکام براي دستة خود را به عهده گرفت. 
صبح چهارشــنبه ۲۸ اســفند حدود ســاعت ۵/۸ بود که قرار مالقات فرا رسید. 
اردوگاه در پي لو رفتن به وســیلة منافقان، به وسیلة هواپیماهاي عراقي بمباران 
شــد و او در حالي که سنگر گرفته بود، از ناحیة سر مورد اصابت ترکش یکي از 

راکت ها قرار گرفت و به آرزویش، شهادت در راه خدا رسید.

پاسخ دندان شکن برخی بازیکنان فوتبال ایران
 به رئیس جمهور آمریکا

در پی اظهارات توهین آمیز رئیس جمهور آمریکا به مردم ایران و استفاده از نام 
جعلی برای خلیج فارس ستاره های فوتبال ایران در پست های متفاوت به این اظهارات 
دونالد ترامپ واکنش نشــان داده و دوشــادوش همه مردم ایران از تمامیت عرضی 
کشور و خلیج همیشه فارس دفاع کردند. در شبی که مردم ایران شاهد صحبت های 
غیرمنصفانــه و توهین آمیز رئیس جمهور آمریکا بودند، برخی بازیکنان فوتبال ایران 
هم با حضور چشمگیر در فضای مجازی به این توهین ها واکنش نشان داده و با انتشار 
پســت هایی از خلیج همیشه فارس مدعی شدند استفاده از نام جعلی »ع-ر-ب-ی« 
که ترامپ به زبان آورد هیچ گاه عملی نخواهد شــد چون خلیج همیشه فارس است. 
بازیکنانی همچون مهدی طارمی، محســن مسلمان و... مثل همیشه با حضور فعال 
خود در فضاهای مجازی این حرکت را اســتارت زدند و پشت بند آنها تعداد زیادی از 
بازیکنان و اهالی فوتبال نیز به سخنرانی ضدایرانی ترامپ واکنش نشان دادند و تأکید 

کردند مردم ایران هیچ گاه دست از خلیج همیشه فارس نخواهد کشید.
حسینی: هیچ اختالفی با برانکو ندارم

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: هیچ اختالفی با برانکو ندارم و باید بگویم 
که تصمیم گیرنده اول و آخر در پرســپولیس سرمربی تیم است. سیدجالل حسینی 
درخصوص دیدار برگشــت این تیم مقابل الهالل عربســتان گفت: همه کسانی که 
فوتبال را می شناســند می دانند که حتی بازی های معمولی و ســاده را هم نمی توان 
پیش بینی کرد چه برسد به بازی با الهالل که بسیار سخت است. هواداران پرسپولیس 
می دانند که ما بازی سختی در پیش داریم. درست است که شرایط هم سخت خواهد 
بــود اما ما با همه وجود به مصاف این تیم می رویم. نمی توانم نتیجه ای را پیش بینی 
کنم اما امیدوارم نتیجه ای را رقم بزنیم که هواداران پرشــورمان را خوشحال کند هر 
چند که کار سخت است اما از ثانیه اول تا لحظه آخر باید جنگید. وی در پاسخ به این 
ســؤال که طی روزهای اخیر حاشیه و شایعه پیرامونت کم نبوده و یکی از مهم ترین 
آنها شــایعه قهر تو با برانکو بوده است افزود:بحث این حرف ها نیست. تصمیم گیرنده 
اول و آخر ســرمربی تیم است و خوشحالم این سؤال را پرسیدی. من از برانکو واقعا 
ممنون هستم که در روزهایی که شرایط سختی داشتم و آماده نبودم ریسک نکرد و 
به من بازی نداد چرا که درد کشیدگی عضله درد بسیار بدی است که گاهی تا مدت ها 
با بازیکن همراه است و به این راحتی ها خوب نمی شود. برانکو اجازه داد تا من کامال 
خوب بشوم. باید بگویم هیچ اختالفی با برانکو ندارم و به عنوان یک بازیکن حرفه ای 
می دانم که تصمیم گیرنده نهایی در تیم ســرمربی است و اوست که تصمیم می گیرد 
چه بازیکنی یک دقیقه بازی کند و چه بازیکنی ۹۰ دقیقه به میدان برود. در تیم ما 

این صحبت ها وجود ندارد.
مالکیت جهانیان بر باشگاه نفت یک ماه دیگر تمدید شد

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران از تمدید فعالیت جهانیان بر باشگاه نفت 
تهران خبر داد. طبق اعالم رضا گل محمدی مدیرکل ورزش و جوانان اســتان تهران، 
مجــوز فعالیت و مالکیــت نفت تهران برای جهانیان به مــدت یک ماه دیگر تمدید 
شــد.گل محمدی دیروز در نشســت خبری گفت :پانزده ماه است مدیرکل ورزش و 
جوانان تهران هســتم و تا به حال به هیچ اندازه در مورد نفت از من در مورد مسائل 
دیگر سؤال نشده است!وی افزود: برای جلوگیری از کاهش سهمیه ایران این تصمیم 
را گرفتیم چون تا هشــتم آبان بیشتر ای اف سی فرصت نداده است.سهمیه آسیایی 
ایران باید حفظ شــود و با فراهم کردن تمهیدات مورد نظر ای اف سی تصمیم داریم 
سهیمه ایران را حفظ کنیم. ما در مالکیت باشگاه نفت مسئولیتی نداریم و تنها ناظر 
بر روند اجرایی و ورزشی آنها هستیم هر چند معتقدم باید اصالحاتی در این خصوص 
صــورت بگیرد.گل محمدی در بخش دیگری از صحبت های خود در پاســخ به این 
سؤال که آیا بقای شما در ورزش استان تهران قطعی شده است گفت: به عنوان یک 
سرباز هرجا بگویند هستم. این سؤال را باید از دکتر سلطانی فر بپرسید. اصوال وقتی 
بخواهند کسی را عوض کنند با او حرف می زنند، با من صحبتی نشده است و ریش 
و قیچی دســت وزیر است. تا لحظه ای که هســتم تمام تالشم را برای ورزش تهران 
انجام می دهم. وزیر ورزش و جوانان در یک جلسه کلی در این خصوص عنوان کردند 
که ارزیابی تمام معاونان ادارات کل اســتانها انجام می شــود و تغییرات احتمالی در 

استانهایی که رده پایینی در ارزیابی استانی دارند انجام می شود.
وقتی AFC با هیچ تیم باشگاهی شوخی ندارد

۳ باشــگاه بزرگ عربستان به خاطر بدهی مالی از حضور در لیگ قهرمانان آسیا 
۲۰17-۲۰1۸ محروم شدند. فدراسیون فوتبال عربستان رسما باشگاه هایی که موفق 
شدند جواز حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را پیدا کنند اعالم کرد که الهالل 
رقیب پرســپولیس در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا مجوز حضور در این مسابقات 
را دریافت کرد.1۲ باشگاه سعودی حاضر در لیگ عربستان درخواست داده بودند که 
در نهایت تنها ۵ باشــگاه  توانستند این مجوز را دریافت کنند. این تیم ها عبارتند از: 
الهالل، االهلی، الفتح، الفصیلی و القادسیه است. تیم هایی که نتوانستد مجوز دریافت 
کنند و محروم شــدند عبارتند از: االتحاد، النصر، الرائد، الشــباب، التعاون، االتفاق و 
الباطن.تیم های االتحاد، النصر و الشباب از بزرگترین باشگاه های عربستان هستند که 
به خاطر بدهی مالی نتوانســتند مجوز حضور در لیگ قهرمانان آسیا را کسب کنند. 
اســتقالل و پرســپولیس نیز همین وضعیت را دارند و اگر نتوانند بدهی های خود را 

بدهند از حضور در لیگ قهرمانان آسیا محروم می شوند.
صادقی از استقالل به AFC شکایت کرد

بازیکن سابق تیم فوتبال استقالل بابت مطالباتش از این باشگاه به کنفدراسیون 
فوتبال آســیا شکایت کرد. امیرحسین صادقی بازیکن سابق تیم فوتبال استقالل که 
این فصل در تیم پیکان بازی می کند، بابت مطالباتش از این باشگاه به کنفدراسیون 
فوتبال آســیا  شکایت کرد.صادقی مبلغی در حدود یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان 
 AFC از استقالل طلبکار اســت و از آنجایی که مطالباتش پرداخت نشده از آبی ها به
شــکایت کرده اســت.مدیر برنامه های این بازیکن در گفت وگو با فارس این خبر را 

تائید کرد.
پاراگوئه نخستین حریف تیم فوتبال ساحلی ایران 

در مسابقات جام بین قاره ای جهان 
برنامه مسابقات جام بین قاره ای فوتبال ساحلی جهان به میزبانی کشور امارات از 

سوی سازمان جهانی فوتبال ساحلی اعالم شد.
رقابت های جام بین قاره ای فوتبال ساحلی جهان در سال ۲۰17 از نهم آبانماه در 
حالی آغاز می شود که طبق برنامه اعالم شده از سوی سازمان جهانی فوتبال ساحلی 

شاگردان مارکو اوکتاویو در نخستین گام به مصاف پاراگوئه خواهند رفت.
*گروه A: امارات ، مصر ، برزیل ، پرتغال

*گروه B : مکزیک ، ایران ، پاراگوئه ، روسیه
برنامه کامل رقابتها به شرح زیر است: 

نهم آبان ۹6:*ایران – پاراگوئه)ساعت ۲۰(
دهم آبان ۹6:*مکزیک – ایران)ساعت ۲۰(

یازدهم آبان ۹6:*ایران – روسیه)ساعت ۲۰(
گفتنی اســت رقابت های مرحله نیمه نهایی در تاریخ دوازدهم آبان و رقابت های 

روز پایانی و فینال سیزدهم آبان برگزار می شود.
محرومیت موقت ۲ بازیکن تراکتورسازی 

بازیکنان تیم فوتبال تراکتورسازی که بحث درگیری  آنها مطرح شده بود از سوی 
کمیته اخالق محروم شدند. روز جمعه هفته گذشته شایعه مبنی بر درگیری مهدی 
کیانی و عارف آغاســی که منجر به استفاده از سالح سرد شده است مطرح شد. بعد 
از این اتفاق کیانی در مصاحبه ای  که با بازیکنان داشت اعالم کرد این مسئله شایعه 
بوده و دو طرف مشغول شوخی با یکدیگر بودند.در همین راستا کمیته اخالق با صدور 
دســتور موقت مهدی کیانی و عارف آغاسی را به طور موقت محروم کردند تا به این 

پرونده رسیدگی کنند.
اعالم ساعت بازی پرسپولیس و نفت در جام حذفی

ســازمان لیگ فوتبال ایران تاریخ بازی سرخپوشان در مرحله سوم جام حذفی 
کشــور را به صورت رســمی ابالغ کرد.دیدار دو تیم پرســپولیس و نفت تهران در 
چارچوب دیدارهای مرحله ســوم، یک شانزدهم پایانی مسابقات جام حذفی )یادواره 
آزادسازی خرمشهر( در روز شــنبه ۲۹ مهر ماه از ساعت 16:٤۵ دقیقه در ورزشگاه 
آزادی برگزار خواهد شد.سرخپوشان با پیروزی در این بازی، در مرحله بعدی رقابت ها 
برابــر تیم بادران قرار می گیرند و در این صورت تعیین میزبان با قرعه کشــی انجام 
خواهد شــد.تیم فوتبال پرســپولیس در حالی در این دیدار به میدان می رود که روز 
پنجشــنبه گذشته برابر استقالل خوزستان بازی خارج از خانه داشت و روز سه شنبه 
هفته جاری هم در عمان میزبان الهالل عربســتان خواهد بود. سرخپوشان چهار روز 
پس از بازی با الهالل در جام حذفی به میدان خواهند رفت تا ظرف ۹ روز، سه بازی 

را برگزار کرده باشند.
سرنوشت مبهم قائدی در استقالل 

بعد از بازی اســتقالل و فوالد، مهدی قائدی بــا کوبیدن پیراهن خود به زمین 
باعث ناراحتی شدید شفر شد و این مساله در نهایت باعث شد که دیروز این بازیکن 
از تمرین کردن منع شود و با لباس شخصی نظاره گر تمرین باشد.از طرفی دیگر این 
بازیکن با نظر شفر در اختیار باشگاه قرار گرفته و شفر می خواهد او را به تمرینات تیم 
امید بفرســتد. قائدی در اواسط تمرین در واکنش به سوال یکی از خبرنگاران درباره 

وضعیتش گفت که سرما خورده ولی ظاهرا ماجرا چیز دیگری است.

برگزاری میزبانی های مختلف ورزشی بهترین ابزار تبلیغاتی ما در تمام دنیاست

داورزنی: چهره واقعی ایران را سرمربی والیبال آمریکا ترسیم کرد نه ترامپ!
معاون توســعه ورزش قهرمانــی وزارت ورزش و 
جوانان گفت: سیاســت وزارت ورزش و جوانان جذب 
میزبانی های مختلف در رشته های گوناگون است و سال 
گذشــته به دلیل همین میزبانی ها از حدود 60 کشور 
دنیا از جمله آمریکا، کانادا، انگلیس و عموم کشورهای 

اروپایی مهمان داشتیم.
محمدرضــا داورزنی میدان ورزش را یک میدان غیر قابل 
سانسور در دنیا دانست و گفت: سیاست وزارت ورزش و جوانان 
جذب میزبانی های مختلف در رشته های گوناگون است.معاون 
توســعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان افزود: ما سال 
گذشــته در بدترین شرایط امنیتی که در کشورهای همسایه 
داشــتیم میزبان رویدادهای مهم جهانی نه در تهران بلکه در 
مرزهــا بودیم که جام جهانی کشــتی آزاد و فرنگی از جمله 
آنهاســت. شــطرنج قهرمانی زنان جهان در تهــران، والیبال 
امیدهای آسیا در اردبیل و تور دوچرخه سواری آذربایجان هم 
نشان دهنده سیاست وزارت ورزش برای تشویق فدراسیون ها 

جهت اخذ میزبانی های مهم است.
داورزنی افزود: ســال گذشته به دلیل همین میزبانی ها از 
حدود 6۰ کشــور دنیا از جمله آمریکا، کانادا، انگلیس و عموم 
کشــورهای اروپایی مهمان داشــتیم. اینها شرایط میزبانی و 
امنیتی ایران را می بینند و وقتی به کشــور خود بازمی گردند 
از مهمــان نوازی و امنیت ایران ابــراز رضایت و این پیام را به 
ملت خود منعکس می کنند. طبیعی است مردم آمریکا وقتی 
صحبت های ســرمربی تیم ملی والیبال آمریکا را با حرف های 
بی ربط رئیس جمهور این کشــور مقایسه می کنند به حقیقت 
پی می برند. چهره واقعی مردم ایران را او ترســیم می کند نه 
آقای ترامپ، مردم دنیا خودشان پیام مظلومیت مردم ایران را 

می شنوند و در این خصوص قضاوت می کنند.
معاون توســعه ورزش قهرمانــی وزارت ورزش و جوانان 
ادامه داد: صهیونیســت ها و آمریکایی ها بــر طبل نا امنی در 

ایــران و منطقه می کوبند ولی وقتی میزبانی های ورزشــی را 
به این خوبی برگــزار می کنیم بهترین ابــزار تبلیغاتی ما در 
تمام دنیاســت. دوچرخه ســواران کشــورهای مختلف بدون 

کوچک ترین نا امنــی بیش از یک هزار کیلومتر در جاده های 
ایران رکاب می زنند. در رشته دوومیدانی جام پارس هم تمام 
کشــورهای خارجی با امنیت کامل مسابقه دادند و به کشور 
خود برگشتند. ما با ملت های مختلف دنیا هیچ مشکلی نداریم 
و بــا رعایت تمام اصول اخالقی و جوانمردی با آنها مســابقه 
می دهیم. چه ابزاری بهتر از ورزش و میزبانی های ورزشی برای 
انتقال پیام صلح ملت ما به تمام دنیا و خنثی کردن تبلیغات 

منفی علیه ایران وجود دارد؟
داورزنی رفتار و صحبت های ترامپ را ادامه دشمنی های 
قبلی دولتمردان آمریکایی عنــوان کرد و افزود:  صحبت های 
رئیس جمهور آمریکا چیز جدیدی نیســت. در طول ٤۰ سال 
گذشته از شروع انقالب اسالمی که جیمی کارتر رئیس جمهور 
آمریکا بــود تا االن تمام رئیس جمهور هــای آمریکا تابع یک 
سیاست کلی صهیونیستی بوده اند و حفظ منافع اسرائیل را در 
دستور کار داشتند و ملزم بودند به هر قیمتی که شده منافع 
اســرائیل را تامین کنند. داورزنی در پایان گفت: دست دولت 
و ملت همواره برای صلح به ســمت تمام دنیا دراز است. تمام 
کشورهای ۵ + 1 غیر از آمریکا همه فهمیده اند که ایران پایبند 
به تمام تعهدات خود در برجام است. ترامپ به خوبی می داند 
ســپاه چه جایگاهی بین ملت ما و مــردم مظلوم دنیا دارد و 
همین عامل اقتدار کشور آنها را ناراحت می کند. سازماندهی 
مدافعین حرم و کمک به مردم مظلوم عراق و ســوریه با سپاه 
اســت و هرجا هر مظلومی فریادی ســر دهد بچه های ما به 
تبعیت از امام حسین)ع( به آنها پاسخ می دهند. کشوری که در 
٤۰ سال گذشته مورد سخت ترین تحریم ها بوده و ورزش های 
آن در تمام رده های فوتبال ، والیبال ، کشــتی ، ووشــو و.... 
جهانی می شود و این توانمندی خاری بر دشمنان ایران است.

خانم حدیثه ظهوری فرزند نوراحمد متهم است به استفاده فرد غیرایرانی از شناسنامه فرد ایرانی برای ایرانی 
قلمداد کردن خود همراه با جعل موضوع شکایت خانم پروانه نصیری پاک فرزند خدانظر که پرونده ایشان به 
این شعبه ارجاع و به کالسه 101/960403 در این شعبه ثبت شده است. نظر به اینکه وقت رسیدگی آن به 
تاریخ 1396/09/12 ساعت 11:30 صبح تعیین شده است و با توجه به عدم دسترسی به متهم و به تجویز 
ماده 344 قانون آئین دادرســی کیفری وقت رسیدگی فوق یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
آگهی می شــود که درصورت عدم حضور متهم یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل ازطرف 

متهم رای مقتضی صادر و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
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دبیرکل فدراســیون والیبال گفت: بداخالقی ها در 
لیگ های والیبال خطر قرمز فدراسیون والیبال است و با 

آنها به شدت برخورد خواهد شد.
محمود افشاردوســت در نشســت هماهنگی سرپرست 
تیم ها و سرپرســت های معرفی شــده از ســوی هیئت های 
استان های شــرکت کننده در لیگ برتر، افزود: به صورت کلی 
اینکه باشــگاه ها اعالم کنند در ایجاد بداخالقی ها هیچ نقشی 
نداشــته اند، مورد قبول نیســت زیرا باید باشــگاه ها نظارت 
بیشتری بر عملکرد عوامل و تماشــاگران خود داشته باشند.

وی با بیان اینکــه من به عنوان بازیکن و مربی مدت طوالنی 
در این رشته ورزشی نقش آفرینی کردم، گفت: یقین داریم که 
بداخالقی ها در ورزش خودجوش نیســت و برنامه ریزی شده 

است.دبیرکل فدراســیون والیبال تصریح کرد: در گذشته در 
هنگام بروز اینگونه موارد تماشاگران تنبیه می شدند که کمی 
بی انصافی نسبت به اکثریت تماشاگران خوب والیبال است و 
به همین دلیل به این نتیجه رسیدیم که در اینگونه موارد باید 
با باشــگاه ها نیز برخورد شود.وی ادامه داد: به زودی جلسه ای 
با مســئولین ســازمان لیگ و دیگر مبادی مرتبط برای این 
موضوع، برگزار می کنیم و نتیجه آن را نیز به اطالع باشگاه ها 
خواهیم رســاند. امیدوارم امسال لیگ بدون حاشیه ای داشته 
باشیم.سرپرست ســازمان لیگ فدراسیون والیبال نیز در این 
نشست گفت: نشســت هماهنگی با سرپرستان را باید قبل از 
شروع لیگ برتر برگزار می کردیم اما به دلیل مشغله های کاری 

امکان پذیر نشد.

افشاردوست: بداخالقی ها خط قرمز فدراسیون است 

ورزشکاران تیراندازی ایران برای حضور در مسابقه 
فینال فینالیست ها اول آبان راهی هند خواهند شد.

مسابقه فینال فینالیست ها در تفنگ و تپانچه از سوم آبان 
به میزبانی هند آغاز می شــود و ۵ تیرانــداز ایران نیز در این 
مسابقات حضور خواهند داشت.الهه احمدی، آرمینا صادقیان 

و حسین باقری ملی پوشــان اعزامی در رشته تفنگ هستند. 
وحید گل خندان و گلنوش ســبقت الهی نیز در رشته تپانچه 
در این مسابقات حضور دارند. ملی پوشان تیراندازی ایران قرار 
است اول آبان راهی هند شوند. الهه احمدی سابقه قهرمانی در 

فینال فینالیست ها را در کارنامه دارد.

اردوی مقدماتی تیم ملی کشتی فرنگی برای ارزیابی کشتی گیران جهت شرکت در مسابقات پیش رو نیمه دوم 
آبان ماه برگزار می شود.

علی اشکانی، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با تأیید این خبر گفت: این اردوی مقدماتی به منظور ارزیابی شرایط کشتی گیران 
برای شرکت در رقابت های جام تختی، قهرمانی آسیا و جام جهانی برگزار می شود تا کم کم برنامه های تمرینی خود را آغاز کنیم. 

وی خاطرنشان کرد: اسامی نفرات دعوت شده به اردو متعاقبا اعالم خواهد شد.
حضور 5 تیرانداز ایرانی در فینال فینالیست ها 

برگزاری اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از نیمه دوم آبان ماه

با ارســال نامه ای به  فدراســیون جهانی بوکس 
فدراسیون کشورمان اعالم کرد که فعال هیچ انتخاباتی 

برای ریاست فدراسیون برگزار نشود.
در حالــی که ثبت نام برای مجمع انتخاباتی فدراســیون 
بوکــس تا ۲٤ مهر ادامه دارد فدراســیون جهانی بوکس طی 
نامه ای به فدراسیون کشــورمان اعالم کرد که هیچ گونه حق 
برگــزاری انتخابات وجود ندارد.آیبــا در این نامه عنوان کرده 
که تا زمانی که مشخص نشــود ناطق نوری به چه طریقی از 
ریاست فدراسیون بوکس کنار رفته و داوری به چه صورت به 

سرپرســتی این فدراسیون رسیده است و انتخابات فدراسیون 
به چه شــیوه ای و توســط چه افرادی برگزار خواهد شد حق 
برگــزاری انتخابــات وجود نــدارد. ضمن اینکه اساســنامه 
 فدراسیون بوکس نیز باید به تایید فدراسیون جهانی این رشته 

برسد.
افشــین داوری سرپرست فدراسیون دیروز این موضوع را 
تایید نکرد و گفت: چنین نامه ای تنها برای ارســال اساسنامه 
به فدراسیون جهانی بوکس است و ارتباطی به برگزار نکردن 

مجمع ندارد.

استعالم فدراسیون جهانی به خاطر یک استعفا
 انتخابات بوکس در هاله ای از ابهام؟!


