
ورزشی

گزارش کیهان از دالیل واقعی کناره گیری طاهری

فشار به مدیریت برای تغییر حامی مالی
منافع کدام فرد یا افراد بر مصالح پرسپولیس ترجیح داده می شود؟!

سرویس ورزشی-
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از سمت خود در این 
باشگاه کناره گیری کرده است، گویا فشارها بر این مدیر 
موفق برای تغییر اسپانسر تیمش موجب شده وی عطای 

ماندن را به لقایش ببخشد.
روز گذشــته خبر مهم فوتبال ایــران موضوع کناره گیری 
علی اکبر طاهری از سمت مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس بود. در 
شــرایطی که این خبر رسما از سوی باشگاه پرسپولیس منتشر 
نشــد، خبرگزاری فارس در نخستین ساعات بامداد یکشنبه در 
گزارشــی مدعی شد که طاهری از سمتش کناره گیری کرده و 
دیگر به باشــگاه پرسپولیس برنمی گردد. در قسمتی از گزارش 
فارس آمده بود: »علی اکبر طاهری مدیرعامل باشگاه پرسپولیس 
تصمیم قطعی خود را برای کناره گیری از مدیریت این باشــگاه 
اتخاذ کرد و این موضوع را روز شنبه و در جلسه ای که با اعضای 

هیئت مدیره داشت به آنها اعالم نمود.
طاهــری در این جلســه به اعضای هیئت مدیره باشــگاه 
پرســپولیس اعالم کرد که دیگر قصد فعالیت در این باشگاه را 
ندارد و حمیدرضا گرشاســبی دیگر عضو هیئت مدیره باشگاه 
پرســپولیس زمام امور را در دســت خواهــد گرفت تا تکلیف 
مدیرعامل بعدی باشــگاه پرسپولیس از ســوی وزیر ورزش و 

جوانان مشخص شود. 
طاهــری که دیــروز برای حضــور در مراســم پیاده روی 
اربعین حسینی راهی کشور عراق شــد، روز شنبه و در جریان 
خداحافظی با کارمندان باشــگاه پرســپولیس از آنها حاللیت 
طلبید و عنوان کرد که بعد از بازگشت از عراق دیگر در باشگاه 
پرسپولیس حاضر نخواهد شــد و از کارمندان باشگاه خواست 
کــه او را بابت حضور در این باشــگاه و اتفاقاتــی رخ داده بود 

حالل کنند.
طاهری همچنین چند روز قبل مســعود سلطانی فر وزیر 
ورزش و جوانــان را در جریــان تصمیمش قــرار داده بود اما 
سلطانی فر مخالفت ضمنی خود را با این مسئله اعالم کرد ولی 
طاهری به وزیر ورزش گفت که بر ســر این تصمیم به قطعیت 

رسیده و دیگر برای فعالیت به این باشگاه بازنخواهد گشت.«
گرشاسبی: طاهری پس از دو هفته برمی گردد

پس از انتشــار این خبر، حمیدرضا گرشاسبی عضو هیئت 

مدیره پرســپولیس ضمن رد خبــر کناره گیری طاهری عنوان 
داشــت: در آخرین جلســه هیئت مدیره باشــگاه پرسپولیس 
عالوه بر طرح موضوعات جاری باشــگاه، آقای طاهری موضوع 
رفتــن به زیارت کربال در اربعین را مطرح کرد و گفت که طبق 
برنامه ریزی انجام شــده از قبل، قرار اســت به سفر دو هفته ای 

کربال برود.
وی افزود: اصال بحث اســتعفای آقای طاهری مطرح نبوده 
و نیســت. ایشان اعالم کردند که حدود ۲ هفته  در ایران حضور 
ندارند و بر این اســاس هیئت مدیــره برای رفع و رجوع کردن 
امورات باشگاه تصمیم گرفت که من با هماهنگی اعضای هیئت 
مدیره در نبود آقای طاهری مسئولیت باشگاه را بر عهده داشته 

باشم.
گرشاســبی افزود: خداحافظی که آقای طاهری با کارکنان 
باشگاه انجام داده نیز برای رفتن به کربال بوده و ربطی به استعفا 
نداشته است. در جلسه هیئت مدیره نیز هیچ بحثی درباره عدم 
بازگشت ایشــان نه از سوی خودش و نه از سوی هیئت مدیره 
مطرح نشــد و خود آقای طاهری نیز هیچ صحبتی درباره عدم 

همکاری با پرسپولیس مطرح نکرد.
عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: قرار است 
در ایــن مدت من با همکاری هیئت مدیره و در ارتباط با آقای 
طاهری، امور جاری باشــگاه را تا بازگشــت ایشان انجام دهم. 
گرشاســبی با بیان اینکه نمی داند این موضوعات چگونه مطرح 
نمی شود باردیگر طرح استعفای مدیرعامل باشگاه پرسپولیس 
را رد و تاکید کرد که فعالیت من به عنوان جانشــین سرپرست 

باشگاه موقت است.
وزارت ورزش: استعفایی به دست ما نرسیده است

پس از گرشاســبی، وزارت ورزش نیز با صدور اطالعیه ای 
عنوان داشــت که طاهری اســتعفای مکتوب خود را به وزارت 
ورزش ارایه نداده است. بر اساس بررسی های خبرگزاری ایسنا، 
طاهری هیچ استعفانامه ی کتبی به دفتر وزیر ورزش و جوانان و 

یا معاونت قهرمانی این وزارتخانه ارائه نکرده است. 
این در حالی اســت که باشگاه پرسپولیس که یک باشگاه 
دولتی زیر نظر وزارت ورزش و جوانان محســوب می شود باید 
در چارچوب قوانین این وزارتخانــه به کارش ادامه دهد یعنی 

اگر قرار اســت مدیری در یکی از باشگاه های زیرمجموعه این 
وزارتخانه از کار خــود کناره گیری کند، باید طبق روال قانونی 
نامه اســتعفای خود را به نهاد باالدستی یعنی وزارت ورزش و 

جوانان ارائه کرده تا استعفا از سمتش اعالم بررسی شود.
دلیل اصلی کناره گیری طاهری چه بود؟

هر چند گرشاسبی و وزارت ورزش اعالم کردند که طاهری 
از سمت خود کناره گیری نکرده ولی اطالعات دریافتی خبرنگار 
کیهان حکایت از آن دارد که اســتعفای طاهری جدی است و 

وی قصد بازگشت به باشگاه پرسپولیس را ندارد.
دلیل اصلی کناره گیری طاهری هم مسائل مالی یا موضوع 
عدم به کارگیری بازنشستگان نیست، بلکه فشارها بر این مدیر 
موفق برای تغییر اسپانسر تیمش موجب شده وی عطای ماندن 

را به لقایش ببخشد.
ماجرا از این قرار است که از حدود یک ماه قبل فشارها بر 
مدیرعامل پرسپولیس برای تغییر اسپانسر آغاز شد ولی طاهری 
زیر بار این موضوع نمی رود و در گفت و گوهای خود با مسئوالن 
ورزش اعالم می کند از نظر اخالقی درست نیست که زیر قرارداد 
بزند و اسپانسرش را تغییر دهد، وی همچنین تاکید می کند در 
روزهایی که پرسپولیس اسیر مشکالت مالی بسیار بوده، همین 

اسپانسر قسمت عمده ای از مشکالت را برطرف کرده است. 
این داســتان ادامه داشــت تــا آنکه حــدود 10 روز قبل 
جلســه ای در دفتر وزیر ورزش تشــکیل شد. در این جلسه که 
سلطانی فر، داورزنی، طاهری و افتخاری حضور داشتند، موضوع 
تغییر اسپانســر باشگاه پرســپولیس مطرح می شود که مجددا 
طاهری اعالم می کند این کار را انجام نمی دهد، حتی به قیمت 

کناره گیری اش از باشگاه پرسپولیس!
هر چند در همان جلســه وزیر ورزش حق را به مدیرعامل 
پرسپولیس داده ولی در ادامه شرایط به گونه ای رقم خورده که 

طاهری مجبور به کناره گیری از پرسپولیس شده است. 
حاال با شــرایط موجود این پرسش برای میلیون ها هوادار 
پرســپولیس مطرح اســت که چرا باید برای تغییر اسپانســر، 
مدیرعامــل موفق باشــگاه را آنقدر تحت فشــار گذاشــت تا 
کناره گیــری کند؟! در این میان منافع کدام فرد یا افراد تامین 
شده که حاضر می شوند این گونه با سرنوشت یک باشگاه موفق 

در دو فصل اخیر بازی کنند؟! 

رقیب سلیمی و علی حسینی در مســابقات قهرمانی کشور گرجستان وزنه ۲۲۰ کیلوگرم را در یک ضرب 
باالی سر برد و رکورد جهان را غیر رسمی شکست.

الشــا تاالخادزه وزنه بردار فوق سنگین گرجستانی، دارنده طالی المپیک ریو و رکورددار یک ضرب و مجموع جهان، در 
مســابقات قهرمانی کشور گرجستان توانســت رکورد یک ضرب جهان را غیررسمی بشکند. تاالخادزه وزنه ۲۲0 کیلوگرم را 
باالی ســر برد و این وزنه سه کیلوگرم از رکورد جهان که در اختیار خودش است، بیشتر بود. این وزنه بردار کمتر از یک ماه 
دیگر در مسابقات قهرمانی جهان باید با بهداد سلیمی و سعید علی حسینی در دسته فوق سنگین به رقابت بپردازد. تاالخادزه 
در مســابقات قهرمانی اروپا ۲01۷ با ثبت رکورد ۲1۷ کیلوگرم در یک ضرب، توانست رکورد جهان را که در اختیار سلیمی 

بود، بشکند.

خط و نشان وزنه بردار گرجی برای سلیمی و علی حسینی  بدهی ۹۸ میلیارد تومانی استقالل تا تیر ۹۵!
بر اساس گزارش های حسابرسی انجام شده در ادوار 
مختلف بدهی های باشگاه استقالل در سه دوره مالی از 
بدو تاسیس تا پایان تیر ۹۵ بیش از ۹۸ میلیارد تومان 

می شود.
باشگاه استقالل تهران به همراه پرسپولیس جزو ۴ سهمیه 
فوتبال باشگاهی ایران در آسیا هستند که این روزها به دلیل 
بدهی های سنگین در خطر حذف از لیگ قهرمانان آسیا قرار 
گرفته انــد، موضوعی کــه باعث نگرانی بســیاری از هواداران 
فوتبال شده اما به راستی بدهی واقعی باشگاه استقالل تهران 

چقدر است؟
گزارش رسمی حسابرســان مالی که در مقاطع مختلف 
زمانی و بنا به درخواست وزارت ورزش و سازمان بازرسی کل 
کشــور انجام شده، نشــان می دهد که این باشگاه بدهی های 
هنگفت و اعالم نشــده  بســیاری دارد. مطابق اسنادی که در 
اختیار ایسنا قرار دارد، باشگاه استقالل تهران طی حسابرسی 

انجام شده در سه مرحله و با تاریخ های زمانی پیوسته تا پایان 
تیرماه سال 1۳۹۵ بیش از ۹۸ میلیارد تومان بدهی دارد. این 
در حالی اســت که اگر قراردادها و بدهی های مانده یک سال 
گذشته استقالل را به آن اضافه کنیم این رقم به بیش از 110 

میلیارد تومان خواهد رسید.
بدهی های باشــگاه اســتقالل در ســه دوره مالی از بدو 
تاســیس تا ۹۳/۴/۳1، دوره مالی ۹۴-۹۳ دوره مالی ۹۴-۹۵ 

مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. 
جالب اینکه مســئوالن اجرایی کشــور به جای توجه و 
رسیدگی به این موضوع که چرا باید باشگاهی چون استقالل 
بــا این ظرفیت بــاال و میلیون ها هــوادار، ۹۸ میلیارد بدهی 
داشته باشد، رســما می گویند که تمام بدهی های این باشگاه 
را پرداخت می کنند! با این شــیوه مدیریت آیا می توان انتظار 
داشت که روزی دو باشــگاه بزرگ پایتخت در جایگاه واقعی 

خود قرار گیرند؟!

* زهرا باالزاده بانوی ورزشــکار که در رشــته بوچیا فعالیت می کند به عنوان پرچمدار کاروان ایران در 
بازی های پاراآســیایی جوانان امارات معرفی شد.بازی های پاراآسیایی جوانان از ۱۷ تا ۲۳ آذرماه در دوبی 

برگزار می شود.
* ســعید علی حسینی وزنه بردار فوق ســنگین ایران گفت: در مسابقات قهرمانی جهان می خواهم خودم را ثابت کنم 
چراکه مانند همه ورزشــکاران دنبال طالی المپیک هســتم بنابراین باید در مسابقات قبل از آن خوب ظاهر شوم.علی 
حسینی در مورد اینکه فکر می کند بتواند هر سه طالی یک ضرب، دوضرب و مجموع فوق سنگین را بگیرد، تاکید کرد: 
نمی شود از االن در مورد مسابقه صحبت کرد. البته هدفم کسب مدال طال است. خدا کمک کند و مردم هم برایم دعا 
کنند.او در مورد رقبای خود در مسابقات جهانی نیز بیان کرد: رقبای من بهداد سلیمی و ورزشکار گرجستانی هستند اما 
برای هر سه نفر ما مهم ترین رقیب بدنهایمان و وزنه ها هستند. اگر آمادگی خوبی به لحاظ روحی و روانی داشته باشیم 

مطمئنا من و بهداد می توانیم رکوردهای خوبی ثبت کنیم.
* فدراســیون کشــتی، در نامه ای به حجت االسالم والمسلمین شــهیدی معاون محترم رئیس جمهور و 
رئیس بنیاد شهید و ایثارگران خواستار حمایت از پهلوان مراد علی شیرانی قهرمان جهان و جانباز سرافراز 

هشت سال دفاع مقدس شد.
*در مسابقات تنیس روی میز انتخابی المپیک نوجوانان که در هند برگزار شد، امین احمدیان برای رسیدن به سهمیه 
المپیک به یک پیروزی دیگر احتیاج داشت اما نتوانست بازیکن کره جنوبی را شکست دهد.احمدیان در مرحله نهایی با 
بازیکنان قزاقستان و کره جنوبی هم گروه شد، او ابتدا ۴بر1 بازیکن قزاق را شکست داد اما در بازی دوم برابر چائو از کره 
جنوبی ۴بر1 شکست خورد و از رسیدن به سهمیه المپیک از مسابقات منطقه آسیا بازماند. احمدیان در مسابقات آتی 
که فدراسیون جهانی مشخص می کند، بازهم شانس کسب سهمیه المپیک را دارد.در مسابقات انتخابی المپیک نوجوانان 
در منطقه آسیا، دوازده بازیکن در بخش پسران و دوازده بازیکن در بخش دختران از مرحله مقدماتی راهی مرحله نهایی 

شدند و در چهار گروه سه نفره تقسیم شدند. نفرات اول هر گروه مستقیما سهمیه المپیک را گرفتند.
* رقابت های دوچرخه ســواری کاپ جهانی در لهســتان با حذف یکی از چهار نماینده اعزامی کشورمان 
پیگیری شــد. در ادامه روز ســوم این رقابت ها بعد از ظهر دیروز محمد دانشور در ماده اسپرینت زمان ۱۰ 
ثانیه و ۲۹۱ هزار ثانیه را به ثبت رساند و در رده ۳۵ قرار گرفت.با ثبت این نتیجه، دانشور نتوانست به مرحله 
یک شانزدهم نهایی راه پیدا کند. وی روز شنبه و در ماده کایرین نیز نتوانسته بود به مرحله بعدی صعود کند.
*در ادامه بخش تیمی مسابقات شمشیربازی جام جهانی اسلحه سابر آقایان، تیم ملی ایران که پیش از این با پیروزی 
مقابل کانادا به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرده بود، در این مرحله با ترکیب مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد 
فتوحی و محمد رهبری با نتیجه ۴۵ بر ۳۷ تیم قدرتمند روســیه را شکســت داد. در طرف دیگر میدان آلمان تیم ملی 

کره قهرمان المپیک لندن را شکست دهد و به همراه تیم ایران به نیمه نهایی راه پیدا کند.
*در ادامه مسابقات اپن جهانی نوجوانان تنیس روی در اسلواکی، پریناز حاجیلو دختر شایسته و ۱۵ ساله 
ایرانی موفق شد با پیروزی ۳-۰ بر رقیب سوئدی برای اولین بار در تاریخ تنیس روی میز، ایران را در بخش 

دختران صاحب مدال معتبر بین المللی نماید. 

خواندنی از ورزش ایران

شی گیون: جو ورزشگاه آزادی مخوف ترین تجربه عمرم بود
دروازه بان سابق تیم ملی ایرلند عنوان کرد جو ورزشگاه آزادی در پلی آف 
جام جهانی را در هیچ کجای دنیا ندیده اســت. تیم ملی فوتبال ایرلند باید 
این هفته در رقابت های انتخابی جام جهانی برابر دانمارک به میدان برود تا 
رؤیای رسیدن به جام جهانی روسیه را جست وجو کند. ایرلندی ها از پلی آف 
جام جهانی خاطره خوشــی دارند. آنها یک بار در ســال ۲001 توانستند با 
شکست ایران در دو بازی رفت و برگشت به جام جهانی راه یابند.شی گیون 
درباره پلی آف جام جهانی و همیــن طور خاطرات بازی با ایران به صحبت 
پرداخت و گفت: جو آن بازی شاید مخوف ترین جوی بود که در تمام عمرم 
تجربه کردم. ما چند ساعت قبل از شروع مسابقه به ورزشگاه آزادی رسیدیم 
و 100 هزار نفر در ورزشگاه بودند. این در حالی بود که هنوز چند ساعت تا 
شروع بازی مانده بود. از اتوبوس که پیاده شدیم تمام این جو را می توانستیم 
حس کنیم. من در طول عمرم حضور در ورزشگاه های بزرگ را تجربه کردم 
و فشــارهای روانی زیادی را حس کردم ولی آن بازی واقعا چیز دیگری بود 
و جو ورزشــگاه فوق العاده علیه ما بود. هیچ زنی در بین تماشــاگران حاضر 
در ورزشــگاه نبود. انتظار چنین جوی را داشــتیم ولی حس کردن آن چیز 

دیگری بود.
سانچس تیم آینده اش را انتخاب کرده است

نایب رئیس باشگاه بایرن مونیخ عنوان کرد: آلکسیس سانچس تیم بعدی 
خودش را انتخاب کرده و پیوستن او به بایرن کذب است.در حالی که گفته 
می شود آلکسیس ســانچس در ژانویه از آرســنال جدا می شود و به بایرن 
مونیخ می پیوندد، نایب رئیس باشــگاه عنوان کرد آلکسیس همین االن تیم 
بعدی خودش را انتخاب کرده و قرار نیســت به بایرن مونیخ بیاید و باشگاه 
برنامه ای برای جذب او ندارد. به این ترتیب زمزمه ها مبنی بر پیوســتن این 
بازیکن به یکی از دو تیم منچسترســیتی و پاری سن ژرمن به گوش خواهد 
رسید و به احتمال زیاد سانچس یکی از این دو تیم را برای ادامه فعالیت های 
فوتبالــی اش انتخاب خواهــد کرد. با توجه به حضور گواردیوال در ســیتی، 
احتماال ســانچس که سابقه همکاری با گواردیوال در بارسا را دارد راهی این 

تیم شود.
مورینیو: شاید اگر ۲۶ جام کسب کنم به من احترام بگذارند

سرمربی منچستریونایتد می گوید منتقدانش باید به سبب جام هایی که 
کســب کرده به او احترام بگذارند. ژوزه مورینیو در طول دوران حضورش به 
عنوان مربی توانسته است ۲۵ جام کسب کند و یکی از پرافتخارترین مربیان 
جهان باشــد. با این حال او از اینکه مورد انتقــاد منتقدانش قرار می گیرد 
ناراحت اســت. ژوزه مورینیو در حالی ۲۵ عنوان قهرمانی را کســب کرده 
کــه رقیبانش پپ گواردیوال )۲1(، آنتونیو کونتــه )۶(، یورگن کلوپ )۵( و 
مائوریسیو پوچتینو )صفر( قهرمانی دارند.ژوزه مورینیو با طعنه به منتقدان 
خود، گفت : من فکر می کنم مربی ای که توانســته ۲۵ قهرمانی به دســت 
بیاورد، باید او را مربی موفقی دانســت. برای بعضی از مربیان این طور بوده 
که آنها نتوانســتند این عنوان را به دست بیاورند. بعضی از مربیان باید ۲۵ 
قهرمانی به دست بیاورند تا به من برسند. بعضی ها هم باید 1۲ تا، بعضی ها 
چهار تا و بعضی ها 1۵ تا. من تا االن ۲۵ قهرمانی به دســت آورده ام و هنوز 
هم می خواهم قهرمان شــوم. شاید وقتی ۲۶ جام به دست بیاورم منتقدان 

به من احترام بگذارند.
رکوردی جدید برای ام باپه

ســتاره جوان پاری  ســن  ژرمن با دو گلی که در دیدار برابر آنژه به ثمر 
رســاند یک رکورد جدید را به نام خود به ثبت رســاند. پاری  سن  ژرمن در 
هفته دوازدهم رقابت های لیگ فرانسه به مصاف آنژه رفت و توانست با پنج 
گل به پیروزی برسد. کیلیان ام باپه در این دیدار هم درخشید و توانست دو 
گل برای تیمش به ثمر برســاند. ام باپه بــا دو گلی که در این دیدار به ثمر 
رســاند تعداد گل های خود را در لیگ فرانسه به عدد ۲0 رساند و کم سن و 
سال ترین بازیکنی لقب گرفت که در ۴0 سال اخیر توانسته در لیگ فرانسه 
به این تعداد گل برســد. ام باپه تنها 1۸ سال سن دارد و چند روز پیش بود 
که عنوان جوان طالیی فوتبال اروپا را به دست آورد. او با پیراهن موناکو 1۶ 

و با پیراهن پاری  سن  ژرمن چهار گل در لیگ فرانسه به ثمر رسانده است.
آرسنال و تاتنهام، مشتری  جدید گورتسکا

دو تیم قدیمی شــهر لندن به جمع تیم های عالقمند به جذب ســتاره 
ملی پوش و آلمانی شــالکه پیوستند. لئون گورتسکا چنان خوب و قدرتمند 
بــازی می کند و توانایی هایش را در بازی های اخیر به خوبی اثبات کرده که 
بر عالقمندانش پیوسته افزوده می شود. بعد از آنکه تیم های بزرگی همچون 
بایرن مونیخ، بارســلونا و رئال مادرید برای در اختیارگرفتن وی ابراز تمایل 
کردند، اکنون از انگلیس خبر می رسد که ۲ تیم شهر لندن نیز خواهان وی 
هســتند. مطابق اعالم دیلی میرر، آرســنال و تاتنهام، ۲ مشتری انگلیسی 
ستاره ۲۲ ساله شالکه و تیم ملی آلمان هستند.در این گزارش البته شانس 
حضور وی در آینده ای نه چندان دور در یکی از ۲ تیم بارسلونا و بایرن مونیخ 

زیاد گزارش شده است.
کونته شاید سرمربی آ.ث میالن شود

در صورتی که سرمربی چلسی تصمیم به بازگشت به وطن بگیرد، شاید 
مربی روسونری شود. آنتونیو کونته در مصاحبه های اخیر خود برخالف آنچه 
رســانه ها می گوینــد و ادعا دارند، از ادامه حضور در تیم چلســی حرف زده 
است.وی در صورتی که بنابه هر دلیلی نزد تیم استمفوردبریجی کارنکند، به 
احتمال زیاد به کشورش یعنی ایتالیا بازخواهد گشت. براساس اعالم روزنامه 
دیلی اکسپرس، در این حالت حضور در تیم آ.ث میالن می تواند برای وی مطرح 
شــود.مطابق گزارش این نشریه میالن اکنون چندان وضعیت رضایت بخشی 

ندارد و حضور کونته می تواند شور و هیجان تازه ای به تیم ببخشد.
شمارش معکوس برای اخراج بیلیچ

رســانه های انگلیسی از لبریز شدن کاسه صبر مسئوالن باشگاه وستهام 
از عملکــرد و نتایــج ضعیف این تیم در فصل جاری لیــگ برتر و برکناری 
قریب الوقوع سرمربی این تیم خبر می دهند. شمارش معکوس برای برکناری 
اسالون بیلیچ از ســرمربیگری تیم فوتبال وستهام آغاز شده است. وستهام 
شنبه شب گذشته در دیداری خانگی از هفته یازدهم لیگ برتر انگلیس برابر 
میهمانش لیورپول با نتیجه ۴ بر یک تن به شکست داد تا با ۹ امتیاز به رده 
هفدهم جدول ســقوط کند و حاال تنها یک امتیاز تا قرار گرفتن در منطقه 
سقوط جدول فاصله دارد. این ششــمین شکست و نهمین بازی بدون برد 
وســتهام در 11 هفته سپری شده از لیگ برتر است که سرمربی آنها بیلیچ 
را در ســومین فصل مربیگری اش در این تیم به شدت تحت فشار قرار داده 
اســت. شــایعات درباره احتمال برکناری بیلیچ از چند هفته پیش آغاز شد 
اما با این شکســت این احتمال حاال افزایش پیدا کرده است. در همین حال 
از دیوید مویس، ســرمربی سابق اورتون و منچستریونایتد که از زمان ترک 
ســاندرلند در پایان فصل گذشــته بیکار بوده است، به عنوان محتمل ترین 

گزینه جانشینی بیلیچ یاد می شود.

در هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال دانشگاه آزاد میزبان مهرام است.
در جریان دیدارهای این هفته لیگ برتر بسکتبال تهران، گرگان و تبریز میزبان هستند که در پایتخت دو تیم دانشگاه آزاد و 
مهرام دربی تهران را برگزار می کنند. شاگردان هاشمی با توجه به اینکه دو بازیکن خارجی خود را نیز در کنارشان دارند شانس 
بیشــتری برای پیروزی خواهند داشت و می توانند به یک برد خارج از خانه دست پیدا کنند.نیروی زمینی دیگر تیم تهرانی نیز 
میزبان است و در این هفته به مصاف شهرداری گرگان خواهد رفت. گرگانی ها شرایط خوبی ندارند و قطعا برابر سربازان نیرو که 
روزهای خوبی را پشت سر می گذارند کار دشواری خواهند داشت. پتروشیمی مدافع عنوان قهرمانی بعد از یک هفته استراحت در 
هفته هفتم برابر شهرداری تبریز به میدان می رود. ماهشهری ها تنها تیم بدون باخت لیگ هستند و در تبریز برای حفظ این روند 
تالش می کنند.در آخرین مسابقه نیز یس آل گرگان و رعد پدافند به مصاف هم می روند. در این هفته نفت آبادان استراحت دارد.

دربی بسکتبال پایتخت در هفته هفتم لیگ برتر
اردوی مقدماتی تیم ملی کشــتی فرنگی بزرگســاالن روزهای ۱6 تا ۲6 آبان ماه در محل خانه کشتی 

شماره یک تهران برگزار می شود.
اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است: رضا خدری )البرز( محسن حاجی پور )مازندران( مهردادمردانی 
و سامان عبدولی )خوزستان( علی ارسالن )مازندران( محمد الیاسی )خوزستان(محمدعلی گرایی )فارس( برومند اصالن 
)لرســتان( یوسف قادریان )البرز( سامان عزیزی)کردستان( حسین نوری )البرز( مصطفی صالحی زاده )خوزستان( علی 
اکبر حیدری )قم(بهنام مهدی زاده و شــهاب قوره جیلی )تهران( رامین طاهری )خوزســتان(. ســرمربی: علی اشکانی، 
مربیان: محمدعلی چمیانی )فارس(، داود گیل نیرنگ)مازندران( و یک مربی به معرفی اســتان خوزستان،سرپرســت: 

محمد دلیریان.

دعوت از ۱6 کشتی گیر به اردوی تیم ملی فرنگی

حدیث دشت عشق

به یاد جانباز نخاعی شهید شاهین حافظ
کیست که محتاج این درگه نباشد؟

جانباز شــهید »شــاهین حافظ« در آذرماه 
ســال 1۳۴۵ دیــده به جهــان گشــود. دوران 
جوانی اش همزمان بــا جنگ تحمیلی بود. وقتی 
به ســن مقتضی رســید به جبهه های حق علیه 
باطل شــتافت. در ســال ۶۷ در آزمون سراسری 
دانشگاه ها شــرکت کرد در همین حین - پس از 
پذیرش قطعنامــه ۵۹۸ از طرف ایران - منافقین 
کوردل از غرب و رژیم بعــث از جنوب، همزمان 

به ایران حمله کردند و این بار نیز شــاهین بــرای چندین بار به دعوت رهبر 
کبیرش لبیک گفت و در همان موقع در منطقه کوشک از ناحیۀ نخاع مجروح 
گشت. بعد از جنگ در حالی که مشغول به تحصیل در رشته مدیریت دانشگاه 
تهران بود، در اثر عوارض ناشــی از مجروحیت در مرداد ماه ۷۵ به درجه رفیع 

شهادت نائل گردید.
بخشی از وصیت نامه شهید: چرا این دنیای ۳ روزه )تولد، جوانی، پیری( یا 
بهتر بگویم، یک روزه که بامدادان تولد آن، صبحگاهان خردسالی آن و هنگام 
ظهر، جوانی آن و عصر پیری و شامگاهان، مرگ است چسبیده است درصورتی 
که خود می داند فانی است، مایل است از لذت های نامشروع آنکه خیلی کوتاه 
است و بهای خرید آن آتش آن دنیاست، بهره ببرد؟ آفرین بر کسانی که سختی 
و عذاب این دنیا را به جان خریدارند که اینها بهای خوشــی آن دنیاست و چه 

راه سختی است.
... خدایا! من که هستم؟ موجودی ضعیف النفس که بر هوای خود نمی تواند 
غالب گردد، فقط تویی که می توانی با ایمان راسخی که در دلم می گذاری مرا از 
آن بازداری. خدایا! مرا از شّر نفاق رها کن که سخت از آن هراسانم. من محتاج 

توام و در آن شکی نیست. کیست که محتاج این درگه نباشد.

چالش فدراسیون فوتبال و صداوسیما وارد فاز جدیدی شد
بعد از چالش  های به وجود آمده میان فدراســیون فوتبال و صدا و سیما برای 
حق پخش تلویزیونی، حاال این اختالفات وارد فاز تازه ای شده که شاید حتی این 
موضوع به پخش نشدن بازی های لیگ برتر منجر شود. بر اساس توافق جدید که 
میان فدراســیون فوتبال و اسپانسر ســازمان لیگ به وجود آمده، در صورتی که 
ســازمان صداوسیما برای پخش بازی ها با فدراسیون فوتبال به توافق نرسد حتی 
دوربین های پخش زنده تلویزیونی هم به ورزشــگاه راه نخواهند یافت.در صورت 
رخ دادن چنین موضوعی، دوربین های تبلیغاتی فدراسیون فوتبال در ۴ ورزشگاه 
کشور مســتقر خواهند شــد تا بازی ها را با کیفیت باال ضبط کنند و صداوسیما 
خروجــی آن را برای پخش از تلویزیون خریداری کند.این در حالی اســت که از 
سوی صداوسیما عنوان شده که هزینه های زیاد باعث شده که حتی آنها در مخارج 

جاری خود هم دچار مشکل شوند.
ورود کمیته اخالق به »جادوگری در فوتبال«

کمیته اخالق فدراســیون فوتبال در ادامه پیگیری هــای خود برای مبارزه با 
فســاد در فوتبال، پس از دریافت گزارش هایــی درباره موضوع جادوگری در بازی 
تیم های گل گهر ســیرجان و خونه به خونه بابل به این موضوع ورود کرد. عبداهلل 
ســمامی از اعضای کمیته اخالق فدراســیون فوتبال درباره این موضوع گفت: در 
ادامه تحقیقات کمیته اخالق فدراسیون فوتبال درباره موضوعات انحرافی از قبیل 
جادو، جادوگری یا موضوعات مرتبط و برای جلوگیری از اتفاقات حادث شده، جدا 
از پیگیری پرونده های مشــابه دیگر، اقدام به تشکیل پرونده ای مجزا درباره بازی 
تیم هــای گل گهر و خونه به خونه کرد و تا انتهای این پرونده، تا کســب نتیجه و 
اتخاذ تصمیم مقتضی پیگیری خواهد شد.او افزود: با این حال تا قبل از رسیدگی به 
موضوعات مختلف و به ویژه تخلف تیم گل گهر، کمیته اخالق با توجه به اهمیت 
موضوع اقدام به صدور دستور موقت کرد و بر اساس این دستور، مدیرعامل باشگاه 
گل گهر ســیرجان و سرپرســت این تیم به مدت یک ماه از تمامی فعالیت های 
مرتبط با فوتبال محروم شدند.ســمامی ادامه داد: همچنین دستور موقتی مبنی 
بر تعلیق برگزاری مسابقات فوتبال توسط تیم گل گهر در ورزشگاه امام علی )ع( 
شــهر سیرجان صادر شده است.عضو کمیته اخالق با تاکید بر اهتمام این کمیته 
برای بررسی موضوعاتی این چنینی گفت: در روز سه شنبه هفته جاری، مدیرعامل 
و سرپرست تیم گل گهر جهت رسیدگی به اصل موضوع در کمیته اخالق حاضر 

خواهند شد.
محرومیت سه بازیکن سرخابی به خاطر دربی ۸۵

آرای تکمیلی دیدار دو تیم پرســپولیس و استقالل از سری رقابت های لیگ 
برتر در هفته دهم برگزار شــد، اعالم شــد.به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، با 
توجه به آرای اعالم شــده از سوی کمیته انضباطی در خصوص دیدار پرسپولیس 
و اســتقالل از هفته دهم لیگ برتر و اعالم آن در ســایت فدارســیون، به اطالع 
می رســاند، موارد زیر از آرای انضباطی جا افتاده بود که متن رای کامل به شــرح 

زیر اعالم می شود:
*داریوش شجاعیان – بازیکن استقالل تهران به دلیل رفتار غیرورزشی و اعتراضات 
مکرر به تصمیمات داور که منجر به دریافت کارت زرد شد با توجه به بند ۵ ماده 
۶۶ آیین نامه به یک جلســه محرومیت از مســابقه و پرداخت ۲0 میلیون ریال 

جریمه نقدی محکوم شد.
*تیم استقالل تهران به دلیل اعتراض به مسابقات رسمی )داور مسابقه( مبلغ 100 

میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
*شفر ســرمربی تیم استقالل تهران به خاطر رفتار غیرورزشی و غیرمسئوالنه به 

تذکر کتبی و درج در پرونده محکوم شد.
*تیم پرسپولیس تهران تخلفاتی مبنی بر پرتاب اشیا به سمت زمین بازی که منجر 
به تاخیر در شــروع مسابقه شد، داشت. این تیم طبق بندهای یک و سه ماده ۷۹ 

انضباطی به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
*به خاطر فحاشــی تماشاگران تیم استقالل تهران به تیم مقابل، پرتاب نارنجک 
که منجر به آسیب دیدگی یک عکاس شد، پرتاب اشیا که منجر به تاخیر در شروع 
مسابقه شد و با توجه به سابقه تخلفات متعدد این تیم در فصل جاری، تماشاگران 
تیم اســتقالل طبق بند های یک و سه ماده ۷۹ انضباطی از همراهی تیم خود در 

یک مسابقه رسمی محروم هستند )این رای قابل تجدید نظر است(
*باشگاه اســتقالل به خاطر تخلفات تماشاگرانش باید 100 میلیون ریال جریمه 

نقدی پرداخت کند.
*تیم استقالل تهران به خاطر داشتن بیش از ۵ بازیکن اخطاری، باید ۵۶ میلیون 

ریال جریمه نقدی پرداخت کند.
*همچنین میالد زکی پور، بازیکن تیم استقالل تهران به دلیل رفتار غیر ورزشی 
و ضربــه زدن به بازیکــن حریف بدون توپ که منجر به تحریک و اغتشــاش در 
تماشــاگران شد، از همراهی تیم خود در یک دیدار رسمی محروم بوده و باید ۲0 

میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.
*وریا غفوری، بازیکن تیم استقالل تهران نیز به دلیل اعتراض به تصمیمات داور، 

به تذکر کتبی روبه رو شد.
*شجاع خلیل زاده، بازیکن تیم پرسپولیس تهران به دلیل رفتار غیر ورزشی، هل 
دادن بازیکن حریف قبل از زدن ضربه پنالتی، به یک جلسه از همراهی تیم خود 

در مسابقات رسمی محروم شد.کلیه آرای فوق قطعی است.
بادران و پرسپولیس ۱۹ آذر در ورزشگاه آزادی

 تیم های فوتبال پرسپولیس و بادران تهران در مرحله یک هشتم نهایی جام 
حذفی به مصاف هم خواهند رفت که طبق قرعه کشــی، بادران میزبان این دیدار 
است. بادرانی ها با مسئوالن ورزشگاه آزادی رایزنی کرده اند تا بازی در این ورزشگاه 
برگزار شــود و با حضور هواداران پرسپولیس سهم بلیت فروشی به باشگاه بادران 
اختصاص یابد. این توافق حاصل شــده و قرار است دیدار بادران - پرسپولیس در 
ورزشــگاه آزادی برگزار شــود.این دیدار 1۹ آذرماه برگزار خواهد شد. همچنین 
قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام حذفی هم امروز در  ساعت ۲0 
با حضور سرمربیان تیم های حاضر و با روشی جدید و متنوع  برگزار می شود. اسامی 
تیم هــای حاضر در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فصل ۹۷-۹۶  به شــرح 
زیر است:استقالل تهران  ،تراکتورسازی تبریز،نفت آبادان،ایرانجوان بوشهر،استقالل 

خوزستان  ،خونه به خونه  ،گسترش فوالد تبریز و برنده بازی پرسپولیس- بادران.
باشگاه های بدهکار از نقل و انتقاالت نیم فصل محروم اند

سعید فتاحی مسئول مسابقات سازمان لیگ فوتبال از محرومیت باشگاه های 
بدهکار از حضور در پنجره  نقل و انتقاالتی نیم فصل خبر داد. وی افزود: باشگاه های 
بدهکار فقط در صورتی که ۲0 درصد از مبلغ کل بدهی هایشــان را به طلبکاران 
بپردازند و به اندازه مبلغ قرارداد بازیکنان جذب شــده  نیز بدهی های گذشته شان 
را پرداخت کنند حق شــرکت در نقل و انتقاالت و جــذب  بازیکن را دارند. نقل و 
انتقاالت نیم فصل لیگ برتر از تاریخ ۲۸ آذر ۹۶ تا تاریخ ۲۶ دی ماه   1۳۹۶ است.

تکلیف نمایندگان ایران در آسیا امروز روشن می شود
امروز ســاعت 1۲ به وقت مالزی آخرین فرصتی اســت که باشگاه های ایرانی 
می تواننــد مدارک خود را جهت حضور در لیگ قهرمانان آســیا ارائه کنند و مجوز 
حضور در این رقابت ها را به دســت آورند. به این ترتیب ســه باشــگاه پرسپولیس، 
اســتقالل و تراکتورسازی امروز باید مدارک خود را - شامل موارد مختلفی از جمله 
وضعیت بدهی ها و مذاکرات با طلبکاران - به کمیته بدوی صدور مجوز حرفه ای ارائه 
کنند. اعضای این کمیته، مهدی محمد نبی، احمدرضا براتی، سهیل مهدی، خزایی، 
وثوق احمدی، موســوی و غالمرضا بهروان هستند که باید مدارک تیم های ایرانی را 
تایید کنند تا آنها بتوانند در لیگ قهرمانان حاضر شوند.البته این همه ماجرا نیست و 
AFC در آینده می تواند به صورت اتفاقی برخی از مدارک را بررسی کند و در رای این 
کمیتــه اثر بگذارد.در هرحال امروز ، روز مهمی برای فوتبال ایران خواهد بود و باید 
دید در نهایت کدام یک از نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا حاضر خواهد بود.

فوتسال ایران در رده پنجم جهان و نخست آسیا
سایت futsalworldranking جدیدترین رده بندی تیم های ملی فوتسال جهان 
را اعــالم کرد و ایران در این رده بندی همچنان جایــگاه پنجم را در اختیار دارد. 
فوتسال ایران همچنین در رنکینگ آسیا باالتر از ژاپن، تایلند و ازبکستان، در رده 
نخســت قرار گرفته است. تیم ملی فوتسال برزیل با پنج قهرمانی جام جهانی، تیم 
نخست جهان اســت و بعد از آن، اسپانیا، روسیه و آرژانتین جایگاه دوم تا چهارم 
را در اختیار دارند.نتایج تورنمنت اصفهان که قرار اســت اوایل آذر با حضور ایران، 
روسیه، قزاقستان و آذربایجان برگزار شود، می تواند تغییراتی در رده بندی تیم های 

برتر جهان به وجود آورد.
شرط بازگشت تیموریان و فخرالدینی به گسترش فوالد

آندرانیک تیموریان و میالد فخرالدینی که در حال حاضر مشــغول ســپری 
کردن دوران نقاهت بعد از مصدومیت شــان هســتند تا آغاز نیم فصل دوم فرصت 
دارند که خودشان را به شرایط بازی برسانند.باشگاه گسترش فوالد تا سه چهار روز 
مانده به آغاز نیم فصل دوم صبر می کند تا شرایط این دو بازیکن را بسنجد. اگر این 
دو بازیکن تا آن مقطع شرایط بازی کردن در ۹0 دقیقه را پیدا کردند، می  توانند به 
تمرینات برگردند، ولی در غیر این صورت فخرالدینی و تیموریان از لیست گسترش 

فوالد کنار می روند تا این تیم هم بتواند بازیکنان دیگری را به خدمت بگیرد.
امتیاز نفت تهران از طالییه گرفته شد

اداره کل ورزش و جوانان اســتان تهــران مدیران فعلی تیم نفت طالییه را از 
کلیه مسئولیت های باشگاه کنار گذاشتند. امتیاز تیم فوتبال نفت تهران به صورت 
مشــروط به پارس طالییه با مدیرعاملی جهانیان واگذار شده بود اما به دلیل اجرا 
نشدن تعهدنامه، مجوز باشگاه داری از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران 
تمدید نخواهد شد. بر اساس نامه ای که رضا گل محمدی، مدیرکل ورزش و جوانان 
استان تهران به شورای مرکزی ورزش وزارت نفت ارسال کرده، کلیه مسئولیت های 
تیم فوتبال نفت از مدیران فعلی گرفته شــده و در اختیار مجمع سهامداران نفت 

قرار گرفته است.

صفحه ۹
دو شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ 

۱۷ صفر ۱4۳۹ - شماره ۲۱۷۶۵

۲4 بازیکن برای دو بازی دوستانه با پاناما و ونزوئال به خط شدند

 دعوت از عابدزاده، ۴ پرسپولیسی و ۳ استقاللی به اردوی اروپایی تیم ملی
سرمربی تیم ملی فهرســت نهایی تیم ملی برای 

بازی دوستانه با پاناما و ونزوئال را اعالم کرد.  ۲
کارلــوس کــی روش در پایان اردوی چنــد روزه تهران 
فهرست ۲۴ نفره خود برای سفر به اردوی آماده سازی اتریش 
و دو دیدار دوستانه با پاناما و ونزوئال را اعالم کرد که بار دیگر 

این فهرست سورپرایزهای دیگری در دل خود داشت.
بزرگ ترین ســورپرایز ســرمربی پرتغالی دعــوت از امیر 
عابدزاده پسر دروازه بان بزرگ سال های نه چندان دور ایران به 
جمع ملی پوشان بود. بازیکنی که در عضویت باشگاه ماریتیمو 
پرتغــال قرار دارد و در ایــن هفته ها در تمام بازی هایی که به 
میدان رفته عملکرد قابل قبولی از خود نشــان داده و با چند 
کلین شیت نقش به سزایی در بردهای این تیم ایفا کرده است.
از دیگر نکات جالب توجه فهرست کی روش برای دو بازی 
دوستانه در اروپا حضور 1۲ لژیونر در جمع ۲۴ بازیکن نهایی 
و خط خوردن ۴ اســتقاللی از جمع هفت بازیکن دعوت شده 
به اردو بود. اتفاقی که می تواند برای وینفرد شفر که برنامه های 
زیادی برای آماده ســازی بدنی تیمش در تعطیالت بازی های 

ملی کشیده خبر خوبی قلمداد شود.

تیم ملــی صبح امروز عــازم اتریش می شــود تا اردوی 
تدارکاتــی خود را در اروپا ادامه دهــد. تیم   ملی فوتبال ایران 
پنج شنبه هفته جاری ساعت ۲۲ به وقت ایران به مصاف تیم  
 ملی فوتبال پاناما می رود. همچنین ملی پوشان ۲۲ آبان ماه در 
کشور هلند به مصاف ونزوئال می رود. اسامی دعوت شده ها به 

این اردو به شرح زیر است:
امیــر  بیرانوند)پرســپولیس(  علیرضــا  *دروازه بانــان: 

عابدزاده)ماریتیمو پرتغال( محمدرشید مظاهری)ذوب آهن(
 *مدافعان: میالد محمدی)احمد گروژنی روسیه( مرتضی 
پورعلی گنجی)الســد قطر( رامین رضاییان)اوستنده بلژیک( 
روزبه چشمی)استقالل تهران( سعید آقایی)سپاهان اصفهان( 
سید جالل حسینی)پرسپولیس( وریا غفوری)استقالل تهران(

*هافبک ها: احمد عبــدا... زاده)فوالد خوزســتان( اکبر 
ایمانی)پدیده مشــهد( علی کریمی)سپاهان اصفهان(  اشکان 
دژاگه)بدون تیم( احســان حاج صفی)پانیونیوس یونان( امید 
ابراهیمی )اســتقالل تهران( سعید عزت اللهی )آمکار روسیه( 

سامان قدوس)اوسترسوند سوئد(
 * مهاجمــان: علیرضا جهانبخش)آلکمــار هلند( کریم 

انصاری فرد)المپیاکوس یونان( کاوه رضایی)شــارلروا بلژیک( 
مهدی طارمی)پرســپولیس( مهدی ترابی)سایپا تهران( رضا 

قوچان نژاد)هیرنفین هلند( سردار آزمون )روبین کازان روسیه( 
وحید امیری)پرسپولیس(

اداره کل ورزش و جوانــان مازندران درخواســت 
میزبانی رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان 

را به فدراسیون کشتی ارائه داد.
مسئوالن ورزش مازندران در نامه ای به فدراسیون کشتی، 

خواســتار میزبانی چهارمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام 
باشــگاه های جهان که روزهای 1۶ و 1۷ آذرماه در کشورمان 
برگزار می شود، شدند. پیش از این کاشان، تهران و مشهد نیز 

خواستار میزبانی این رقابت ها شده بودند.

درخواست مازندران برای میزبانی کشتی آزاد باشگاه های جهان

ایران خداحافظی رســمی خود  ملی پوش تکواندو 
از دنیــای قهرمانی را اعالم کــرد و گفت: خیلی ها فکر 

می کردند من داداشی فدراسیون هستم.
مســعود حجی زواره گفت: می خواستم با کادرفنی صحبت 
کنم و طبق تصمیمی که دارم امروز )دیروز( از دنیای قهرمانی 
خداحافظــی کردم.او افزود: من همیشــه از فدراســیون و زیر 
مجموعه آن یعنی کادرفنی مانند آقای پوالدگر پیروی کرده ام و 
هیچ گاه بی احترامی نکرده ام. گفتند، چرا به یکباره خداحافظی 
کردی؟ و من هم گفتم 1۳ ســال در اردوهای تیم ملی بوده ام 
و می خواهــم راه را برای جوانان باز کنم. دعای من نیز پشــت 
ســر تکواندو و کادرفنی تیم ملی است. حجی زواره اظهار کرد: 

قبل از رقابت های قهرمانی جهــان خیلی ها فکر می کردند که 
من داداشی فدراسیون یا کادرفنی هستم اما با این خداحافظی 
خواستم بدانند که اینطور نیست.کاپیتان اسبق تیم ملی تکواندو 
در پایان گفــت: اآلن هم می گویم که در وزن پنجم و ششــم 

آماده ام اما می خواهم فضا را به جوانترهای این رشته بدهم.
حجی زواره روز گذشته در مسابقات انتخابی تیم ملی حاضر 
به انجام مبارزه نشــد و چهار گوشه شیاپچانگ را بوسید تا در 
واقع خداحافظی کرده باشد اما ساعتی بعد از این تصمیم خود 
منصرف شــد و اعالم کرد تا پایان فینال گرندپری صبر می کند 
اما دیروز حجی زواره تصمیم نهایی خود را مبنی بر خداحافظی 

از تکواندو اعالم کرد.

حجی زواره: رسماً از تکواندو خداحافظی کردم

ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره لیســت تیم ملی برای انجام دو بازی دوســتانه گفت: بازیکنان زیادی داریم که 
می توانند به تیم ملی دعوت شوند. تازه ترین صحبت های کارلوس کی روش در ادامه می آید:

*اردوی خیلی خوبی را برگزار کردیم. بازیکنان زیادی داریم که توانایی این را دارند که به تیم ملی دعوت شوند. 
*ما فرصت مناســبی را به دســت آوردیم تا با تیم هایی که به سبک قاره آمریکا بازی می کنند، رو در رو شویم. این برای 
بازیکنان ما خیلی مهم اســت و سعی داریم از این موقعیت به نحواحسن بهره ببریم تا آماده سازی مناسبی برای رقابت های 

جام جهانی داشته باشیم. 
*تمرینات خوبی را در این چند روز در تهران انجام دادیم و بازیکنان عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشــتند. همان 
طور که دیده شد نه تنها  ما این فرصت را به دست آوردیم که بازیکنان را آزمایش کنیم، بلکه می دانیم بازیکنانی مانند مجید 

حسینی و سایر بازیکنان برای آماده سازی می توانند به تیم ملی دعوت شوند. 
*متاســفانه ما نتوانستیم تمام بازیکنان را در لیست نهایی داشته باشیم اما مشاهدات ما ادامه پیدا می کند و همان طور 
که قبال گفتم درهای تیم ملی به روی بازیکنانی که ثابت کنند می توانند در تیم ملی حضور داشته باشند، همیشه باز است.

کارلوس کی روش اعالم کرد
درهای تیم ملی فوتبال به روی بازیکنان شایسته باز است


