فوتبال

شهباززاده مصدوم بود ،بیرون گذاشتن او تاکتیکی هم بود!

شفر :با مثلث ،مربع سپاهان را از کار انداختیم

قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا

پرسپولیس با السد همگروه شد،
استقالل با الریان و الهالل

پرسپولیس در گروه سوم لیگ قهرمانان
آسیابه مصاف السد قطر و الوصل امارات
میرود .اســتقالل در گــروه چهارم ،با
الهالل عربستان و الریان قطر همگروه
شد.به گزارش مهر ،مراسم قرعه کشی
لیگ قهرمانان آسیا امروز چهارشنبه در
کواالالمپور مالزی برگزار شد و تیم های
حاضر در این مسابقات ،حریفان خود را
شــناختند.تیم پرســپولیس این دوره از
مسابقات ،در گروه سوم در کنار الوصل
امارات و الســد قطر قرار گرفت .تقابل
پرسپولیس با تیم السد که ژاوی هرناندز
و مرتضی پورعلی گنجــی را در اختیار
دارد از نــکات جالب این گروه اســت.
تیم استقالل به نسبت پرسپولیس قرعه
سخت تری دارد .استقالل این فصل با
الهالل عربســتان همگروه شده است و
همچنین الریان قطر .تراکتورسازی تبریز
هم در گروه اول این مسابقات با االهلی،
دیگر نماینده عربستان و الجزیره امارات
همگروه است .ذوب آهن هم در صورت
شکست نماینده هندوستان و صعود به
مرحله گروهی ،با الدحیل قطر ،الوحده
امارات و لوکوموتیو ازبکستان همگروه
می شــود .تیم های قهرمان هر کشور
در سید اول قرار دارند و قطعا با همدیگر
همگروه نخواهند شــد .تیم های نایب
قهرمان لیگ یا قهرمان جام حذفی هم
در ســید دوم جای دارند .به این ترتیب،
پرسپولیس با الهالل عربستان ،الدحیل
قطــر و الجزیره امــارات همگروه نمی
شود .مراســم قرعه کشی از ساعت ۱۲
به وقت تهران آغاز می شود.
پیام تبریک وزارت ورزش در پی
قهرمانی ایران در جام جهانی تکواندو

وزارت ورزش و جوانــان قهرمانــی
تکواندوکاران شایســته کشــورمان در
بیســتویکمین دوره مســابقات جام
جهانی  ۲۰۱۷را تبریک گفت.به گزارش
تسنیم ،در پیام وزارت ورزش آمده است:
«جوانان سربلند ایران عزیز با قهرمانی
مقتدرانه خود در بیســتویکمین دوره
مسابقات جام جهانی  2017تکواندو بار
دیگر شایستگی ،توانمندی و آینده روشن
ورزشکاران ایران را به رخ حریفانشان
کشــانده و موجب شادی مردم و افتخار
آنان به ســرمایههای ارزشمند ورزش و
جوانان کشورشان شدند.وزارت ورزش و
جوانان ضمن قدردانی و تشکر از تالش
تکواندوکاران پرتوان و اخالقمدار ایران،
کادر فنــی و مدیران فدراســیون ،این
موفقیت را به جامعــه بزرگ تکواندو و
مردم شریف ایران عزیز تبریک میگوید
و آرزوی ادامه پیروزی و سربلندی همه
قهرمانان و ورزشکاران ایران عزیز را از
خداوند باری تعالی خواستار است».
تغییر سرمربی در کار نیست ،شاید
کسی را به نیمکت اضافه کنیم

وینفرد شــفر از عملکرد استقالل در
دیدار مقابل ســپاهان ابــراز رضایت
کــرد و گفت که حریف را خوب آنالیز
کرده بودند.به گزارش تسنیم ،وینفرد
شفر بعد از برتری  3بر صفر استقالل
مقابل ســپاهان گفت :میخواهم ابتدا
درباره مصاحبه روز گذشــتهام چیزی
بگویم .دلیلی که من اینجا هستم ،این
اســت که حرفهای واقعی را بگویم.
از چیزهایی که روز گذشــته شنیدید،
متأســفم ،چون حرفهــای واقعیام
نبود!سرمربی استقالل عنوان کرد :از
بازی تیمم در نیمه اول خیلی راضیام.
احتیاج داشتیم که بازیکنانمان اعتماد
بــه نفس پیدا کننــد ،مخصوص ًا علی
قربانی .پاســی که بازیکنان به قربانی
دادند و آنطوری که گل زدیم ،خیلی
مهم بود .ما همیشه شوت و ضربه آزاد
را تمرین میکنیم ،امروز هم دیدید که
از این راه به گل رسیدیم.شــفر افزود:
برای ســرور جپاورف خیلی خوشحالم
که ایــن بازی را انجــام داد و گلزنی
کــرد .خیلی کم پیــش میآید که در
یک مســابقه سه گل به ثمر برسانیم.
امروز روز خیلی خوبــی برای ما بود.
مخصوص ًا در نیمــه دوم دروازهبان ما
خوب بازی کرد .نمیخواهم یک یا دو

صحبتهای من اشتباه ترجمه شده بود

بازیکن را انتخاب کنم و بگویم خوب
بودنــد ،امروز امیــد نورافکن و مجید
حســینی هم خیلی خوب بودند .سرور
هم کــه خود به خود خوب بازی کرد.
از پیشــرفتی که داشتیم ،خیلی راضی
هستم ،اما طبیعی است که از همهچیز
راضی نیســتم و هنوز جای پیشرفت
داریم .ما با هم صحبت و کار میکنیم
که بهتر شــویم .چیزهایی هست که
من آنها را قبول نمیکنم .از شما هم
تشکر میکنم تا حاال با من به خوبی

رفتار کردید و امیــدوارم در نیمفصل
دوم فارسی با شما صحبت کنم.وی در
پاســخ به این سوال که دلیل تعویض
مهدی قائدی چه بود و به نظر میآمد
او بیش از حد تحت تاثیر جو بازی قرار
گرفته بود ،عنوان کرد :من پیش از این
هم در مورد مهدی صحبت کردم ،او
بازیکن جوانی است و نیاز به این دارد
تا با بیشتر بازی کردن پیشرفت کند.
او بدون توپ زیــاد حرکت کرد و به
همین خاطر خســته شد .برای همین
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این تعویض را انجام دادیم .قربانی هم
شرایط فیزیکی مناســبی برای ادامه
بازی نداشــت و دچار مصدومیت شده
بود ،ضمن اینکه ما خســرو حیدری را
هم به جناح راســت بردیم تا جناحین
را برای تیــم حریف کــه از کنارهها
خوب حرکت میکرد ببندیم.سرمربی
استقالل در پاســخ به سوال خبرنگار
تســنیم ،درباره دلیل خط زدن سجاد
شــهباززاده و جابر انصاری از فهرست
 18نفره تیمــش تصریح کرد :هر دو

بازیکن مصدوم بودند.شفر درباره اینکه
سجاد شهباززاده بعد از خروج از لیست
 18نفره استقالل با ناراحتی ورزشگاه
را ترک کرده ،گفت :من با سجاد بعد
از این قضیه دیداری نداشتم که ببینم
چه شده اســت ،اما ما برای این بازی
به بازیکنان بیشــتری در خط میانی
نیاز داشتیم و به همین دلیل خط زدن
مهاجمان تصمیمــی تاکتیکی بود.در
ادامه یکی از خبرنگاران از شفر پرسید
که شــما اعالم کردید دلیل خط زدن
مهاجمان مصدومیت بــوده ،اما االن
صحبت دیگری میکنید ،یادآور شــد:
نه ما همانطور که گفتم نیاز داشــتیم
در خط میانی بازیکن بیشــتری داشته
باشــیم و این تصمیم ما تاکتیکی بود.
وی دربــاره عملکرد مثلث خط میانی
تیمش گفت :ســپاهان را خوب آنالیز
کرده بودیم آنها بــا نظر آنالیزور ما با
 4هافبــک و به صــورت مربع بازی
میکردنــد و با پیشــنهاد آنالیزورمان
یک مثلث در خط میانی قرار دادیم تا
به نوعــی مربع آنها را از کار بیندازیم.
دیدیــد امروز خط هافبــک ما خیلی
خوب بازی کــرد و امید ابراهیمی که
بازیکن ملیپوش ما است خیلی خوب
بود و من از او راضی هستم.

کفاشیان:

ذوالفقارنسب:

مصوبه هیئت اجرایی  AFCخالف گفتههای دبیرکل

پرسپولیس بهاحتمال بیش از ۷۵درصد صعود میکند و به استقالل و

کنفدراسیون فوتبال آسیا است

نایب رئیس اول فدراســیون فوتبال
تاکید کــرد که مصوبات نشســت
هیئت اجرای کنفدراســیون فوتبال
آســیا متفاوت با گفتههای دبیرکل
 AFCاست.به گزارش سایت رسمی
فدراســیون فوتبال ،علی کفاشیان،
نایب رئیس اول فدراســیون فوتبال
گفت :در نشســت هیئــت اجرایی
کنفدراســیون فوتبال آســیا درباره
برگزاری مســابقات به صورت رفت
و برگشــت مطالبی مطرح شد و در
نهایت تمامی اعضا موافق برگزاری به
صورت رفت و برگشت بوده و اعالم
کردند که ایــن امر مربوط به تمامی
مسابقات می شود.

وی گفت :حتی در این جلســه اعالم
شــد اگر کشــوری حاضر به محل
برگزاری مسابقه نرود ،چه اتفاقی رخ
خواهد داد که مقرر طبق قوانین بازی،
نتیجه سه بر صفر خواهد بود .در حال
حاضر ما منتظر ابــاغ این تصمیم
هســتیم و بعد از اعالم ابالغ ،عکس
العمل نشــان میدهیم .اگر کشوری
نخواهــد از مورد فوق که به تصویب
رسیده ،پیروی کند ،گزارش دقیق و
کامل خود را به اعضای اجرایی هیئت
رئیسه کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال
خواهیم کرد تا تصمیمات الزم گرفته
شــود.این در حالی است که ویندسور
جان ،دبیرکل کنفدراســیون فوتبال
آسیا پس از پایان مراسم قرعهکشی
مسابقات فصل  2018لیگ قهرمانان
آســیا در مقــر  AFCتأیید کرد که
ی نمایندگان ایران و عربســتان
باز 
همانند دو سال اخیر در زمین بیطرف
برگزار خواهد شد.

تراکتورسازی خیلی خوشبین نیستم

پیشکسوت فوتبال کشورمان معتقد است بهجز پرسپولیس،
دو نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان آسیا کار سختی
پیشرو دارند.
برای صعود از گروههای خود ِ
بیــژن ذوالفقارنســب در گفتوگو با خبرنگار ورزشــی
باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا» درباره قرعهکشی لیگ
قهرمانان آسیا و همگروهی پرسپولیس با الوصل امارات،
السد قطر و برنده دیدار نسفقارشی ازبکستان و الفیصله
اردن اظهار داشــت :هرچند فکر میکنم خیلی زود است
در این بــاره صحبت کنیم چون تیمهــای حوزه خلیج
فارس میتوانند با بودجه مناســبی کــه دارند ،بازیکنان
خوبی جذب کنند ،با این حال فکر میکنم پرســپولیس
در گروه خوبی قرار گرفته است.

وی درخصوص گروه تیمهای استقالل و تراکتورسازی،
با بیان اینکه گروهی کــه میتوان به توفیق نمایندگان
ایران امیدوار بود ،گروه پرسپولیس است ،گفت :استقالل
در گروه سختی قرار دارد .متأسفانه این تیم باثبات نیست
و قدرت همیشــگی را ندارد که در لیگ قهرمانان آسیا،
هدفگذاری کند .تراکتورسازی هم توان سالهای گذشته
را ندارد و جایگاه خوبی هم در جدول ندارد .این تیم باید
در نیمفصل بازیکن بگیرد و خود را تقویت کند.
ذوالفقارنسب در مورد همگروهی تراکتورسازی با االهلی
عربســتان و الجزیره امارات خاطرنشــان کرد :االهلی
امکانات بســیاری دارد ،اما الجزیره تیمی متوسط است
و مشــخص نیســت چه بازیکنانی به ایــن تیم اضافه
میشــوند .در هر حال تراکتورســازی قدرت سالهای
گذشته را ندارد.
پیشکسوت فوتبال کشورمان در پاسخ به این پرسش که
چقدر به صعود تیمهای ایرانی از گروههای خود امیدوار
است ،به تسنیم گفت :پرسپولیس بهاحتمال بیش از 75
درصد از گروه خود صعــود میکند ،اما دو نماینده دیگر
ایران یعنی اســتقالل و تراکتورسازی باید خیلی تقویت
شوند وگرنه با وضعیت موجود دو تیم ،زیاد به صعود این
دو تیم از گروههای خود خوشبین نیستم.

خطایی روی بازیکن سپیدرود رخ نداد

سلیمانی:قضاوتتیمداوریبازیسپیدرود-پرسپولیسمشکلینداشت
مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت :بحث ما
تغییر کادرفنی نیست شاید فقط کسی را
به نیمکت اضافه کنیم.به گزارش تسنیم،
محســن طاهری بعد از شکســت  3بر
صفر ســپاهان مقابل استقالل در جمع
خبرنــگاران گفت :در ایــن بازی خوب
نبودیــم و از عملکــرد بازیکنان راضی
نیستم .امیدوارم در نیمفصل نقاط ضعف
تیــم را برطرف کنیــم و در فرصتی که
پیش میآید همچنین نقاط قوت تیم را
تقویت کنیم.وی در مورد اینکه آیا قصد
ندارید سرمربی تیم را عوض کنید ،اظهار
داشــت :بحث ما تغییر کادرفنی نیست
شاید فقط کسی را به نیمکت اضافه کنیم.
همچنین ممکن است بازیکن هم اضافه
کنیم .مدیرعامل باشگاه سپاهان در مورد
اینکه چرا بازیکنان این تیم عملکرد خوبی
ندارند ،تصریح کرد :این مباحث را باید از
سرمربی تیم سوال کنید .طاهری در پاسخ
به این ســوال که با این نتایج جریمهای
برای بازیکنان اعمال خواهید کرد یادآور
شد :اگر احساس کنیم نیاز به این کار باشد
انجام میدهیم .همیشه نباید در مورد کسر
قرارداد صحبت کرد اما اگر نتایج به همین
منوال رقم بخورد بعید نیست که این کار
را انجام دهیم.

کارشــناس داوری کشــورمان گفــت که تیم
داوری بازی ســپیدرود و پرســپولیس عملکرد
خوبی داشته است .حیدر سلیمانی درباره قضاوت
تیم داوری دیدار ســپیدرود رشت و پرسپولیس
به تسنیم اظهار داشــت :بیژن حیدری به دور از
اتفاقاتی که در بیــرون از زمین بازی رخ میداد,
به خوبی این بازی را قضاوت کرد.وی ادامه داد:
در نیمه اول صحنه خاصی پیــش نیامد تا داور
برای تصمیمگیری به چالش کشیده شود .در این
نیمه قضاوت آرامی را از حیدری شاهد بودیم .در

نیمه دوم و در دقیقه  ٥٢در صحنهای چســبیده
به خط طولی محوطه جریمه پرســپولیس ,سید
جالل حسینی روی مهاجم سپیدرود تکل زد که
این تکل نه به مهاجم برخورد کرد و نه به توپ.
بنابراین خطایی رخ نداد و در حالی که کل نیمکت
و بازیکنان سپیدرود اعتقاد به پنالتی داشتند ,ادامه
بازی بهترین تصمیم داور بود که با خونســردی
انجام داد.کارشــناس داوری ایران تصریح کرد:
دقیقه  ٦٣خطا روی مســلمان در پشت محوطه
جریمه سپیدرود به درستی اعالم شد و اعتراض

بازیکنان سپیدرود درمورد این صحنه بیمورد بود.
حتی داور باید به مدافع سپیدرود اخطار میداد که
ترجیح داد چشمپوشی کند .دقیقه  ٨١خطا روی
مهاجم پرسپولیس به درستی اعالم شد و اخطار
به حسین کعبی هم صحیح بود .داور میتوانست
آوانتاژ بدهــد زیرا مهاجم دیگر پرســپولیس در
موقعیت حمله صاحب توپ شــده بود.سلیمانی
یادآور شــد :در کل بیژن حیدری و کمکهایش
قضاوت خوبی را در این بازی به نمایش گذاشتند
و داور با مدیریت خونسردانهاش کامال بازیکنان

دو تیم را به آرامش دعوت میکرد و تحت اختیار
خودش داشت.

حضور بیرانوند در تراکتورسازی منتفی است

گلمحمدی :قول میدهم تراکتورسازی در فصل بعد یکی از مدعیان قهرمانی باشد
سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز
تأکید کــرد ،حضور ســنگربان
ملیپوش پرســپولیس در جمع
سرخپوشان تبریزی منتفی است.
به گــزارش خبرگزاری تســنیم
 ،یحیــی گلمحمــدی پس از
تساوی یک  -یک تراکتورسازی
مقابل فوالد خوزســتان ،اظهار
داشــت :فکر میکنم نیمه اول
خوبی داشــتیم و چند موقعیت
خیلی خوب به دست آوردیم ،اما
نتوانســتیم از آنها استفاده کنیم.

میتوانستیم گلهای بعدی را هم
به ثمر برسانیم ،اما فقط یک گل
زدیم .آنچه که مشخص است ما
باید در نیمــه اول گل میزدیم،
چون خیلی خــوب بازی کردیم،
اما متأســفانه از فرصتهایمان
اســتفاده نکردیم.وی ادامه داد:
در نیمه دوم بــازی خوبی انجام
ندادیــم .البته وزش بــاد هم در
این موضــوع تأثیر داشــت .در
خط حمله فرصتهــای زیادی
را از دســت دادیــم .در مجموع

تســاوی حق دو تیم بود ،ضمن
اینکــه اگر مــا در نیمه اول گل
میزدیم میتوانستیم برنده این
بازی شــویم .خوشحالم با امتیاز
از زمین خارج شدیم.ســرمربی
تیم فوتبال تراکتورسازی با بیان
اینکه تیمش نیمفصل ســختی
را پشــت سر گذاشته است ،بیان
کرد :خیلی از بازیکنانمان را در
نیمفصل اول در اختیار نداشتیم و
بسیاری از امتیازات را هم به دلیل
نداشتن تجربه کافی بازیکنانمان
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از دســت دادیــم .بــا وجــود
محرومیتها و مصدومیتهایی
که در تیم ما وجود داشــت فکر
میکنــم نتایج بــدی نگرفتیم.
ضمن اینکه باید یک تشکر ویژه
هم از هوادارانمان داشته باشم که
صبوری و از تیم ما در نیمفصل
نخســت حمایت کردند .به امید
خدا در نیمفصــل دوم با تقویت
تیم نتایج بهتــری میگیریم .در
نیمفصل دوم بازیها ســختتر
و فشــردهتر خواهد شد و تیمها
هم بســیار ســخت امتیــاز از
دست میدهند ،قطع ًا بازیهای
آسانی در پیش نخواهیم داشت.
گلمحمــدی در پاســخ به این
پرســش که «شــرایط تیمتان
در نیمفصــل اول چطور بود؟»،
تصریح کرد :در هــر صورت ما
در تعطیالت نیمفصل صددرصد
بــرای جــذب بازیکــن اقدام
میکنیم ،هر چند زمان کمی هم
داریم .روزهای آینده باید در جام
حذفی بازی کنیم و بازیکنانی را
هم که جذب میکنیم باید برای
این مسابقات آماده کنیم .امیدوارم
در نیمفصل دوم از شــرمندگی

ورزشي

هوادارانمان در بیاییم .همیشــه
خود را مدیون آنها میدانیم ،چرا
که نیمفصل ســختی را تجربه
کردهاند .محدودیتهایی که در
تیم ما وجود داشت باعث شد در
این مدت چند بازیکن جوان بازی
کنند و شــناخت ما از آنها بیشتر
شــود.وی در مورد نقلوانتقاالت
تراکتورســازی در نیمفصــل،
خاطرنشــان کرد :باید تقریب ًا در
همه پســتها بازیکن بگیریم.
احتما ًال دو بازیکن از لیســت ما
خارج میشــوند .سه سهمیه آزاد
و شش ســهمیه دیگر داریم9 .
سهمیه برای جذب بازیکن داریم
و اگر آن دو نفر را خارج کنیم11 ،
جای خالی برای جذب بازیکنان
خواهیم داشت .یک تشکر ویژه
هم باید از بازیکنان داشته باشم
که با این مشــکالت کار کردند.
تعصب ،غیــرت و حرفهایگری
بازیکنــان باعــث شــد که در
نیمفصل نخست حاشیه خاصی
هم به وجود نیایــد .از تکتک
آنها تشکر میکنم.سرمربی تیم
تراکتورســازی در واکنــش به
طرح این موضوع که «آجورلو و

باشگاه تراکتورسازی با رسانهها
تعامل نداشتند» ،یادآور شد :اگر
آجورلو روی کارش تمرکز نداشت
و بدهیهــا را پیگیری نمیکرد،
االن به مشــکالت زیادی دچار
میشــدیم و اولین تیمی که از
لیگ قهرمانان آسیا حذف میشد،
تراکتورســازی بود .اینکه شــما
میگویید آجورلو با رسانهها تعامل
ندارد ،باید بگویم که من میدانم
جلســات متعددی برگزار شده تا
مشکالت تراکتورسازی حل شود.
به شما حق میدهم که خواستار
تعامل بیشــتر بودید ،اما باید از
آجورلو تشــکر کنــم که تالش
کــرد و تراکتورســازی امروز در
لیگ قهرمانان آسیا حضور دارد.
پرداخت  11میلیارد بدهی از قبل
فشار زیادی به ما آورد و باید این
مسائل هم در نظر گرفته شود.وی
در واکنش به پرسش خبرنگاری
که اصرار داشت تراکتورسازی از
لحاظ دوندگی مشکل دارد ،تأکید
کرد :خیر ،در بازیهای گذشــته
نتایج و بررسیها نشان میدهد
که تیم ما دچــار اُفت و کاهش
دوندگی نشده است.

سرخط خبرها
مصاف  ۱۶آزادکار عنواندار در جام
باشگاههای کشتی جهان

ســایت اتحادیه جهانی کشــتی گزارش
کاملی پیش از برگزاری رقابت های کشتی
آزاد جام باشگاه های جهان منتشر کرد.به
گزارش مهــر ،چهارمین دوره رقابت های
کشتی آزاد جام باشگاه های جهان روزهای
 ۱۶و  ۱۷آذرماه در ســالن  ۱۲هزار نفری
آزادی تهران برگزار می شود.سایت اتحادیه
جهانی کشتی به گزارشی پیش از برگزاری
این رقابت ها پرداخته و به حضور  ۱۶مدال
دار المپیک و جهان در این رقابت ها اشاره
کرده است.همچنین حضور تیم بیمه رازی
قهرمان دو دوره ایــن رقابت ها با عنوان
دارانی همچون عبدالرشــید ســعدالهیف
قهرمــان المپیک و جهــان ،انور گدویف
قهرمان جهان و نایب قهرمان المپیک و
ختیگ تسابولوف قهرمان جهان از روسیه ،
کمیل قاسمی دارنده مدال های نقره و برنز
المپیک و نقره جهان ،مسعود اسماعیل پور
و سید احمد محمدی دارندگان مدال های
نقره و برنز جهان از دیگر نکات ذکر شده
در این گزارش است.
روسیه از المپیک زمستانی ٢٠١٨
محروم شد

بنا به اعالم رســمی کمیتــه بین المللی
المپیک ،رسیه از المپیک زمستانی پیونگ
چانگ  ٢٠١٨محروم خواهد بود.به گزارش
مهر ،کمیته بینالمللی المپیک همانطور
که وعده داده بود درباره حضور روسیه در
المپیک زمستانی پیش از به پایان رسیدن
سال  ٢٠١٧تصمیمگیری کرد.این کمیته
ضمن تعلیق کمیته ملی المپیک روسیه
اعالم کرد که هیچ تیمی از این کشور در
بازیهای المپیک زمستانی پیونگ چانگ
 ٢٠١٨حضور نخواهد داشت و ورزشکاران
روس تنها به صورت مستقل و زیر پرچم
این نهاد میتوانند در المپیک زمســتانی
 ٢٠١٨شــرکت کنند.روســیه بــه دلیل
دوپینگ سیستماتیک در المپیک زمستانی
سوچی مورد بررسی از سوی  IOCقرار
گرفت .پیش از این نیز دوومیدانی روسیه
و پارالمپیک روسیه از سوی سازمانهای
مربوطه تعلیق شده بودند.
مشاوروزیرجایگزیناحتمالی
جمشیدیدرصندوققهرمانانورزشی

اگرچه وزیر ورزش هنوز در مورد استعفای
مدیرعامل صنــدوق حمایت از قهرمانان
دســتوری نداده اما به احتمال زیاد یکی از
مشاوران سلطانیفر در این پست منصوب
میشــود .به گزارش مهر ،نامه استعفای
محمد جمشــیدی از مدیریــت صندوق
حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش
عصر دوشنبه برای مســعود سلطانی فر
وزیر ورزش و جوانان ارســال شــد.البته
ســلطانی فر در رابطه با این استعفا هنوز
نظر قطعی مبنی بــر مخالفت و موافقت
نداده اســت اما آنچه مسلم است تصمیم
جمشــیدی برای جدایی از هیات مدیره
صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان
ورزشی جدی است .حتی شنیده شده که
گزینه جایگزینی وی نیز از ســوی وزارت
ورزش مشــخص شده و بعد از تعطیالت
معرفی خواهد شد.خبرنگار کسب اطالع
کرده که محمد خرم مشاور وزیر ورزش و
مسئول امور ایثارگران این وزارتخانه اصلی
ترین گزینه برای بر عهده گرفتن مسئولیت
صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان
ورزشی است.محمد جمشیدی از شهریور
سال  ۹۴با حکم وزیر ورزش وقت به عنوان
مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و
پیشکسوتان ورزش و عضو هیات مدیره
این صندوق منصوب شد.مدیر آینده این
صنــدوق نیز از ســوی وزارت ورزش و با
حکم مستقیم مسعود سلطانی فر معرفی
خواهد شد.
نماینده ایران با برتری مقابل کره
جنوبی به فینال رسید

تیم ایران با پیروزی مقابل کره جنوبی در
مرحله نیمه نهایی ،به دیدار پایانی بیست و
یکمین دوره جام جهانی تکواندو راه یافت.به
گزارش مهر ،مسابقات جام جهانی تکواندو
با حضور  ۸تیم برتر جهان از روز گذشته در
سالن «تریچویله» آبیجان ساحل عاج آغاز
شده که دانشــگاه آزاد ،نماینده کشورمان
بعد از صعود به نیمه نهایی به عنوان تیم
نخست ،درنیمه نهایی نیز عملکرد موفقی
داشت.دانشــگاه آزاد در این مرحله رو در
روی تیم کرهجنوبی قرار گرفت و در نهایت
با نتیجه  ۵۵بر  ۳۸به برتری دست یافت
و راهی دیدار نهایی شد .این تیم در مرحله
مقدماتی چین و نیجر را شکســت داد و با
انصراف ساحل عاج به عنوان تیم نخست
به نیمه نهایی راه یافت.سروش احمدی،
هادی تیران ولی پور ،سید حسین احسانی،
مهدی خدابخشی ،سعید رجبی و عرفان
ناظمی ترکیب تیم دانشگاه آزاد اسالمی را
در این دیدار تشکیل می دهند.

