فوتبال

د سرمربي پرسپوليس به راي کميته انضباطي واکنش سازمان ليگ را در بر داشت
اعتراضات شدي 

کشمکش بر سر آرا

شرايط پروين رو به بهبودي است

وضعيت جسماني
پيشکسوت باشگاه
پرســپوليس رو به
بهبــو د اســت .به
گزارش فارس ،علي
پروين پيشکســوت باشگاه پرسپوليس
کــه به دليــل باال رفتن قنــ د خون به
پزشــک معالجش مراجعه کرده بو د بعد
از چکاب و معاينه توســط پزشکان به
منزل بازگشت .خوشبختانه شرايط اين
پيشکسوت فوتبال رو به بهبودي است
و در منــزل خــو د در لواســان در حال
استراحت است.
سرمربي سابق نفت
درفدراسيون حاضرشد

سرمربي سابق تيم
فوتبال نفت تهران
ديروز در فدراسيون
فوتبال حاضر شد.
به گزارش فارس،
حمي د درخشــان پس از اينکه شرايط را
براي کار در تيم نفت تهران مساع د نديد
از ايــن تيم کنار رفــت و آتيال حجازي
جانشــين او شــ د که البتــه در نهايت
بع د از او هم هومــن افاضلي به عنوان
سرمربي جدي د تيم نفت تهران انتخاب
شد .در همين خصوص درخشان امروز
همراه با مجتبي خورشيدي و نيما نکيسا
که دســتياران او در تيم نفت بودن د در
فدراســيون فوتبال حاضر ش د تا پيگير
طلب خو د و دســتيارانش از اين باشگاه
باشد.
محکوميت پرسپوليس به پرداخت
جريمه در پرونده بگوويچ

با حکم کميته تعيين وضعيت بازيکنان
و مربيان فدراســيون فوتبال ،باشــگاه
پرســپوليس در پرونده سرمربي پيشين
خــو د محکوم به پرداخت جريمه شــد.
به گزارش ســايت فدراســيون فوتبال
کميته تعيين وضعيــت آراي خو د را در
خصوص پرون دههاي مطروحه به شرح
زير اعالم کرد :شــکايت وينگو بگوويچ
از تيم پرســپوليس تهران پرداخت مبلغ
 000/820/314ريــال بابــت قراردا د و
مبلــغ  400/296/6ريــال بابت هزينه
رسيدگي در حق وينگو بگوويچ.

د سرمربي پرسپوليس به راي کميته انضباطي واکنش سازمان ليگ را در بر داشت
اعتراضات شدي 

ايوانکوويچ :از رأي کميته انضباطي عصبانيام سازمان ليگ :از شما اجازه نميگيريم

گروه ورزشي :در روز گذشته اعتراضات
شديدي از طرف مربي تيم پرسپوليس
بــه ارا کميتــه انظباطي طرح شــد.
اعتراضاتي که واکنش ســازمان ليگ
را در بر داشت .ســرمربي تيم فوتبال
پرســپوليس با انتقــا د از راي کميته
انضباطي و محروميت تماشاگران اين
تيم ،گفت :از اين راي عصباني هستم
چون تماشاگران ما کاري انجام ندادند
که مســتحق محروميت باشــند .به
گزارش خبرنگار مهر ،برانکو ايوانکوويچ
در حاشــيه تمرين امروز ســه شــنبه
پرســپوليس در جمع خبرنگاران درباره
راي کميتــه انضباطــي و محروميت
تماشاگران پرســپوليس در يک بازي،
ي هســتم.
گفــت :از اين حکم عصبان 
مگر فوتبال به خاطــر هواداران برگزار
يداند
نميشــود؟ وي با بيان اينکه نم 
پرســپوليس چرا جريمه شــده است،
گفت :نه بمبي در ورزشگاه انداخته شد
و نه پالکار د و شــعار خاصي ديده شد.
با حضور هواداران تيم تراکتورســازي،
در ورزشگاه شاه د فضاي زيبايي بوديم.
سرمربي پرسپوليس همچنين با انتقا د از
تغيير برنامه نيمه نهايي جام حذفي بين
صنعت نفت و استقالل گفت :هيچکس
يدان د چرا اين بازي به تعويق افتاد.
نم 
وقتي يک بــازي به تعويق ميافتد ،به
ساير تيمهايي که در هفتههاي بع د هم
با آنها بازي دارند ،مرتبط ميشود .آيا از
مديرعامل و سرمربي تراکتورسازي در
اينباره سئوال شــد؟ االن حتي امکان
دار د يحيــي گل محمــدي در صورت
باخت به اســتقالل از ايــن تيم اخراج
شود .برانکو در ادامه انتقاداتش از برنامه
ريزي جام حذفي و ليگ برتر ،با طرح
اين سئوال که آيا خستگي باعث تعويق
ديدار اســتقالل و صنعت نفت شــده

پرونده بازي پرسپوليس با
تراکتورسازي همچنان باز است

دبيــر کل فدراســيون فوتبــال گفت:
پرونــده رســيدگي به تخلفــات بازي
پرســپوليس و تراکتورسازي همچنان
باز است .به گزارش فدراسيون فوتبال،
محمدرضا ســاکت درباره راي صادره
در خصوص اتفاقات بازي پرســپوليس
و تراکتورســازي تبريز از سوي کميته
انضباطي فدراســيون ،گفــت :پرونده
اتفاقات بازي پرسپوليس و تراکتورسازي
همچنان باز اســت .دبيرکل فدراسيون
فوتبال ايران تاکي د کرد :اين پرونده ابعاد
ديگري دار د که در کميته اخالق قابل
رسيدگي و اقدام است .کميته انضباطي
فدراســيون فوتبال ايران ،پرسپوليس را
به دليل تخلف تماشاگران خو د در بازي
با تراکتورســازي ،از داشتن تماشاگر در
يک بازي محروم کرد .همچنين هر دو
تيم پرســپوليس و تراکتورسازي نيز به
پرداخت  ۱۵ميليون تومان جريمه نقدي
محکوم شدند.
عضويت پوالدگر و خادم در ستاد
نظارت بر انتخابات کميته ملي المپيک

دو عضو ديگر ستا د نظارت بر انتخابات
کميته ملي المپيــک انتخاب و معرفي
شــدند .به گــزارش تســنيم ،محمد
پوالدگر و رســول خــادم بهعنوان دو
عضو ســتاد  5نفره نظارت بر انتخابات
کميته ملي المپيــک انتخاب و معرفي
شــدند .پس از انتخاب دبيرکل ،مدير
حراست و مشــاور حقوقي کميته ملي
المپيک بهعنوان اعضاي ســتاد  5نفره
نظارت بر انتخابات کميته ملي المپيک،
پوالدگر و خادم روساي فدراسيونهاي
تکوانــدو و کشــتي (دو عضــو هيئت
اجرايي) نيز بهعنوان اعضاي ديگر اين
ستاد انتخاب شدند.

چرا بازيکن استقالل محروم نشد؟

سرمربي پرسپوليس در ادامه انتقاداتش،
پاي بازيکن استقالل را هم وسط کشي د
و از محروم نشدن ســرور جباروف به
خاطر انجام خطا ،اظهار تعجب کر د وي
گفت :چرا سرور جباروف جريمه نشد.
گويا او فقط دو مهره از ســتون فقرات
بازيکن مقابلش را شکسته است .شايد

واکنش سازمان ليگ به صحبتهاي
برانکو :از شما اجازه نميگيريم

مســئول کميته مســابقات ليگ برتر
به صحبتهاي ســرمربي تيم فوتبال
پرســپوليس واکنش نشان دا د و گفت:
بــراي تعيين زمــان بازيهاي ليگ و
جام حذفــي از برانکو ايوانکوويچ اجازه
نميگيريم .سعي د فتاحي درباره اظهارات
برانکو ايوانکوويچ سرمربي پرسپوليس

ر د صحبتهاي «مولر» توسط فدراسيون فوتبال

تراکتور ،توفيق اجباري براي منتظري

ممبيني :قراردا د ما و آديداس نهايي شده است

چشم کيروش به ورزشگاه يادگار

جدايي مهدي طارمي
از پرسپوليس قطعي شد

هيات مديره باشگاه پرسپوليس با انتقال
مهدي طارميمهاجم اين تيم به باشگاه
الغرافه قطر موافقت کرد .اين انتقال در
قبال قراردادي  ۹۰۰هزار دالري صورت
ميگيرد .بــه گزارش مهر ،هيات مديره
باشــگاه پرســپوليس ظهر روز گذشته
تصميم نهايي خو د را مبني بر درخواست
باشــگاه الغرافه قطر براي جذب مهدي
طارميگرفت .اين باشــگاه در راستاي
درآمدزايي ،حاضر شده است طارميآقاي
گل فصل گذشــته ليگ برتر را به ليگ
ستارگان قطر منتقل کند .مديران باشگاه
پرسپوليس پاسخ مثبت خو د را به زودي
به همتايان خو د در باشــگاه الغرافه قطر
بطور کتبــي اعالم ميکنن د تا بالفاصله
پــس از دريافت وجه خــو د بابت اين
يدر الغرافه را
انتقال ،مجوز حضور طارم 
صادر کنند.

اســت؟ تاکي د کرد :مگر اين خستگي
شامل حال پرسپوليس نميش د که چپ
و راست برايش بازي ميگذاشتند؟ وي
درباره اينکه اســتقالل و صنعت نفت
خودشــان درخواســت تعويق مسابقه
را داده بودنــد ،تصريح کرد :چه ربطي
دار د که آنها درخواســت کرده باشند؟
اين مسائل در نتايج مسابقات ليگ تاثير
ميگذارد .با اين برنامه ريزي ،استقالل
يک روز بيشتر از تراکتورسازي استراحت
کرده است .برانکو ادامه داد :در صورتي
که تراکتورســازي با ايــن وضعيت به
استقالل بباز د و اگر يحيي گل محمدي
اخراج شو د چه کسي پاسخگو ميشود؟

اگر مصدوميت بيشتري ميزد ،جريمه
ميشــد! برانکو ادامه داد :سال گذشته
کمال کاميابي نيا ســه بــازي محروم
شد .ايگور پاناديچ (دستيار برانکو) هم
يداند،
به داليلي که هنوز هيچکس نم 
چهار جلســه محروم شد .رسانهها بايد
در خصوص اين مسائل بنويسند .وي
در پاســخ به اين ســئوال که به نظر
ميرس د در ســازمان ليگ عزميبراي
قهرمان نشدن پرسپوليس وجو د دارد،
يدانم .شاي د نگران بو دهان د که
گفت :نم 
چرا هوادار زيادي به ورزشــگاه آزادي
آمده اســت و تيم ما را تشويق کرده.
مــن واقعيتها را ميبينــم .برانکو در
ادامه صحبتهايــش از موافقت با طرح
کارلوس کي روش خبــر دا د و افزود:
افشين پيرواني (سرپرست پرسپوليس)
اعالم کر د نامهاي از فدراسيون فوتبال
به باشگاه رســيده است تا ملي پوشان
را بع د از هر بــازي در اختيار تيم ملي
بگذاريم .مــا به خاطر منافــع ملي با
اين درخواســت موافقيم تــا تيم ملي

بتوان د نتيجــه خوبي بگير د و به مرحله
دوم صعو د کند .ســرمربي پرسپوليس
درباره ديدار اين هفته تيمش برابر نفت
تهران با ســرمربيگري هومن افاضلي
خاطرنشــان کرد :افاضلي از دوستان
خوب من اســت و از تفکرات و فلسفه
کارم شــناخت خوبي دارد .ولي از اين
مسابقه ميترســم نه به خاطر افاضلي
بلکه مســابقهاي که خــو د را از پيش
برنده بدانيد ،بازي خطرناکي خواه د شد.
ممکن اســت بازيکنان ما تصور کنند
بازي راحتــي دارند .به هر حال نفت را
دست کم نميگيريم.

در خصوص تعويق زمان بازي استقالل
تهران و نفــت آبادان در جام حذفي به
مهر گفــت :به صراحت ميگويم براي
تعيين زمان بازيها منتظر نظر برانکو
ايوانکوويچ و افشــين پيرواني نيستم.
براي تک تک تغييراتــي که در زمان
برگزاري بازيها داشتيم دليل محکم
و قانع کنن دهاي داريم .وي افزود :لطفا
اگر قرار اســت انتقادي شــو د آگاهي
داشته باشــن د و دليل برخي تغييرات را
بدانن د و ســپس اظهار نظر کنند .من
منتظر نميمانم صحبتهاي برانکو يا
هر مربي ديگري را بشنوم و زمانبندي
بازيها را تعيين کنم .مســئول کميته
مســابقات ليگ برتر افزود :تغيير زمان
بازي اســتقالل و نفت آبادان با توجه
به درخواست هر دو باشگاه و همچنين
بــا توجه به اينکه تمام بازيها تا هفته
بيست و دوم ليگ برتر به خاطر شروع
رقابتهــاي پلي آف ليــگ قهرمانان
آسيا روزهاي پنجشنبه و جمعه برگزار
ميشود ،صورت گرفت .همانن د فصل
گذشــته که تغيير اينچنينــي ايجاد
کرديم ،قرار شــ د بازي بين استقالل و
نفت آبادان را نهم يا دهم بهمن برگزار
کنيم .مسئول کميته مسابقات سازمان
ليگ درباره اينکه مســئوالن باشگاه
پرسپوليس عنوان کر دهان د به خاطر نوع
ادبيات وي (چوب خط پرســپوليس پر
شده است) از فتاحي شکايت ميکنند،
گفت :من اين حرف را زدم چون کسي
هستم که حکم محروميت استقالل و
پرســپوليس را به اين باشگاهها اعالم
ميکنم .دفعه آخر که استقالل محروم
شــد ،گفتم که باتوجه به تع د د تخلفات
احتمال محروميت تماشاگرانشان وجود
دارد .در مور د پرســپوليس هم همين
موضوع را بيان کردم.

عضو هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال
اظهارات نماينده شرکت آديداس را
ر د کرد .به گزارش خبرنگار ورزشي
خبرگزاري تســنيم ،مولر ،يکي از
مسئوالن مستقيم شرکت آديداس
در ارتباط با بخش خاورميانه ،اعالم
کر د که قــراردا د اين شــرکت با
فدراسيون فوتبال ايران هنوز نهايي
نشده است .هدايت ممبيني در اين
رابطه به تسنيم گفت :ما اص ً
ال فردي
به نام «مولر» نميشناسيم .قرارداد
شرکت آديداس با فدراسيون فوتبال
ايران امضا شده و اين قراردا د االن
دست ماست .در حال حاضر که من

با شــما صحبت ميکنــم ،قرارداد
فدراسيون فوتبال با آديداس نهايي
شده اســت و ما هم اين قراردا د را
داريم .من هيچ شناختي از اين آقا
(مولر) ندارم و صحت صحبتهايش
را کامــ ً
ا ر د ميکنم .عضو هيئت
رئيسه فدراسيون فوتبال در واکنش
به اينکه مولر از فردي به نام فريد
چاســبي نام برده و اعالم کرده که
«در قراردا د البسه تيم ملي فوتبال
ايران ،سه طرف فدراسيون فوتبال
ايران ،آديداس دبي و شرکت او در
کشــور آلمان حضور دارند» ،يادآور
شد :من از اشخاص نامينميبرم،
يدانم شــرکتي کــه آقاي
اما نم 
«مولر» درباره آن حرف زده شرکت
چيســت .فقط ميگويم قــرارداد
فدراسيون فوتبال با آديداس موجود
است و ايشــان چه شرکتي دار د و
با چه داليلــي اين حرفها را زده،
يدانم.
نم 

محمدرضا اســاميبا ابــراز رضايت از تالش
بازيکنانــش در ليگ برتر بســکتبال گفت :ما
امکانات حداقلي را نيز نداريم اما بازيکنانم از جان و
دل مايه ميگذارند .سرمربي تيم بسکتبال نيروي
زميني در گفت و گو با ايســنا ،درباره مشکالت
اين تيم در طول فصل اظهار کرد :تربيت بدني
ارتش مشــکالت مالي زيــادي دار د و تيمهاي
ورزشــي آن تحت فشار قرار دارند .اعتبارات کم
شده ،برخي اماکن که کمک مالي ميکردن د به
دليل بدقولي پيمانکار تعطيل ش دهان د و مشکالت
بيشتر ش د ه اســت .ما از ابتداي فصل مشکالت
مالي زيادي داشتيم اما تالش کرديم تا با حمايت
مديريت مجموعه تربيت بدني نيروي زميني کار
را پيش ببريم اما خب مسکنها براي کوتاه مدت
هســتن د و در دراز مدت گريبانگير ميشون د که
اکنون ش دهاند .اسالميادامه داد :واقعا بازيکنان
از جان مايه ميگذارن د و تالش ميکنن د اما خب

ي را ميتوان
محروميت روزبه چشــم 
فرصتي دوباره براي پژمان منتظري
دانست تا بع د از مدتها دوري از ترکيب
اصلي استقالل ،بار ديگر تواناييهايش
را ثابت کنــد .به گزارش مهر ،پژمان
منتظري خيلي بدشانس بو د که بع د از
سالها حضور در تيم ملي بعنوان بازيکن
ثابت ،در ســال منتهي به جام جهاني
دچار آسيب ديدگي شدي د از ناحيه کتف
ش د و مدتها از ترکيب ثابت آبي پوشان دور مان د و البته بديهي
بو د که از غايبان بزرگ در اردوي تيم ملي هم باشد .منتظري
که به آخرين اردوي تيم ملي قبل از مصدوميتش هم دعوت
يدان د که حاال جايگاه چندان
نشده بود ،بهتر از هر کسي م 
مستحکمينز د کيروش ندار د و تنها يک بازگشت رويايي
ميتوان د متضمن حضور او در روســيه باشــد .در ماههايي
که منتظري به دليل آســيب ديدگي قادر به همراهي آبي
پوشان نبود ،زوجي متشکل از روزبه چشميو مجي د حسيني
در قلب دفاعي آبي پوشان شکل گرفت با عملکردي عالي
در سيســتم تدافعي .استقالل هفتههاســت با اين زوج در
قلب دفاع و همچنين به کارگيري بازيکناني مثل غفوري،
نورافکن يا زکيپور و حســين حسيني در درون دراوزه ،گل

مشکل آب و غذا در يک تيم ليگ برتري بسکتبال!

طبيعي اســت که تيم تحليل برو د و روز به روز
کار سختتر شود .ما پيشبيني روزهاي سخت
را داشتيم اما نه تا اين ح د که حداقلها را نداشته
يدانيم تيم
باشــيم و به زير حداقل برســيم .م 
نيروي زميني محدوديت دار د اما اکنون شرايط
واقعا سختتر از آنچه پيشبيني ميکرديم ش د ه
اســت .به هر حال حضور در ليگ برتر دشــوار
است و نياز است تا يکســري امکانات اوليه در
اختيار باشــ د اما ما در اين حداقلها نيز مشکل
داريم .او در پاســخ به اين ســوال که تيم تمام
يده د حتي سفر
سفرهايش را اتوبوسي انجام م 
به جنوب ايران را؟ بيان کرد :بله ما همه سفرها
را با اتوبوس ميرويم و همين کارمان را سختتر
کر د ه اســت .بازيکنان فرصتي براي استراحت و
تمرين ندارند .ما بازي ميکنيم و به سمت تهران
سفر ميکنيم و يک جلســه تمرين ميکنيم و
دوباره بازي داريم .سرمربي تيم نيروي زميني با

سرنوشت ناگوار براي جوانان استقالل
خريدهــاي پــر ســر و صداي
بازيکنان جوان به اســتقالل در
ابتداي فصل براي اين تيم کارساز
نبوده اســت .ب ه گزارشايســنا،
پيش از آغاز فصــل جاري ليگ
برتر آبيهاي پايتخت دســت به
خري د بازيکنان در رده ســني زير  ۲۳سال و ۲۱
ســال زدند .عليرضا منصوريان که در نيم فصل
دوم ليگ گذشــته با اتکا به جوانان توانسته بود
استقالل را از بحران فراري دهد ،اميدوار بو د اين
رون د را ادام ه ده د و به همين دليل بازيکنان زيادي
را در ر دههاي ســني زير  ۲۳سال جذب کرد .با
اين حال گذر زمان اين فرصت را به او ندا د تا از
اين بازيکنان استفاده کن د و بسياري از آنها يا به
تيم امي د استقالل منتقل يا از اين تيم جدا شدند.
اين روزها در تمرين استقالل تنها حسين حيدري

نخورده است .وينفر د شفر بههارموني
خوبي در ساختار دفاعي رسيده و يقينا
تنها محروميت ميتوانست باعث بر
هم خوردن ترکيب ثابت دفاعي اين
تيم به خصوص در قلب دفاعي شود.
حاال که چشــميبار ديگر سه اخطاره
شده تا ديدار حساس تيمش در تبريز
را از دســت بدهد ،اين توفيق اجباري
نصيب منتظري شده تا بتوان د در اين
بازي سخت اعتما د شفر و از آن مهمتر کيروش را جلب کند.
قطعا سرمربي تيم ملي ايران نگاه خاصي به ديدار استقالل و
تراکتورسازي دار د و عملکر د منتظري را به دقت رص د خواه د
کرد .مگر آن که شفر در آخرين لحظه تصميم ديگري گرفته
و به جاي منتظري از بازيکن ديگري در اين پست استفاده
کن د که اين اتفاق بسيار بعي د است .شفر در آخرين ديدار آبي
پوشان و بع د از ســه اخطاره شدن چشميبه در نيم ساعت
پايانــي بازي به منتظري فرصت بــازي دا د تا اين بازيکن
تاحدودي به شــرايط مسابقه بازگر دد .تيم فوتبال استقالل
در هفته هجدهم رقابتهاي ليگ برتر از ساعت  ۱۴:۳۰روز
جمعه  ۱۵دي در ورزشــگاه يادگار امام تبريز ميهمان تيم
فوتبال تراکتورسازي تبريز است.

اســت که در تمرينات استقالل
حاضر است و از آن جواناني است
ي مانده
که هنوز در ايــن تيم باق 
است و ساير بازيکنان مانن د فردين
نجفي ،شيخ السالمي ،علي نجفي
و  ...به دليل موار د مختلف از اين
تيم جدا شدند .هر چن د احتمال دار د محم د جواد
محمدي به اســتقالل برگر د د اما حتي بازگشت
يده د و
او تغييري در رون د جوانان اســتقالل نم 
تنها مهدي قائدي است که بين بازيکنان جوان
استقالل شانس بازي کردن دارد .به نظر ميرسد
کار استقالل با جوانان راه به جايي نبرده و البته اين
مساله چندان مختص آبيهاي پايتخت نيست و
در اکثر تيمهاي بزرگ ايران قابل مشاهده است،
چرا که رون د فوتبال ايران به ســمت اصطالحا
حاضريخوري رفته است.

بيان اين مطلب که شرايط کنوني از نظر رواني
يدهد ،گفت :اين
هم تيم را تحت فشــار قرار م 
وضعيت هم از نظر فني و بدني برايمان شرايط
دشواري را ايجا د ميکن د و هم انگيزه بازيکنان
يدهد .مشکالت زيادي روبه روي ما
را کاهش م 
قرار دار د و هرچقدر تالش کرديم که تحت تاثير
يدر پاسخ به اين سوال
قرار نگيريم نشد .اسالم 
که گفته شــده بازيکنان حتي از نظر غذا و آب
هم مشــکل دارند ،آيا اين موضوع صحت دارد؟
تصريح کرد :من به شــما گفتم که حداقلها را
نداريم و حتي پايينتر از امکانات اوليه هستيم.
ما حتي گاهي سرويسي که بازيکنان را از محل
تمرين به خوابگاه ببر د را نيز در اختيار نداريم .از
نظر آب و غذا نيز مشکل داريم .او در پايان گفت:
با همه اين مشــکالت بازيکنان واقعا از جان و
دل مايــه ميگذارند .بدون قراردا د مالي و با اين
همه مشکل تالش ميکنند .ما برابر دانشگاهآزاد

نيز عملکر د بســيار خوبي داشتيم اما به هر حال
زورمان به آنها نرســيد .مــن از همه بازيکنانم
تشکر ميکنم .واقعا اگر امسال هم ماندم و کار
کردم دليلش تعه د به همين بازيکنان بود .خيلي
از آنها به خاطر حضور من جذب مجموعه شدن د
و من براي اينکه به آنها تعه د داشتم ماندم و کار
را ادامه دادم.

جايگاه قوچان نژا د در تيم ملي متزلزل است
يک رســانه هلندي با بررسي
عملکــر د مهاجم ملــي پوش
کشــورمان در فصل جاري در
ترکيــب هيرنفين اعتقــا د دارد
وي جايگاهــش را در تيم ملي
از دســت خواه د داد .به گزارش
فارس ،بر اساس خبر يک رسانه هلندي رضا
قوچاننژا د مهاجم ملي پوش کشــورمان که
در فصل جاري در ترکيــب هيرنفين جايگاه
ثابتي نداشــته اســت و در ترکيــب تيم ملي
ايران جايگاهش متزلزل اســت .در ادامه اين
مطلب آمده اســت که به دليل نمايش ضعيف
قوچاننژا د در ترکيب هيرنفين و خارج شدن
وي از فــرم اي دهال بر خالف فصل گذشــته
باعث خواه د ش د که احتماال وي از جانب کي
روش به همراه تيم ملي در جام جهاني روسيه

حضور نداشته باشد .البته نمايش
درخشان هنک ورمان در ترکيب
هيرنفين باعث شده قوچان نژا د
نقش کم رنگي در تيمش داشته
باشــد.وي که گل حياتي مقابل
کرهجنوبــي در مقدماتــي جام
جهاني  2014را به ثمرر سانده در تيم ملي هم
رقباي سرسختي دار د که در ليگهاي اروپايي
درخشــان بازي ميکنند .کاوه رضايي ،کريم
انصاريفرد ،ســردار آزمــون و حتي طارمياز
جمله بازيکناني هســتن د که مــور د توجه کي
روش هســتن د و با نمايش کنوني قوچان نژا د
کار حضــورش در ترکيب تيم ملي ســختتر
ميشــو د مگر اينکه در ادامه فصل وي دوباره
به فرم اي دهال بازگر د د و جايگاه ثابت خو د را در
هيرنفين پيدا کند.
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اخبار
جلسه هيئت رئيسه فدراسيون گلف
برگزار شد

سومين جلسه هيئت رئيسه فدراسيون گلف
در ســال جاري با حضور معاون تشريفات
دفتر رئيسجمهور و رئيس فدراسيون گلف
برگزار شــد .به گزارش سايت فدراسيون
گلف ،سومين جلسه هيئت رئيسه فدراسيون
گلف در ســال جاري سه شنبه  12دي ماه
با حضور بهمن حسين پور معاون تشريفات
دفتر رئيس جمهور و کيکاووس ســعيدي
رئيس فدراسيون گلف و ساير اعضا ،برگزار
شــد .در اين جلســه که در دفتر معاونت
مراسم و تشريفات نها د رياست جمهوري
برگزار شــ د عملکر د ســه ماهه سوم سال
جاري از ســوي اعضا مور د بررســي قرار
گرفت .همچنين اعزام دو نفر از ملي پوشان
گلف به بازيهاي آسيايي  2018اندونزي و
برگزاري مسابقات قهرماني جام حسين پور
در استان خوزستان پيش از پايان سال مورد
تصويب اعضا قرار گرفت.
مراسم توديع و معارفه رئيس
فدراسيون واليبال برگزار شد

مراسم توديع محمدرضا داورزني و معارفه
احم د ضيايي رئيس فدراســيون واليبال با
حضور مديرکل دفتر مشترک فدراسيونهاي
ورزشي وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
به گزارش سايت فدراسيون واليبال ،مجمع
انتخاباتي فدراسيون واليبال روز پنج شنبه
هفتم ديمــاه در آکادميملــي المپيک و
پارالمپيــک برگزار شــ د و احم د ضيايي با
اکثريت آرا ( 43از  44راي) به عنوان رئيس
فدراسيون واليبال انتخاب شد .مراسم توديع
محمدرضا داورزني و معارفه احم د ضيايي
رئيس فدراسيون واليبال سه شنبه  12دي
ماه با حضور ســي د محم د شروين اسبقيان
مديرکل دفتر مشــترک فدراســيونهاي
ورزشــي وزارت ورزش و جوانان و محمود
افشاردوســت دبيرکل فدراســيون واليبال
برگزار شد.
وزير ورزش حکم رئيس فدراسيون
تکواندو را صادر کرد

وزير ورزش و جوانان حکم رياســت سي د
محم د پوالدگر براي فدراسيون تکواندو را
صادر کرد.
به گزارش پايگاه خبــري وزارت ورزش و
جوانان ؛در حکم دکتر ســلطاني فر براي
رييس فدراسيون تکواندو آمده است؛ جناب
آقاي ســي د محم د پوالدگر به استنا د بن د 4
ماده  7اساســنامه فدراسيونهاي ورزشي
آماتــوري جمهوري اســاميايران و راي
مجمع عموميمــورخ دوم دي ماه 1396
فدراسيون تکواندو و در جهت اجراي ماده
 10اساسنامه ،به موجب اين حکم به مدت
چهار ســال به عنوان« رييس فدراسيون
تکواندو » منصــوب ميگرديد.انتظار دارم
بــا بهرهگيــري از نظرات کارشناســان و
متخصصان نســبت به اجــراي امور ذيل
اهتمام جدي معمول داريد.
علي حسيني:
به زودي به وزنه برداري بر ميگردم

نايب قهرمان وزنه برداري جهان گفت :پارگي
مينيسک چيز خاصي نيست و به زودي به
وزنهبرداري بر ميگردم .سعي د علي حسيني
در گفتگو با ايسنا درباره عمل جراحي خود
و بازگشت مج د د به تمرينات وزنه برداري
بيان کرد :پارگي درجه ســه مينيسک بود
که نياز به عمل جراحي داشــت و وقتي با
پزشکان مشــورت کردم گفتن د االن بهتر
است عمل کنم تا نزديک مسابقات ديگر
اذيت نشــوم .او ادامه داد :از آنجا که مدت
زمان خوبي براي ريکاوري دارم تصميم بر
اين ش د که عمل جراحي کنم .علي حسيني
در مــور د آغاز مج د د تمريناتش گفت :چيز
مهمينيست و آن قسمت که پارگي داشت
را برداشتند .دکتر رازي گفت 3 ،تا  6هفته
باي د اســتراحت کنم .البته استراحت مطلق
نيست و بر روي عضالت باال تنه کار خواهم
کرد .او افزود :پارگي ميسنيک چيز خاصي
نيســت و ميتوان راحت برگشت .با توجه
به اينکه تمرينــات باالتنه را انجام خواهم
دا د مشکلي نيســت و ان شاءاهلل به زودي
بر ميگردم .حتما با کادرفني جدي د برنامه
خوبي ميچينيم تا در بازيهاي آسيايي و
قهرماني جهان خوب ظاهر شوم.
وزنه بردار فوق ســنگين ايــران در مورد
تغيير کادرفني تيم ملي بزرگساالن گفت:
تصميماتي بو د که فدراسيون گرفته و من
هم تابع آن هستم .به آقاي برخواه تبريک
ميگويم .ان شــاءاهلل دوره موفقيت آميزي
هم با او داشته باشيم و بتوانيم براي ايران
افتخار آفرين باشيم.

