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 ۱۱بازی سخت در انتظار تیم ملی است
سـرمربی تیـم ملـی والیبـال در آغـاز تمرینات ایـن تیم در جمـع بازیکنان گفـت :باید
در مـدت کوتاهـی  ۱۱بـازی سـنگین را در جام جهانـی برگزار ...
رئیس هیئت والیبال مازندران:

مازندران ،میزبان مسابقات
والیبال بانوان امیدهای
کشور می شود
رئيــس هيئــت واليبــال مازنــدران از برگــزاری
مســابقات واليبــال بانــوان كشــور در رده ســنی اميــد
در اســتان خبــر داد
ســيد ميــاد تقــوی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا
بيــان اينكــه مســابقات واليبــال بانــوان اميدهــای
كشــور بــه مــدت شــش روز در مازنــدران برگــزار
مــی شــود ،بيــان داشــت :ايــن مســابقات در قالــب
دســته يــك بانــوان اميــد گــروه بنــدی شــده اســت
كــه در ايــن گــروه تيــم هــای اصفهــان ،تهــران،
كرمــان ،خراســان رضــوی ،آذربايجــان شــرقی،
آذربايجــان غربــی ،فــارس و مازنــدران حضــور دارنــد
وی افــزود :از ســوی فدراســیون والیبــال میزبانــی
مســابقات قهرمانــی اميدهــای بانــوان كشــور را بــه
مازنــدران داده انــد و مــا هــم در ابتــدا شهرســتان
بابلســر را بــه فدراســیون معرفــی کردیــم ولــی بــه
علــت آمــاده نبــودن محــل اقامــت تيمهــا در بابلســر
تصميــم گرفتيــم تــا ایــن مســابقات را در شهرســتان
ســاری برگــزار كنيــم.
رئیــس هيئــت واليبــال اســتان مازنــدران بيــان
كرد:تيــم واليبــال بانــوان اميــد مازنــدران پــس از
چنديــن جلســه بــه تركيــب نهايــی خــود دســت پیــدا
کــرده و تمرينــات آمــاده ســازی خــود را از هفتــه
گذشــته آغــاز كــرده اســت.
تقــوی بــا اشــاره بــه مســابقات بانــوان قهرمانــی
کشــور در رده ســنی جوانــان ،اذعــان داشــت :احتمــاال
ایــن مســابقات در اســتان مازنــدران نیــز برگــزار
مــی شــود کــه شــهر هــای آمــل و ســاری گزینــه هــای
فدراســیون بــرای میزبانی هســتند.

حدادی ،سهمیه مسابقات جهانی
دوومیدانی را کسب کرد
نماینــده دوومیدانــی
کشــورمان موفــق
بــه کســب ســهمیه
ورودی مســابقات
جهانــی پکــن شــد.
گــزارش
بــه
خبرگــزاری تســنیم
و بــه نقــل از ســایت
فدراســیون دوومیدانــی ،احســان حــدادی پرتابگــر
دیســک کشــورمان در مســابقات قهرمانــی کشــور
لوگزامبــورگ بــا پرتــاب  65.22متــر موفــق شــد
ورودی مســابقات جهانــی پکــن را کســب کنــد و
عنــوان نخســت را بــه خــود اختصــاص بدهــد.
وی هماکنــون در کشــور آلمــان بــه تمرینــات خــود
ادامــه میدهــد و امیــدوار اســت بــا رســیدن بــه
شــرایط ایــدهآل ورودی المپیــک ریــو را نیــز کســب
کند.پیــش از ایــن محمدجعفــر مــرادی دونــده ماراتــن
ایــران نیــز موفــق بــه کســب ورودی مســابقات
جهانــی شــده بــود.
مســابقات جهانــی  2015پکــن از  31مــرداد تــا
هشــتم شــهریور در ورزشــگاه آشــیانه پرنــده برگــزار
میشــود.
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«سروش رفیعی» بدون هماهنگی به تیم فوتبال تراکتور رفته است
سـرمربی تیـم فوتبال فجر شـهید سپاسـی شـیراز گفت :سـروش رفیعـی بازیکن فجر
شـهید سپاسـی شـیراز بدون هماهنگی به تیم تراکتورسـازی ...

آنهایی که فصل پانزدهم را در کمین آغاز میکنند
پشت نیمکت ماندهها

لیــگ برتــر فوتبــال درحالــی هفتــه آینــده آغــاز
میشــود کــه مربیــان سرشناســی ایــن فصــل پشــت
خــط ماندهانــد .البتــه بســیاری از آنهــا در کمیــن
نیمکتهــای شــانزده تیــم هســتند تــا بــه محــض
اخــراج ســرمربی جایــش را بگیرنــد!
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،دوره بعــدی مســابقات
لیــگ برتــر فوتبــال ایــران بــا  ۱۶تیــم از روز پنجشــنبه
هفتــه آینــده آغــاز میشــود و تیمهــا بــا مربیــان
جدیــد یــا مربیــان ســابق خــود رقابــت بــرای رســیدن
بــه عنــوان قهرمانــی ،کســب ســهمیه آســیایی و یــا
فــرار از منطقــه ســقوط بــه لیــگ دســته اول را آغــاز
میکننــد.
حضــور همزمــان مربیانــی چــون علــی دایــی ،برانکــو
ایوانکوویــچ ،حســین فرکــی ،امیــر قلعــه نویــی ،پرویــز
مظلومــی ،تونــی اولیویــرا ،علیرضــا منصوریــان و
دراگان اســکوچیچ قطعــا جذابیــت تقابــل تیمهــای
مختلــف بــا همدیگــر را چنــد برابــر میکنــد .البتــه
قلعــه نویــی هنــوز ســر تمریــن ملــوان حضــور نیافتــه
و شــایعاتی مبنــی بــر احتمــال همــکاری نکردنــش بــا
ایــن تیــم بــه گــوش میرســد.
امــا در ایــن میــان هســتند مربیــان مطرحــی کــه ایــن
لیــگ را بــدون تیــم و از پشــت صفحــه تلویزیــون
دنبــال خواهنــد کــرد تــا شــاید شــانس بــه آنهــا رو
کنــد و در میانههــای فصــل بتواننــد جــای دیگــر
مربیانــی کــه در نتیجــه گیــری موفــق نبودهانــد
بگیرنــد؛ اتفاقــی کــه طبــق تجربــه ســالهای گذشــته از
هفتههــای هفتــم یــا هشــتم شــروع میشــود.
منصــور ابراهی ـمزاده ،صمــد مرفــاوی ،محمــد مایلــی
کهــن ،حمیــد اســتیلی ،حمیــد درخشــان ،فیــروز
کریمــی ،محمــود یــاوری ،غالمحســین پیروانــی ،اکبــر
میثاقیــان و حتــی مجتبــی تقــوی مربیانــی هســتند

کــه ســابقه کار در لیــگ برتــر را دارنــد ولــی ایــن
فصــل تیمــی خواهــان آنهــا نبــود و یــا مذاکراتشــان
بــا باشــگاهها بــی نتیجــه مانــد.
مرفــاوی فصــل گذشــته کارش را در تیــم صبــا شــروع
کــرد ولــی بعــد از مدتــی بــه تیــم پیــکان رفــت و از
لحــاظ امتیــازی ،پیــکان را بــه لیــگ دســته اول بــرد.

منصــور ابراهی ـمزاده کــه کارش را بــا پیــکان شــروع
کــرده بــود ،در میانــه راه از کارش برکنــار شــد و
تــا االن نتوانســته تیمــی بــرای خــودش پیــدا کنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه ابراهیــم زاده تــا همیــن
دو ســال پیــش جــزو مربیانــی بــود کــه پیشــنهادات
زیــادی بــرای کار داشــت.محمد مایلــی کهــن بعــد از
برکنــاری از تیــم صبــا و همچنیــن تیــم فوتبــال امیــد
ایــران ،امســال نتوانســته هدایــت تیمــی را بــه دســت
بگیــرد .حمیــد درخشــان هــم کــه فصــل عجیبــی را
در پرســپولیس ســپری کــرده بــود ،بــه پیشــنهاد یــک

تیــم آبــی پاســخ منفــی داد تــا ایــن لیــگ هــم بــرای
او بــدون تیــم شــروع شــود.البته هنــوز تکلیــف یــک
تیــم ســقوط کننــده مشــخص نیســت و لیــگ بــا
 ۱۷تیــم قرعــه کشــی شــده اســت .از بیــن پیــکان کــه
هدایتــش دســت علیرضــا مرزبــان اســت و راه آهــن
کــه فصــل قبــل را بــا ســرمربیگری فرهــاد کاظمــی
بــه پایــان رســاند ،یــک تیــم بــه لیــگ دســته اول
ســقوط میکنــد تــا تکلیــف یــک مربــی دیگــر بــرای
کار نکــردن در لیــگ برتــر مشــخص شــود!
اســامی ســرمربیان تیمهــای لیــگ برتــری بــه ایــن
شــرح اســت:
 -1استقالل تهران  -پرویز مظلومی
 -2استقالل اهواز  -سیاوش بختیاریزاده
 -3استقالل خوزستان  -عبداهلل ویسی
 -4پدیده مشهد  -محمدرضا مهاجری
 -5پرسپولیس  -برانکو ایوانکوویچ
 -6تراکتورسازی  -تونی اولویرا
 -7ذوب آهن  -یحیی گل محمدی
 -8سایپا  -مجید جاللی
 -9سپاهان  -حسین فرکی
 -10سیاه جامگان  -رسول خطیبی
 -11صبای قم  -علی دایی
 -12فوالد خوزستان  -دراگان اسکوچیچ
 -13گسترش فوالد  -فراز کمالوند
 -14ملــوان انزلــی  -امیــر قلعــه نویــی  -هنــوز نهایــی
نشــده است
 15نفت تهران  -علیرضا منصوریان
 -16پیــکان  -علیرضــا مرزبــان  -مانــدن در لیــگ بــه
رای اســتیناف بســتگی دارد
 -17راه آهــن فرهــاد کاظمــی -مانــدن در لیــگ بــه
رای اســتیناف بســتگی دارد

رویارویی بازیکنان پیشین تیم ملی فوتبال ایران با ستارگان دنیا
بازیکنان پیشــین تیم ملی فوتبال ایران
در قالــب تیم هنرمندان بــه مصاف تیم
ستارگان دنیا خواهند رفت.
به گــزارش خبرنــگار مهــر ،به همت
باشگاه هنرمندان ایران قرار است دیدار
خیرخواهانــه ای برای حمایت از بیماران
ام.اس میــان تیم هنرمنــدان ایران و
ســتارگان جهان برگزار شــود .در این
دیــدار نفراتی چون ابراهیــم میرزاپور،
مجید نامجو مطلق ،جواد نکونام ،علیرضا
واحدی نیکبخت ،علیرضــا منصوریان،
خــداداد عزیــزی ،علی دایــی ،مهدی

مهدوی کیا ،محسن تنابنده ،رضا عطاران
و ...حضور دارند.
همچنیــن حضــور فیگــو ،روبرتــو
کارلوس،ادگارد داویدس ،فابیو کاناوارو،
فرناندو هیرو ،میشل سالگادو،مک منمن،
پاتریک کالیــورت ،موریینتــز و  ...در
تیم منتخب ستارگان جهان قطعی شده
است .این بازی قرار است  ۶شهریور ماه
در ورزشگاه آزادی برگزار شود.
همچنین علیرضــا منصوریان به عنوان
سفیر حمایت از بیماران ام اس انتخاب
شد.

مازندران ،میزبان مسابقات والیبال بانوان امیدهای کشور می شود
رئيـس هيئـت واليبـال مازندران از برگـزاری مسـابقات واليبال بانوان كشـور در رده
سـنی اميد در اسـتان خبـر داد ...

ورزش امروز

سعید عزتاللهی که برای مذاکره با مسئوالن باشگاه روستوف راهی روسیه شده بود ،پس از پشت سر گذاشتن
تستهای پزشکی و مذاکرات نهایی با قراردادی  4ساله به این تیم پیوست.
هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان ،فصل گذشته در باشگاه اتلتیکومادرید اسپانیا حضور داشت و برای تیم جوانان و
تیم بزرگساالن  Cاین باشگاه بازی کرد.
روستوفیها عالوه بر جذب عزتاللهی به دنبال دریافت رضایتنامه سردار آزمون نیز هستند تا در رقابتهای
فصل آینده دو بازیکن تیم ملی ایران را در اختیار داشته باشند.

فرنگیکاران ،پنجشنبه به لهستان میروند
حضور سوریان در لیست پرواز
تیم منتخب کشتی فرنگی برای حضور در جام پیت السینسکی بامداد پنجشنبه عازم لهستان میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر ،رقابتهای بین المللی کشــتی فرنگی جام پیت السینســکی لهستان روزهای  ۳و
 ۴مردادماه در شهر ورشو برگزار می شود.
بر این اساس اسامی تیم منتخب اعزامی به
این مسابقات به شرح زیر است:
 ۵۹کیلوگــرم :حمید ســوریان -محســن
حاجی پور -عبدالمحمد پاپی
 ۶۶کیلوگــرم :مهدی زیدونــد -محمدعلی
گرایی
 ۹۸کیلوگرم :قاسم رضایی -مهدی علیاری
 ۱۳۰کیلوگرم :بشــیر باباجان زاده -مهدی
نوری -شهاب قوره جیلی
سرمربی :احد پازاج
مربی :حمید باوفا
مدیر فنــی تیم های ملی کشــتی فرنگی:
حسن بابک

جواد نکونام در نشست خبری:

آن سو

وین رونی برای اورتون به میدان می رود

مهاجم تیم فوتبال منچستریونایتد برای بازی خداحافظی هم تیمی پیشین خود در اورتون با پیراهن این تیم به
میدان خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری مهر ،تیم فوتبال اورتون در تاریخ دوم اوت در
دیداری تشریفاتی به مناسبت خداحافظی دانکن فرگوسن با ویارئال
دیدار خواهد کرد و وین رونی قصد دارد به پاس احترام به همبازی
پیشین خود با پیراهن اورتون به میدان برود.
رونی در دهه گذشــته و پیش از اینکه در ســال  ۲۰۰۴گودیسون
پارک را به قصد اولدترافورد ترک کند با فرگوسن همبازی بود.
رونی در خصوص فرگوســن به سایت باشگاه اورتون گفت :دانکن
قهرمــان من بود .او به من به عنوان یک بازیکن جوان برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی تیم روحیه می داد و
کمکم می کرد .نمی توانم به راهی بهتر از این برای قدردانی از او فکر کنم.

کاسیاس یکی از اسپانسرهای اصلیاش را از دست میدهد

دروازهبان باســابقه تیم ملی اسپانیا با جداییاش از رئال مادرید یکی از اصلیترین اسپانسرهای خود را از دست
میدهد .به گزارش خبرگزاری تسنیم ،روزنامه «رکورد» پرتغال اعالم کرد ،ایکر کاسیاس ،دروازهبان پیشین رئال
مادرید که به تازگی با قراردادی دو ساله به پورتو پیوسته است،
یکی از اصلیترین اسپانســرهای خود را از دســت خواهد داد.
مدیران ارشــد بانک « »BBVAکه اسپانسر اصلی مسابقات
اللیگای اسپانیاســت ،در گفتوگو با این روزنامه خبر دادند که
این بانک تصمیم به فســخ قرارداد اسپانسری خود با دروازهبان
تیم ملی اسپانیا دارد.
براساس گزارشهای منتشرشــده در رسانههای اسپانیایی ،اگر
ایکر کاسیاس به تیمهایی همچون ریور پالته و یا بوکاجونیورز
میپیوست داستان متفاوت بود و اسپانسرش را از دست نمیداد،
چون بانک « »BBVAاسپانسر این تیمهاست.گفته میشود
شــاید برخی اسپانسرهای دیگر کاسیاس هم از این بانک الگوبرداری کرده و قرارداد خود را با دروازهبان پیشین
رئال مادرید فســخ کنند .استیوا کالزادا ،مدیرعامل مؤسسه «پرایم تایم اسپورت» در این زمینه تأکید کرده است
شاید اسپانسر بعدی که با کاسیاس قطع همکاری کند« ،آدیداس» باشد.
کاسیاس  34ساله در طول  16سالی که در تیم اصلی رئال مادرید بود ،پنج بار فاتح اللیگا شد و سه قهرمانی در
لیگ قهرمانان اروپا ،دو قهرمانی در جام حذفی اســپانیا ،چهار عنوان سوپرجام اسپانیا ،دو عنوان سوپرجام اروپا،
یک قهرمانی در جام باشگاههای جهان و یک جام بینقارهای کسب کرد.

رئیس باشگاه یوونتوس:

ویدال میخواهد به بایرن مونیخ برود

رئیس باشگاه یوونتوس خبر داد آرتورو ویدال قصد پیوستن به تیم فوتبال بایرن مونیخ را دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،جوزپه ماروتا رئیس باشــگاه یوونتوس از ابراز عالقه آرتورو ویدال برای ملحق شدن
به تیم بایرن مونیخ خبر داد .این در حالی اســت که پیشتر کارلوس تــوس ،آندره پیرلو و آنجلو اوگبونا از تیم
یوونتوس جدا شــدهاند.به گزارش اسکای اسپورتس ،ماروتا در نشســت خبری خود عنوان کرد :همیشه عنوان
کردهایم که بازیکنان ما فروشــی نیستند مگر اینکه خودشان بخواهند .کارلوس توس خودش تصمیم گرفت به
آرژانتین برگردد .پیرلو نیز با بررســی شرایط خواست یک تجربه جدید را دنبال کند .آگبونا هم به دنبال فرصت
بیشــتری برای بازی میگشت.وی در خصوص جدایی ویدال از این تیم گفت :من با او صحبت کردم .ماروتا تا
سال  ۲۰۱۷با یوونتوس قرارداد داشت .آنها به او قراردادی  ۵ساله پیشنهاد دادند و این برای خودش مهم است.
ما باشگاهی فروشنده نیستیم و همیشه به دنبال افزایش پیشرفت هستیم.

درک متقابلی با جاللی داریم

به کیروش گفتم میخواهم بازی کنم

کاپیتــان پیشــین تیــم ملــی فوتبــال ایــران و
بازیکــن جدیــد تیــم ســایپا گفــت :بنــده و آقــای
جاللــی درک متقابلــی از همــکاری
بــا یکدیگــر داریــم.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر،
جــواد نکونــام در نشســت خبــری
کــه دیــروز ســه شــنبه در محــل
باشــگاه ســایپا برگــزار شــد
در جمــع خبرنــگاران گفــت:
ســالی کــه آقــای جاللــی در
تیــم تراکتورســازی بــود هــم بــا
یکدیگــر گفتگوهایــی داشــتیم تــا
بــه تراکتورســازی بــروم.
کاپیتــان پیشــین تیــم ملــی فوتبــال
ایــران بــا تاکیــد بــر ارتبــاط
نزدیکــش بــا جاللــی خاطرنشــان کــرد :مــا
درک متقابلــی از تفکــرات هــم داریــم و در تمــام
ایــن ســالها نیــز بــا او مشــورت مــی کــردم کــه
همیشــه برایــم خــوب بــوده اســت.
جــواد نکونــام دربــاره دســتیاری کــی روش در
تیــم ملــی فوتبــال ایــران نیــز گفــت :مــن بــا
کــی روش حــرف زدم و گفتــم مــی خواهــم

بــازی کنــم امــا نگفتــم چنــد ســال بــازی
مــی کنــم .ایشــان همیشــه بــه مــن لطــف

داشــته ولــی قصــد دارم بــازی کنــم کــه بــا ایــن
حســاب شــرایط دســتیاری فــرق مــی کنــد.
وی در خصــوص جوانگرایــی در تیــم ملــی
گفــت :بایــد تکلیــف را مشــخص کنیــم کــه
چــه چیــزی مــی خواهیــم .از ســال ۲۰۰۷
رونــد خوبــی داشــته ایــم ولــی بعــد از بــازی بــا
ازبکســتان و تســاوی بــا ترکمنســتان انتقادهــا

کواچ خطاب به ملیپوشان والیبال؛

 ۱۱بازی سخت در انتظار تیم ملی است
ســرمربی تیم ملی والیبال در آغاز تمرینات این
تیم در جمع بازیکنان گفت :باید در مدت کوتاهی
 ۱۱بازی سنگین را در جام جهانی برگزار کنیم
بنابرایــن نیاز به این داریم جدیتر از گذشــته
تمرین کنیم.
به گزارش خبرگزاری مهــر ،تمرینات تیم ملی
والیبال از دیروز سهشــنبه با حضور  ۱۳بازیکن
در باشــگاه فرهنگی ورزشی ســایپا آغاز شد.
سرمربی تیم ملی والیبال قبل از شروع تمرینات
در جمع ملیپوشــان گفت :گذشته را فراموش
کنید چون مســیر بسیار دشواری پیش رو دارید
و  ۱۱مسابقه ســخت در جام جهانی والیبال در
انتظار شماست.
اســلوبودان کواچ با بیان اینکه حرکت تیم ملی
والیبــال رو به جلو اســت ،تصریح کرد :در جام
جهانی والیبال در مدت کوتاهی باید  ۱۱مسابقه

ســنگین برگزار کنیم ،بنابر ایــن میطلبد که با
آمادگی کامل در این رقابتها شرکت کنید.
وی در ادامه گفت :برای حضور شایسته در جام
جهانی بایــد از نظر روحی
و روانــی در آمادگی کامل
باشــیم و به همیــن دلیل
باید تمرینات را جدیتر از
گذشته پیگیری کنیم .هدف
کسب ســهیمه بازیهای
المپیک است و جام جهانی
نخســتین رویدادی است
که میتوانیــم به هدفمان
برسیم و باید با تمام توان
به میدان برویم.
ملیپوشــان والیبال ایران
تمرینات آمادهســازی خود
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شــروع شــد .در هــر حــال بایــد مشــخص کنیــم
کــه از ســرمربی تیــم ملــی چــه مــی خواهیــم.
بایــد بــه جوانهــا فرصــت داد.
نکونــام در بخــش دیگــری از
حرفهایــش دربــاره شــرایط خــود
بــا اوساســونا گفــت :مــن قبــا
بــا آقــای رضایــی صحبــت کــرده
بــودم امــا چیــزی مکتــوب نشــده
بــود .مــن بــا اوساســونا قــرارداد
ســه ســاله داشــتم و عجلــه نکــردم
کــه مشــکلی ایجــاد نشــود .حــاال
هــم در خدمــت ســایپا هســتم.
وی در ایــن بــاره ادامــه داد :ســال
گذشــته نیــز مــی خواســتم بــه
ســایپا بیایــم کــه وقتــی شــرایط
اوساســونا را مطــرح کــردم خــود آقــای جاللــی
بــه مــن گفــت بخاطــر آینــده ام بــه اوساســونا
بــروم .خــدا را شــکر همــه مشــورت هــا
و همــکاری مــا رو بــه جلــو بــوده اســت و
امیــدوارم امســال هــم نتایــج خوبــی را کســب
کنیــم .ســایپا از نظــر همــه فوتبالیســت هــای
ایرانــی یــک تیــم قابــل احتــرام اســت.
را برای حضور شایسته در جام واگنر لهستان و
جام جهانی ژاپن از دیروز (سه شنبه) در باشگاه
ســایپا آغاز کردند .نخستین تمرین تیم ملی به
بدنســازی و کار با وزنه اختصاص داشــت که
دو ساعت به طول انجامید.
مســابقات والیبال جام واگنر روزهای  ۲۲تا ۲۴
آگوســت ( ۳۱مرداد تا دوم شهریورماه  )۹۴به
میزبانی لهستان پیگیری خواهد شد.

نونهال فارسی ،قهرمان مسابقات
کشتی آزاد کشور شد
ابوالفضــل حاجیونــدی
نونهال با اســتعداد فارسی
قهرمان مســابقات کشتی
آزاد کشــور شد.به گزارش
روابــط عمومــی ورزش و
جوانــان فــارس ،در وزن
 66کیلوگرم کشــتی آزاد
مسابقات قهرمانی کشــور ابوالفضل حاجیوندی از استان
فارس قهرمان شد ،امیر حسین تمنالو از استان مازندران
عنوان دوم را کسب کرد.مســابقات کشتی آزاد و فرنگی
خردســاالن قهرمانی کشــور از صبح دوشــنبه در خانه
کشتی شهید چاغروند شهرســتان خرم آباد آغاز شده و
به مدت شــش روز ادامه خواهد داشت که در دو روز اول
کشتی گیران خرد سال به مصاف هم رفتند .

حضور دوندگان فارس در
مسابقات قزاقستان
احمد فــرود و الناز کمپانی دونــدگان توانمند فارس به
همراه تیم ملی دوومیدانی در مســابقات بین المللی جام
کازانف قزاقستان حضور دارند..به گزارش روابط عمومی
ورزش و جوانان فارس ،تیم ملــی ایران با ترکیب رضا
قاسمی ،حســین تفتیان ،سجاد هاشمی آهنگری ،مهدی
زمانی ،کیوان قنبرزاده ،محمد رضا وظیفه دوســت ،وحید
صدیق ،احمد فرود ،لیال رجبی و الناز کمپانی دیروز عازم
آلماتی شد.مســابقات بین المللی جام کازانف قزاقستان
سوم و چهارم مرداد ماه برگزار می شود.

سرمربی فجر سپاسی:

«سروش رفیعی» بدون هماهنگی
به تیم فوتبال  تراکتور رفته است
ســرمربی تیم فوتبال فجر شــهید سپاسی شیراز گفت:
ســروش رفیعی بازیکن فجر شهید سپاسی شیراز بدون
هماهنگی به تیم تراکتورسازی تبریز رفته است.
علیاصغر کالنتری در گفتگو با خبرنگار مهر ،بابیان اینکه
متأســفانه تیم فجر سپاسی شیراز در جایگاه سوم جذب
فوتبالیســت ســرباز قرارگرفته افزود :تیم فجر سپاسی
بهطور کامل به سپاه پاسداران انقالب اسالمی تعلق دارد
اما متأسفانه رتبه سوم جذب سرباز را در اختیار دارد.
وی ادامه داد :در حال حاضر تراکتورسازی بهعنوان اولین
تیم برای جذب سرباز معرفیشــده ،پس از آن ملوان و
سپس فجر شهید سپاسی شیراز که البته تا سال گذشته
تیم نیروی زمینی جایگاه سوم را داشت.
سرمربی تیم فوتبال فجر شــهید سپاسی شیراز تصریح
کرد :متأسفانه امروز درحالیکه بازیکن ما کد فجر شهید
سپاسی را دارد به تیم تراکتورسازی ملحق شده است.
کالنتری تأکید کرد :سروش رفیعی بازیکن تیم فجر شهید
سپاســی با کد این تیم به تیم تراکتورسازی تبریز ملحق
شده که جای تعجب فراوان دارد.
وی یادآور شــد :در حال حاضر طبق قانون بازیکنانی که
سال گذشــته کارت پایان خدمت آنها نیز باطلشده بود
نمیتوانند طی چهار ماه بازی کنند که اگر این دستورالعمل
برداشته شود شاید بتوانیم از آنها استفاده کنیم.

