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از گودرزی ضربه خوردم اما تبر به دست نیستم
سرمربی تراکتورسازی با انتقاد از کسانی که پس از استعفای محمود گودرزی به انتقاد از
او میپردازند گفت :من از گودرزی ضربه خوردم اما مانند خیلیها ...

رئیس جمهوری قانون انتزاع
کمیته ملی پارالمپیک از
کمیته ملی المپیک را ابالغ کرد

دکتـر حسـن روحانی ،رئیـس جمهـوری ،قانـون انتزاع
کمیتـه ملـی پارالمپیـک از کمیتـه ملی المپیـک جمهوری
اسلامی ایـران را بـرای اجرا ابلاغ کرد.
بـه گزارش گـروه ورزشـی خبرگـزاری برنا و بـه نقل از
پایـگاه اطالع رسـانی دولـت ،این قانون در جلسـه علنی
روز چهارشـنبه مورخ دهم شـهریور مـاه  1395مجلس
شـورای اسلامی تصویـب و در تاریـخ  ۱۳۹۵/۶/۲۴به
تأیید شـورای نگهبان رسـیده اسـت.
متن این قانون به شرح زیر است:
قانـون انتـزاع کمیتـه ملـی پارالمپیـک از کمیتـه ملـی
المپیـک جمهـوری اسلامی ایـران
مادهواحـده ـ بهمنظـور ایجـاد زمینههـای الزم بـرای
شـرکت قهرمانـان و ورزشـکاران جانبـاز و معلـول
کشـور در رقابتهـای پارالمپیـک ،بینالمللی ،قـارهای و
منطقـهای ،بـا رعایـت مقـررات بینالمللـی و نیـز تالش
بـرای توسـعه ورزش در بیـن اقشـار مختلـف جامعـه
معلـوالن کشـور ،کمیتـه ملـی پارالمپیـک جمهـوری
اسلامی ایـران از کمیته ملـی المپیک ایران منتزع شـده
و در فهرسـت مؤسسـات و نهادهای عمومـی غیردولتی
موضـوع قانـون فهرسـت نهادهـا و مؤسسـات عمومی
غیردولتـی مصـوب  ۱۳۷۳/۴/۱۹بـا اصالحـات بعـدی
آن قـرار میگیـرد .اساسـنامه ایـن کمیتـه حداکثر ظرف
مـدت سـهماه از تاریخ ابالغ ایـن قانون ،توسـط وزارت
ورزش و جوانـان و کمیتـه ملی پارالمپیک تهیه میشـود
و بهتصویـب هیـأت وزیـران میرسـد.
تبصـره۱ـ دو نفـر نماینـده از کمیسـیون فرهنگـی بـه
انتخـاب مجلـس شـورای اسلامی بهعنـوان ناظـر در
کمیتـه ملـی پارالمپیـک حضـور خواهنـد داشـت.
تبصـره۲ـ از تاریـخ الزماالجـراء شـدن ایـن قانـون،
کارکنـان فعلـی و نیز امـوال ،امالک و تجهیـزات و اماکن
مربـوط بـه کمیته ملـی پارالمپیـک از کمیته ملـی المپیک
منتـزع و بـه ایـن کمیتـه منتقل میشـوند.
تبصـره۳ـ اصالحـات اساسـنامه جـاری کمیتـه ملـی
المپیـک جمهـوری اسلامی ایـران همزمان بـه تصویب
هیـأت وزیـران میرسـد.
قانـون فـوق مشـتمل بـر مـاده واحده و سـه تبصـره در
جلسـه علنـی روز چهارشـنبه مـورخ دهـم شـهریورماه
یکهـزار و سـیصد و نود و پنج مجلس شـورای اسلامی
تصویـب شـد و در تاریخ  ۱۳۹۵/۶/۲۴به تأیید شـورای
نگهبان رسـید.
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مدیر اجرایی استقالل از لیدر باشگاه کتک خورد
محسن خدایی در تمرین دیروز تیم فوتبال استقالل از یکی از لیدرهای این باشگاه
کتک خورد ...

خیابانی ممنوع المالقات شد
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو ،به دلیل ازدحام بیش از حد مردم و
ایجاد اختالل در امور کاری بیمارستان بین المللی تبریز ...

علی دایی:

ورزش امروز

وزیر ورزش سه سال دیر استعفا کرد

کاپیتان تیم جوانان در گفتگو با مهر:

کیروش به تیم فوتبال جوانان روحیه داد
دیدار سختی با یمن داریم

ترس داشتم به اردوی تیم ملی بروم!

ســرمربی تیــم فوتبــال نفــت تهــران بــا اشــاره
اســتعفای وزیــر ورزش و جوانــان در مــورد عملکــرد
او گفــت :مشــکالتی کــه در ورزش بــه وجــود آمــد
نشــانگر عملکــرد ایشــان اســت .فکــر میکنــم
ایشــان ســه ســال دیــر اســتعفا کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،علــی دایــی در نشســت
خبــری پیــش از دیــدار تیمــش برابــر ذوبآهــن
اصفهــان در هفتــه نهــم لیــگ برتــر گفت :متاســفانه
بــا توجــه بــه نتیجــه بــازی قبلــی کــه شکســت
بــدی را مقابــل پرســپولیس بدســت آوردیــم
محکــوم بــه پیــروزی برابــر ذوب آهــن هســتیم .بــا
توجــه بــه شــرایط جــدول فقــط ســه امتیــاز بیــن
تیــم چهــارم تــا چهاردهــم فاصلــه اســت .اگــر ســه
امتیــاز بــازی امــروز را نگیریــم کار بــرای مــا ســخت
میشــود.
وی افــزود :ذوبآهــن تیــم خــوب و بزرگــی اســت
امســال هــم ایــن تیــم بــا اینکــه کارش را بــد
شــروع کــرد امــا روز بــه روز بهتــر میشــود .بــا
تمــام احترامــی کــه بــرای ایــن تیــم قائــل هســتم
آنهــا قطعــا امــروز بــازی ســختی را خواهنــد داشــت.
مــا هــم تــاش میکنیــم بــا ارائــه یــک بــازی

خــوب  3امتیــاز را بگیریــم.
ســرمربی تیــم فوتبــال نفــت در مــورد آخریــن
وضعیــت مالــی ایــن تیــم هــم گفــت :بهتــر اســت
در خصــوص مشــکالت مالــی از مدیریــت باشــگاه
بپرســید امــا شــرایط نســبت بــه گذشــته هیــچ
فرقــی نکــرده اســت.

حاشیه تمرین امروز آبیها

مدیر اجرایی استقالل از لیدر باشگاه کتک خورد
محســن خدایــی در تمریــن دیــروز تیــم فوتبــال
اســتقالل از یکــی از لیدرهــای ایــن باشــگاه کتــک
خــورد.
بــه گــزارش گــروه ورزشــی خبرگــزاری دانشــجو،
در اواخــر تمریــن دیــروز تیــم فوتبــال اســتقالل،
یکــی از لیدرهــای باشــگاه بــه ســمت محســن
خدایــی ،مدیــر اجرایــی آبیهــا رفــت و بــا مشــت
بــه صــورت او کوبیــد.
ظاهــراً برخــی از لیدرهــا از اینکــه همــراه تیــم
اســتقالل بــه مشــهد ســفر نکــرده بودنــد ،ناراحــت
بــوده و بــا مســئول کانــون خــود علیــه خدایــی
صحبــت میکننــد .مدیــر اجرایــی اســتقالل
بــه ایــن لیــدر اعتــراض کــرده کــه چــرا ناســزا

علــی دایــی در رابطــه بــا عملکــرد وزیــر ورزش و
جوانــان نیــز گفــت :نتایــج ایشــان را میتــوان از
عملکــرد ورزش در المپیــک فهمیــد مشــکالتی کــه
در ورزش بــه وجــود آمــد نشــانگر عملکــرد ایشــان
اســت .وزیــر فکــر کنــم ســه ســال دیــر اســتعفا داد.
ســرمربی نفــت در رابطــه بــا غیبــت بوعــذار گفــت:
ایشــان دو هفتــه بــه دلیــل مشــکلی کــه بــرای
پــدرش بــه وجــود آمــد غایــب بــود ایشــان بــدون
اجــازه بــه جــای دو روز دو هفتــه در تمرینــات
غایــب بــود .مــا هــم ایشــان را در اختیــار باشــگاه
قــرار داریــم.
وی در خصــوص حضــورش در تمریــن تیــم ملــی
کاراتــه تصریــح کــرد :هــروی از دوســتان خــوب و
قدیمــی مــن اســت و بــا ایشــان هماهنــگ کردیــم
در تمریــن ایــن تیــم حاضــر شــوم ایــن تیــم امــروز
بــه مســابقات بیــن المللــی اعــزام میشــود و
امیــدوارم کــه مــدال بیــاورد.
دایــی در ادامــه بــا خنــده گفــت :مــن چنــد ماهــی
بــود کــه میخواســتم در تمرینــات کاراتــه حاضــر
شــوم امــا تــرس داشــتم امــروز هــم بــا تــرس و
لــرز رفتــم.
فوتبــال درون تیمــی دیگــر بخــش ایــن تمریــن
بــود .خســرو حیــدری در ایــن تمریــن غایــب
بود.

میگویــد کــه او هــم بــا مشــت بــه صــورت
خدایــی میکوبــد.
همچنیــن در ایــن تمریــن علــی قربانــی بــه
تمرینــات گروهــی اضافــه شــد .ایــن بازیکــن
احتمــاال مشــکلی بــرای همراهــی ابیهــا در بــازی
بــا ســایپا نــدارد.
مهــدی ماهانــی بازیگــر ســینما و حســینی
دروازهبــان تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی ایــران ایــن
تمریــن را از نزدیــک تماشــا کردنــد .ایــن دو بــا
اســتقبال گــرم بازیکنــان و اعضــای کادرفنــی
آبیهــا روبــه رو شــدند.
شــوتزنی و تمرینــات ســرعتی محــور اصلــی ایــن
تمریــن بــود.

کاپیتـان تیـم فوتبـال جوانـان ایـران بـا بیـان
اینکـه در بـازی برابر ژاپن گل سـالم مـا نادیده
گرفتـه شـد ،گفـت :بـازی سـختی برابـر یمـن
داریـم امـا بـرای این مسـابقه بـه جـز پیروزی
بـه چیـز دیگـری فکـر نمیکنیم.
به گـزارش خبرنـگار مهر ،تیـم فوتبـال جوانان
ایـران در بازیهـای قهرمانـی آسـیا و انتخابـی
جـام جهانـی در حال حاضـر در بحریـن حضور
دارد .شـاگردان امیـر حسـین پیروانـی در اولین
مسـابقه خـود در ایـن بازیهـا برابـر قطـر بـه
تسـاوی یـک بـر یـک رسـیدند و در دومیـن
مسـابقه خـود نیـز در برابـر ژاپـن به تسـاوی بـدون گل رضایـت دادنـد .جوانـان ایـران در آخرین
مسـابقه خـود از مرحلـه گروهـی امـروز بـه مصـاف یمـن خواهنـد رفت.
رضـا کرملا چعـب کاپیتـان تیم جوانـان ایـران در گفتگو بـا خبرنـگار مهـر در رابطه با دو مسـابقه
اخیـر تیـم ملـی گفـت :در بـازی اول برابر قطـر عملکـرد خوبی داشـتیم اما متاسـفانه نتوانسـتیم از
موقعیـت هایمـان بـه خوبـی اسـتفاده کنیـم زیـرا میتوانسـتیم این بـازی را بـا اختالف چنـد گل از
حریـف پیروز شـویم.
وی بـا اشـاره بـه بـازی بـا ژاپـن و تسـاوی بـدون گل برابـر ایـن تیـم نیـز افـزود :ژاپـن حریـف
قدرتمنـدی بـود امـا در این مسـابقه هم مـا از حریـف برتر بودیـم و در اکثـر دقایق بـازی در اختیار
مـا بـود .توانسـتیم برابـر ژاپن با عملکـرد خوبی که داشـتیم حتـی یک بار هـم دروازه حریـف را باز
کنـم کـه گل سـالم مـان در این بـازی نادیـده گرفته شـد .در این مسـابقه هـم حق ما پیـروزی بود
که متاسـفانه بـه هدفمان نرسـیدیم.
کاپیتـان تیـم فوتبـال جوانـان ایـران با اشـاره به بـازی پیش رو ایـن تیم برابـر یمن خاطر نشـان
کـرد :یمـن تیـم خوبـی اسـت و در بازی هـای قبلـیاش مقابل ژاپـن و قطر توانسـته تـا دقایق آخر
دروازه اش را بسـته نگـه دارد .ایـن موضـوع بیانگر آن اسـت که یمـن در دفاع تیمـی عملکرد خوبی
دارد امـا مـا هـم هدفمـان در هر مسـابقه پیروزی اسـت و میخواهیـم از این بازی سـه امتیـاز را به
دسـت آوریـم و بـه مرحله بعـدی صعـود کنیم .مطمئن هسـتم که امـروز بـا ارائه یک بـازی خوب و
زیبـا و کسـب سـه امتیاز بـه مرحله بعـدی صعـود میکنیم.
کرملا چعـب تاکیـد کـرد :تیم مـا در مجمـوع پتانسـیل باالیـی دارد و میتوانیـم برابر هـر تیمی به
پیـروزی برسـیم و بـا اقتدار بـه جام جهانـی راه پیـدا کنیم.
وی در پایـان در خصـوص تمریـن مشـترک تیـم ملی بزرگسـاالن و تیـم جوانان هم گفـت :این کار
خوبـی بـود که صـورت گرفت و بـه بازیکنـان انگیزه زیـادی داد.از طرفی کـیروش هم بـا بازیکنان
صحبـت کـرد و بـه ما ایـن دلگرمـی را داد کـه میتوانیم در آسـیا قهرمان شـویم و به جـام جهانی
برویـم .کـیروش روحیه مـا را بـرای این بازی هـا چند برابـر کرد.

خیابانی ممنوع المالقات شد

به گـزارش گروه فضـای مجازی
خبرگـزاری دانشـجو ،بـه دلیـل
ازدحـام بیـش از حـد مـردم و
ایجـاد اختلال در امـور کاری
بیمارسـتان بیـن المللـی تبریـز ،
عیـادت از جـواد خیابانـی ممنـوع
شد .

قلعهنویی:

آن سو

مدافع رئالمادرید جانشین دارمیان درمنچستریونایتد

اخبــار از انتقــال بازیکــن رئــال مادریــد بــه منچســتریونایتد حکایــت
دارد.
بــه گــزارش گــروه ورزشــی خبرگــزاری دانشــجو ،باشــگاه
منچســتریونایتد قصــد دارد دنــی کارواخــال ،مدافــع اســپانیایی رئــال
مادریــد را جانشــین متئــو دارمیــان ،مدافــع ایتالیایــی خــود کنــد.
دارمیــان قطعــا از منچســتریونایتد جــدا میشــود و کارواخــال همــراه
فابیانــو ،بازیکــن موناکــو 2 ،گزینــه اصلــی بــرای پســت خالــی مانــده
تیــم قرمزپــوش هســتند.
خریــد دنــی کارواخــال بــرای منچســتریونایتد کمــی دشــوارتر اســت
چــون رئالمادریــد حاضــر بــه فــروش او نیســت.

:AFC

از گودرزی ضربه خوردم اما تبر به دست نیستم
ســرمربی تراکتورســازی بــا انتقــاد از کســانی کــه
پــس از اســتعفای محمــود گــودرزی بــه انتقــاد از او
میپردازنــد گفــت :مــن از گــودرزی ضربــه خــوردم
امــا ماننــد خیلیهــا تبــر بــه دســت نیســتم کــه او
را بکوبــم.
بــه گــزارش ایســنا ،امیــر قلعهنویــی در نشســت
خبــری پیــش از دیــدار تیمــش مقابــل فــوالد
خوزســتان در هفتــه نهــم لیــگ برتــر اظهــار کــرد:
همــه از گــودرزی انتقــاد میکننــد .نبایــد بــه ایــن
شــکل از کســی انتقــاد کنیــم .گــودرزی اســتعفا داده

مناســبی نــدارد ،از تعطیــات اســتقبال میکننــد
و بالعکــس مربیانــی کــه تیمشــان شــرایط بدنــی
مناســبی دارد از تعطیــات رضایــت ندارنــد.
ســرمربی تیــم فوتبــال تراکتورســازی دربــاره شــرایط
تیمــش گفــت :تراکتورســازی تیــم بزرگــی اســت و
نگــه داشــتن آن در شــرایط آرمانــی بســیار ســخت
اســت .هــر موقــع کــه بازیهــا پشــت ســر هــم
برگــزار شــده تراکتورســازی نمایــش خوبــی از خــود
ارائــه کــرده اســت .در مقابــل ســایپا بــه خاطــر
قــدرت ایــن تیــم نتوانســتیم بــازی خوبــی بــه

حضور کویت در جام ملتهای آسیا ۲۰۱۹
مشروط به رفع تعلیق است

کنفدراســیون فوتبــال آســیا بــا انتشــار بیانیــهای حضــور کویــت در لیســت  ۲۴تیــم حاضــر در مرحلــه
گروهــی جــام ملتهــای آســیا  ۲۰۱۹را مشــروط بــه رفــع تعلیــق بیــان کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ،کنفدراســیون فوتبــال آســیا دو روز پیــش لیســت  24تیــم حاضــر بــرای
قرعــه کشــی مرحلــه گروهــی جــام ملتهــای آســیا  2019امــارات را اعــام کــرد کــه نــام کویــت کــه در
تعلیــق اســت نیــز در ایــن لیســت بــود.
ایــن اقــدام  AFCعجیــب بــود در ایــن راســتا ســایت کنفدراســیون فوتبــال آســیا بــا انتشــار بیانیـهای بــه
ایــن ابهــام پاســخ داد و نوشــت :شــرکت تیــم ملــی کویــت در رقابتهــای جــام ملتهــای آســیا 2019
مشــروط بــه رفــع تعلیــق اســت.
ایــن اقــدام  AFCدرحالــی بــود کــه فدراســیون فوتبــال کویــت بــه خاطــر دخالــت دولــت نزدیــک بــه
 6ماه است که در تعلیق به سر میبرد.

میرر:

پهپه با رئال اختالف دارد و به چلسی میرود

بنابــه نوشــته یــک روزنامــه چــاپ لنــدن ،مدافــع میانــی و پرتغالــی رئــال مادریــد بــا مدیــران کهکشــانی
دچــار اختــاف شــده و بــه همیــن خاطــر تیمــش را تغییــر میدهــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس روزنامــه دیلــی میــرر گــزارش کــرد بحــث حضــور پهپــه در تابســتان
آینــده در تیــم چلســی جدیتــر از قبــل شــده اســت .ایــن تیــم لیــگ برتــری از مدتهــا قبــل خواهــان
همــکاری بــا ســتاره بــا تجربــه خــط دفــاع بــوده اســت.
پهپــه نیــز چلســی را بــه عنــوان پلــن Bبــرای آینــده مــد نظــر داشــته چــرا کــه از مدتهــا قبــل ســرگرم
مذاکــره بــرای تمدیــد قــرارداد بــا رئــال بــوده امــا مدافــع  33ســاله نتوانســته بــا شــرایطی کــه از طــرف
کارفرمایــش پیشــنهاد شــده ،کنــار آمــده و تصمیــم قطعــی بــرای تمدیــد قــرارداد بگیــرد.
مطابــق اعــام ایــن نشــریه ســتاره  9ســال اخیــر مادریدیهــا دچــار اختــاف نظــر بــا مدیــران شــده و
بــه صــورت جــدی بــه چلســی فکــر میکنــد .وی بــا تیــم نخســت پایتخــت اســپانیا تــا تابســتان آینــده
قــرارداد همــکاری دارد.

نصراهلل سجادی سرپرست وزارت ورزش و جوانان شد

نصراهلل سجادی با حکم رئیسجمهور سرپرست وزارت ورزش و جوانان شد.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم ،نصراهلل سجادی سرپرست وزارت ورزش و جوانان شد.
وی معـاون توسـعه ورزش حرفـهای و قهرمانـی وزارت ورزش و جوانـان محمـود گودرزی وزیر مسـتعفی این
وزراتخانه بوده اسـت.
یک منبع آگاه نیز خبر سرپرستی سجادی بر وزارت ورزش و جوانان را تایید کرد.
همچنیـن سـیدعباس صالحـی سرپرسـت وزارت ارشـاد و بطحایـی نیـز سرپرسـت وزارت آمـوزش و پرورش
شـدهاند کـه قـرار اسـت حکـم سرپرسـتی آنان در سـایت دولت منتشـر شـود.

و نبایــد تبــر بــه دســت او را بکوبیــم .عملکــرد او بــد
نبــوده و انتقــاد و تخریــب بــه ایــن شــکل مناســب
نیســت.
ســرمربی تراکتورســازی خاطرنشــان کــرد :بــه
شــخصه جــزو کســانی بــودم کــه از گــودرزی ضربــه
خــوردم امــا نبایــد مــن هــم ماننــد بعضــی از افــراد
تبــر بــه دســت باشــم .در همــه جــای دنیــا افــراد
نقــاط ضعــف و قــوت مختلفــی دارنــد .گــودرزی
اســتاد دانشــگاه بــوده و انتقــاد و تخریــب کار
درســتی نیســت.
او ادامــه داد :نبایــد همیشــه منافــع خودمــان را
ببینیــم .بــرای مثــال در تعطیــات لیــگ برتــر
مربیانــی کــه تیمشــان از نظــر بدنــی شــرایط

نمایــش بگذاریــم امــا امــروز ســعی میکنیــم ســه
امتیــاز بــازی را کســب کنیــم .فــوالد تیــم خوبــی
اســت امــا هــر تیمــی نقــاط ضعــف و قوتــی دارد.
آنهــا در فــاز هجومــی بســیار قدرتمنــد و خطرنــاک
هســتند و پیشــرفت خوبــی در چنــد هفتــه اخیــر
داشــتهاند .ســعی میکنیــم بــا حضــور هــواداران
پرشــور تراکتورســازی ســه امتیــاز را کســب کنیــم
و قــول میدهــم بــه زودی بــه صــدر جــدول
بازمیگردیــم.
وی درخصــوص برگــزاری بــازی امــروز در ورزشــگاه
اختصاصــی تراکتورســازی گفــت :اگــر آدمهــای
خودخواهــی بودیــم قبــول نمیکردیــم کــه بــازی
در یــادگار امــام برگــزار نشــود چــرا کــه برگــزاری

مســابقهها در ایــن ورزشــگاه ،چمــن را خــراب
میکنــد و بیتالمــال آســیب میبینــد .بنابرایــن
خواســتیم بــازی امــروز هــم ســپری شــود و آقایــان
یــک مــاه دیگــر بــرای آمادهســازی ورزشــگاه وقــت
داشــته باشــند.
قلعهنویــی بیــان کــرد :تیــم مــا از نظــر فنــی یکــی
از بهتریــن تیمهــای امســال اســت و بایــد تــاش
کنیــم در فــاز هجومــی هــم بســیار بهتــر از ایــن
شــویم .در چنــد نقطــه نیــاز بــه تقویــت داریــم
و اگــر شــرایط برخــی بازیکنــان بهتــر نشــود،
مجبوریــم دســت بــه تغییراتــی زده و بازیکنــان
جدیــد را جایگزیــن آنهــا کنیــم.
وی در ایــن خصــوص افــزود :چنــد بازیکــن مــا
فصــل قبــل جــزو خوبهــای تراکتــور بودنــد ولــی
امســال نتوانســتند عملکــرد خوبــی داشــته باشــند
و اگــر در چنــد بــازی آینــده نتواننــد بــه آمادگــی
برســند ،مجبــور بــه تغییــر آنهــا خواهیــم شــد
چــرا کــه مــن هیــچ شــوخی بــا کســی نــدارم و در
کارم جــدی هســتم و ایــن بازیکنــان نتواننــد بــا مــا
همــراه شــوند مــن بازیکنــان بهتــری را جایگزیــن
آنهــا خواهــم کــرد کــه برخــی از آن بازیکنــان
مد نظر ما هستند.
ســرمربی تراکتورســازی خاطرنشــان کــرد :بــا
وجــود اینکــه برخــی کمکهــای مالــی کــه
قبــا میشــد قطــع شــدهاند و درآمــدی هــم از
طریــق بلیتفروشــی نداریــم ،امــا آقــای آجرلــو
تمــام تــاش خودشــان را انجــام میدهنــد تــا
شــرایطمان بهتــر شــود.
وی درخصــوص وضعیــت کــرار جاســم نیــز گفــت:
کــرار قطعــا امــروز بــازی میکنــد امــا معلــوم نیســت
کــه فیکــس باشــد یــا بــه عنــوان یــار تعویضــی
وارد میــدان شــود .مشــکل کــرار ایــن اســت کــه
در ابتــدای فصــل خــوب بدنســازی نمیکنــد و ایــن
موضــوع باعــث میشــود کــه بدنــش ضعیــف باشــد
و بایــد نگــرش خــود را در مــورد ایــن مســئله عــوض
کنــد وگرنــه در ســایر جهــات مشــکلی نــدارد.

مجمع عادی فدراسیون فوتبال اواخر آذرماه برگزار میشود
مجمــع عــادی و ســالیانه فدراســیون فوتبــال پــس
از تکمیــل گــزارش عملکــرد و مالــی ،اواخــر آذرمــاه
امســال تشــکیل میشــود.
بــه گــزارش گــروه ورزشــی خبرگــزاری دانشــجو،
بعدازظهــر سه شــنبه جلســه مهــدی تــاج ،علــی
کفاشــیان ،علیرضــا اســدی ،علــی کاظمــی ،حیــدر
بهارونــد ،عبدالکاظــم طالقانــی ،هدایــت الــه
ممبینــی ،امیــر حســین حســینی ،کــوروش خزائــی
و پریاشــهریاری برگــزار شــد تــا در خصــوص
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برگــزاری مجمــع ســازمان لیــگ برتــر و مجمــع
عــادی فدراســیون فوتبــال بررســی هــای الزم
صــورت گیــرد.
مقــرر شــد تــا مجمــع ســازمان لیــگ فوتبــال
پــس از اتمــام حسابرســی برگــزار شــود و مجمــع
عادی(ســالیانه) فدراســیون نیــز پــس از تکمیــل
گــزارش عملکــرد و مالــی ،تشــکیل شــود.
بــه گــزارش فــارس ،در ایــن جلســه همچنیــن
ایــن تصمیــم گیــری بــه عمــل آمــد کــه مجمــع

عــادی فدراســیون اواخــر آذرمــاه امســال برگــزار
شــود.
قــرار اســت در صــورت آمــاده شــدن نســخه جدیــد
اساســنامه فدراســیون فوتبــال ،ایــن اساســنامه بــه
رأی گیــری گذاشــته شــده و مصــوب شــود.
همچنیــن در بــاره صورتحســابهای مالــی و
اساســنامه ســازمان لیــگ و انتخــاب نایــب رئیــس
دوم نیــز اعضــا بــه تصمیــم گیــری خواهنــد
پرداخــت.

رئیس هیات سوارکاری فارس:

به همت اداره کل ورزش و
جوانان مجهزترین باشگاه
سوارکاری جنوب کشور
احداث می شود
رئیـس هیـات سـوارکاری فـارس گفـت :بـه همـت
اداره کل ورزش و جوانـان فـارس مجهزترین باشـگاه
سـوارکاری جنـوب کشـور در شـهر زرقـان احـداث
خواهد شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی ورزش و جوانـان فـارس
 ،شـاپور طفیونـی در ایـن بـاره اظهـار داشـت  :در
چهارمین سـفر دکتر مسـعود خلیلی رئیس فدراسـیون
سـوارکاری به اسـتان فـارس در سـال ۹۵و همزمان با
هفتـه تربیـت بدنـی وورزش روز پنج شـنبه ۲۹مهرماه
مراسـم کلنـگ زنـی باشـگاه سـوارکاری اختصاصـی
هیـات سـوارکاری اسـتان فـارس در شـهر لپویـی
بخـش زرقـان بـه زمیـن زده می شـود.
وی بیـان داشـت  :بـا همـکاری و مسـاعدت مهندس
حیدرعلـی کامیـاب کالنتری مدیـر کل ورزش و جوانان
اسـتان فـارس و پیگیـری هـای انجـام شـده توسـط
هیـات سـوارکاری فـارس عملیـات اجرایـی احـداث
و تکمیـل مجهزتریـن باشـگاه سـوارکاری اسـتان
فـارس در شـهر لپویـی بخـش زرقـان امـروز راس
سـاعت ۱۱.۳۰دقیقـه صبـح آغـاز می شـود .ایـن
باشـگاه سـوارکاری مجهـز و اسـتاندارد کـه برابـر
آخریـن اسـتانداردهای روز دنیـا و بـا اعتبـاری بالـغ
بـر ۲۵میلیـارد ریـال بـا نظـارت اداره کل ورزش و
جوانـان اسـتان فـارس سـاخته می شـود و در اختیـار
هیـات سـوارکاری اسـتان فـارس جهـت توسـعه و
همگانـی نمودن این رشـته مفـرح و زیبا و مـورد تاکید
نبی مکرم اسالم (ص)قرار خواهدگرفت .
رییس هیات سـوارکاری اسـتان فارس ضمن تسـلیت
ایام سـوگواری سرور و ساالر شـهیدان و ضمن تقدیر
و تشـکر از مسـاعدت هـای در خور تحسـین مدیر کل
ورزش و جوانـان اسـتان فـارس و معاونین ایـن اداره
کل کـه در بحـث جـذب و تخصیـص اعتبـار بـرای
احـداث و تکمیـل باشـگاه سـوارکاری اسـتان فـارس
همـت و تلاش کردنـد اعلام کـرد  :مراسـم کلنـگ
زنـی مجموعـه سـوارکاری هیـات سـوارکاری اسـتان
فـارس در زمینـی بمسـاحت دوهکتـار در شـهر لپویی
بخـش زرقـان با حضـور دکتر مسـعود خلیلی ریاسـت
فدراسـیون سـوارکاری ومهنـدس محمـد کاظمیـان
دبیر فدراسـیون سـوارکاری  ،مهنـدس رحمانی معاون
اسـتاندار فـارس -مدیـر کل ورزش و جوانـان اسـتان
و معاونیـن وروسـای هیـات هـای ورزشـی اسـتان و
جامعـه بـزرگ سـوارکاری فـارس انجـام مـی شـود
کـه امیدواریـم بتوانیـم در سـایه فرامین رهبـر فرزانه
انقلاب اسلامی و در اجـرای برنامه هـای دولت تدبیر
و امیـد پاسـخ اعتمـاد مدیران ورزش کشـور واسـتان
را بدهیـم و خادمیـن صادقـی بـرای اعتلای ورزش
سـوارکاری دیـار کهـن و پهنـاور فارس باشـیم .
وی همچنیـن اعالم کـرد :مجموعه فـوق دارای دومانژ
اسـتاندارد تمریـن و برگـزاری مسـابقات ،سـکوی
مجهـز واسـتاندارد تماشـاچی ،اتـاق داوران ،جایـگاه
،V.I.Pاصطبـل ۶۰راسـی ،کافـی شـاپ و رسـتوران ،
سـاختمان مدیریـت و امـور اداری  ،نمازخانـه  ،زیـن
خانـه جداگانـه بانـوان و آقایـان ،اسـتخر شستشـوی
اسـب ،چمـن مصنوعـی ،زمیـن تنیـس خاکـی ،مرکـز
کنترل بهداشـت اسـب جهت امـورات تسـت و کنترل
دامپزشـکی اسـب هـای اسـتان می باشـد کـه یکی از
مراکـز و مجموعـه هـای اسـتاندارد سـوارکاری جنوب
کشـور خواهد شـد.

