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نشاط بیشتری به پرسپولیسیها خواهم داد
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از امضای قرارداد جدید خود گفت :از حمایت
هواداران و اعتماد باشگاه خوشحالم .از هواداران ،از ...
آرای جدید کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال؛

جریمه  ۱۰۰میلیونی پرسپولیس
و محرومیت حاتمی و جپارف

کمیتـه انضباطـی آرای خـود را در خصـوص تیمهـای
حاضـر در رقابتهـای لیـگ برتـر فوتبـال صـادر کرد.
بـه گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از فدراسـیون فوتبـال،
کمیته انضباطی فدراسـیون ،آرای جدید خـود را درباره
تخلفـات تیمهـای فوتبـال بـه این شـرح اعلام کرد:
جریمـه نقدی بـرای جپارف و باشـگاههای اسـتقالل و
اسـتقالل خوزستان
دیـدار تیمهای اسـتقالل تهران و اسـتقالل خوزسـتان
از سـری رقابتهـای لیگ برتـر روز  ۷دی مـاه برگزار
شـد و از سـوی سـرور جپـارف ،بازیکن تیم اسـتقالل
تهـران تخلفاتـی مبنـی بر انجـام رفتار خشـونت آمیز
رخ داد و وی طبـق بنـد  ۴ازمـاده  ،۱۴مـواد  ۲۷و  ۵۲و
بنـد ج مـاده  ۳۵مقـررات انضباطـی ،به یک جلسـه از
همراهـی تیـم خود محروم شـد.
باشـگاه اسـتقالل تهـران به دلیـل فحاشـی و اهانت و
پرتـاب اشـیا توسـط تماشـاگرانش بـه پرداخت ۱۰۰
میلیـون ریـال جریمـه نقدی محکوم شـد.
باشـگاه اسـتقالل خوزسـتان نیـز بـه دلیـل فحاشـی،
اهانـت و پرتاب اشـیا توسـط تماشـاگرانش باید مبلغ
 ۱۰۰میلیـون ریـال جریمـه نقـدی پرداخـت کند.
محرومیت برای بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز
فـرزاد حاتمـی ،بازیکـن تیـم تراکتورسـازی تبریز به
دلیـل فحاشـی بـه داور بازی پـس از اخـراج در دیدار
تیمـش برابـر تیم اسـتقالل خوزسـتان ،به یک جلسـه
از همراهـی تیـم خـود و پرداخـت  ۴۰میلیـون ریـال
جریمـه نقـدی محکوم شـد.
بوسـتانی ،مربـی بدنسـاز تیم اسـتقالل خوزسـتان نیز
بـه دلیل اعتـراض به داور کـه منجر به اخراجش شـد،
بایـد  ۴۰میلیـون ریـال جریمه نقـدی پرداخت کند.
جریمه نقدی برای تیم استقالل خوزستان
تیم اسـتقالل خوزسـتان به دلیل تخلف تماشـاگرانش
و فحاشـی بـه بازیکنـان تیـم نفـت آبـادان ،بایـد
 ۵۰میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.
جریمه  ۱۰۰میلیونی برای تیم پرسپولیس تهران
باشـگاه پرسـپولیس تهـران بـه دلیـل تخلفـات
تماشـاگرانش در دیـدار برابـر نفـت آبـادان نسـبت
بـه تیـم داوری ،بـه پرداخـت  ۱۰۰میلیـون ریـال
جریمه نقدی محکوم شد.
کلیه آرای فوق قطعی است.
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میزبانی جام جهانی فوتسال در دست بررسی است
وزیر ورزش و جوانان میگوید درباره انتخاب صالحی امیری به عنوان خبره ورزشی باید
از کمیته ملی المپیک سوال شود ...

ذوبآهن مظلومترین تیم ادوار لیگ برتر است
سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن تیمش را " مظلومترین تیم ادوار لیگ برتر" دانست و درباره
شرایط این تیم و مسائل روز فوتبال ایران صحبت کرد ...

پیروانی:

فوتبال ایران رو به نابودی میرود

پیروانــی گفــت :هیــچ کــدام از تیمهــای لیــگ برتــر
فوتبــال حرفــهای نیســتند ،پــس چــرا میگوییــم
لیــگ مــا حرف ـهای اســت؟
غــام حســین پیروانــی در گفــت وگــو بــا ایســنا
در بــاره علــت انحــال تیمهــای ریشــهدار
فوتبــال ایــران گفــت :نداشــتن مدیریــت و نبــود
ســرمایهگذاری کافــی تیمهــا را بــه نابــودی
میکشــاند .متاســفانه ســازندگی در ایــران از بیــن
رفتــه اســت .تیمــی مثــل فجــر سپاســی اســتعداد

مهــدی رحمتــی ،علــی علیــزاده و  ...همــه از
امیدهــای فجــر بــاال آمدنــد.
او در ادامــه اظهــار کــرد :مــن اســم کســی را
نمـیآورم .بــه بعضــی از افــراد میگوینــد" :اسپانســر
بیــاور تــا مربــی شــوی ".مطمئنــا فوتبــال ایــران رو
بــه نابــودی خواهــد رفــت چــرا کــه ســاختار درســتی
نــدارد .کــدام تیــم فوتبــال را میشناســید کــه
بدهــی نداشــته باشــد؟ نــرخ قــرارداد بازیکنهــا
بــاال رفــت و مدیــران از پــس ایــن ارقــام برنیامدنــد.

یابــی میکــرد و بازیکــن میســاخت و تیمهایــی
کــه پــول داشــتند خیلــی راحــت ایــن بازیکنهــا
را میبردنــد .البتــه بازیکنهــا هــم حــق داشــتند.
امیــد روانخــواه ،ســیاوش اکبرپــور ،رضاعنایتــی،

فــواره چــون بلنــد شــود ســرنگون شــود
پیشکســوت فوتبــال ایــران دربــاره خصوصیســازی
تیمهــای لیــگ برتــری تصریــح کــرد :اگــر تیمهــا
خصوصــی شــوند اولیــن باشــگاههایی کــه زمیــن

خواهنــد خــورد همیــن پرســپولیس و اســتقالل
اســت .هیــچ چیــز فوتبــال مــا حرفــهای نیســت.
ســعدیا گرچــه ســخندان و مصالــح گویــی ،بــه عمــل
کار برآیــد بــه ســخندانی نیســت.
او در ادامــه گفــت :کــدام یــک از تیمهــای مــا
حرفــهای هســتند؟ بــه عنــوان مثــال اســتادیوم
اختصاصــی تیــم اســتقالل کجاســت کــه بتوانــد
بلیــت فروشــی و تبلیغــات کنــد؟ اســم تیمهــا
فقــط حرفــهای اســت .فوتبــال ایــران دارد از
بیــن مــیرود .بایــد جلــوی ایــن اتفــاق را گرفــت.
فوتبــال مــا ناپــاک اســت؛ نــه ایــن کــه در آن دزدی
میکننــد بلکــه از ایــن جهــت ناپــاک اســت کــه
تــا بازیکــن میآیــد شــکوفا شــود مســئوالن تیــم
میگوینــد ۱۰ ،میلیــون تومــان بــده تــا اســمت را
وارد لیســت کنیــم! کــدام یــک از تیمهــای جهــان
ایــن مصیبتهــا را دارنــد؟ خواهیــد دیــد فوتبــال مــا
از ایــن بدتــر هــم میشــود .امثــال مهــدی طارمــی
و ســروش رفیعــی بــرای ایــن بــه کشــورهای عربــی
میرونــد کــه میداننــد در فوتبــال ایــران پــول
درنمیآورنــد.
ایــن پیشکســوت فوتبــال در پایــان در بــاره تیــم
لیــگ یکــی بــرق جدیــد شــیراز هــم گفــت :ایــن تیم
در پایــان نیــم فصــل اول چنــد تــا از بازیکنهایــش
را فروخــت چــون پــول نداشــت تــا نیــم فصــل دوم
را ادامــه دهــد .بــا ایــن شــرایطی کــه تیــم بــرق
جدیــد دارد محــال اســت بــه لیــگ برتــر صعــود
کنــد .پادشــاهی علــم و طبــل و ســیه میخواهــد.

نکونام دوباره استعفا داد و به تهران باز گشت
سرمربی خونه به خونه از سمت خود استعفا داد.
ب ـه گــزارشایســنا ،جــواد نکونــام ســرمربی تیــم فوتبــال خونــه بــه خونــه بابــل دو روز پــس از شکســت
مقابــل مــس رفســنجان از ســمت خــود اســتعفا داد.
نکونــام ،چنــد هفتـه قبــل هــم از هدایــت خونــه بــه خونــه اســتعفا داده بــود ،امــا پــس از صحبــت بــا مالــک
ایــن باشــگاه بــه کارش ادامـه داد.
دلیــل ایــن اســتعفای نکونــام مشــکالت مالــی و حواشــی بــوده اســت کــه در چنــد وقــت اخیــر در مــورد
خونــه بــه خونــه وجــود داشــته اســت.
نکونــام بــه همــراه تمــام کادر فنــی خونــه بــه خونــه ،بابــل را بــه مقصــد تهــران تــرک کردنــد.
بــا ایــن وجــود تمریــن ســاعت  ۱۱خونــه بــه خونــه بــدون حضــور مربــی در حــال برگــزاری
است.

آن سو

موافقت کره شمالی با حضور مقاماتش در المپیک زمستانی
بعـد از مذاکـره روز سهشـنبه کـره شـمالی و کـره جنوبـی در رابطـه
بـا حضـور کـره شـمالی در المپیـک زمسـتانی  ،۲۰۱۸کـره شـمالی
پذیرفـت کـه نماینـدگان بلنـد مرتبـهای را بـه بازیهـای المپیـک
زمسـتانی کـره جنوبـی بفرسـتد.
بـه گزارشایسـنا و به نقـل از سـایت  ،Inside the gamesدر پی
مذاکـرات بیـن دو کره ،کره جنوبی اعالم کرده اسـت که کره شـمالی
نمایندگانی به بازیها المپیک زمستانی  ۲۰۱۸می فرستد.
گـروه نماینـدگان کـره شـمالی شـامل مسـووالن ،ورزشـکاران و
هـواداران میشـود .وزیر اتحـاد کره جنوبـی در این بـاره ،اظهار کرد:
کـره شـمالی قصـد دارد مسـووالن بلند مرتبـه ،نمایندگانـی از کمیتـه المپیک کره شـمالی ،ورزشـکاران،
هـواداران ،هنرمنـدان ،ناظـران ،تیـم نمایشـی تکوانـدو و روزنامهنـگار بـه بازیهـای المپیـک زمسـتانی
بفر ستد .
بـه نظـر میرسـد که ایـن یـک پیشـرفت دیپلماتیـک در روابط بیـن دو کره باشـد تـا ماه قبل شـخصی
نبـود کـه کـره شـمالی بازیهـای المپیـک زمسـتانی را بایکـوت میکند یـا خیر.
تومـاس بـاخ  ،رییـس  IOCنیـز اعلام کرد کـه از حضـور نمایندگان کـره شـمالی در المپیک زمسـتانی
اسـتقبال میکنـد و ایـن اتفـاق یـک قـدم بـه سـوی جلـو در جنبـش المپیـک اسـت .در جلسـه بیـن
نماینـدگان کـره شـمالی و کـره جنوبی حتی پیشـنهاد شـده که ورزشـکاران دو کـره در مراسـم افتتاحیه
همـراه بـا هـم رژه برونـد .این اتفـاق در المپیـک  ۲۰۰۰و  ۲۰۰۴نیز افتاده بود .درخواسـت شـده اسـت
کـه امـکان کنـار هـم بـودن خانوادههایـی کـه در دو کـره از هـم جـدا شـدهاند نیـز در زمـان برگـزاری
بازیهـا وجود داشـته باشـد .همچنیـن کره جنوبی از کره شـمالی درخواسـت کـرد که در زمـان برگزاری
بازیهـا برنامههـای هسـتهای خـود را متوقـف کنـد .صحبتهایـی نیـز دربـاره متوقف شـدن تمرینهای
نظامـی در شـبه جزیـره کره صـورت گرفته اسـت.
کـره جنوبـی نیـز اعلام کـرده اسـت کـه میتوانـد در زمـان برگـزاری بازیهـا موقتـا برخـی تحریمها
علیـه کـره شـمالی را بردارد تـا حضور ورزشـکاران کـره شـمالی در بازیها راحتتر باشـد .هنوز پاسـخ
کـره شـمالی بـه ایـن پیشـنهادات مشـخص نیسـت و رایزنیهـا ادامـه دارد .گفتـه میشـود کـه رهبـر
کـره شـمالی قصـد دارد رابطه بین دو کره را بهبود ببخشـد تا فاصله بین سـئول و واشـنگتن ایجاد شـود.
دونالد ترامپ ،رییسجمهور آمریکا همچنان از موضع دشمن کره شمالی را خطاب قرار میدهد.
در صورتـی کـه همـکاری بین این کشـورها در المپیک زمسـتانی  ۲۰۱۸موفقیت آمیز باشـد یـک پیروزی
بـرای  IOCبه حسـاب میآیـد که قـدرت ورزش را نشـان میدهد.
تاکنون تنها دو ورزشکار کره شمالی سهمیه حضور در المپیک زمستانی را کسب کردهاند.
احتمـال دارد کـه بـه دیگـر ورزشـکاران کره شـمالی وایلـد کارت داده شـود IOC .اعالم کرده اسـت که
منتظـر نتایـج رایزنیهـای بیـن دو کره در روز سهشـنبه اسـت.

ناظمالشریعه سوم و تیم ملی فوتسال ،چهارم جهان شد
سـایت فوتسـال پلنت ،اسـامی برترینهای فوتسـال
جهـان را اعلام کـرد و ایرانیهـا نیـز در بیـن
برترینهـا قـرار گرفتنـد.
بـه گـزارشایسـنا ،سـایت فوتسـال پلنـت ،بعـد از
رای گیـری از مربیـان و کارشناسـان سراسـر جهـان
اسـامی برترینهـای فوتسـال در سـال  ۲۰۱۷را
منتشـر کرد.بـر ایـن اسـاس ایـران کـه در پنـج
بخـش بهتریـن سـرمربی ،بهترین تیمملـی ،بهترین
بازیکـن ،بهترین دروازهبـان و بهتریـن بازیکن جوان
کاندیـدا داشـت ،بهتریـن عنوانـش را در بخـش
بهتریـن سـرمربی کسـب کـرد.
در ایـن بخـش بـه محمـد ناظمالشـریعه ،سـرمربی تیمملی فوتسـال بـه عنوان سـومین سـرمربی برتر
دنیا انتخاب شـد.
همچنین تیمملی فوتسال ایران در این رای گیری در رده چهارم قرار گرفت.
علیرضـا صمیمـی ،سـپهر محمـدی ،دروازهبانهـای تیمملـی فوتسـال نیزبه ترتیـب در ردههـای هفتم و
هشـتم برتریـن دروازهبـان جهان قـرار گرفتند.
همچنین حسین طیبی ،ملیپوش ایرانی تیم غیرت قزاقستان پنجمین بازیکن برتر جهان شد.
توحید لطفی ،بازیکن جوان تیم مس سونگون نیز در رده ششم بازیکن برتر جوان سال ایستاد.

هزادی:

نمیتوان در رقابتهای آسیایی حجاب را اجباری کرد
نایـب رییـس دو و میدانـی زنان میگوید که سـه
نفـر برتـر هـر مـاده در مسـابقههای دو و میدانـی
قهرمانـی کشـور در رقابتهای داخل سـالن آسـیا
حضور خواهند داشـت.
پریسـا بهـزادی در گفتوگـو بـا ایسـنا در مـورد
نفـرات مشـخص شـده بـرای مسـابقههای دو
و میدانـی قهرمانـی داخـل سـالن آسـیا  -تهران
اظهار کرد :روز یکشـنبه جلسـه سـازمان تیمهای
ملـی را برگـزار کردیـم و تصمیـم بر این شـد که
هر سـه نفـر برتـر مسـابقههای انتخابـی تیم ملی
در مسـابقات داخـل سـالن حضـور شـرکت کنند.
بنابرایـن هـر سـه نفـر برتـر هـر  13مـاده در مسـابقههای داخـل سـالن آسـیا حضـور خواهند داشـت.
نایـب رییـس دو و میدانـی زنـان در پاسـخ به این سـوال که آیـا دختـران دو و میدانـی کار خارجی بدون
حجـاب در مسـابقات آسـیایی حاضـر میشـوند ،گفت :مسـابقات آسـیایی اسـت و مـا نمیتوانیم حجاب
را اجبـاری کنیـم امـا مـا قطعا در فضای اسلامی مسـابقه را برگـزار خواهیم کـرد .رقابت ها داخل سـالن
اسـت و در دورههـای قبـل نیز به همین شـکل برگزار شـده اسـت .مـا به کنفدراسـیون جهانی و آسـیایی
اعلام کردهایـم کـه اجـازه ورود مربـی مـرد بـه داخـل سـالن داده نمیشـود .اگـر هـم مربی مـردی در
کنـار دختـران وجـود داشـته باشـد باید در بیـرون از سـالن بماند و با حفظ شـئونات اسلامی مسـابقهها
برگزار خواهد شـد.
بهـزادی در ادامـه افزود :دختـران دو و میدانیکار در مسـابقههای قهرمانی کشـور رکوردهـای خوبی زدند
و ایـن موضـوع نویـد میدهـد که رقابت هـای خوبی را در پیـش خواهیم داشـت .امیدوارم کـه ایران جزو
مقامآورهـای تیمـی آسـیا باشـد .البتـه نماینـدگان خـوب کشـورهای دیگـر نیز اعلام آمادگـی کردهاند.
قزاقسـتان و هندوسـتان نیـز بـا وجودی کـه هنوز نفـرات خود را مشـخص نکرده انـد ،ما منتظر هسـتیم
اسـامی خـود را مشـخص کننـد .دختـران قزاقسـتان رکـورددار ماده هـای سـرعت هسـتند و تیمی قوی
دارنـد .امیـدوارم کـه رقابتهـای خوبی داشـته باشـیم و ایران هـم بتواند مقـام اول تیمی را کسـب کند.
نایـب رییـس دو و میدانـی زنـان در پایـان گفـت :هنوز بـرای ثبت نـام نهایی زمان هسـت .کشـورهای
زیـادی اعلام آمادگـی کردهانـد ولـی هنـوز تعداد نفـرات نهایی مشـخص نیسـت .چیـن تایپـه ،کویت،
بنـگالدش ،ازبکسـتان ،تاجیکسـتان و قزاقسـتان اعلام آمادگـی کردهاند و تـا روز آخر میتوانند اسـامی
خـود را اعلام کنند.

نشاط بیشتری به پرسپولیسیها خواهم داد

ســرمربی تیــم فوتبــال پرســپولیس پــس از امضــای
قــرارداد جدیــد خــود گفــت :از حمایــت هــواداران و
اعتمــاد باشــگاه خوشــحالم .از هــواداران ،از عشــقی
کــه بــه تیــم و باشــگاه خــود میورزنــد تشــکر
میکنــم و میخواهیــم شــادی و نشــاط بیشــتری

سلطانیفر:

میزبانی جام جهانی فوتسال
در دست بررسی است

سیمئونه :هنوز رئال مادرید بهترین تیم جهان است
سـرمربی اتلتیکومادریـد معتقـد اسـت کـه هنـوز رئـال مادرید
بهتریـن تیـم جهان اسـت.
بـه گـزارشایسـناوبـه نقـل از آس ،اتلتیکومادریـد سهشـنبه
شـب در دیـدار برگشـت مرحلـه یـک هشـتم نهایـی کوپـا
دل ری بـا سـه گل ییدااسـپورتیو را شکسـت داد و بـا توجه به
پیـروزی  ۴بـر صفر در بـازی رفت بـه راحتی بـه دور بعد صعود
کـرد .دیگـو پابلـو سـیمئونه پـس از بـازی گفـت :ویتولـو بازی
خیلـی خوبـی را به نمایش گذاشـت .او کـم کم نیازهـای تیم را
شـناخت و بـازی اصلـی خـود را به نمایـش گذاشـت .ویتولو در
کنتـرل خـوب ،چرخشهـا ،پاسهـای بیـن خطـی و انتقـال توپ بـه خط حملـه خوب عمـل کـرد .او باید
از تکتـک دقایـق بهـره ببرد.
سـرمربی اتلتیکومادریـد در مـورد رسـیدن بـه فینـال کوپـا دل ری اظهـار کـرد :بـازی بـه بـازی پیـش
میرویـم .از سـختیهای ایـن رقابتهـا به خصـوص از مرحله یـک چهارم نهایـی آگاه هسـتیم .بهترین
تیمهـا در ایـن مرحلـه حضـور خواهند داشـت و ما بایـد با آرامش تلاش خودمـان را کنیم تا بـه دور بعد
صعـود کنیـم .منتظر قرعهکشـی هسـتیم.
سـیمئونه در مـورد افـت رئـال مادریـد و وضعیـت خـوب تیمـش گفـت :در مـورد رئـال مادریـد نظـری
نمیدهـم .ایـن تیـم هنـوز بهترین باشـگاه جهـان اسـت .همـه عناوین را فتـح کرده اسـت .فوتبـال به
لحظـات بسـتگی دارد و مـا سـرمربیان آماده هسـتیم تـا با هر شـرایطی کنار بیاییـم .باید احساسـمان را
بـه بازیکنـان انتقـال دهیـم تـا تعادل حفظ شـود.
سـرمربی آرژانتینـی در ادامـه اظهار کرد :خوشـحال هسـتم که شـش سـال از حضـورم در اتلتیکومادرید
میگـذرد و توانسـتم کوپـا را فتـح کنـم .اکنـون بازیکنانـی همچـون کویـن گامیـرو ،دیگو کاسـتا ،آنخل
کورئـا ،آنتـوان گریزمـان و فرنانـدو تـورس را در اختیـار دارم .آنهـا بازیکنـان جنگجـو و بزرگی هسـتند.
بـه آنهـا افتخـار میکنـم .تیم از ماه گذشـته شـروع به پیشـرفت کـرد .ایـن زمانی بـود که توانسـتیم از
موقعیتهـای بـه وجـود آمـده نهایـت بهـره را ببریـم .توانسـتیم گلزنی کنیـم و ایـن قضیه بـرای یانیک
کاراسـکو ،ویتولـو و کورئـا خـوب اسـت .بازیکنان بـه مشـارکت در گلزنی نیـاز دارند.

اعالم اسامی برترینهای فوتسال جهان؛

برانکو پس از تمدید قرارداد:

را بــه آنهــا تقدیــم کنیــم.
بــه گــزارش ایســنا ،برانکــو ایوانکوویــچ بعــد از
تمدیــد قــراردادش بــا پرســپولیس اظهارکــرد :در
ایــن لحظــه از ایــن کــه میتوانــم همــکاری
خــودم را همچنــان بــا پرســپولیس ادامــه دهــم و

وزیــر ورزش و جوانــان میگویــد دربــاره انتخــاب صالحــی امیــری بــه عنــوان
خبــره ورزشــی بایــد از کمیتــه ملــی المپیــک ســوال شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،مســعود ســلطانیفر در مراســم اهــدای جــام قهرمانــی
لیــگ برتــر فوتســال بــه مــس ســونگون اظهــار کــرد :مــا موقعیــت خوبــی
در دنیــا داریــم .ایــن پتانســیل کــه در کشــور مــا وجــود دارد ایــن موقعیــت
را ایجــاب میکنــد کــه بتوانیــم شــرایط بهتــری داشــته باشــیم .کشــور مــا
مخصوصــا در آذربایجــان شــرقی هــم در فوتســال و هــم در ســایر رشــتهها
اســتعدادهای زیــادی دارد کــه بــه مــرور میتوانیــم از آنهــا اســتفاده کنیــم تــا
خبرهــای خوشــی از ایــن اســتان بشــنویم.
وی در بــاره امــکان میزبانــی ایــران از مســابقات جهانــی فوتســال هــم گفــت:
بحــث میزبانــی جــام جهانــی فوتســال در حــال بررســی اســت.
ســلطانیفر در بــاره ایــن کــه صالحــی امیــری بــه عنــوان خبــره ورزشــی
انتخــاب شــده ،گفــت :در ایــن بــاره از کمیتــه ملــی المپیــک بپرســید.
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همچنــان بــا بهتریــن هــواداران دنیــا باشــم ،بســیار
خوشــحالم .تصــور تکــرار روزهــای بســیار خــوب
آینــده ،هیجــان خاصــی را در همــه مــا ایجــاد
میکند.
وی ادامــه داد :مــن از حمایــت هــواداران و اعتمــادی
کــه باشــگاه بــه مــن نشــان داده بــه خصــوص از
آقــای گرشاســبی تشــکر میکنــم و انتظــار مــن و
همــه پرسپولیســیها ایــن اســت کــه همگــی در
کنــار هــم و در کنــار گرشاســبی و اعضــای محتــرم
هیــأت مدیــره بیــش از پیــش تــاش کنیــم و شــاهد
رشــد و توســعه بیشــتر پرســپولیس باشــیم .مــا ایــن
دوران خــوب را بــا قــدرت بیشــتری ادامــه خواهیــم
داد تــا بــه بهتریــن هــواداران دنیــا ،شــادی ،نشــاط و
شــور بیشــتری را هدیــه کنیــم.
برانکــو در پایــان گفــت :مــن از هــواداران بــه خاطــر
تمــام حمایتهــا و عشــقی کــه بــه پرســپولیس
ارزانــی میکننــد ،تشــکر میکنــم و امیــدوارم
پاســخگوی محبــت آنهــا باشــم.

حضور مسئوالن وزارت ورزش و فدراسیون در تبریز

جام قهرمانی فوتسال به مس رسید

جشــن قهرمانــی مــس ســونگون در لیــگ برتــر فوتســال بــا حضــور وزیــر
ورزش و رئیــس فدراســیون فوتبــال برگــزار شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،مــس ســونگون کــه یــک هفتــه زودتــر قهرمانــی خــود را
مســجل کــرده بــود ،بعــد از آخریــن بــازی فصــل خــود مقابــل شــهروند ســاری،
جشــن قهرمانــی برگــزار کــرد.
جــام قهرمانــی توســط مســعود ســلطانیفر ،وزیــر ورزش و جوانــان بــه فرهــاد
فخیــم و بابــک نصیــری کاپیتانهــای مــس اهــدا شــد.
همچنیــن در ایــن مراســم مهــدی تــاج ،علــی کفاشــیان ،فریــدون اصفهانیــان،
ســید محمــد ناظــم الشــریعه ،علــی صانعــی و علیرضــا ســهرابی حضــور داشــتند.
از نــکات جالــب توجــه ایــن مراســم ایــن بــود کــه زمانــی کــه مجــری مراســم

نــام علــی کفاشــیان را خوانــد ،تماشــاگران حاضــر در ســالن اســتقبال چنــدان
خوبــی از او نکردنــد و او را "هــو" کردنــد.
بازیکن برزیلی مس با پرچم برزیل روی سکوی قهرمانی حضور یافت.

قلعهنویی:

ذوبآهن مظلومترین تیم
ادوار لیگ برتر است

سـرمربی تیـم فوتبـال ذوبآهـن تیمـش را
"مظلومتریـن تیـم ادوار لیـگ برتـر" دانسـت و
در بـاره شـرایط ایـن تیـم و مسـائل روز فوتبـال
ایـران صحبـت کـرد.
بـه گـزارشایسـنا ،امیـر قلعهنویـی در رابطـه بـا
تیـم فوتبـال ذوب آهـن ،اظهـار کـرد :مـا در طـی
چهـار هفتـه گذشـته  ۱۰امتیـاز گرفتیـم و فقط یک
گل خـورده داشـتیم .بـه گفتـه کارشناسـان داوری
مظلومتریـن تیـم ادوار لیـگ برتـر تیـم ذوب آهـن
بوده اسـت .مـا از ابتدای فصل مشـکالتی داشـتیم.
مثلا بازیکنانـی داشـتیم که وقتـی که میخواسـتم
قـرارداد ببنـدم روی آنها حسـاب کرده بـودم .وقتی
شـما در یک باشـگاه مشـغول میشـوید باید برای
خـود برنامـهای در نظـر داشـته باشـید .مثلا روی
یـک امکاناتـی برنامهریـزی میکنید .ایـن بازیکنان
از تمرکـز خـوب و کافـی برخوردار نبودنـد .برخی از
بازیکنـان کـه روی آنها حسـاب باز کـرده بودیم آن
کارایـی الزم را درون زمیـن بـه نمایش نگذاشـتند.
مـا در چند بازی اخیـر عملکرد بهتری داشـتیم .تیم
مـا روانتـر و بـا عـرق بیشـتری بـازی میکنـد .ما
بایـد بازی بـه بـازی بهتر شـویم و نقـاط ضعفمان
را از بیـن ببریـم و نقـاط قوتمـان را قویتـر کنیم.
او دربـاره شـهرآورد اصفهـان کـه جمعـه برگـزار
میشـود ،بیـان کـرد :همیشـه بازیهـای اصفهـان
سـرآمد بـوده اسـت .تـا زمانی کـه من در سـپاهان
بـودم همیشـه دیدارهایمـان بـا ذوب آهـن از
جذابیـت خاصـی برخـوردار بـود .امیـدوارم کـه
ایـن بـازی هـم بـازی خوبی شـود .مـا بـا توجه به
شـرایطمان در جـدول ردهبنـدی بایـد سـه امتیـاز
بـازی را بگیریـم .البتـه سـپاهان تیم بسـیار خوبی
اسـت و از مربـی خوبـی نیـز بهـره میبـرد .اعتقاد
مـن بر ایـن اسـت کـه سـپاهان در جایـگاه اصلی
خـود در جـدول ردهبنـدی قـرار نـدارد.
قلعهنویـی دربـاره حضـور ذوب آهـن در لیـگ
قهرمانـان آسـیا ،اظهـار کرد :انسـان به امیـد زنده
اسـت .ذوب آهن باشـگاه سـاختارمداری اسـت .در
دو سـال گذشـته بودجـه ایـن باشـگاه  ۲۸میلیـارد
تومـان بـوده اسـت .ذوب آهـن از نظـر سیسـتم
باشـگاهداری واقعـا خیلـی خـوب اسـت .بـه نظرم
بـا  ۱۲میلیـارد تومـان سـخت اسـت کـه چنیـن
باشـگاهی را اداره کـرد .مـن از همیـن جـا قـول
میدهـم کـه یکـی از تیمهـای خـوب باشـگاههای
آسـیا باشـیم .میرویـم کـه از نـام ایـران در جـام
باشـگاههای آسـیا دفـاع کنیـم چـون تیـم مـا دارد
آرام آرام بـه آن چیـزی کـه مـن دوسـت دارم
میرسـد.

