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بازیکن جدید استقالل را بیشتر بشناسید
یازالده گومز پینتو ،بازیکن جدید مدنظر استقالل آمار ضعیفی در گلزنی دارد.تیم فوتبال
استقالل میخواهد با مهاجم جدیدی به نام یازالده گومز پینتو قرارداد امضا کند ...
بردیف:

آزمون در جامجهانی خود را
ثابت میکند

پایان محرومیت طارمی
محرومیت مهاجم پیشین تیم فوتبال پرسپولیس امروز (شنبه) به پایان میرسد.پس از این
که مهدی طارمی بدون فسخ قرارداد با باشگاه ...

ایران میزبان کشتی زیر  23سال قهرمانی
 2020جهان شد

اتحادیــه جهانــی کشــتی ایــران را بــه عنــوان
میزبــان رقابــت هــای کشــتی آزاد زیــر  23ســال
(امیدهــای) جهــان در ســال  2020میــادی معرفــی

سـرمربی روبیـن کازان عنـوان کـرد سـردار
آزمـون در جـام جهانـی روسـیه خـودش را
اثبـات خواهـد کـرد.
بـه گـزارشایسـنا ،قربـان بردیف سـرمربی
روبیـن کازان بـه حمایـت از مهاجـم ایرانـی
خـود پرداخـت .قربـان بردیـف دربـاره ایـن
سـوال کـه دلیـل افت آزمـون را چه مـی داند،
اضافـه کـرد :واقعا بـرای آزمون خیلی سـخت
اسـت تـا بـا فشـارهای موجـود کنـار بیـاد.
باشـگاههای زیـادی خواهـان او هسـتند.
آرسـنال و سـلتیک پیشـنهاد دادنـد .اورتـون
بـا مالـک ایرانـی خـود بـه سـراغ من آمـد تا
مذاکـره کنـد .بارهـا بـا پـدر آزمـون در بـاره
انتقـال او صحبـت کردند .توجه خیلـی زیادی
بـه او میشـود و خـدا را شـکر میکنـم کـه
خـود سـردار بازیکـن بـا تجربـه ای اسـت.
وی ادامـه داد :او یـک فصـل در روبیـن کازان
سـتاره بـود ،ولـی در ایـن فصل افت داشـت.
ایـن فصـل در بـازی بـا لوکوموتیـو همـان
بازیکنـی بـود کـه میخواسـتم .البتـه ایـن را
هـم بگویـم کـه بـرای یـک مهاجـم شـانس
خیلـی مهـم اسـت .او بد شانسـی هـم آورد.
شـاید یـک سـری رفتـار غیرحرفـهای باعث
شـد خـودش را در ایـن فصـل نشـان ندهد.
مـن به خـود او هم این مسـاله را گفتـم .ما او
را مجانی برای سـه سـال به خدمـت گرفتیم.
سـرمربی روبیـن کازان در پاسـخ بـه ایـن
سـوال کـه چـه انتظـاری از آزمـون در آینـده
دارد ،گفـت :مـن فکـر میکنـم او در جـام
جهانـی خـود را اثبـات کنـد .من شـک ندارم
کـه آزمون بـه باشـگاه بزرگـی خواهـد رفت.
فقـط نباید ایـن مرحل بـرای او خیلی سـریع
اتفـاق بیفتـد .مـن از توانمندیهـای ایـن
بازیکـن بـه خوبـی آگاه هسـتم و مطمئـن
هسـتم او در آینـده بـه بازیکـن بـزرگ تـری
تبدیـل خواهـد شـد.
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کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،در پــی ارائــه طــرح ایــران مبنــی
بــر "برگــزاری مشارکتی"مســابقات کشــتی در دنیــا و

ارائــه آن طــی دو مرحلــه در هیــأت رییســه اتحادیــه
جهانــی کــه در نهایــت بــه تاییــد فدراســیون جهانــی
رســید ،ایــران به عنــوان میزبــان رقابــت هــای زیــر

 23ســال جهــان در نوامبــر ســال  2020میــادی
معرفــی شــد.
بــر اســاس طــرح "برگــزاری مشــارکتی" ،ایــران در

تیم مقاومت شهیدان عباس نژاد اقلید  4بر  2تیم مقاومت تهران را شکست داد
در هفتــه دوم مســابقات فوتســال لیــگ دســته دوم کشــور ،تیــم مقاومــت شــهیدان عبــاس نــژاد  4بــر  2تیــم
مقاومــت تهــران را شکســت داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل ورزش و جوانــان بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره شهرســتان اقلیــد،
مســابقات فوتســال لیــگ دســته دوم کشــور بــا شــرکت  36تیــم در  6گــروه بــه صــورت دوره ای برگــزار
مــی شــود کــه در گــروه ســه عصرجمعــه  29دیمــاه  ،تیــم مقاومــت شــهیدان عبــاس نــژاد اقلیــد بــا نتیجــه
چهــار بــر دو میزبــان خــود تیــم مقاومــت تهــران را شکســت داد .
تیــم صــدرای شــیراز نیــز در ایــن هفتــه برابــر تیــم هایپــر شــاهین شــهر اصفهــان بــا نتیجــه مســاوی 3-3
متوقــف شــد.
در پایــان هفتــه دوم مســابقات فوتســال لیــگ دســته دوم کشــور در گــروه ســوم تیــم ماهــان گچســاران بــا
چهــار امتیــاز صدرنشــین اســت تیــم هــای پاالیــش نفــت آبــادان و مقاومــت تهــران نیــز بــه ترتیــب بــا چهــار
و ســه امتیــاز در رتبــه هــای دوم و ســوم قــرار دارنــد.

حضور کره شمالی در چهار رشته بازیهای المپیک
زمستانی 2018

رییــس کمیتــه برگــزاری المپیــک
زمســتانی  2018اعــام کــرد کــه احتمــاال
کــره شــمالی در چهــار رشــته در ایــن
بازیهــا شــرکت میکنــد.
بــه گــزارشایســنا و بــه نقــل از ســایت
 ،Inside the gamesلــی هــی
بوئــم ،رییــس کمیتــه برگــزاری المپیــک
زمســتانی  ،2018اظهــار کــرد کــه کشــور
کــره شــمالی بــه احتمــال زیــاد در چهــار
رشــته اســکیت نمایشــی ،اســکی آلپایــن  ،اســکی کــراس کانتــری و هاکــی روی یــخ بانــوان در المپیــک
زمســتانی امســال حضــور خواهــد داشــت.
همچنیــن دیــروز جلســهای بــا حضــور نماینــدگان کــره شــمالی ،کــره جنوبــی و کمیتــه بینالمللــی
المپیــک در بــاره حضــور کــره شــمالی در بازیهــای المپیــک زمســتانی امســال برگــزار میشــود.
در ایــن جلســه جزئیــات حضــور کــره شــمالی در ایــن بازیهــا مشــخص میشــود .بوئــم در ایــن بــاره
بــه خبرنــگار خبرگــزاری یونهــاپ ،گف ـت :ایــن کمیت ـه بینالمللــی المپیــک اســت کــه کشــورها را بــه
بازیهــای المپیــک دعــوت میکنــد بنابرایــن حضــور کــره شــمالی و قراردادهایــی کــه بیــن دو کــره
بســته میشــود بایــد مطابــق اســتانداردهای  IOCباشــد.
پیــش از ایــن اعــام شــد کــه قــرار اســت تیــم هاکــی بانــوان متحــد دو کــره در المپیــک زمســتانی
امســال حضــور داشــته باشــند .همچنیــن دو کــره تصمیــم گرفتنــد کــه در مراســم افتتاحیــه همــراه بــا
هــم رژه برونــد.

 ۱۵۰میلیون یورو رقم فسخ قرارداد
دیباال برای رفتن به یونایتد

مدیــر ورزشــی یوونتــوس از شــرط ایــن باشــگاه بــرای موافقــت بــا
جدایــی دیبــاال ســخن بــه میــان آورد.
بــ ه گــزارشایســناوبــه نقــل از مدیاســت ،پائولــو دیبــاال در
فصــل جــاری نوســان زیــادی در یوونتــوس داشــت .ایــن
بازیکــن آرژانتینــی شــروعی توفانــی در ابتــدای فصــل داشــت امــا
رفته رفته افت کرد و جایگاه خود را در ترکیب اصلی از دست داد.
خبرهــای زیــادی در بــاره جدایــی دیبــاال از یوونتــوس بــه گــوش میرســد و از منچســتریونایتد بــه عنــوان
مشــتری جــدی ایــن بازیکــن آرژانتینــی ســخن بــه میــان میآیــد.
ماروتــا ،مدیــر ورزشــی یوونتــوس ایــن گونــه در بــاره احتمــال جدایــی دیبــاال ســخن بــه میــان آورد" :
دیبــاال اگــر میخواهــد راهــی منچســتریونایتد شــود بایــد رقــم فســخ قــرارداد خــود را پرداخــت کنــد .ایــن
شــرط مــا بــرای جدایــی او اســت".
مدیــر ورزشــی یــووه در بــاره رقــم فســخ قــرارداد دیبــاال ســخن بــه میــان نیــاورد امــا پیشبینــی میشــود
کــه نزدیــک بــه  ۱۵۰میلیــون یــورو باشــد.

مرگ تنها بازمانده المپیک  ۱۹۲۸در سن  ۱۰۲سالگی

کارال مارانگونــی ،پیرتریــن مــدالآور المپیکــی کــه در قیــد حیــات بــود،
در ســن  ۱۰۲ســالگی درگذشــت.به گــزارشایســنا ،کارال مارانگونــی،
ژیمناســت ایتالیایــی کــه در المپیــک  ۱۹۲۸آمســتردام مــدال نقــره کســب
کــرده بــود در ســن  ۱۰۲ســالگی درگذشــت.او پیرتریــن مــدالآور المپیکــی
و تنهــا ورزشــکار المپیــک  ۱۹۲۸اســت کــه تاکنــون زنــده بــود.
کمیت ـه المپیــک ایتالیــا دربــاره مــرگ مارانگونــی اعــام کــرد :او یکــی از
افــراد بــه یــاد ماندنــی در تاریــخ ورزش ایتالیــا و جنبــش المپیــک اســت.
مارانگونــی در ســن  ۱۲ســالگی بــه همــراه تیــم ژیمناســتیک ایتالیــا در المپیــک  ۱۹۲۸شــرکت کــرد .او
روز جمعــه در خانــه خــود در پاویــای ایتالیــا درگذشــت.

اعضای هیات مدیره انجمن
پیشکسوتان فارس معرفی شدند

ســال  2020میــادی میزبانــی مســابقات کشــتی
آزاد را برعهــده دارد و فنالنــد میزبــان رقابــت هــای
کشــتی فرنگــی و زنــان زیــر  23ســال جهــان
خواهــد بــود.
کشــتی ایران از ســال  2002میالدی و پس از الزامی
شــدن همزمانــی برگــزاری مســابقات کشــتی آزاد،
فرنگــی و زنــان نتوانســته بــود میزبانــی رقابــت های
جهانــی را برعهــده بگیــرد کــه ایــن امــر بــا
پیگیــری فدراســیون کشــتی و اجرایــی شــدن طــرح
"برگــزاری مشــارکتی" محقــق شــد.
هیــات رئیســه اتحادیــه جهانــی کشــتی در نشســت
خــود در شــهر بوداپســت مجارســتان ( ســال )٢٠١٦و
مجــددا در نشســت هیــات رییســه در پاریــس( ســال
 )٢٠١٧طــرح ارائــه شــده از ســوی ایــران مبنــی
بــر برگــزاری مشــترک مســابقات بیــن المللــی را
تصویــب کــرد.
در نشســت مذکــور نماینــده ایران با اشــاره به کاهش
میــزان متقاضیــان میزبانــی مســابقات بیــن المللــی
کشــتی در دنیــا ،به دلیــل محدودیتهــای مالــی
و اجرایــی ،طــرح برگــزاری مشــترک رویدادهــای
بیــن المللــی کشــتی بــه صــورت مشــارکتی میــان
کشــورهای متقاضــی را ارائــه کــرد کــه اعضــای
هیــات رئیســه اتحادیــه جهانــی آن را تاییــد کــرده و
قابــل اجــرا دانســتند.

در هفته دوم مسابقات فوتسال لیگ دسته دو کشور

آن سو

ثبات را به سپاهان برمیگردانیم
سرپرست باشگاه سپاهان میگوید دو گزینه خارجی و داخلی برای سرمربیگری تیم
سپاهان مد نظر هستند که تا پایان هفته تصمیم نهایی ...

دور هشـتم انتخابـات هیـات مدیره انجمن پیشکسـوتان
ورزش اسـتان فـارس عصر پنج شـنبه گذشـته برگزار و
نفـرات منتخب معرفی شـدند.
به گـزارش روابط عمومی و پایگاه خبری و اطالع رسـانی
ورزش و جوانـان فـارس  ،حیـدر علـی کامیـاب مدیـر
کل ورزش و جوانـان فـارس در ایـن مراسـم طـی
سـخنانی تجربیـات ارزشـمند پیشکسـوتان ورزش را موجـب اعتلای ورزش عنـوان کـرد و افـزود:
برگـزاری ایـن انتخابـات در یـک فضـای صمیمانـه  ،نمونـه بـارزی از مدیریـت و تـوان بـاالی
پیشکسوتان ورزش استان است.
وی بیـان کـرد :پیشکسـوتان سـمبل منش پهلوانـی  ،اخالق و معرفت هسـتند که حضورشـان در این
برنامـه ها باعـث ایجاد انگیـزه بیشـتر مدیران بـرای خدمت بهتـر خواهد بود.
منصور سپهری رییس انجمن پیشکسوتان استان هم در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری و اطالع رسانی
اداره کل گفـت  :انتخابـات هیـات مدیـره انجمـن پیشکسـوتان ورزش اسـتان فـارس در یک فضای
دوسـتانه وصمیمانـه بـا حسـن نیت عمومـی یـک روز ماندنـی و فراموش نشـدنی را تجربـه کرد.
وی بیـان کـرد  :جایـی کـه موسـپیدان و صاحـب نظـران ورزش با صفـا و صمیمیت و سـعه صدر گرد
هـم آمدنـد و بـر گزینـش هشـتمین دوره اعضای هیـات مدیره بـا حضور بیـش از  ۷۰نفـر از بانوان و
آقایان پیشکسـوت ورزش صحه گذاشـتند.
سـپهری افـزود :در ایـن رویـداد ماندنی حیدر علـی کامیـاب مدیـر کل اداره ورزش و جوانان اسـتان
فـارس و اردشـیر حسـن زاده رئیـس اداره ورزش و جوانان شهرسـتان شـیراز حضور داشـتند و پس
از مدیریـت قابـل تقدیـر هیات رئیسـه نظارت بر انتخابات متشـکل از زهـرا کریمیـان  ،محمود رهیده
 ،شـهرام محضـری و حبیـب یزدانـی در نهایت منصور سـپهری ،عباسـعلی توانا،نسـرین بشـیریان،
کریـم لسـان ،بهنـام حـق پنـاه ،لیلا توانگـر عبدالمجیـد فهنـدژ به عنـوان اعضـای هیـات مدیره و
علـی البـدل و یدالـه حریـری و محمـد علـی دهقانیـان در مسـئولیت بازرسـان اصلـی و علـی البـدل
معرفی شـدند.
رییـس انجمـن پیشکسـوتان اسـتان از حسـن اسـتقبال وعالقه پیـش کسـوتان ورزش در مراسـم
انتخابـات قدردانـی کـرد و از آن بـه عنـوان یـک روز بیـاد ماندنـی و فرامـوش نشـدنی یـاد کرد.

باالن صنعت شیراز ،صدرنشین را شکست داد
ایرنـا -تیـم بـاالن صنعـت شـیراز در رقابـت هـای
فوتسـال لیـگ دسـته یک کشـور برابـر اهـورا بهبهان
کـه در صدر جـدول قـرار دارد ،به برتری دسـت یافت.
بـه گـزارش ایرنـا ایـن بـازی کـه از هفتـه سـیزدهم
در گـروه دوم ایـن مسـابقات عصـر جمعـه در
سـالن  22بهمـن شـیراز برگزارشـد تیـم میزبـان بـا
نتیجـه سـه بـر یـک تیـم اهـورا بهبهـان را شکسـت
داد.
بهـزاد خلیلـی  2گل و محمدرضا مرادیـان یک گل برای
تیـم بـاالن صنعـت بـه ثمـر رسـاندند و تنهـا گل تیم
اهـورا بهبهـان را سـجاد مسـیحی به ثمر رسـاند.
همچنیـن در همیـن چارچـوب تیـم رامک شـیراز دیگـر نماینده فـارس در ایـن گروه عصـر جمعه در
تهـران در یـک بـازی پـر گل بـا نتیجـه  6بر چهار از سـد تیم شـاهد این شـهر گذشـت.
بـا پایـان یافتـن هفتـه سـیزدهم در گـروه دوم  ،تیـم اهـورا بهبهـان بـا  30امتیـاز همچنـان در
صـدر جـدول قـرار دارد و تیـم هـای رعـد پدافنـد مشـهد و مبـل کریمـی البـرز هم بـا  24امتیـاز به
ترتیـب دوم و سـوم هسـتند.
تیـم رامـک شـیراز بـا  17امتیـاز چهـارم اسـت و تیـم بـاالن صنعـت ایـن شـهر هـم بـا  16امتیاز
رده پنجم جدول را به خود اختصاص داده است.
در مسـابقات فوتسـال دسـته یک کشـور  18تیم شـرکت دارند و در  2گروه با هم به صورت دوره ای
بازی می کنند.

بازیکن جدید استقالل را بیشتر بشناسید
یازالــده گومــز پینتــو ،بازیکــن جدیــد مدنظــر
اســتقالل آمــار ضعیفــی در گلزنــی دارد.
بــه گــزارش ایســنا ،تیــم فوتبــال اســتقالل

– پرتغالــی دارد و در شــهر ویــا دو کونــده پرتغــال
متولــد شــده اســت.
مهاجــم  ۲۹ســاله در حــال حاضــر بازیکــن آزاد

میخواهــد بــا مهاجــم جدیــدی بــه نــام یازالــده
گومــز پینتــو قــرارداد امضــا کنــد .او ملیتــی گینـهای

محســوب میشــود .گومــز پیــش از ایــن نیــز
بــرای ریــوه اوه پرتغــال بــازی میکــرد و ارزش

پایان محرومیت طارمی

کنونـیاش  ۴۰۰هــزار یــورو اســت .پینتــو فوتبالــش
را از ســال  ۲۰۰۱شــروع و بــرای تیمهــای پایــه
ورزیــم پرتغــال بــازی کــرد ،ســپس بــه تیــم اصلــی
راه یافــت .او بــرای تیمهایــی همچــون بــراگا،
اوال ننســه ،بیــرا مــار  ،گاالبــا  ،گیــل ویســنته
و آســترا جورجیــو بــازی کــرد .نکتــه قابــل
توجــه دوران ورزشــی مهاجــم گینــهای قرضــی
بــازی کــردن بــرای تیمهــای مختلــف بــوده اســت.
ارزش اولیــه گومــز  ۴۰۰هــزار یــورو بــود کــه در
ســال  ۲۰۱۳بــه دو میلیــون و  ۸۰هــزار یــورو
رسید.
مهاجــم گینــهای – پرتغالــی تاکنــون  ۲۸۶بــازی
باشــگاهی در تمــام دوران ورزشــیاش انجــام داده
کــه تنهــا  ۴۷گل بــه ثمــر رســانده اســت .میانگیــن
گلزنــی ایــن بازیکــن ۳۸۱دقیقــه بــرای هــر گل
اســت.
گومــز در تیــم زیــر  ۲۰و  ۲۱ســال پرتغــال نیــز
حضــور داشــت و  ۲۵بــازی بــرای ایــن تیمهــا
انجــام داد .او توانســت هشــت گل بــه ثمــر برســاند.
ایــن بازیکــن ســپس تصمیــم گرفــت بــرای تیــم
ملــی گینــه بــازی کنــد.
پینتــو تجربــه قهرمانــی نیــز داشــته اســت .او بــه
همــراه آســترا جورجینــو تجربــه قهرمانــی داشــته
اســت .مهاجــم گینــهای در فصــل ۲۰۱۳-۱۴
قهرمــان لیــگ رومانــی شــد.

البتــه طارمــی نمیتوانــد الغرافــه را در دیــدار برابــر ام صــال همراهــی
کند.
لیــگ قطــر پنجشــنبه و جمعــه ایــن هفتــه پیگیــری میشــود و الغرافــه روز
پنجشــنبه بــا الســد بــازی دارد کــه احتمــال دارد مهــدی طارمــی در آن بــازی
بــرای تیــم جدیــدش بــه میــدان بــرود.

تیم فارس از سد خیبر خرم آباد گذشت

محرومیــت مهاجــم پیشــین تیــم فوتبــال پرســپولیس دیــروز بــه پایــان
میر ســد .
بـه گــزارشایســنا ،پــس از ایــن کــه مهــدی طارمــی بــدون فســخ قــرارداد بــا
باشــگاه ریــزه اســپور ترکیــه بــه ایــران آمــد و بــرای پرســپولیس بــازی کــرد،
فیفــا حکــم بــه محرومیــت چهــار مــاه و  ۱۰روزه ایــن بازیکــن داد .حــاال بــا
پایــان یافتــن ایــن محرومیــت او میتوانــد دوبــاره در میادیــن رســمی بــه
میــدان بــرود.
طبــق حکــم فیفــا محرومیــت مهــدی طارمــی دیــروز رســما بــه پایــان رســید و
او میتوانــد در میادیــن رســمی هــم بــرای تیــم قطــری (الغرافــه) و هــم بــرای
تیـمملــی بــه میــدان بــرود.
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ایرنــا -تیــم منتخــب فــارس در رقابــت هــای فوتبــال برتــر بانــوان کشــور بــا
یــک گل از ســد تیــم خیبــر خــرم آبــاد گذشــت.
بــه گــزارش ایرنــا تیــم فــارس بــا ایــن پیــروزی بــا  13امتیــاز در رده هفتــم
جــدول ایســتاد.
ایــن بــازی از هفتــه ســیزدهم ایــن مســابقات جمعــه در در ورزشــگاه شــهید
دســتغیب شــیراز برگــزار شــد.
در پایــان هفتــه ســیزدهم تیــم
شــهرداری بــم بــا  36امتیــاز
در صــدر جــدول قــرار دارد،
ســپاهان اصفهــان و راهیــاب
ملــل ســنندج هــم بــا  31امتیــاز
بــه ترتیــب دوم و ســوم هســتند.
در رقابــت هــای فوتبــال برتــر
بانــوان کشــور  12تیــم شــرکت
دارنــد و بــه صــورت دوره ای بــا
هــم بــازی مــی کننــد.

تابش:

ثبات را به سپاهان
برمیگردانیم

سرپرسـت باشـگاه سـپاهان میگویـد دو گزینـه
خارجـی و داخلـی برای سـرمربیگری تیم سـپاهان
مـد نظر هسـتند کـه تـا پایان هفتـه تصمیـم نهایی
گرفتـه میشـود.
مسـعود تابـش در گفتوگـو بـا ایسـنا ،در مـورد
تغییـرات کلی باشـگاه سـپاهان اعـم از مدیرعامل و
سـرمربی اظهـار کـرد :در حـال حاضر در جلسـهای
کـه با هیـات مدیـره و هیـات فنی باشـگاه داشـتیم
تصمیـم بـر ایـن شـد کـه کریـم قنبـری سـرمربی
موقـت تیم باشـد.
وی ادامـه داد :در حـال حاضـر دو گزینـه بـرای
هدایـت تیـم فوتبـال سـپاهان مـد نظـر ماسـت.
یـک گزینـه از داخـل کشـور و گزینه بعـدی خارجی
اسـت .مـا با وسـواس خاصـی میخواهیم سـرمربی
را انتخـاب کنیـم تا بتوانیم وضعیت خـوب و پایداری
را در سـپاهان بـرای حـال و آینده به وجـود بیاوریم.
آخـر این هفتـه مطمئنـا سـرمربی معرفی میشـود.
وی در مـورد ایـن کـه رفتـن کرانچـار هزینههـای
جانبـی بـرای باشـگاه سـپاهان گذاشـته یـا خیـر
گفـت :مـا توافـق خوبـی بـا آقـای کرانچـار انجـام
دادیـم .ایشـان مـرد بـا شـخصیتی اسـت و بـا
شـرایط بسـیار خوبـی بـا مـا کنـار آمـد و حتـی اگر
میخواسـت بـرای ادامـه فصـل در تیـم بمانـد ،چه
بسـا هزینههـای بیشـتری بـرای تیـم داشـت .باید
بگویـم یـک مربی هـر چقدر هم خوب باشـد شـاید
بـا یـک تیم بـه بنبسـت برسـد و ایشـان بـه این
نتیجـه رسـیده بود.
وی در پاسـخ بـه این سـوال کـه یکـی از انتقادهای
بـزرگ در این چند سـال عـدم ثبات مدیریـت بوده
اسـت و امـروز هـم ایـن عـدم ثبات مشـاهده شـد
گفـت :ایـن انتقـاد بهجایـی اسـت کـه بـزرگان و
اصحـاب رسـانه از باشـگاه سـپاهان دارنـد .مـا هم
قبـول داریـم کـه عـدم ثبـات شـاید علـت ناکامی
سـپاهان در ایـن چنـد فصـل اخیـر باشـد .مـا بـا
هیـات مدیره و هیـات فنـی تصمیم داریم چـه برای
سـرمربیگری و چـه بـرای مدیریـت از بهتریـن
گزینههـا اسـتفاده کنیـم تـا در آینـده در سـپاهان
ثبـات بـه وجـود بیاوریم.
او در پاسـخ بـه ایـن سـوال که آیـا در حـال حاضر
محسـن طاهـری که سـرمربی تیم هندبال سـپاهان
اسـت ،بـه همـکاری خـود ادامه خواهـد داد یـا خیر
گفـت :دربـاره این قضیـه صحبتی نشـده اسـت .او
سـرمربی تیـم هندبـال بـوده و اگر دوسـت داشـته
باشـد میتوانـد همـکاریاش را ادامـه دهـد و
زمانـی که خـودش بخواهـد از تیـم جدا شـود ،با ما
همـکاری نخواهنـد کـرد ولـی او هنوز سـرمربی تیم
هندبال هسـتند.

