
کیومرث هاشمی: نتایج اینچئون 
پاسخ محکمی به منتقدان بود

دالیل نفر اول رنکینگ آسیا برای 
نرسیدن به پیراهن طالیی تور تایوان

گروه ورزشی : رییس کمیته ملی المپیک با اشاره به موفقیت رشته تیر و کمان در طی سال های گذشته و کسب 
سهمیه المپیک افزود: من یقین دارم که این رشته حضوری موفق در المپیک داشته باشد و می تواند صاحب جایگاهی 
بهتر از گذشــته شــود.کیومرث هاشمی در مراسم تجلیل از کمانداران با بیان این که سال 95، سال سرنوشت ساز 
برای کشور است، افزود: در سال آینده رویداد مهمی همچون المپیک را پیش رو داریم و 204 کشور دنیا با یکدیگر 
به ر قا بت می پردازند. کشــور ایران بعد از انقالب توانست توفیقات زیادی را در ورزش کسب کند و امروز بدون 
دریافت وایلد کارت و از طریق کسب سهمیه می توانیم در چنین رویدادی حضور پیدا کنیم.وی افزود: االن ورزش 
کشور به جایی رسیده است که به جای چهار تا پنج رشته، امروز تعداد رشته ها در المپیک به 13 رسیده است. بعد از 
انقالب تالش های زیادی صورت گرفته تا بتوانیم در شرایط بهتری در ر قا بت های المپیک حضور پیدا کنیم. امروز باید بگویم که تیر و کمان جزو رشته هایی است که 
توانست با موفقیت خود راه ورود به المپیک را باز کند و زودتر از موعد موفق به کسب سهمیه المپیک شود.هاشمی خاطر  نشان کرد: با وجود این که کره جنوبی مهد 
رشته تیر و کمان است، ولی ورزشکاران ما تا به امروز توانسته اند به موفقیت های بزرگی دست پیدا کنند که نمونه آن موفقیت چشم گیر زهرا نعمتی در کسب سهمیه 
پارالمپیک و المپیک بود که من اعتقاد دارم که حضور وی در این دو دیدار انعکاس جهانی خواهد داشت. البته وی باید در رویدادی حضور پیدا کند که با ورزشکاران 

سالم ر قا بت نابرابری دارد و این برای کشور ایران افتخار بزرگ است و در تاریخ ورزش دنیا حضور چنین افرادی بسیار کم است.

گروه ورزشــی : نفر اول رنکینگ دوچرخه سواری آسیا گفت: رکابزنان ایرنی در تور تایوان ضعیف ظاهر 
شدند و خود من نیز نتوانستم امتیاز خوبی در این تور بگیرم.میر صمد پورسیدی درباره ی اینکه نتوانست مانند سال 
گذشته صاحب پیراهن طالیی تور تایوان شود، بیان کرد: رکابزنان ایرانی امسال در تور تایوان ضعیف ظاهر شدند 
زیرا برخی نفرات مانند حسین عسکری و امیر زرگری شرکت نکردند. از طرفی در تیم ها نیز تغییر و تحول ایجاد 
شده است. ما سال گذشته در تیم پتروشیمی تبریز بودیم اما امسال با تیم جدید در تور شرکت کردیم و نفراتمان 
نیز نسبت به سال گذشته تغییر کرده بودند به طوری که از میان نفرات اصلی دو نفر را نداشتیم و مهدی سهرابی نیز 
از مرحله دوم زانویش درد گرفت و دیگر نتوانست مسابقه را ادامه دهد.او ادامه داد: همچنین نسبت به سال گذشته 
نیز تیم های قدرتمندی در تور تایوان شرکت کرده بودند. امسال دو تیم از آمریکا حضور داشت که سال قبل شرکت نداشتند. سال گذشته مرحله ماقبل آخرسرباالیی 
سنگین داشت که ایرانی ها در آن اول شدند اما امسال آن را حذف کرده بودند. البته مرحله آخر سرباالیی داشت اما به آن صورت نبود که استقامت باالیی بخواهد.
پورسیدی در پاسخ به این پرسش که قرار است در تور دیگری شرکت کنند، گفت: تیم پیشگامان در تور مالزی شرکت کرده اما ما به دلیل مشکالتی که وجود داشت که 
یک نمونه آن مشکالت مالی است، شرکت نکردیم زیرا هنوز در تیم شهرداری تبریز قرارداد هم نداریم و احتماال تور بعدی آذربایجان خواهد بود.او افزود: مشکالت 

زیاد است. ما هنوز 9 ماه از قرارداد سال قبل را نگرفته ایم و امسال هم هنوز قرارداد نداریم. این مسائل خودش خیلی تاثیرگذار است.

کناره گیری یکی از نامزدهای 
انتخابات فدراسیون

گروه ورزشی : رئیس هیات فوتبال استان 
اصفهان به دلیــل بروز برخی ابهامات از نامزدی 
انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال کناره گیری 
کرد.در متن نامه انصراف علی اکبر ابرقویی نژاد 
از نامزدی ریاست فدراسیون فوتبال آمده است: با 
توجه به پاسخگو نبودن به درخواست اینجانب 
مبنی بر ارائه مستندات قانونی برای تمدید ساعت 
ثبت نام در پایان مدت قانونی، چگونگی مجوز 
ثبت نام یک فرد در دو پست انتخابی به ویژه ثبت 
نام همزمان در پست های ریاست و نایب رییسی 
و ... بنده تا شــفاف شدن شرایط قانونی فعالیت 
های فدراسیون فوتبال و خارج شدن از تصمیم 
گیری های خلق الســاعه از نامزد پست ریاست 
آن انصــراف می دهم.در بخــش دیگری از این 
نامه آمده است: به طور حتم پیگیر حقوق سلب 
شده خود در این راستا از طریق مراجع ذیصالح 
و قانونــی طبق مقررات حاکــم بر فعالیت های 
فوتبال خواهم بود. شــهاب الدین عزیزی خادم، 
مهدی تاج، مصطفی آجورلو، عزیز اهلل محمدی 
و علیرضــا معظمی نیا دیگر نامزدهای کســب 
فوتبال هستند.مجمع  کرسی ریاست فدراسیون 
عمومی فدراسیون فوتبال که 23 دی ماه برگزار 
شد، تصویب کرد که انتخابات این فدراسیون در 
روز شنبه 11 اردیبهشت ماه سال 95 برگزار شود؛ 
همچنین در طول این مدت اعضای هیات رئیسه 
کنونی فدراسیون فوتبال می توانند به فعالیت های 

خود ادامه دهند.

سپاهانی ها علیه استیماچ 
گروه ورزشی : سپاهان اصفهان روز گذشته 
در زمین پرآب فوالد شهر برابر تیم لوکوموتیو با 
نتیجه 2-0 شکست خورد تا به رده سوم جدول 
سقوط کند و البته بازهم شعارها علیه استیماچ از 
نو گرفته شود.سپاهان بعد از تساوی برابر استقالل 
اهــواز در اهواز تغییراتــی روی نیمکتش دید و 
حسین فرکی جای خود را به ایگور استیماچ داد، 
شــروع کار استیماچ با برد 2-1 برابر نفت تهران 
با پنالتی دقیقه 90 هادی عقیلی بود اما پس از آن 
سپاهان چندان در لیگ برتر موفق نبود، سپاهان 
با اســتیماچ تا کنون 12 بازی در لیگ برتر انجام 
داده است که 2 برد، ٦ تساوی و 4باخت حاصل 
کار این مربی کروات بوده اســت.البته ســپاهان 
در بازی های آســیایی کارش را با برد برابر تیم 
مقتدر النصردبی شروع کرد تا خط و نشانی برای 
آســیایی ها بکشد اما دیری نپایید که این خط و 
نشان محو شــود. آنها بازی برگشت برابر النصر 
و همچنین بــازی خانگی مقابل لوکوموتیو را با 
نتیجه مشابه 2-0 شکست خوردند تا به رتبه سوم  
گروه چهارتیمی سقوط کنند، با این اوصاف باید 
دید سپاهان که در جام حذفی حضور ندارد، در 
لیگ مدعی نیست و حال در آسیا وضعیتش رو به 
حذف است چگونه خواهد شد و استیماچ برای 

ادامه کارش چه برنامه دارد.

برانکو امروز ایران را ترک می کند
گروه ورزشــی : برانکو ایوانکوویچ در 
پایان تمریــن امروز پرســپولیس، ایران را به 
مقصد زاگرب تــرک می کند.امروز و همزمان 
با پایان تمرین پرســپولیس در سال 94، برانکو 
ایوانکوویچ و دســتیاران کرواتش ایران را به 
مقصد زاگرب ترک خواهد کرد و به کشورش 
ســفر می کند تا مرخصی اش را پشــت سر 
بگذارد.برانکو ایوانکوویچ روز پنجم فروردین 
و همزمان با حضور پرسپولیســی ها در مسقط 
عمان به این کشــور ســفر خواهد کرد تا در 

اردوی پرسپولیس حضور یابد.

برنامه پرسپولیسی ها تغییر کرد
گروه ورزشــی : در حالی که طبق برنامه 
قبلی قرار بود بازیکنان پرســپولیس تا روز 28ام 
اســفند تمرینات خود را در سال 94 ادامه دهند 
این برنامه با تغییر مواجه شــد.طبق اعالم قبلی 
برانکو ایوانکوویچ، قرار بود بازیکنان پرسپولیس 
تا روز 28 اسفند تمرینات خود را پیگیری کنند 
و بعد از آن تا روز 4 فروردین به مرخصی بروند 
اما در اعــالم جدید، تمرین روز 28 ام تعطیل و 
سرخپوشــان امروز دو جلسه به تمرین خواهند 
پرداخت.پرسپولیسی ها امروز صبح در درفشی فر 
و بعد از ظهر در زمین شماره دو آزادی به تمرین 
خواهند پرداخت و بعد از آن به مرخصی خواهند 

رفت تا برای اردوی عمان آماده شوند.

تبعات کناره گیری تیم ها ایرانی از 
لیگ قهرمانان 

گروه ورزشــی : در صورت کنار کشیدن 
باشگاه های ایرانی از لیگ قهرمانان آسیا دو سال 
محرومیت در انتظار این باشــگاه ها و همچنین 
کاهش ســهمیه  ایران در این مســابقات خواهد 
بود.در حالی کــه پیش از این اعالم شــده بود 
در صورتی که کنفدراســیون فوتبال آســیا علیه 
باشگاه های ایرانی رای بدهد. ایران از این مسابقات 
کناره گیری خواهد کرد اما اکنون به نظر می رسد 
در صورتی که باشگاه های ایرانی از ادامه حضور 
در لیگ قهرمانان آســیا انصراف بدهند جریمه و 
محرومیت های سنگینی متوجه باشگاه های ایرانی 
و همچنین فوتبال ایران خواهد شــد.در صورتی 
که باشگاه های ایرانی از لیگ قهرمانان کنار بکشند 
احتمال محرومیت دو ساله این باشگاه ها )سپاهان، 
ذوب آهن اصفهان و تراکتورسازی تبریز( وجود 
دارد و همچنین ممکن اســت 1+3 سهمیه ایران 
در لیگ قهرمانان آسیا در مسابقات آتی به حداقل 
برسد.غالمرضا بهروان رئیس کمیته مسابقات در 

گفت وگو با فارس این خبر را تایید کرد.

گروه ورزشی : رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره 
به جلســه ای که دیروز در فیفا خواهد داشت گفت: 
قطعا به رئیس فیفا و رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا 
به خاطر رایی اخیر اعتراض خواهم کرد.علی کفاشیان، 
رئیس فدراسیون فوتبال که در حال حاضر به منظور 
حضور در کمیته فوتسال فیفا در زوریخ حضور دارد، 
در خصوص جلســه با اینفانتینو گفت: نشست خود 
را به صورت خصوصی با جیانــی اینفانتینو-رئیس 
فدراســیون جهانی فوتبال برگزار کردم و ابتدا بخاطر 
حضورش در ایران از وی تشــکر کرده و به مناسبت 
انتخابش برای ریاســت فدراسیون جهانی فوتبال به 
وی تبریک گفتم.وی گفت: از دیگر مسائل مطروحه 
مشکالت مالی و مسائل مربوط به انتقال پول فیفا به 
ایران بود که در این زمینه به بحث و بررسی پرداختیم 
و رئیــس فیفا ابراز امیدواری کرد در آینده ای نزدیک 
با رایزنــی های مختلف، این موضــوع حل خواهد 

شد.رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه افزود: درخواست 
حضور اینفانتینو در ایران را به صورت رسمی به وی 
اعالم کرده و از او خواستم در آینده ای نزدیک به ایران 
سفر کند. این در حالی است که رئیس فیفا ضمن بیان 
جایگاه بزرگ ایران در آســیا، ابراز امیدواری کرد که 
با توجه به اینکه ایران  مهمترین کشــور در آسیا و در 
منطقه آسیای میانه است و همچنین با توجه به اینکه 
عنوان نایب رئیسی در این منطقه به ایران تعلق دارد، 
بهتر است نشست مشترکی را با حضور کشورهای این 
منطقه و با میزبانی ایران برگزار شــود تا از این طریق 
اینفانتینو ضمن بازدید مجدد از ایران بتواند نشستهای 
متعددی را در زمینه توسعه فوتبال در آسیا با محوریت 
ایران برگزار کند.کفاشیان در ادامه از نشست مشترک 
خود با رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه خبر داد و گفت: 
در جلســه با رئیس فدراسیون این کشور اعالم کردم 
که ایران و ترکیه همســایه یکدیگر بوده و می توانند 
ارتباطات بهتری را با یکدیگر داشته باشند. ضمن اینکه 
در حال حاضر ارتباط چندانی میان دو کشــور وجود 
ندارد و رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه ابراز عالقمندی 
بســیاری جهت افزایش ارتباط و حضورش در ایران 
را اعالم کرد.رئیس فدراســیون فوتبال در ادامه گفت: 

در ســال جاری، فوتســال ایران در سه رده باالترین 
عنوان آســیایی را به خود اختصاص داده است. تیم 
تاسیسات دریایی عنوان قهرمانی جام باشگاههای آسیا 
را کسب کرد، تیم ملی فوتسال بانوان برای اولین بار 
عنوان قهرمانی رقابتهای فوتسال آسیا در مالزی و تیم 
ملی فوتسال آقایان نیز عنوان نخست رقابتهای قهرمانی 
آسیا در ازبکستان را به دست آوردند. در فوتسال اروپا 
نیز کشور اسپانیا در زمره کشورهای صاحب سبک در 
فوتسال است و طی جلســه ای از رئیس فدراسیون 
فوتبال اسپانیا خواستیم تا توسعه همکاری های خود 
را با ایران به ویژه در زمینه فوتســال در دســتور کار 
قرار دهیم که مورد اســتقبال فدراسیون فوتبال اسپانیا 
قرار گرفت.کفاشــیان در ادامه افــزود: رئیس فوتبال 
فدراسیون مجارســتان نیز ابراز عالقمندی کرد تا در 
ایران حضور داشته باشــد و مقرر شد مراتب جهت 
دعوت رسمی از وی در مهرماه سال آینده ارسال شود 
تا رئیس فدراسیون فوتبال این کشور ضمن حضور در 
ایران و به جهت توســعه ارتباطات دو کشور، تفاهم 
نامه همکاری را به امضا برســانیم.رئیس فدراسیون 
فوتبال ضمن اشاره به تصمیم اخیر کنفدراسیون فوتبال 
اســیا در خصوص ایران و عربستان، گفت: متاسفانه 

روز گذشــته از تصمیم گرفته شده اطالعی نداشتم، 
در غیر اینصورت می توانستم در جلسه خصوصی با 
اینفانتینو صحبتهای خود را انجام دهم. البته در نشست 
روز گذشــته نیز اشاره ای به این موضوع داشته ام اما 
بعدازظهر امروز و با حضور رئیس فدراسیون جهانی 
فوتبال، نشســت کمیته فوتسال برگزار خواهد شد و 
قطعا اعتراض رســمی خود را به تصمیم گرفته شده 
در این خصوص به فیفــا و اینفانتینو اعالم خواهم 
کرد. چرا که تصمیم گرفته شده یک تصمیم سیاسی 
اســت و فدراسیون فوتبال عربستان نیز تحت فشار 
حکومت عربستان صعودی مجبور به انجام این کار 
شده اســت و این موضوع در نامه کنفدراسیون 
فوتبال آســیا به وضوح قابل مشــاهده اســت.
وی در پایان گفت: در حاشــیه نشســت چنانچه 
رئیس کنفدراســیون فوتبال آسیا نیز حضور یابد، 
قطعا ابراز نارضایتی ایران را  به شــیخ سلمان و 
اینفانتینو از ایــن تصمیم اعالم خواهیم کرد. چرا 
که هم فدراســیون فوتبال ایران و هم مردم ایران 
از ایــن تصمیــم ناراحتند و همــه خواهان پایان 
یافتن دخالت سیاست در ورزش فوتبال مطابق با 

FIFA  وAFC هستیم. اساسنامه 

دخالت سیاست در فوتبال باید تمام شود ؛

کفاشیان:به اینفانتینو اعتراض می کنم

گروه ورزشــی : سرپرست باشگاه پرســپولیس می گوید در سال 
جــاری 20 میلیــارد تومان درآمدزایی داشــته اســت.علی اکبر طاهری 
درباره بحث تمدید قــرارداد برانکو ایوانکوویچ و همین طور بدهی های 
باشگاه پر سپولیس صحبت کرد. او می گوید چند ماه است که هم برانکو 
ایوانکوویچ و هم باشگاه هر دو موافق همکاری با هم هستند، اما فرصتی 

برای انجام ریز مذاکرات وجود نداشت. 
* ابتــدا درباره تمدید قرارداد برانکو ایوانکوویچ صحبت کنید. 

قرارداد این مربی چه زمانی امضا خواهد شد؟
همــه در چند وقت اخیر نگران تمدید قرارداد این مربی بودند و ما 
خواستیم در این مقطع زمانی این خبر را رسانه ای کنیم تا دل هو اد ا ران نیز 
شاد شود. البته حدود یک ماه قبل بحث هایمان را با برانکو انجام داده بودیم 
و توافقات اولیه هم حاصل شده بود که حتی صحبت با خود شما به توافق 
اولیه اشاره کرده بودم. ما خواستیم با اعالم این خبر در نزدیک سال نو دل 
هو اد ا ران را شــاد کنیم و به نوعی به آنها یک عیدی بدهیم. خدا را شکر 
مشکلی از امضای قرارداد وجود ندارد و به زودی قرارداد امضا خواهد شد.

* آیا برای تمدید قرارداد برانکو او شرایط خاصی داشته است و 
یا شما شرایط خاصی برای او گذاشته اید؟

تمرکز ما فعال روی فصل جاری است، اما این را هم در نظر بگیرید 
مربــی که می خواهد فصل آینده کارش را ادامه بدهد، قطعا برنامه های را 
دارد که باید اجرایی شود. ما هم با مدیریتی که انجام می دهیم سعی می کنیم 
برنامه های مدنظر برانکو اجرایی کنیم و بازیکنان مدنظرش را جذب کنیم. 
البته در نظر داشــته باشــید برای جذب بازیکن بر اساس آیین نامه  های 
ســازمان لیگ با محدودیت هایی مواجه هستیم و این گونه نیست که هر 
بازیکنی که بخواهیم را به راحتی جذب کنیم. به طور مثال فقط 18 بازیکن 
باالی 23 سال می توانیم در لیست داشته باشیم و در حال  حاضر هم چند 
بازیکن در تیم ما حضور دارند که سنشــان ســال آینده به باالی 23 سال 

می رسد. بنا بر این باید با قوانین سازمان لیگ مطابق باشیم.
* طی روزهای اخیر شــایعاتی مبنی بر لغو اردوی عمان مطرح 

شده بود، آیا این اردو برگزار خواهد شد؟
تا به این لحظه که من با شما صحبت می کنم لغو اردوی عمان مطرح 

نشده است و این اردو برگزار خواهد شد.
* جدیدا آیا از بدهی های معوق باشــگاه پر سپولیس مبلغی را 

پرداخت کرده اید؟
بله جدیدا هم از بدهی های گذشــته مبلغی را پرداخت کرده ایم. در 
حال  حاضر 13 مورد پرونده در دســتور کار باشگاه قرار دارد. ما پرونده 
والسکو را بستیم. او بازیکنی بود که پرونده اش مربوط به سال 91 می شود. 
این بازیکن یک مطالبه 110 هزار دالری داشــت که 55 هزار دالر آن را 
پرداخت می کند و مابقی آن می ماند و این بازیکن از باشــگاه پر سپولیس 
شکایت می کند و در نهایت هم حکم هم می گیرد. البته حکم او مربوط به 

ســال گذشته می شود ، ولی چند وقت قبل نامه اش برای ما آمد و مجبور 
بودیم مبلغ ٦0 هزار دالر را پرداخت کنیم که این کار را انجام داده ایم. اگر 
این ٦0 هزار دالر را پرداخت نمی کردیم شــش امتیاز از ما کسر می شد. 
پرونده دیگری وجود دارد که مربوط به ممدوتال می شود که این پرونده 
مربوط به سال 90 است و باید بابت آن 107 هزار دالر پرداخت می کردیم 
به همین خاطر بدهی این بازیکن را پرداخت کنیم تا مشمول کسر شش 
امتیاز نشــویم. پرونده دیگری هم مربوط به سکوبرت است که در سال 
89 با او قرارداد بســته اند.می خواهم بگویم که برخی از پرونده ها مربوط 
به سال های قبل است، اما حکم پرداختش االن به باشگاه آمده است و ما 
مجبور به پرداخت آنها شــده ایم. ظرف دو مــاه اخیر چهار پرونده را که 
مربوط به ممدوتال، ســکوبرت ، والسکو و روبرتو دوسا بود که آن را ما 
حل و فصل کردیم و با پرداخت بیش از دو میلیارد تومان اجازه ندادیم 24 
امتیاز از پر ســپولیس کم شود. اگر ببینید متوجه می شوید در حال  حاضر 
وضعیت نقدینگی باشــگاه پر سپولیس آن چنان هم مساعد نیست ، ولی 

مجبور بودیم این بدهی ها را پرداخت کنیم. 
* تا به حال چقدر از طریق اسپانسر در آمد داشته اید؟

از اول ســال تا به االن چیزی بالغ بر 20 میلیارد تومان کسب درآمد 
کرده ایم کــه از این مقدار حدود 14 میلیارد مربوط به ســامانه هواداری 

می شود. من از همه هو اد ا ران تشکر می کنم که ما را کمک کردند. 
* به عنوان سوال پایانی می خواهیم درباره وضعیت مدیر عاملی 
باشــگاه از شما سوال کنیم به راستی باشگاه پر سپولیس چه زمانی از 
طریق مدیر عامل اداره خواهد شد و حکم سرپرستی شما به مدیر عامل 

تغییر خواهد کرد؟
من ، علی اکبر طاهری افتخارم این اســت که خدمتگزار باشــگاه 
پر ســپولیس باشــم. واژه اثری در من ندارد. تنها چیزی که برای من مهم 
اســت این است که به باشگاه پر سپولیس و هو اد ا رانش خدمت کنم. مهم 
نیست که مدیر عامل و یا سرپرست باشم. سرپرست یعنی کسی که باشگاه 

را اداره می کند.

ما و برانکو هیچ شرطی نداشتیم

طاهری: 20 میلیارد تومان 
درآمدزایی کرده ایم

گروه ورزشی : سرانجام فشارهای سعودی ها 
جواب داد و کنفدراســیون فوتبال آسیا رسما گزینه 
کشــور ثالث را به عنوان میزبان بازی های نمایندگان 
ایران با عربستان انتخاب کرد.کنفدراسیون فوتبال آسیا 
پس از کش و قــوس های زیاد، حکم نهایی خود را 
درباره اختالف فوتبالی ایران و عربســتان اعالم کرد.
AFC در رای نهایی خود درباره مناقشه فوتبالی ایران 
و عربستان اعالم کرد، بازی نمایندگان ایران و عربستان 
در لیگ قهرمانان آســیا در زمین بــی طرف برگزار 
خواهد شــد و این همان چیزی بود که سعودی ها به 
دنبال آن بودند.اعالم این رای که در پی مناقشه سیاسی 
ایران و عربســتان به فوتبال کشــیده شد به روشنی 
ورود سیاســت به فوتبال را تایید می کند، نکته ای که 

بسیاری از مسووالن فوتبال ایران هفته ها پس از جلسه 
کنفدراســیون فوتبال آســیا در قطر به آن پی بردند و 
تاکید داشتند که اگر رای به نفع عربستان صادر شود 
موضوع را به فیفا خواهند کشاند.باشــگاه های ایرانی 
حاضر در لیگ قهرمانان آســیا نیز اعالم کرده بودند 
در صورت صدور این رای به نفع عربســتان از لیگ 
قهرمانان آســیا کناره گیری خواهند کرد.کنفدراسیون 
فوتبال آسیا در بیانیه خود نوشت: »متاسفانه باید اعالم 
کنیم تنش بین ایران و عربســتان همچنان ادامه دارد. 
حکومت عربســتان هنوز ممنوعیت سفر شهروندان 
خود به ایران را لغو نکرده اســت و این شامل فوتبال 
هم می شود. هیچ تغییری در روابط دو کشور به وجود 
نیامده اســت و همین باعث شــد چنین تصمیمی را 

بگیریم.«استدالل کنفدراســیون فوتبال آسیا در حالی 
مطرح شده که منشور فیفا بر عدم تداخل سیاست و 
فوتبــال تاکید دارد و اگر هم قرار بود بر اســاس این 
منشور اظهارنظری شود این عربستان بود که باید مورد 
نکوهش و یا حتی مجازات فوتبالی قرار می گرفت که 
چرا موضوع سیاسی عدم اجازه سفر شهروندانش به 
ایران را به مســائل ورزشی و فوتبال ربط داده است.
در ادامه بیانیه AFC آمده است: »کنفدراسیون فوتبال 
آسیا هیاتی از مرکز بین المللی امنیت ورزش را به دو 
کشور ایران و عربستان فرستاد تا وضعیت ورزشگاه 
های این دو کشــور را بررســی کند. کارشناســان 
کنفدراسیون فوتبال آســیا هم به ایران سفر کردند تا 
خود وضعیــت را از نزدیک نگاه کنند و حتی در دو 

دیدار نمایندگان امارات برابر ایران هم همه چیز را زیر 
نظر گرفتند. در تاریخ نهم مارس از دو کشور ایران و 
عربستان خواســتیم گزارشی کامل از وضعیت شان 
ارائه دهند. تا 25 ماه مارس هم به دو کشور فرصت 
دادیم تا ورزشــگاه های بی طرفی را که دوســت 
دارند میزبان آنها باشــند، معرفی کنند.«باشگاه های 
عربســتانی، کشــورهای امارات و قطر را به عنوان 
میزبان بازی های خود بــا نمایندگان ایران انتخاب 
کردند. این درحالی است که فدراسیون فوتبال ایران 
هنوز تصمیمی در این زمینه نگرفته اســت و حتی 
این احتمال وجود دارد که نمایندگان ایران با وجود 
شــروع خوبی که در لیگ قهرمانان آسیا داشتند از 

این رقابت ها کناره گیری کنند.

فوتبال ایران به شیخ سلمان و آل سعود باخت ؛

AFC به سود سعودی ها رای داد؛ بازی در کشور ثالث

گروه ورزشی : سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 
با اشــاره به اظهاراتی که دکتر حســن روحانی در 
مورد عملکرد تیم ملی و دیدار با آرژانتین داشــت 
گفت: این اظهارات یک پیام شفاف برای ما و همه 
مســئوالن فوتبال داشت.کارلوس کی روش پس از 
تمرین صبح دیروز تیم ملی بیشترین بخش صحبت 
هایش را به پاســخ دادن به اظهارات دکتر حســن 
روحانی رئیس جمهور اختصاص داد و از صحبت 

های به نیکی یاد کرد.
زمین فعلی از کمپ بهتر است

کــی روش در ابتدای صحبت هایش به فراهم 
شدن زمین تمرین برای تیم ملی اشاره کرد و گفت: 
خوشحال هســتیم که راه حل جدیدی برای زمین 
تمرین تیم ملی پیدا کردیم. درســت است که زمین 
محل تمرین ما اســتانداردهای بین المللی را ندارد 
اما فضای زیبایــی دارد. کیفیت اینجا بهتر از زمین 
آکادمی ملی فوتبال اســت. به همین خاطر قدردان 
مسئوالن وزارت نفت هســتیم که این زمین را در 

اختیار ما قرار داده اند.
جوانگرایی در تیم ملی ادامه خواهد داشت

وی در مورد دعوت شدگان به تیم ملی گفت: 
این جزو برنامه های من برای جوانگرایی تیم ملی 
برای حضــور در جام جهانی آینده اســت. توجه 
داشــته باشید که تیم ملی آکادمی آموزشی نیست و 
نباید به آن اینگونه نگاه کرد اما باید براساس برنامه 
های کوتاه و بلنــد مدت برنامه ریزی کنیم. نگاه و 
بینش من جوانگرایی اســت و تا زمانی که در تیم 

ملی باشم این مسیر را ادامه خواهم داد.
تیم ملی با این جوانان مشکلی ندارد

کــی روش ادامه داد: همانطــور که می بینید 
جوانــان زیادی در تیم ملی حضــور پیدا کرده اند 
و با انگیــزه باالیی تمرین می کننــد. تا زمانی که 

این بازیکنان هستند تیم ملی هیچ مشکلی نخواهد 
داشت. اگر این بازیکنان فرصت را داشته باشند که 
تمرینات با استانداردهای باالیی را انجام دهند و در 
بازیهای بین المللی زیادی شرکت کنند طبیعتا آنها 
آینده خوبی خواهند داشــت امــا اگر این امکانات 

نباشد یک عالمت سوال بزرگ ایجاد خواهد شد.
وظیفه ام سنگین تر شد

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مورد اظهار 
نظــر رئیس جمهور در مورد عملکــرد تیم ملی و 
دیدار برابر آرژانتین گفت: این اظهار نظر وظیفه من 
را سنگین تر کرده و حس می کنم که وظیفه بسیار 
ســنگینی به من محول می شــود. وقتی که رئیس 
جمهور محترم در مورد تیم ملی اینگونه اظهار نظر 

می کند طبیعتا وظیفه من سنگین تر می شود.
برداشتم تعریف از من نیست

کی روش ادامه داد: من فرمایشات ایشان را به 

عنوان تعریف از خودم برداشــت نمی کنم و این را 
به عنوان چــراغ راه آینده در نظر خواهم گرفت تا 

بتوانیم در آینده از آن استفاده کنیم.
سال نو را به ملت، دولت و رهبر ایران 

تبریک می گویم
کارلوس کی روش خاطرنشــان کرد: حاال که 
در انتهای سال قرار داریم عید نوروز و سال جدید 
را بــه ملت ایران، دولت و رهبر معظم ایران تبریک 
می گویم. به خصوص اینکه ایران االن در موقعیتی 
سرشــار از امید قرار گرفته است و فضای خوبی بر 
کشور حاکم اســت. به خاطر این نوروز هواداران 
عزیز ایــران لیاقت یک هدیه بــزرگ را دارند که 

امیدوارم مسئوالن این هدیه را به مردم بدهند.
بعد از اظهارات رئیس جمهور 

برعکس فکر می کنم
وی در پاســخ به این پرســش که با توجه به 

حمایتــی که آقای روحانی داشــته اند آیا بازهم بر 
استعفا اصرار دارید گفت: در ایام میمون و مبارکی 
قرار داریم. قطعا صحبــت هایی که رئیس جمهور 
مطرح کردند بســیار مهم است و من این صحبت 
ها را در قلبم نگه خواهم داشــت. این فرمایشات 
را به عنوان یک مدال شخصی برای خودم برداشت 
نمی کنم بلکه االن دقیقا برعکس فکر می کنم. اگر 
تا االن تصور می کردم که به یک زمین اســتاندارد 
نیاز داریم اما االن احســاس مــی کنم به 10 زمین 

استاندارد نیاز داریم.
فرمایشات رئیس جمهور 

یک پیام شفاف داشت
کــی روش خاطرنشــان کرد: فکــر می کنم 
فرمایشــات رئیس جمهور برای مسئوالن یک پیام 
شــفاف داشت. این پیام نشــان می دهد که فوتبال 
ورزش مهمــی اســت و به همین خاطــر همه ما 
وظیفه سنگین و مهمی را روی دوش داریم. مطمئنا 
صحبت های ایشــان در مورد دیدار بــا آرژانتین 
اتفاقی رخ نداده و یک هدف و دلیل پشت آن بوده 
است. آن بازی نشان دهنده غرور و افتخار و سطح 
واقعی فوتبال ایران در ســطح بین المللی است. آن 
بازی باعث شــد که ملت بزرگ ایران غرور زیادی 
کسب کنند. فرمایشات رئیس جمهور محترم برای 
من کامال شــفاف است. ما باید این بار کار را انجام 

دهیم اما به مراتب بهتر.
وظیفه همه ما سنگین تر شد

وی افزود: این ســخنان وظیفــه همه ما رو 
ســنگین می کند. ما دو بازی مهم پیش رو داریم 
و بعــد از اینکه قرعه کشــی انجام شــد باید به 
بهتریــن نحو ممکن کارمان را انجام دهیم. بازهم 
از رئیس جمهور محترم بابت اظهاراتشــان تشکر 

می کنم.

ایران سرشار ازامید است ؛

کیروش:بعدازاظهاراترئیسجمهوربرعکسفکرمیکنم
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اخبار منهای فوتبال

32 بازیکن به اردوی والیبال 
دعوت شدند

گروه ورزشــی : اســامی 32 بازیکن را 
برای شــرکت در اردوی آمادگی تیم ملی والیبال 
کشــورمان برای حضور در مســابقات انتخابی 
المپیک اعالم شد.با پایان یافتن لیگ برتر مردان و 
مرحله اول اردوی امادگی تیم ملی ب، کادر فنی 
تیم ملی والیبال کشــورمان اسامی 32 بازیکن را 
برای حضور در اردوی آمادگی مسابقات انتخابی 
المپیک اعالم کرد که به شرح ذیل است:پاسور ها: 
سعید معروف - مهدی مهدوی - علیرضا بهبودی 
- محمد طاهر وادی - علی نودوز پورفپشــت 
خط زن: شهرام محمودی- امیر غفور - میکاییل 
تاجر - جواد حسین آبادی - امین علوی،لیبرو: 
فرهاد ظریــف- مهدی مرنــدی - محمدرضا 
موذن- مصطفی حیدری،سرعتی: محمد موسوی 
عراقی- عادل غالمی- آرمین تشکری- مصطفی 
شریفات- سامان فائزی- مسعود غالمی- مهدی 
رنجبــر- علی شــفیعی،دریافت کننــده: حمزه 
زرینی- میــالد عبادی پور- فرهاد قائمی-فرهاد 
نظری افشار- علیرضا مباشری - محمد فالح- 
رحمان داودی- مجتبی میــرزا جانپور- محمد 
جواد معنوی نژاد- مجتبی شبان،بازیکنان دعوت 
شده بر اساس برنامه رائول لوزانو، زیر نظر خوان 
سیچلو به عنوان مربی و آندرس اسپر ادواردوبه 
عنوان بدنســاز و دیگر مربیان ایرانی حاضر در 
اردو  تمرینات خود را در دو گروه و دو نوبت در 
روز برگزار خواهند کرد. همچنین رائول لوزانو 
سرمربی آرژانتینی تیم ملی والیبال کشورمان از 15 
فروردین با حضور در تهران به طور مســتقیم بر 

تمرینات نظارت خواهد کرد.

نعمتی: امیدوارم سال جدید را 
با موفقیت آغاز کنم

در  ایــران  پرچمدار   : ورزشــی  گروه 
بازیهای المپیک ریــو گفت: تالش می کنم در 
سال جدید خبرهای خوبی را به مردم کشورم 
هدیــه دهم.زهــرا نعمتی در  رابطه با مراســم 
تجلیل از کمانداران اظها ر کرد: چنین اتفاقاتی 
باعث ایجاد انگیزه من و سایر دوستان می شود 
که امیدوارم با چنین مراسمی بتوانیم این انگیزه 
را ایجــاد کنیم که تمام زنان جامعه به ســمت 
ورزش ســوق یابند و روزی به سمت ورزش 
حر فه ای حرکت کنند.وی در  رابطه با به تعویق 
افتــادن پرداخت پاداش 100 میلیونی کســب 
ســهمیه المپیک، یادآور شــد: درست است تا 
حدودی زمان اهدای آن به تعویق افتاده است، 
اما به  هر  حال قرار است طی مراسمی در سال 
جدید این اتفاق رخ دهد. قطعا زمان بر اســت 
، ولی به  هر  حال اتفاق می افتد.بانوی پرچمدار 
کاروان المپیکــی ایران در  رابطه با حضورش در 
مسابقات کاپ آسیایی تایلند که امشب عازم این 
ر قا بت ها خواهد شــد، گفت: مسابقات آسیایی 
تایلند فرصت خوبی اســت تــا بتوانیم خود را 
برای مســابقاتی همچون قهرمانی جهان که در 
ترکیه برای کسب ســهمیه المپیک است، آماده 
کنیم. امیدوارم که خبر خوبی را در سال جدید به 
تمام مردم کشورمان بدهیم.او در  رابطه با امکانات 
و تجهیزات تیر و کمان و حضور هر  چه  بهتر در 
المپیک ریو ، خاطر  نشان کرد: در حال  حاضر با 
همان تجهیزات قبلی کار می کنم، ولی قرار است 
که در سال جدید یکسری تجهیزات و امکانات 
جدیدی را به مــن بدهند تا بتوانم حضور قوی 
تری در ریو داشته باشــم. البته چون فدراسیون 
تیر و کمــان دچار کمبود بودجه بود این مســاله 
محقق نشده بود.نعمتی در  رابطه با آرزوی خود 
در ســال 95 گفت: امیدوارم که در سال آینده با 
تیم کامل و متحدی در المپیک ریو شرکت کنیم.

عباسعلی با هزینه شخصی 
راهی هلند شد

گروه ورزشی : حمیده عباسعلی قهرمان 
کاراته بانوان ایران با هزینه شــخصی در لیگ 
جهانی هلند شــرکت می کند.حمیده عباسعلی 
قهرمــان کاراتــه بانــوان در گفــت و گویی 
تلویزیونی در مورد حضورش در لیگ جهانی 
کاراته گفت:» بامداد 27 اسفند برای شرکت در 
رقابت های لیگ جهانــی کاراته وان روتردام 
عازم هلند می شوم. این مسابقات 29 اسفند تا 
اول فروردین 95 برگزار می شود. برای شرکت 
در مسابقات روتردام ثبت نام کردم و با هزینه 
شخصی همراه با سمانه خوش قدم مربی ام به 
هلند مــی روم.«او در ادامه افزود:» اگر اردوی 
تیــم ملی برگزار شــود، به طور حتــم کاراته 
کاها حمایت بیشــتری خواهند شــد، بنابراین 
منتظریــم هر چه زودتر انتخابات فدراســیون 
کاراته برگزار شــود. تمام تالشم را می کنم تا 
در مســابقات هلند نمایش خوبی داشته باشم 
چون تنها نماینده ایران در این مسابقات هستم 
و بهترین نتیجه را می خواهم. هدفم از حضور 
در لیگ جهانی کســب تجربه و ارتقا رنکینگ 

جهانی است.

توکلی از سمت خود کنار رفت
: در حالی آخرین جلسه  گروه ورزشی 
شــورای عالی فنــی فدراســیون وزنه برداری 
عصر روز )چهارشــنبه( به کار خود پایان داد 
کــه تصمیمات مهمــی در این جلســه اتخاذ 
شــد.بر همین اساس حســین توکلی سرمربی 
تیم ملی وزنه برداری از ســمت خود برکنار و 
سجاد انوشیروانی ســرمربی تیم ملی جوانان، 
به عنوان سرپرســت مربیان تیــم ملی انتخاب 
شــد.ایوان گارچف مشــاور بلغاری تیم های 
ملــی وزنه برداری نیز با ســمت مربی در کنار 

انوشیروانی کار خود را ادامه می دهد.


