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گفتوگوی «ایران» با کاراتهکای طالیی در باکو

تثبیت جایگاه سومی با طالی <براری>

گنج زاده :حریفان از من میترسیدند

کوروس سلیمانی

فدراســیون به فکر آینده کاراته باشــند .ما مســابقات مهمی در
پیــش داریــم .امیــدوارم مســئوالن ورزش کشــور ،مربیان و
ورزشکاراناینرشتهیکدلشوندتاشاهدافتخارآفرینی
درمیادینبینالمللیوالمپیکباشیم».

کمیته ملی المپیک

تیــم ملی کاراته ایــران در چهارمین دوره بازی های کشــورهای
اســامی در باکــو آذربایجان موفق به کســب  2مــدال طال ،یک
نقره و  5برنز شد .یکی از مدالهای کسب شده طال توسط سجاد
گنجزاده در وزن  +84بود .گنجزاده که در سالهای اخیر روند رو
به رشــد خود را همچنان ادامه میدهد درباره این مسابقات به
خبرنــگار «ایران» گفت« :مســابقات خوبی بود و ســطح باالیی
داشــت .کاراتــه کاهــای عنــوان دار و مطرحی در این مســابقات
شــرکت کرده بودنــد که باعث شــده بود کیفیت مســابقات باال
بــرود .مــن در این مســابقات  4مبارزه کردم که حریف نخســت
عربســتانیام مدالهــای طالی جوانان جهان و امیدهای آســیا
را در کارنامه داشــت .اما قدرترین حریفم نماینده ترکیه بود که
در یک دیدار زیبا و تماشــایی موفق شــدم او را شکست بدهم و
قهرمان شوم».
گنجزاده در مرحله نیمه نهایی مقابل نماینده آذربایجان به
میدان رفت و در حالی موفق به شکســت او شــد که تماشاگران
میزبان بشدت حریفش را تشویق میکردند ،گنجزاده در پاسخ
به این ســؤال که آیا فشــار تماشاگران کار را برایش سخت نکرد،
اظهــار داشــت« :مطمئنــاً جــو ســالن بــرای حریف مــن خیلی
خــوب بــود و بــه او انگیزه زیادی مــیداد اما من از کســب مدال
طال اطمینان داشــتم .از قبل میدانســتم که باید با این حریف
مبــارزه کنــم و خــودم را برای این شــرایط آماده کــرده بودم .در
مســابقه فینال مقابل «انیــس ارکان» ترکیهای نیز تماشــاگران
آذربایجانــی بــ ه دلیــل ارتباط خوبی که با این کشــور دارنــد او را
تشــویق میکردند ،اما خدا را شــکر توانســتم بر جو روانی سالن
غلبه کنم و هر دو آنها را شکست بدهم».
ویدرادامهافزود«:البتهمنپیشتردوبارباحریفآذربایجانی
مبارزه کرده بودم و هر دو بار نیز او را شکست داده بودم .با «انیس
ارکان» هم که دو مدال طالی جهان و چند مدال طالی اروپا را در
کارنامه داشت و چند روز قبل از این مسابقات توانسته بود مدال
نقره اروپا را به دست بیاورد تا به حال  5بار مبارزه کردهام که  4بار

او را شکســت دادهام و تنها یک بار شکست خورده ام .از این نظر
فشار زیادی روی آنها بود و از من میترسیدند».
گنجزاده که در سالهای اخیر پیشرفت خوبی داشته و دوبار
قهرمــان جهان شــده اســت درباره هــدف و ســقف آرزوهایش
گفت«:مطمئنــاً قهرمانی المپیک نهایت آرزوی یک ورزشــکار
اســت .خوشبختانه با اضافه شــدن کاراته به مسابقات المپیک
ما این شــانس را داریم که شرکت کنیم .امیدوارم تا آن زمان
بتوانــم خودم را در اوج نگه دارم و مدال خوشــرنگ المپیک
را کســب کنم،البته پیش از المپیک مســابقات آسیایی را در
پیش داریم که اولویت من پیش از المپیک قهرمانی در این
مسابقات است».
وی با بیان اینکه کاراته رشــته مدالآوری اســت اما تا به حال
توجه خاصی به این رشــته نشــده اســت ،عنوان کرد« :امیدوارم
به ما بیشــتر توجه شود و متأســفانه هر چه بیشتر افتخارآفرینی
میکنیــم بــه مــا کمتــر توجــه میکننــد .نمیدانــم علــت ایــن
بیتوجهیها چیست .دوست دارم روزی بیاید که وقتی یک نفر
قهرمان میشــود همه خوشــحال شــوند و مطابق با لیاقت و
مدالی که کسب کرده از او حمایت کنند .متأسفانه تا به حال
چنین چیزی برای ما وجود نداشته است».
قهرمــان ســنگین وزن کاراتــه جهــان که بــزودی وارد
جرگه متأهلین میشود ،در ادامه اظهار داشت« :ببینید
در مسابقات اتریش من قهرمان جهان شدم و دو طالی
جهان گرفتم که هیچ کس در آن مسابقات نتوانست دو
مدال طال بگیرد اما در ایران هیچ تقدیری از من نشــد.
حتــی یک دســته گل به ما ندادند تا دل ما شــاد شــود.
واقعاً ما جز حمایت خانوادههایمان حمایت دیگری
نداریم .من در آستانه ازدواج هستم و مشکالت زیادی
برای تأمیــن زندگیام دارم .انتقــاد میکنند که چرا تیم
کاراتــه فــراز و نشــیب دارد ،خوب ما آنقــدر دغدغه ذهنی
داریم که آنطور که باید نمیتوانیم تمرین کنیم».
وی بــا بیــان اینکه امیدوارم با المپیکی شــدن کاراته مســئوالن
توجه بیشتری به این رشته کنند ،گفت« :امیدوارم مسئوالن جدید

شوک  AFCبه پرسپولیس؛ بازی آسیایی بدون تماشاگر شد

فرش قرمز تماشاگرنماها زیرپای لخویا!

وصال روحانی

ایسنا

کنفدراســیون فوتبــال آســیا ( )AFCدیــروز بــا
ارســال نامــهای بــرای فدراســیون فوتبــال ایران
که یک نســخه آن به پرســپولیس نیز ابالغ شد،
اعالم کرد به سبب ناآرامیهایی که روی سکوها
طی مسابقه اخیر سرخهای تهران برابر الوحده
امــارات در لیگ قهرمانان آســیا روی داد ،بازی
سهشــنبه آینــده پرســپولیس بــا لخویــا قطــر در
دیدار رفت یکهشــتم نهایی این مســابقات در
ورزشــگاه آزادی تهران بدون حضور تماشاگران
برگــزار خواهد شــد و بــه روایتی تماشــاگرنماها
فرش قرمز خود را برای لخویا پهن کرده اند.
ëëفعال شدن یک حکم تعلیقی
پرتــاب نارنجــک و ســایر وســایل محترقــه از
روی برخی ســکوها به داخل زمین طی مسابقه
مذکــور و ایمــن نگه نداشــتن محیط مســابقه و
گزارشــی که ناظــر « »AFCدر ایــن خصوص به
این نهاد ارائه داد و البته شکایت رسمی الوحده
کارش را کــرد و موجب محرومیت پرســپولیس
از حضــور هوادارانــش در یکــی از مهمتریــن
مسابقاتش در این فصل شد و ضربهای سنگین
را به آنها وارد کرد .در این نامه قید شــده اســت
کــه چــون در ســال  2015بــه ســبب خطاهایــی
مشابه از سوی هواداران پرسپولیس محرومیتی
تعلیقی به نام این باشــگاه نوشــته شــده بود ،با
احتساب خطای جدید وقت اعمال آن مجازات

در ارتباط با حادثه جدید رسیده است.
ëëتاج :امکان فرجامخواهی داریم
دیروز مهــدی تاج ،رئیس فدراســیون فوتبال
گفت که با وجود صدور حکم فوق توسط «»AFC
امــکان تجدیــد نظــر و فرصــت فرجامخواهی از
ســوی پرســپولیس وجــود دارد و در متــن حکــم
جای اعتراض هم لحاظ شــده اســت .وی افزود:
در همین ارتباط مستنداتی را تهیه کردهایم تا هر
چه ســریعتر به مقر  AFCبفرســتیم و امیدواریم
که پذیرفته شود و این حکم لغو گردد.
ëëاین محصول یک البی خاص نبود؟
بــا اینکه دیروز برخی افــراد گفتند اتفاق تازه
بخشــی از البــی و تــاش تــازه عربها بــرای به
انــزوا کشــیدن فوتبــال ایران اســت ،اما بــه نظر
میرســد مجازات مقرر برای پرسپولیس یکی از
همــان روالهای معمول و جاری در دســتور کار
 AFCباشــد و فرآیند بزرگ و محسوس دیگری
در اعمــال محرومیت پرســپولیس دخیل نبوده
اســت .بــه عنــوان مثــال در همیــن فصــل (و به
واقع همین هفته گذشته) سه تیم خطاکار دیگر
آســیایی که ناهنجاریهایی مثل پرســپولیس یا
خطاهایــی دیگر را مرتکب شــده بودند ،توســط
« »AFCنقره داغ شــدند و از قضا مجازات های
آنان سنگینتر از حکم صادره برای پرسپولیس
بوده اســت .آنهــا گوانگجو چیــن ،کاوازاکی ژاپن
و النجــم لبنــان هســتند و یکــی از جرمهــای
مشترک هر سه باشگاه فوق ،استفاده از بنرهای

نژادپرســتانه توســط هوادارانشــان در جریــان
مسابقات اخیر این تیمها بوده است.
ëëبرانکو :سزاوار این مجازات نبودیم
برانکــو ایوانکوویــچ نیــز دیروز اعتــراف کرد
کــه پــس از صــدور حکــم تــازه ،امــکان انجام
هــر کار مهمی طــی دیدار رفــت دو تیم در روز
سهشــنبه  2خــرداد طبعــاً بــه حداقل رســیده
اســت .ســرمربی کــروات ســرخهای پایتخــت
البته تأکید کرد در دو ســال و نیمی که زمامدار
ایــن تیم بوده ،هیچ حرکت بشــدت تندی را از
ســوی تماشــاگران ندیده اســت که مســتوجب

این مجازات ســنگین باشــد .وی اضافه کرد:از
شــنیدن این خبر واقعاً ناراحت شــدم زیرا هم
شــانس و امکانات ما را کاهش داد و هم آن را
یک ظلــم به هــواداران پرســپولیس میدانم.
ایــن میتوانــد حتــی یــک واقعــه وحشــتناک
توصیف شــود .فوتبال ورزشــی اســت که بدون
حضور تماشاگر لطمه زیادی میبیند و بخشی
از جاذبههای خود را از دست میدهد.
ëëخوردبین :گفته بودم که این کارها را نکنید
در حالــی که قرار اســت لخویا یکشــنبه آینده
وارد تهران شــود و چهارشــنبه یعنی فــردای روز

مســابقه به دوحه برگردد تا برای دیدار برگشت
تــدارک ببینــد ،محمــود خوردبیــن سرپرســت
پرســابقه پرســپولیس نیز بابت این واقعــه ابراز
تأســف اما تأکید کــرد بارها در ایــن خصوص به
هواداران تذکر داده بود که متأســفانه مورد توجه
آنها قرار نگرفته و بر اثر آن ،پرسپولیس از داشتن
یار بســیار حســاس و تأثیرگذار «دوازدهم» خود
در دیدار اول برابر لخویا محروم مانده است.
ëëآیــا وقت برخــورد جــدی بــا تماشــاگرنماها
نرسیده است؟
اتفاقــی کــه در دیــدار پرســپولیس برابــر
الوحــده امــارات روی داد و محرومیت تعیین
شــده توســط « »AFCیک بار دیگر نشــان داد
کــه برخــوردی قاطــع بــا تماشــاگرنماهایی که
ایــن گونــه مشــکالت بــزرگ را بــرای فوتبــال
کشــور ایجــاد میکنند ،یــک الزام صــد درصد
و امــری گریزناپذیــر اســت .بــا وجــود تمامــی
درخواســتهای ســران پرســپولیس طــی
ماههــای اخیر و اخطارهای مهدی تاج ،رئیس
فدراســیون ،برخی طرفــداران پرســپولیس در
روز مذکــور یک بــار دیگر از ســدهای اخالقی و
تمامــی مالحظات و مصلحتهــا عبور کردند
و بــا انفجــار نارنجکهــا و ناامــن کــردن زمین
ورزشگاه آزادی ،آن هم مقابل چشم مأموران
« »AFCاوضــاع را بــه مرحلــهای رســاندند که
پرســپولیس حاال با تردید و ناامیدی بیشــتری
به ادامه حضورش در لیگ آسیا مینگرد.

گفتوگوی «ایران» با عمار عزیزی ،عضو فوتبالدستی درخصوص حواشی این رشته در روزهای اخیر

قهرمانی جهان در <سید  >2یا <سید >1؛ چرا هیچکس به مردم نگفت؟

محمد محمدی سدهی

«ایران»

 27فروردیــن مــاه ســال جــاری خبــری مبنــی
بــر قهرمانی تیــم فوتبالدســتی ایــران در جام
جهانی آلمان منتشر شد و این خبر خیلی زود
در تمام رســانهها بازتاب پیدا کرد ،اما موضوع
بــه گونــه دیگری بــود .تیــم ملی فوتبالدســتی
ایــران بــه دلیــل وقفــه  3ســاله در ســید یــک
مســابقات جــام جهانــی حضــور نداشــت و
این تیم موفق شــد بــا قهرمانی در ســید  ،2به
ســید یــک صعــود کند .خبــری کــه در روزهای
گذشــته موجی از انتقادات را به همراه داشــت
و مســئوالن فدراســیون انجمنهای ورزشــی و
همچنین انجمن فوتبالدستی (فوتبال رومیز)
نیــز پــس از این اتفاق هیچ اشــارهای بــه اینکه
قهرمانــی ایران در مســابقات آلمان در دســته
دوم بــوده ،نکردهانــد و در اقدامــی عجیــب،
ایران را قهرمان جهان معرفی کردند!
عضو تیــم ملــی فوتبالدســتی درخصوص
ایــن موضــوع بــه خبرنــگار «ایــران» میگوید:
«در ســالهای  94 ،93و  95در مسابقات جام
جهانــی غایــب بودیــم و این موضــوع موجب
شــد تــا در ســید  2قــرار بگیریــم .البتــه پیــش
از اعــزام بــه مســابقات از ایــن موضــوع خبــر
داشــتیم اما کسی از ما سؤال نکرد که تیم ملی
فوتبالدستی در سید  2به قهرمانی رسیده ،این

موضوع و این بی اطالعی رسانهها موجب شد
تا خبــر قهرمانی تیــم ملی در مســابقات جام
جهانی به سرعت منتشر شود».
عمــار عزیــزی ادامــه داد« :کســی نگفته ما
قهرمــان ســید یک شــدیم چــرا که کســی از ما
ســؤال نپرســید اما به هــر حال بــا قهرمانی در
ســید  2توانســتیم جــواز حضــور در ســید یــک
را بــه دســت آوریــم 6 .ســال عضــو تیــم ملی
هســتم اما در این  6ســال بودجــهای در اختیار
انجمــن فوتبالدســتی قــرار نگرفتــه ،هزینــه
برخــی از اعزامهــا را خودمان تأمیــن کردیم و
در مســابقات جــام جهانی نیز نیمــی از هزینه
اعزام برعهده بچهها بود».
او بیــان میکند« :متأســفانه پیــش از اعزام
بــه مســابقات هیچ برنامــهای بــرای تیم ملی
در نظر گرفته نشــد و ما در دقیقه  90به آلمان
اعزام شــدیم .در سال  94با هزینه شخصی به
مســابقات جهانــی بلغارســتان اعزام شــدم و
در بخــش انفرادی در جایــگاه دوم جهان قرار
گرفتــم و در همــان ســال تیم  2نفرهمــان اول
جهــان شــد و در بخش تیمــی هــم در جایگاه
سوم جهان ایستادیم».
عضــو تیــم ملــی فوتبالدســتی ادامــه داد:
«در همیــن مســابقات جام جهانــی در بخش
تیمــی در رده ســوم جام جهانی قــرار گرفتیم،
مســابقاتی کــه تنهــا در یــک ســید برگزار شــد.

بــا وجــود ایــن کار بزرگــی انجــام دادیــم و بــا
وجود  3ســال دوری از مســابقات جام جهانی
توانســتیم به ســید یک صعــود کنیم امــا بهتر
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بــود کــه مســئوالن اعــام میکردنــد کــه تیــم
ملی در ســید  2بــه این موفقیت دســت یافته.
نمیدانم چرا انجمن اطالع نداد .در حالی که

از این موضوع مطلع بود و عالوه بر فدراسیون
انجمــن فوتبالدســتی ،انجمن اســتانها نیز از
این موضوع اطالع داشــتند و میتوانستند این
خبر را به درستی به گوش مردم برسانند».
عزیــزی بیــان میکنــد« :در آلمــان هــم
ســختیهای زیــادی کشــیدیم و بــا مشــکالت
بســیار زیــادی روبــهرو بودیــم امــا به شــخصه
تنها به قهرمانی فکر میکردم .سرپرســت تیم
بانــوان  3روز بــه دلیل بیماری در بیمارســتان
بســتری بود و از نظر اســکان نیز شرایط خوبی
در آلمــان نداشــتیم و ایــن موضــوع بــه دلیل
عــدم حمایــت مالــی از ایــن ورزش اســت.
تیــم ملی در ســالهای گذشــته موفق شــد در
جایگاه پنجــم جام جهانی قرار بگیرد ،مقامی
کــه بســیار ارزشــمند بــود و در صــورت تــداوم
حضورمان در مســابقات میتوانســتیم جزو 3
تیم برتر مسابقات در سید یک باشیم».
او ادامــه داد« :متأســفانه ما میز اســتاندارد
در کشــور نداریــم و اگــر ایــن امکانات بــرای ما
فراهــم شــود ،قطعــاً میتوانیــم در بهتریــن
جایــگاه قــرار بگیریــم چــرا کــه اســتعدادهای
زیــادی در کشــور وجود دارند و افــراد زیادی به
فوتبالدستی عالقهمند هستند .وضعیت مالی
انجمــن تا جایی خراب اســت که نصف هزینه
مســابقات جــام جهانی را مــا پرداخت کردیم
که مبلغی در حدود  3میلیون تومان بود».

دیروز ششــمین روز مســابقات همبســتگی کشورهای
اســامی در آذربایجــان برگــزار شــد و ورزشــکاران
کشــورمان در رشــتههای وزنهبــرداری ،تیرانــدازی،
کشــتی ،شــنا ،دوومیدانی ،بوکــس ،تنیــس روی میز و
تکوانــدو بــه مصاف رقبــا رفتنــد .با مدال های کســب
شده دیروز ،ایران پس از ترکیه و جمهوری آذربایجان
در جدول توزیع مدال ها سوم ماند.
 ëدر وزنهبــرداری محمدرضا براری به همراه رضا
آقازاده نمایندگان کشورمان در این رقابت ها بودند که آقازاده با مجموع 369
کیلوگرم در جایگاه پنجم ایستاد و براری نیز با مجموع  395کیلوگرم به مدال
طال دست یافت.
 ëدر تیراندازی  10متر تپانچه بادی میکس تیمهای الف و ب کشورمان به
ترتیب متشکل ازهانیه رستمیان و وحید گل خندان و گلنوش سبقت الهی
و محمد احمدی که از راهیابی به فینال باز مانده بودند ،برای کسب مدال
برنــز به رقابت بــا هم پرداختند و در نهایت این تیم الف کشــورمان بود که
توانســت مــدال برنز را به گــردن بیاویزد .در رشــته  10متر تپانچــه بادی در
بخش میکس نیز تیمهای الف و ب ایران متشــکل از گلنوش سبقتالهی و
محمد احمدی و همین طور هانیه رستمیان و وحید گل خندان راهی مرحله
نیمه نهایی شــدند اما رســتمیان و گل خندان از راهیابی به فینال بازماندند.
در مرحلــه نیمه نهایی رقابتهای تیرانــدازی  10متر تپانچه بادی میکس نیز
تیم ب کشورمان از راهیابی به فینال بازماند.
 ëدر کشــتی و در وزن  71کیلوگــرم محمدعلــی گرایــی فینالیســت شــد .در
وزن  80کیلوگرم یوسف قادریان نیز به دیدار پایانی راه یافت .در  59کیلوگرم
محمــد نوربخــش از دور رقابتها حذف شــد .در وزن  98کیلوگرم نیز مهدی
علیاری از دور مسابقات کنار رفت.
 ëدر مســابقات شنا مهدی انصاری به عنوان نفر پنجم به نیمهنهایی این
ماده راه پیدا کرد و علی خدیور نیز به خط پایان نرســید تا از صعود به مرحله
نیمه نهایی باز بماند.
 ëمرحلــه مقدماتی رقابتهای دوی  200متر در دو بخش مردان و بانوان
نیز برگزار شد و حسن تفتیان و فرزانه فصیحی انصراف دادند .در دو و میدانی
معلوالن و رقابتهای پرتاب دیسک کالس  57.Fنیز جاوید احسانی شکیب
و مهدی مرادی نمایندگان ایران در این بخش در ردههای پنجم و ششم قرار
گرفته و از کسب مدال بازماندند.
 ëدر تکواندو علیرضا درویشپور ،حسین قربانزاده ،سیدحسین احسانی و
سودابه پورصادقی مدال برنز خود را قطعی کردند و پریسا جوادی حذف شد.
 ëدر ادامــه رقابتهــای بوکــس نیــز امیــد احمــدی صفــا بوکســور وزن
 49کیلوگــرم ایــران بــه مدال برنــز قناعت کــرد تا با ایــن مدال پرونــده کاروان
بوکس ایران در بازیهای کشورهای اسالمی با یک برنز بسته شد.
 ëرقابتهای تنیس روی میز نیز برگزار شد و مریم صامت و ندا شهسواری
به جمع  ٨نفر برتر مسابقات صعود کردند.
 ëتیــم واترپلوی ایران که تا پیش از فینال درهمه مســابقاتش پیروز شــده
بــود ،در یــک بــازی نزدیک و پایاپای مقابل ترکیه به تســاوی  9بر  9رســید ،اما
پــس از بازبینی نتایج و به دلیل تفاضل گل کمتر در مصاف با تیم ســوم گروه
به مقام دوم و نایب قهرمانی رقابتها دست یافت.

انتخابات

دعوت حسن یزدانی و وحید امیری
از مردم برای حضور پرشور در انتخابات

دارنــده مــدال طالی کشــتی آزاد المپیک بــا دعوت از
آحــاد مردم برای حضور پرشــور در انتخابات ریاســت
جمهــوری ،گفــت« :شــرکت در انتخابــات ریاســت
جمهــوری بــرای همه یــک وظیفه ملی اســت چرا که
حضور میلیونی در انتخابات میتواند باعث پیشرفت
و آبادانــی هر چه بیشــتر ایران عزیزمان شــود ».وحید
امیری ،بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس نیز درخصوص
انتخابات ریاســت جمهوری گفت« :من به عنوان یک
ایرانــی وظیفه شــرعی و دینی خــودم میدانــم که در
انتخابات شرکت کنم ،زیرا همان طور که رهبر معظم
انقالب فرمودند ،باید همه در انتخابات شــرکت کنند
تا در سرنوشت کشورمان نقش داشته باشند .امیدوارم روز جمعه شاهد حضور
پرشــور مردم باشــیم و در نهایت اتفاقاتی برای مملکتمان رقم بخورد که از
نظر علمی ،ورزشی و اقتصادی پیشرفت کنیم».

اخبــار

جردن باروز :پاییز با خانوادهام
به ایران میآیم

جردن باروز ،دارنده  ۴مدال طالی کشــتی آزاد جهان
و المپیــک اواخر بهمنماه ســال گذشــته همــراه تیم
ملــی کشــتی آزاد امریکا و پــس از کش و قوسهای فراوان بــه ایران آمدند و با
اســتقبال بســیار گرم و غیرقابل تصور مــردم ایران روبهرو شــدند .امریکاییها
از ســفر بــه ایران به عنــوان بهترین و خاطرهســازترین ســفر خود یــاد کردند و
ایرانیــان را مردمانــی مهربــان و مهماننــواز خواندنــد که بازتاب وســیعی در
رســانههای جهــان داشــت .حــال پس از گذشــت چند ماه از ســفر تیم کشــتی
امریکا به ایران ،جردن باروز در پیامی ضمن تشکر از مردم ایران برای دعوت
وی و خانوادهاش گفت« :من و همسرم قصد داریم بعد از رقابتهای جهانی
پاریس (شهریور  )96سفری به ایران داشته باشیم .این سفر احتماالً در اوایل
پاییز صورت خواهد گرفت تا از کشور زیبای شما دیدن کنیم».

پیروزی  6گله ایران
در شروع فوتسال قهرمانی جوانان آسیا

تیــم ملی فوتســال جوانان ایــران در نخســتین بــازیاش در پیکارهای
قهرمانــی زیر  20ســال آســیا کــه دو روزی اســت در تایلند بــه راه افتاده
است ،صبح دیروز مغولستان را با نتیجه  6-0درهم کوبید .این تیم که
هدایــت آن با علی صانعی (مدیر فنی تیم ملی بزرگســاالن فوتســال)
اســت ،در این مســابقه توســط طاهــری ،کدخدایــی ،لطفــی ،کریمی و
رضاپور گلزنی کرد که در این میان دو گل به نام رضاپور ثبت شد .ایران
که در گروه چهارم این مســابقهها با قرقیزســتان ،امارات ،مغولستان و
چین همگروه است ،امروز با امارات و فردا با چین هم مصاف میدهد.

فتاحی :شائبههای «لیگ یک» در دست بررسی است

ســعید فتاحــی ،مســئول کمیته مســابقات لیگ فوتبــال گفت هیچ شــائبهای از
کجــروی در مســابقات فصــل اخیر لیگ برتر مشــاهده نشــد امــا در «لیگ یک»
شائبههایی وجود داشته که به کمیته اخالق گزارش شده و در دست بررسی است.

ترفند آبیها برای حفظ کاوه رضایی

باشــگاه اســتقالل تهــران قصــد دارد بــرای حفــظ کاوه رضایــی کــه
علیرضــا منصوریــان ســرمربیاش اصرار زیــادی بر ابقــای او دارد،
 30درصــد از مبلــغ قــرارداد وی را به طــور «پیش» بدهــد .قرارداد
فصل گذشــته رضایی با استقالل ظاهراً به بهای یک میلیارد و 600
میلیون تومان بود که براســاس یکــی از بندهای قرارداد ،در صورت
تمدید برای فصل آینده 20 ،درصد به آن اضافه خواهد شد.

