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مدیرعامل باشگاه استقالل :

اظهارات رفعتی کذب محض است

مدیــر عامــل باشــگاه
اســتقالل گفــت :اظهــارات
منتســب بــه اینجانــب در
ســایت رســمی فدراســیون
فوتبــال از قــول رئیــس
دپارتمــان داوری کامــا
خــاف واقــع و کــذب
محــض اســت و بنــده همچنــان در جهــت منافــع
اســتقالل و احقــاق حقــوق هــواداران بــه هیــچ عنــوان
و تحــت هیــچ شــرایطی کوتــاه نخواهــم آمــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،امیرحســین فتحــی بــا اشــاره بــه
جلســه خــود بــا رئیــس دپارتمــان داوران دربــاره گل
پذیرفتــه نشــده آبــی پوشــان در دیــدار برابــر صنعــت
نفــت آبــادان اظهــار داشــت :امــروز صبــح در جهــت
احقــاق حقــوق هــواداران اســتقالل و در خصــوص مــردود
اعــام کــردن گل کامــا صحیــح اســتقالل در مســابقه
مقابــل صنعــت نفــت آبــادان جلســه ای در فدراســیون
فوتبــال بــه طــور جداگانــه بــا رئیــس فدراســیون فوتبــال
و همچنیــن رئیــس دپارتمــان داوری جلســه ای برگــزار
و اعتــراض رســمی باشــگاه را بــه نمایندگــی از خیــل
عظیــم هــواداران فهیــم و بــا شــعور و فوتبــال فهــم
اســتقالل بــه مقامــات مربــوط اعــام کــردم.
وی بــا تکذیــب ادعــای رئیــس دپارتمــان داوران کــه
گفتــه بــود «امیرحســین فتحــی تصمیــم کمــک داور
و داور پشــت دروازه را پذیرفــت» ،افــزود :اظهــارات
منتســب بــه اینجانــب در ســایت رســمی فدراســیون
فوتبــال از قــول داوود رفعتــی کامــا خــاف واقــع و
کــذب محــض بــوده و بنــده همچنــان در جهــت منافــع
اســتقالل و احقــاق حقــوق هــواداران بــه هیــچ عنــوان و
تحــت هیــچ شــرایطی کوتــاه نخواهــم آمــد.
پیــش از ایــن داود رفعتــی در مــورد جلســه بــا مدیرعامل
باشــگاه اســتقالل گفتــه بــود :بعدازظهــر امــروز نشســتی
را بــا حضــور امیرحســین فتحــی مدیرعامــل باشــگاه
اســتقالل برگــزار و درخصــوص اعتراضــات تیــم اســتقالل
تهــران دربــاره گلــی کــه در دیــدار برابــر صنعــت نفــت
آبــادان مــردود اعــام شــد ،صحبــت کردیــم .در ابتــدا
بایــد بگویــم فتحــی ،یــک چهــره فوتبالــی اســت و
سالهاســت کــه در فوتبــال فعالیــت مــی کنــد و بــرای
همــه مــا قابــل احتــرام اســت.

کاپیتان اسبق پرسپولیس :

به غیر از پرسپولیس ،بقیه تیمها
برای سالمتی ورزش میکنند
کاپیتــان اســبق پرســپولیس گفــت :ســایر تیــم هــا
فقــط بــرای سالمتیشــان ورزش مــی کننــد چــرا کــه
قهرمانــی پرســپولیس قطعــی شــده اســت.
شــیث رضایــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا
اشــاره بــه عملکــرد تیــم فوتبــال پرســپولیس برابــر
ماشــین ســازی گفــت :پرســپولیس در ایــن بــازی
عملکــرد خیلــی خوبــی داشــت و ماننــد همیشــه چندین
موقعیــت خــوب گلزنــی روی دروازه حریــف ایجــاد کــرد
و در نهایــت هــم بــازی بــا تســاوی خاتمــه یافــت .وی
در مــورد اینکــه قهرمانــی پرســپولیس بــه تعویــق افتــاد
افــزود :پرســپولیس فقــط بــرای اینکــه لیــگ از آب و تاب
نیافتــد قهرمانــی را بــه روز آخــر موکــول کــرد چــرا کــه
قهرمانــی پرســپولیس از هفتــه هــای گذشــته مشــخص
شــده بــود .ســایر تیــم هــا بــرای ســامتی بدنــی خــود
ورزش مــی کننــد چــرا کــه پرســپولیس قهرمانــی اش
را مشــخص کــرده اســت .کاپتــان اســبق پرســپولیس
اضافــه کــرد :هیــچ جــای نگرانــی نیســت .هیــچ تیمــی
غیــر از پرســپولیس شانســی قهرمانــی نــدارد و مطمئنــم
تیــم برانکــو ایوانکوویــچ بــرای ســومین ســال متوالــی
قهرمانــی را تصاحــب خواهــد کــرد.

ملی پوش تیم بسکتبال نفت:

حدادی نبود توانستیم قهرمان شویم
ملــی پــوش بســکتبال تیــم نفــت آبــادان کــه بــرای نخســتین
بــار بــه قهرمانــی در لیــگ برتــر کشــور رســیده گفــت :هربــار
بــه فینــال مــی رســیدیم حامــد حــدادی در تیــم حریــف
بــود و نمــی توانســتیم قهرمــان شــویم .امســال کــه او نبــود
قهرمــان شــدیم.
محمــد حســن زاده کــه یکــی از بهتریــن فصــل هایــش در
لیــگ برتــر بســکتبال را پشــت ســر گذاشــت در گفــت و گــو
بــا خبرنــگار ایرنــا ،دربــاره عملکــرد نفــت آبــادان در لیــگ
اظهــار کــرد :فصــل بســیار خوبــی را پشــت ســر گذاشــتیم
و بــدون نوســان و بــا یــک ثبــات چشــم گیــر تــا قهرمانــی
پیــش رفتیــم .بــی ســر و صــدا و بــدون اینکــه حاشــیه ای
داشــته باشــیم تــا فینــال رفتیــم و در نهایــت هــم قهرمــان
شــدیم.
ملــی پــوش تیــم بســکتبال نفــت آبــادان دامــه داد :تمــام
تــاش مــا ایــن بــود کــه بجنگیــم و بتوانیــم بــا وجــود تمــام
محدودیــت هــا و ســختی هــا بهتریــن نتیجــه را رقــم بزنیــم.

واقعــا کارمــان ســخت بــود امــا بازیکنــان خــوب و همدلــی
داشــتیم کــه در نهایــت نیــز نتیجــه داد .ویژگــی بازیکنــان
تیــم ایــن بــود کــه کســی بــه خــودش فکــر نمــی کــرد و
همــه بــرای نتیجــه تیــم تــاش کردنــد.
او دربــاره کســب اولیــن قهرمانــی اش در لیــگ برتــر بیــان
کــرد :مــن چنــد بــار بــه فینــال رســیدم امــا همیشــه حامــد
حــدادی در تیــم مقابــل بــود و واقعــا نمــی توانســتیم کاری
کنیــم .امســال حــدادی نبــود توانســتیم قهرمــان شــویم و
مــن بــه اولیــن قهرمانــی ام در لیــگ رســیدم .حــس بســیار
خوبــی بــود کــه تــا کنــون تجربــه نکــرده بــودم.
بازیکــن پســت چهــار تیــم بســکتبال نفــت آبــادان بــا اشــاره
بــه رونــد ایــن تیــم در لیــگ تصریــح کــرد :در ابتــدای فصــل
کســی فکــر نمــی کــرد مــا حتــی بــه فینــال برســیم .قهرمانی
کــه قابــل تصــور نبــود .شــک نکنیــد کــه اگــر مــا دو بازیکــن
خارجــی داشــتیم از اول مدعــی قهرمانــی معرفــی مــی شــدیم
امــا نداشــیم و کســی روی مــا حســاب بــاز نمــی کــرد.

حســن زاده افــزود :خیلــی خــوب کار کردیــم و آقــای ســامری
واقعــا بــرای تیــم زحمــت کشــید .او یــک مربــی پرتــاش
اســت و در ایــن ســال هــا نیــز واقعــا بــا تجربــه شــده و بــه
خوبــی درون و بیــرون زمیــن تیــم را رهبــری مــی کنــد .واقعــا
تــاش کــرد و بــه نظــرم مــزد زحمــت هایــش را نیــز گرفــت.
او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آمــدن مایــک رســتم پــور در
تیــم چقــدر در کارش تاثیرگــذار بــود؟ بیــان کــرد :بــا اضافــه
شــدن مایــک رســتم پــور و علیــار نجفــی واقعــا شــرایط مــا
بهتــر شــد .مــن قبــا هــم در پســت  5بــازی کــرده بــودم و
بــا آمــدن مایــک دوبــاره بــه ایــن پســت رفتــم .شــاید آمــاری
کمــی افــت داشــتم امــا تالشــم ایــن بــود کــه تاثیرگــذار
باشــم و بتوانــم بــه تیــم کمــک کنــم .خــدا را شــکر کــه ایــن
اتفــاق هــم افتــاد.

رئیس فدراسیون شمشیربازی :

شمشیربازی در المپیک مدال بگیرد ،می روم
رئیــس فدراســیون شمشــیربازی گفــت :در صورتــی کــه
ایــن رشــته در المپیــک  2020ژاپــن صاحــب مــدال شــود،
اســتعفا مــی دهــم.
«فضــل اهلل باقــرزاده» در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا
افــزود :تمــام آرزوی مــن فقــط کســب مــدال شمشــیربازی در
المپیــک اســت .ایــن رشــته در کشــور مــا نوظهــور و مــدال
آوری در آن ســخت اســت زیــرا در رقابــت هــای قهرمانــی
آســیا نزدیــک بــه  40کشــور حاضــر مــی شــوند و حتــی
کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس بــه رغــم اینکــه در بیشــتر
رشــته هــا فعــال نیســتند در شمشــیربازی حضــور پررنگــی
دارنــد .وی گفــت« :مجتبــی عابدینــی» کــه اخیــرا در رقابــت
هــا مجارســتان صاحــب مــدال برنــز شــد ،بــرای کســب ایــن
نشــان 13 ،تــا  14مســابقه داد و بیــش از  260شمشــیرباز
درایــن رقابــت هــا حضورداشــتند کــه گویــای ســختی راه
بــرای رســیدن بــه مــدال اســت.
رئیــس فدراســیون شمشــیربازی بــا اشــاره بــه برگــزاری
پانزدهمیــن دوره رقابــت هــای لیــگ برتــر شمشــیربازی

اظهارداشــت :برگــزاری رقابــت هــای لیــگ ســبب مــی شــود
عــاوه بــر اینکــه بازیکنــان مســتعد شناســایی شــوند ،ملــی
پوشــان نیــز شــرایط آمادگــی خــود را حفــظ کننــد .باقــرزاده
ادامــه داد :یــادم هســت در دوره هــای اول و دوم باشــگاه
هــای اســتقالل ،پرســپولیس ،نفــت ،پیــکان و راه آهــن و
ســایر باشــگاه هــا در شمشــیربازی تیــم داشــتند .امــا از
دوره چهــارم باشــگاه هــا دیگــر در ایــن رشــته تیــم داری
نکردنــد و رقابــت هــای لیــگ بــه صــورت هیاتــی اداره شــد.
ولــی امــروزه لیــگ دوبــاره احیــا شــد و شــرایط اقتصــادی
نتوانســت مانــع از برگــزاری مســابقات در بخــش زنــان و
مــردان شــود .باقــرزاده بــا اشــاره بــه حمایــت همــه جانبــه
از ورزشــکاران بــرای پویــا شــدن رقابــت هــای لیــگ گفــت:
بعضــی از ورزشــکاران کــه در رقابــت هــای لیــگ حاضــر مــی
شــوند از غــذا ،اســکان و حتــی تجهیــزات الزم برخــوردار مــی
شــوند .بــا ایــن حــال امیدواریــم بــا همیــن امکانــات ســهیمه
المپیــک  2020توکیــو را در بخــش تیمــی کســب کنیــم .وی
گفــت :شمشــیربازی از قدیمــی تریــن رشــته هــای ورزشــی

منصوریان پس از پیروزی در لیگ حرفه ای چین :

انگیزه ام برای کسب طالی جهان چندبرابر شد

قهرمــان ووشــوی جهــان پــس از کســب
پیــروزی ارزشــمند در لیــگ حرفــه ای
ســاندای چیــن ،گفــت :بــا ایــن موفقیــت،
انگیــزهام بــرای رســیدن بــه ترکیــب اصلــی
تیــم ملــی ووشــوی ایــران و تصاحــب
مــدال طــای رقابــت هــای قهرمــان
جهــان ،چندبرابــر شــد.
بــه گــزارش ایســنا؛ الهــه منصوریــان
قهرمــان نامــدار ووشــوی آســیا و جهــان
موفــق شــد مبــارزه حســاس خــود در
لیــگ حرفــهای چیــن را بــا بــا برتــری
مقابــل «ژانــگ» قهرمــان ســال ۲۰۱۵
جهــان و دارنــده مــدال طــای بازیهــای
آســیایی اینچئــون بــه اتمــام رســانده تــا
افتخــار تــازه ای را کســب کنــد.
وی پــس از ایــن پیــروزی ،اظهــار داشــت:

در عضویــت تیــم شــانگهای هســتم و در
ایــن مرحلــه لیــگ حرفــه ای چیــن بــا
حریــف بســیار قدرتمنــدی رو بــه رو شــدم.
تیمــی کــه در ایــن مبــارزه بــه مصــاف
آنــان رفتیــم از قهرمانــان مطــرح جهــان
در ترکیــب خــود ســود میبــرد.
منصوریــان بــا اشــاره بــه اینکــه
بــرای کســب برتــری در ایــن مبــارزه
ســختیهای زیــادی را در ماههــای اخیــر
متحمــل شــده اســت ،گفــت :در فینــال
بازیهــای آســیایی اینچئــون برابــر ایــن
حریــف چینــی شکســت خــورده بــودم
و بــرای جبــران باخــت ،امیــد زیــادی
داشــتم .وی ادامــه داد :وقتــی برابــر
حریفــی شکســت میخوریــد در مبــارزه
بعــدی هــم انگیــزه زیــادی داریــد و هــم
تــرس از باخــت وجــود دارد .در رانــد اول
مبــارزه کمــی دچــار مشــکل شــدم ،امــا در
رانــد دوم بــا ضربــات متعــدد پــا و دســت و
تغییــر روش مبــارزه بــه طــور کامــل بــر
حریــف چینــی تســلط پیــدا کــرده و بــه
پیــروزی رســیدم.

اســت و  770ســال پیــش از میــاد مســیح در المپیــک کهــن
جــزء رشــته هــای المپیکــی بــود و امــروزه بیــش از  30مدال
در آن توزیــع مــی شــود .حــاال ملــی پوشــان شمشــیربازی بــا
همیــن امکانــات در آســیا وجهــان افتخارآفرینــی مــی کننــد.
اگــر ســالنی کــه در ورزشــگاه آزادی پیــش از ایــن بــرای
مــا بــود و اکنــون دســت فدراســیون کشــتی اســت ،بــه مــا
برگرداننــد ،قطعــا تعــداد مــدال هایــی کــه کســب خواهیــم
کــرد افزایــش مــی یابــد.
رئیــس فدراســیون شمشــیربازی دربــاره هزینــه هــای بــاال در
اعــزام هــا اظهارداشــت :در ســال  98تعــدادی از رقابــت هــای
جهانــی و قهرمانــی آســیا برگــزار مــی شــود و اگــر فقــط
بخواهیــم  26شمشــیرباز ملــی پــوش را بــه رقابــت هــای
قهرمانــی آســیا در توکیــو اعــزام کنیــم حداقــل بایــد 400
میلیــون تومــان بــرای پــرواز هزینــه شــود.

رسانههای بلژیک:

ویلموتس با  ۱.۵میلیون دالر سرمربی ایران میشود

رســانههای فوتبالــی در بلژیــک از نهایــی
شــدن پیوســتن مــارک ویلموتــس بــه
تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــا  ۱.۵میلیــون
دالر خبــر دادنــد.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از
 ،voetbalnieuwsمــارک ویلموتــس،
ســرمربی بلژیکــی مدتــی اســت کــه
بــدون تیــم بــوده اســت و بعــد از
جدایــی از تیــم ملــی فوتبــال ســاحل
عــاج ،فعالیتــی در زمینــه مربیگــری
نداشــته اســت.
مــارک ویلموتــس قــرار اســت تــا ســاعات
آینــده بــه عنــوان ســرمربی تیــم ملــی
فوتبــال ایــران اعــام شــود .قــرارداد او
 ۱.۵میلیــون دالر اســت و قــرار اســت دو
دســتیار بلژیکــی نیــز بــا خــود بــه تیــم

ملــی ایــران بیــاورد.
ایــن ســایت همچنیــن نوشــته :بــه
نظــر میرســد یــک دســتیار ایرانــی
کــه جــواد نکونــام باشــد نیــز در کادر
مربیگــری تیــم ملــی ایــران باشــد.
ویلموتــس در آخریــن تجربــه مربیگــری
خــود  ۶مــاه در تیــم ملــی فوتبــال
ســاحل عــاج فعالیــت کــرد و قــرار اســت
جانشــین کارلــوس ک ـیروش شــود کــه
هدایــت کلمبیــا را بــر عهــده گرفــت.
ایــن در حالــی اســت کــه جــرج
لیکنــز بلژیکــی نیــز اکنــون هدایــت
تراکتورســازی را بــر عهــده دارد .البتــه
طبــق منابــع محلــی ،لوپتگــی ،رنــارد و
دیــک ادوکات نیــز مدنظــر تیــم ملــی
فوتبــال ایــران هســتند.

