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ورزشی

شیراز، قهرمان کونک فو بانوان فارس 
شد 

رقابت های کونک فو استان فارس در بخش خواچوان با قهرمانی تیم شیراز 
پایان یافت. در این رقابت ها که یکشنبه در سالن هیأت کونگ فو شیراز برگزار 
شد، 300 ورزشکار از شهرستان های مختلف فارس در چهار رده سنی با هم 
پیکار کردند. در پایان این رقابت ها پس از اینکه تیم شیراز عنوان نخست را 
کسب کرد، تیم سپیدان نایب قهرمان شد و تیم مرودشت هم بر سکوی سوم 
 ایســتاد.به نفرات اول تا سوم این رقابت ها مدال و احکام قهرمانی اهدا شد.

ســبک خواچوان یکی از رشــته های ورزش رزمی کونک فو است که در آن 
ورزشکاران به انجام حرکات نمایشی و مبارزه می پردازند.

مربی و بازیکن تیم بسکتبال صدرا 
شیراز به تیم ملی دعوت شدند 

سرور روانی پور به عنوان مربی و مژده نظری به عنوان بازیکن از تیم صدرای 
شیراز به دومین مرحله اردوی تیم ملی بسکتبال پنج نفره بانوان دعوت شدند. 
سرمربی تیم صدرای شیراز، یکشنبه با بیان این مطلب به ایرنا اظهار داشت: 
دومین مرحله اردوی تیم ملی بســکتبال پنج نفره بانوان از بیســت و هفتم 
فروردین ماه 98 با حضور 21 بازیکن در مجموعه ورزشــی آزادی تهران آغاز 

خواهد شد.
ســرور روانی پور افزود: مژده نظری، تنها بازیکن دعوت شده از فارس است 
که در این مرحله از اردو حضور دارد.وی اضافه کرد: تیم ملی بســکتبال بانوان 
ایران خود را برای انجام رقابت های غرب آســیا و همچنین قهرمانی آسیا در 
سال 98آماده می کند. او گفت: دومین مرحله اردوی تیم ملی، سی ام فروردین 

ماه جاری پایان می یابد.

پنج بازیکن از استان فارس به اردوی 
انتخابی تیم ملی نوجوانان زیر 1۶ سال 

دعوت شدند
به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان فارس اردوی انتخابی تیم ملی 
نوجوانان زیر 1۶ سال کشور از تاریخ 2۷ فروردین لغایت 31 فروردین ماه در 

مرکز ملی فوتبال تهران برگزار می شود.
گفتنی اســت؛ نام پنج بازیکن از اســتان فارس در فهرست اسامی دعوت 
شــدگان قرار گرفته اســت. رضاعباســی، علی اکبر رنجبر، مهدی نعمتی، 
امیرحســین اندامی و علیرضا ســعدی پور از بازیکنان مستعد استان فارس 

هستند که در این اردو شرکت می کنند.
بنــا بر اعــام کادر فنی این بازیکنان می بایســت رأس ســاعت 1۵ روز 
ســه شــنبه 2۷ فروردین ماه در اردوی تیم ملی نوجوانــان که در مرکز ملی 
فوتبال ایران برگزار می شــود، حاضر باشــند. بازیکنان حاضر در این اردو 
 می کوشــند تا رضایت کادر فنی را برای حضور در فهرست نهایی جلب کنند.

الزم به ذکر اســت؛ بازیکنانی که از استان فارس به این اردو دعوت شده اند 
 از فوتبالیست های با اســتعداد این استان به شمار می روند که در سال های 
 گذشــته نیز ســابقه حضور در تیم ملی و اردوهای تیم ملی را داشــته اند.

علیرضا سعدی پور یکی از ملی پوشان استان فارس محسوب می شود که دو 
سال متوالی به اردوی تیم ملی دعوت شده است. وی که در تیم ملی نونهاالن 
حضور چشمگیری داشته، در تورنمت های آسیایی در کره جنوبی ازبکستان و 
ارمنستان نیز شرکت کرده و کسب دو بار عنوان قهرمانی در این رقابت ها را 
در کارنامه ورزشی خود دارد. سعدی پور در تورنمت کره جنوبی هم به عنوان 

بهترین مدافع معرفی شده است.
علی اکبر رنجبر نیز در گذشته دوبار به تیم ملی فراخوانده شده و در بازی های 

آسیایی در ارمنستان حضور پررنگی داشته است.
مهدی نعمتی هم ســه بار به تیم ملی دعوت شده و در تیم ملی نونهاالن نیز 

بازی کرده است.
رضا عباســی و امیر حســین اندامی نیز برای دومین بار است که به اردوی 

انتخابی تیم ملی زیر 1۶ سال دعوت می شوند.

مربی شــیرازی تیم ملی کاراته جوانان و امید جمهوری 
اسامی ایران گفت: کاراته اســتان فارس از ظرفیت و 
پتانسیل باالیی در سطح کشور و حتی میادین بین المللی 

برخوردار است. 
محمدهــادی محمدی بــا بیان اینکه کاراتــه فارس از 
پتانسیل باالیی برخوردار است در گفتگوی اختصاصی با 
خبرنگار روابط عمومی گفت: این رشته ورزشی جز اولین 
ورزش هایی است که وارد اســتان شده و به طور حتم 
کاراته فارس در رقابــت های مهم داخلی و برون مرزی 
همیشه با یک اراده آهنین توانسته است بهترین سکوها 
را فتح کند و در مسابقات المپیک جوانان 2018 آرژانتین 
ســه مدال طا به دســت آمد که یکی از آنها در اختیار 

کاراته کای فارس قرار گرفت.
مربی شــیرازی تیم های ملی جوانان و امید ایران کاراته 
ایران با اشــاره به اینکه عاقه ام بــه این حرفه و ارتقا 
دادن سطح دانش خودم موجب گردیده شاگردان زیادی 
را تاکنون آموزش دهــم، تصریح کرد: کاراته با علم باال 
در ســطح وســیعی قرار دارد و در بین ورزشکارانی که 
تجربیاتم را به آنها منتقل کرده ام افرادی با کسب مدال 
طای آســیا، برنز آســیا و نقره جهان دیده می شود که 
سال گذشته هم فرزند خودم موفق به کسب مدال طای 

المپیک جوانان آرژانتین گردید.
وی در جواب ســؤال خبرنگار ما مبنی بر حذف کاراته از 
رقابتهای المپیک 2024 و همچنین بازی های آسیایی و 

تأثیر آن بر روحیه و تاش ورزشکاران این رشته گفت: 
جذابیــت کاراته در جهان موجب گردیده ورزشــکاران 
فقط به فکر رقابت و پیشــرفت باشند و عدم حضور در 
المپیک یا بازی های آســیایی نمــی تواند انگیزه کاراته 
کا را کاهــش دهد هرچند که این دو تورنمنت مهم برای 
هر رشــته ورزشی می تواند ســکوی پرتاب باشد ولی 
در حال حاضر رقابت های کاراته وان در ســطح بسیار 
 باالیی قرار دارد که فدراســیون جهانی هم بیشــترین 
ســرمایه گذاری را در این بازی ها انجام می دهد ولی 
امیدوارم با همکاری فدراســیون جهانی این ورزش در 

بازی های آسیایی همچنان حضور داشته باشد.
محمدهادی محمــدی که مدال طای کاراته در ســال 

200۶ ترکیه و همچنین مدال طای پیشکسوتان جهان 
تهــران را در کارنامه خود دارد با بیان اینکه حضور احمد 
مبارکی در راس هیأت کاراته فارس این ورزش روند رو 
به رشدی را داشته است، گفت: در هر جایگاهی که باشم 
دوســت دارم داشته هایم را ارتقا داده و در اختیار کاراته 
فارس قرار دهــم و امیدوارم روزی بتوانیم از فارس یک 
کرسی در فدراسیون داشته باشیم تا به نحو شایسته ای 

ورزشکاران فارس را حمایت کنیم.
محمدی که پدر نوید قهرمــان المپیک 2018 آرژانتین 
می باشد درباره آینده فرزند خود توضیحاتی داد و گفت: 
هرچند افق نویــد المپیک 2024 بود ولی با حذف کاراته 
 از این رویداد جهانی ان شاءا... به شرکت در رقابت های 

کاراتــه وان تاش می کنم در کنار ســایر شــاگردانم 
ان شاءا... نوید هم بتواند در آینده با حضور در مسابقات 
 جهانی بزرگساالن برای فارس و ایران افتخارآفرینی کند.

مربی تیم های ملی جوانان و امید جمهوری اســامی که 
بزودی عازم بازی های آسیایی مالزی 2019می باشد در 
این باره توضیح داد و بــه خبرنگار روابط عمومی گفت: 
این رقابت ها در شــهر کاتیکان باال برگزار می شــود و 
ورزشکاران ما در رده سنی نوجوانان، جوانان و امید و در 
دو بخش آقایان و بانوان شــرکت می کنند و امیدوارم با 
تیم کم تجربه و خوبی که داریم مانند بازی های گذشته 

مقام قهرمانی را با اقتدار کسب کنیم.
محمدهادی محمــدی در پایــان از طباطبایی رئیس و 
عاشــوری دبیر فدراســیون و همچنین کامیاب مدیرکل 
ورزش و جوانان، محسن ساالری معاون توسعه ورزش، 
احمد مبارکی رئیس هیأت کاراته فارس، محسن زارعی 
رئیس هیأت کاراته بســیج اســتان و مهران بهنام فر 
ســرمربی تیم های پایه ملی کاراته به جهت همکاری و 

مساعدت هایشان تقدیر و تشکر کرد.

مربی شیرازی تیم ملی کاراته ایران:

 کاراته فارس از ظرفیت و پتانسیل باالیی برخوردار است 

داورزنی: 

سرمربی فوتبال به زودی معرفی می شود 

حضور حمید 
کمالی و نجمه 

برزگر از فارس در 
سمینار توجیهی 

استعدادیابی 
فوتسال

فوتبال  هیــأت  روابــط عمومی  گــزارش  به 
اســتان فارس، بــا معرفی کمیته فوتســال 
اســتان دو نماینده شایســته از استان جهت 
 شرکت در ســمینار یک روزه توجیهی معرفی 

شدند.
حمید کمالی و نجمه برزگر از اســتان فارس از 

نفرات دعوت شده به این سمینار هستند.
گفتنی است؛ ســمینار یک روزه توجیهی امروز 
28 فروردین ماه از ســاعت 8:30 لغایت 1۶ 
 در محل ســالن کنفرانس هتل آکادمی برگزار 

خواهد شد.

معاون حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش گفت: انتخاب 
ســرمربی تیم ملی فوتبال دغدغه فدراسیون فوتبال 
است که آنها تاش می کنند زودتر این موضوع تعیین 

تکلیف شود. 
محمدرضا داورزنی معاون حرفه ای و  قهرمانی وزارت 
ورزش دربــاره اینکه برخی از فدراســیون ها به نظر 
می رسد برای اعزام های برون مرزی با مشکات مالی 
مواجه شده اند،  گفت: فدراسیون ها می دانند از قبل اعزام 
دارند، پس تیمی که فروردین ماه قرار است اعزام شود 
از قبل کارش را انجام داده اســت. معموالً در فروردین 
و اردیبهشت کمتر منابعی تخصیص می یابد. برخی از 
فدراسیون ها مکاتباتی داشته اند اما نگران کننده نیست. 
ما در این 40 سال عادت کرده ایم که در شرایط سخت 
از بحران ها بگذریم، 4 دهه بعد از انقاب مشــکاتی 
بوده. طبیعی است ســال 98 با توجه به مشکاتی که 
دشمنان به وجود آورده اند، باید منابع را بهتر مدیریت 

کنیم.
وی که با رادیو تهران گفت وگو می کرد، درباره استخر 
مجموعه ورزشــی آزادی اظهار داشــت: با توجه به 
شناختی که از گذشته شــنا دارم در 2، 3 دهه گذشته 
به صورت محدود اســتخر قهرمانی در سراسر کشور 
داشتیم. تاش شد استخر قهرمانی دیگری مانند 9 دی 
در تهران ســاخته شود، اما استخر آزادی هویت شنای 
کشور است. مجموعه آزادی به عنوان یکی از امکاناتی 
که زیرمجموعه شــرکت توســعه و نگهداری اماکن 
ورزشــی است تا االن ســعی کرده به فدراسیون شنا 

کمک کند با اینکه تا االن برای نگهداری آزادی ردیف 
بودجه مشــخصی ندارد اما تعاماتی را با فدراسیون ها 

داشته است.
داورزنی ادامه داد: در نشســتی که هفته گذشــته با 
مســئوالن مجموعه ورزشــی آزادی، شرکت توسعه 
و نگهداری اماکن ورزشــی و رئیس فدراســیون شنا 

داشــتیم صحبت هایی مطرح شد، سوء تفاهم به وجود 
آمده بود که این بحث ها باعث رؤسای فدراسیون های 
شنا و نجات غریق جلساتی را با هم داشته باشند تا این 
استخر به هر دو فدراسیون سرویس دهد. امروز و فردا 
این موضوع جمع می شود نگران نباشید. استخر آزادی 
درآمدزا نیست که هزینه خودش را تأمین کند. از نیروی 
نگهداری، تأمیــن آب، برق، کارگری و موتورخانه زیاد 
است فدراسیون شنا هم به عنوان متولی در حال حاضر 
استخر 9 دی را دارد که گاهی اوقات اردوها و کمپ ها در 
این استخر برگزار می شود،  اما الزم است استخر آزادی 

در اختیار ورزش قهرمانی باشد.
معاون حرفه ای و  قهرمانی وزارت ورزش در پاسخ به 
این سؤال که مدیریت با فدراسیون شناست یا نجات 
غریق، یادآور شــد: این اســتخر تخصصی شناست. 
درخواست آنها این اســت که کاً استخر را بگیرند و 
به نجات غریق ســرویس دهند. قراردادی که بین دو 
فدراسیون بسته می شود این است که تفاهماتی صورت 
بگیرد، مبنی بر اینکه مدیریت با یکی باشد و به دیگری 
سرویس دهند. دوســتان تفاهم می کنند امروز و فردا 

قرارداد مشخص می شود.
داورزنی در پاســخ به ســؤال دیگر مبنی بر اینکه اگر 
استخر از شنا گرفته شود، مســئوالن این فدراسیون 
گفته اند اســتعفا می دهند، تصریح کــرد: نه، وارد این 
بحث های ژورنالیستی نشویم. در مجموعه آزادی فقط 
شنا را نداریم 20 فدراسیون هم در این مجموعه هستند 
که شــرکت توســعه، همواره از یاوران فدراسیون ها 

بوده اند. با وجود اینکه فدراسیون ها به شرکت توسعه 
بدهکار هستند اما این شرکت فضا را مهیا کرده است. 
فدراســیون شــنا هم مبالغی بدهکار است اما شرکت 

توسعه کار را متوقف نکرده است.
معاون حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش در پاســخ به 
ســؤالی دیگر مبنی بر اینکه شنیده شده افرادی که در 
فدراسیون ها بازنشسته شده اند، همچنان در دفترشان 
مستقر هستند، یادآور شــد: ما در ارکان فدراسیون ها 
بازنشسته نداریم اما اینکه آنها می توانند با فدراسیون ها 
می توانند همکاری کنند، بله این امکان وجود دارد که از 
آنها به عنوان مشاور استفاده شود. ما هیچ بازنشسته ای 
نداریم این خاف قانون اســت. در 8 فدراسیونی که 
اسفند مجامع آنها را برگزار کردیم، دیدید تغییر نسلی 
اتفاق افتاده، طبیعی است باید از ظرفیت پیشکسوتان 
اســتفاده کرد که این اتفاق در فدراســیون ها رخ داده 

است.
 داورزنــی درباره برگزاری انتخابات والیبال، کشــتی، 
وزنه بــرداری هم گفت: ســعی می کنیــم فصل بهار 
انتخابات را برگزار کنیم. شاید برای والیبال کمی طول 
 بکشد اما ســعی می کنیم ثبت نام از نامزدها را انجام 

دهیم.
معاون حرفه ای و  قهرمانی وزارت ورزش درباره اینکه 
تیم ملی هنوز سرمربی ندارد و این دغدغه خیلی هاست،  
تصریح کرد: طبیعی است فوتبال به خاطر شرایط ویژه 
دغدغه خیلی ها باشــد،  تعیین تکلیف ســرمربی برای 
وزارت ورزش و فدراســیون هم دغدغه است اما تاج 
تاش زیادی می کند، وزارت ورزش هم کنار آنهاست. 
تاش فدراسیون فوتبال این است کارها زودتر انجام 
شــود. نگران نباشید سرمربی هم زودتر تعیین تکلیف 

می شود.

سرمربی تیم فوتبال استقال گفت: اگرکسانی بابت خوشحالی 
بعد از بازی با ســپاهان ما گایه و انتقاد کردند، باید بگویم ما 
کار خودمان را انجام می دهیم و می دانیم که در چه مســیری 

حرکت می کنیم. 
وینفرد شــفر در نشســت خبری پیــش از بــازی مقابل 
تراکتورســازی تبریز اظهار داشــت: ابتدا باید در مورد چند 
نکته صحبت کنم. شــما می دانید خبرنگاران کار بسیار مهمی 
در فوتبال ایران دارند. بعضی مواقع بیرون از سالن کنفرانس 
با شما صحبت شــخصی می کنم. اگر کسی بخواهد مخفیانه 
صدای مــن را ضبط کند، این اصول حرفه ای نیســت چون 

صحبت های من دوستانه و خارج از سالن کنفرانس است.
وی افزود: اگر کسانی بابت خوشحالی بعد از بازی با سپاهان 
ما گایه و انتقاد کردند، بایــد بگویم ما کار خودمان را انجام 

می دهیم و می دانیم که در چه مسیری حرکت می کنیم. 
* شاید خیلی ها خوششان نیاید ولی من سرمربی استقالل 

هستم
سرمربی استقال افزود: ما به خاطر تماشاگران می خواستیم 
بازی را ببریم. من عاشــق آن هوادارانــم و به خاطر آنها بود 
که خوشحال بودم. خیلی افراد دیگر هم بودند که با هواداران 
سلفی می گرفتند. وقتی آنها سلفی می گیرند چرا ما خوشحال 
نباشیم. ما خوشحال بودیم چون روی پای خودمان ایستادیم 
و دوباره برگشتیم. نمی توانم به آنها بگویم خوشحال نباشند یا 
به بازیکنانم بگویم خوشحالی نکنند. شاید خیلی ها خوششان 

نیاید ولی من سرمربی استقال هستم. 
* به مدیرعامل باشگاه گفتم به باقری نیاز دارم

شفر افزود: قبل از بازی با سپاهان مادر بزرگ فرهاد مجیدی 
فوت کرد و من به او گفتم ســه روز بــه مرخصی برود و در 
مراسم شــرکت کند. چون در ایران همه احساسی و به هم 
خیلی نزدیک هســتند. من برای مجیدی آرزوی بهترین ها را 
دارم و همین طور برای روح ا... باقری که سال گذشته پدرش 
را از دســت داد. من باقری را جریمه و تعلیق کردم، چون بعد 
از دربی بین دو نیمه و بعد از پایان بازی کار خوبی انجام نداد، 
اما اگر دقت کرده باشــید، بعد از بازی با سپاهان هم گفتم که 
دو بازیکن بایرن مونیخ وســط زمین دعوا کردند. تأکید کردم 
دعوا، نه جروبحث، و مربی به آنها گفت شما را جریمه می کنم 
چون به بازیکنانم نیاز دارم. بعد از بازی هم شنیدم یکی از آن 
دو بازیکن گل زد و خیلی هم خوب کار کرد. این همان نکته ای 

بود که من به مدیرعامل باشــگاه هم گفتم. چون ما بازی های 
مهمی داریم و باید تا آخر فصل با همه تیم ها بجنگیم. در مورد 
اتفاقات رخ داده هم می شــود آخر فصل حرف زد. خوشحال 
نیســتم باقری آن کارها را انجام داد، ولی من صحبت هایی را 
در رختکن انجام دادم که شــاید خیلی ها بدانند آن صحبت ها 
چه بوده اما این صحبت ها درون خانوادگی و در جمع بازیکنان 

تیم ما بود.
* صیادمنش الماس استقالل است که باید بماند

ســرمربی تیم استقال تأکید کرد: زمانی که اوتمار هیتسفیلد 
سرمربی تیم ملی سوئیس بود یک بازی تیمش دچار اشتباه 
شــد که من در مورد این موضوع بــا وی صحبت کردم. از او 
ســؤال کردم آیا این بازیکن را کنار می گذاری، که هیستفیلد 
پاســخ داد؛ اگر بخواهم هر روز یک نفــر را اخراج کنم برای 
بــازی بعد دیگر بازیکنــی ندارم که به زمین بفرســتم. کار 
فرشــید باقری خیلی بد بوده و باید متعادل رفتار می کرد، اما 
او بعــد از بازی در رختکن گریه می کــرد و ناراحت بود. این 
را هم بگویم که مــن در ماه فوریه نکاتــی را برای قرارداد 
جدید بازیکنان به مدیرعامل گفتم که خیلی مهم اســت. مثًا 
صیادمنش که الماس اســتقال است، باید در این تیم بماند. 
اگر در اروپا در باره او صحبــت کنید، یک میلیون دالر قیمت 
دارد و 4-3 ســال دیگر این بازیکن ۶-۵ میلیون دالر قیمت 
خواهد داشــت. من می گویم او در استقال بماند، برای آنکه 
قدم بعدی را خوب بردارد. شــما دیدید امید نورافکن راهی 
 بلژیک شد و 80 درصد افت کرد. اما حاال برگشته تا خودش را 

پیدا کند.
* ماشین ســازی تبریز با 1۲۰ درصد توان مقابل ما بازی 

می کند
شفر در مورد دیدار امروز با ماشین سازی گفت: من بازی این 
تیم مقابل فوالد را دیدم. در بــازی قبل خیلی از بازیکنان ما 
بیرون بودند. شنیده ام که مالک هر دو باشگاه یک نفر است،  
بنابراین ماشین ســازی نه با صد درصد بلکه با 120 درصد 
توانشــان مقابل ما بازی می کنند. باید ببینیم کدام بازیکنان 
برای فردا آماده هســتند. بازی قبل برای ما سخت بود. بعد از 
بازی با الهال، صبح رســیدیم و بعد از بازی قبلی هم نصف 
شب رســیدیم. باید ببینیم کدام بازیکنان آماده هستند تا در 
ترکیب قرار بگیرند. بعــد از آن هم با الهال در ابوظبی بازی 

داریم.

* از هواداران می خواهم امروزبه ورزشگاه بیایند
وی تأکید کرد: ســه ماه قبل گفتم که به همه بازیکنانمان نیاز 
داریم. همه آنها باید از نظر جســمانی و ذهنی آماده باشند تا 
به زمین بروند. باید باهوش بازی کنیم و با هیجان باشــیم. 
در بازی مقابل ســپاهان هم در 1۵ دقیقه آخر پرس کردیم و 
مرتضی تبریزی و منشا را به زمین فرستادیم که پرس خوبی 
هم انجام دادیم. مشخص بود که می توانیم به آن گل برسیم. 
امروز هم می خواهیم برنده شویم، بازی بسیار سختی است. 
دیروز آخرین تمرینمان برای بازی امروز)چهارشــنبه( انجام 

شد.
 شاید روزبه چشمی و طارق بتوانند به تیم برگردند. باید دکتر 
تیم صحبت کنیم. از هواداران هم می خواهم فردا به ورزشگاه 
بیایند و به تیم کمک کنند. حتماً شــما می دانید که بازی های 
خارج از خانه را بیشتر از بازی های داخل خانه را برده ایم، پس 
از هواداران درخواست می کنم که لطفا به ورزشگاه بیایند و ما 
را حمایت کنند و به ما قدرت بدهند. همه ما استقال را دوست 

داریم و همه بازیکنان و کادر ما آبی هستند. 
* مربی تیم ملی باید بیش از نیمی از سال را در ایران باشد

شفر در پاسخ به این ســؤال که آیا کلینزمن می تواند گزینه 
مناســبی برای تیم ملی باشــد، گفت: قباً هم گفته ام؛ مربی 
تیم ملی ایران باید نیمی از ســال را در اینجا باشد. همکاری 
مربیان ملی و باشــگاهی در ایران بســیار مهم است. ضمن 
آنکه اســتعدادهای زیادی داریم که باید از آنها استفاده شود. 
بازیکنان آکادمی هفته ای 2 یا 3 جلسه باید با مربیان تیم ملی 
کار کنند. کلینزمن مربی خوبی اســت، ولی صحبت کردن و 

تصمیم نهایی در مورد او برعهده من نیست. 
* واکنش شفر به یک سؤال در مورد برانکو

وی در پاسخ به این سؤال که نظرش در مورد حضور احتمالی 
برانکو در تیم ملی چیســت، گفت: این در حیطه وظایف من 

نیست. 
* باید بدانم کدام بازیکنان می مانند و کدام می روند

سرمربی استقال در پاسخ به این سؤال که شایعاتی شنیده 
می شــود که برخی اعضای هیأت مدیــره در حال مذاکره با 
بازیکنان برای فصل آینده هســتند و آیــا او از این موضوع 
اطاع دارد یا خیر، گفت: شــایعه که همیشه هست، ولی این 
موضوع کار من اســت. من باید تیمم را بسازم و باید بدانم 
چه بازیکنانی را برای چه پست هایی نیاز دارم. من اسامی را 
به باشــگاه می دهم و باشگاه هم بررسی می کند که آیا جذب 
بازیکنان شدنی است یا خیر. پازلی که درون تیم است با نظر 
مربی انتخاب می شود. من ابتدا باید ابتدا بدانم چه بازیکنانی 
می مانند و چه بازیکنانی می روند. اســامی مدنظرم را هم به 
باشــگاه داده ام ولی ابتدا باید بدانم کــدام بازیکنان ماندنی 

هستند و کدام رفتنی.
* هیأت مدیره برای زمین تمرین و پرداخت پول ها تالش 

خواهد کرد
وی در پاسخ به این سؤال که ظاهراً بازیکنانی که هیأت مدیره 
در حال مذاکره با آنها هســتند،  بازیکنان جدید این اعضای 
هیأت مدیره داشــتیم، صحبت های خوبی مطرح شد و هیچ 
کس علیه ســرمربی تیم حرف نزد. اعضای هیأت مدیره هم 
می دانند ما مشــکاتی نظیر زمین تمرین و پرداخت حقوق ها 
داریــم و مطمئناً این عزیزان بــرای آوردن پول و تهیه زمین 

تمرین تاش خواهند کرد.
خبرنگاری در خصوص ایسما و پاتوسی از شفر سؤال کرد که 
مدیر رسانه ای استقال گفت: طبق اعام آقای فتحی قرارداد 

این دو بازیکن تا پایان فصل آینده است.

فجر سپاسی صفر- گل گهر سیرجان یک
نماینده شهر سیرجان در رقابت های لیگ یک با پیروزی برابر 

فجرسپاسی تنها یک قدم تا رسیدن به لیگ برتر فاصله دارد. 
تیم گل گهر سیرجان در هفته سی و دوم رقابت های لیگ دسته 
اول فوتبال ایران- آزادگان- توانســت در یک بازی حساس و 
نزدیک تیم فجرسپاسی شــیراز را در زمین خودش شکست 
بدهد تا با ۵2 امتیاز و دو هفته مانده به پایان رقابت ها در صدر 

جدول رده بندی قرار بگیرد.
گل گهر در این بازی که در شیراز و به میزبانی تیم فجر سپاسی 
برگزار می شد، در دقیقه 30 بازی و از روی نقطه پنالتی توسط 
علی قربانخانی به گل رســید و در نهایت بازی با همین تک گل 
به پایان رســید. گل گهر با این پیروزی ۵2 امتیازی شــد و با 
یک بازی کمتر و یک امتیاز بیشتر نسبت به شاهین شهرداری 

بوشهر در صدر جدول رده بندی قرار گرفت.
گل گهر در دو هفته باقی مانده لیگ دسته اول، ابتدا در هفته سی 
و سوم و در سیرجان میزبان تیم قعرنشین شهرداری ماهشهر 
اســت که برای بقا در لیگ برتر می جنگد. با توجه به اختاف ۵ 
امتیازی تیم گل گهر با تیم گل ریحان که در رده سوم قرار دارد 
در صورت کســب برد در بازی هفته سی و سوم یک می تواند 
یک هفته قبل از پایان رقابت ها جشــن صعود به لیگ برتر را 

برگزار کند.
وینکو بگوویــچ و یارانش در صورتی که نتواننــد هفته آینده 
صعودشــان را قطعی کنند آن وقت کار ســختی برای صعود 
خواهند داشــت چرا که در آخرین هفته باید یک بازی حساس 
و مهم برابر گل ریحان تیم سوم جدول برگزار کنند. با توجه به 
اینکه گل ریحان شانس صعود به لیگ برتر دارد، گل گهر باید 
در بازی برابر شهرداری ماهشهر کار صعودش را قطعی کند در 
غیراینصورت بازی هفته آخر این تیم می تواند یکی از فینال های 

جذاب مسابقات این فصل باشد.
  تیم فوتبال خونه به خونه با پیروی مقابل قشقایی گام بلندی در 

جهت ماندن در لیگ یک برداشت. 
در ادامه رقابت های لیگ یک از هفته سی و دوم  دو تیم  خونه به 
خونه و قشقایی شیراز در ورزشگاه هفتم تیر شهر بابل به مصاف 
هم رفتند که در این دیدار شاگردان اکبر میثاقیان  موفق شدند 
با تک گل مهدی حنفی که در دقیقه ۶8 به ثمر رســید قشقایی 

را از پیش رو بردارد.
این بازی در حالی برگزار می شد که بابلی ها در صورت پیروزی 
مقابل حریف شیرازی می توانســتند خیال خودشان را از بابت 
مانــدن در لیگ تا حد زیادی راحت کنند اما نتیجه این دیدار  از 

لحاظ جدولی چندان برای قشقایی تفاوتی نمی کرد.
 حاال اکبر میثاقیان پس از کســب این برد بار ارزش خانگی در 
دو دیدار آینده باید به ترتیب شــاگردانش را آماده رویارویی با 
دو تیم مس رفسنجان و کارو ن اروند خرمشهر بکند که دیدار 
آخر این تیم می تواند برای هر دو تیم حکم  یک فینال را داشته 

باشد.
در حال حاضر بعد از اتمام هفته سی و دوم و نتایج به دست آمده  

حاال خونه به خونه بابت کسب این  پیروزی از  28 دیدار صاحب 
28 امتیاز اســت و در رده ســیزدهم جدول قرار گرفته است و 
قشقایی شیراز از همین تعداد بازی 3۶ امتیاز کسب کرده و در 

رده نهم جدول جای گرفته است.
 با نتایج به دســت آمده، شکست سرخ پوشان پاکدشت مقابل 
گل ریحان البرز موجب شد این تیم دیگر شانسی برای گرفتن 
ســهمیه لیگ برتر نداشته باشــد و تیم های گل گهر سیرجان، 
شاهین بوشهر و گل ریحان البرز که در بازی های این هفته خود 
پیروز شدند، با قرار گرفتن در رتبه های اول تا سوم شانس های 

اصلی صعود به لیگ برتر باشند.
پنج تیم نخست لیگ دسته اول 
1 - گل گهر سیرجان ۵2 امتیاز

2 - شاهین شهرداری بوشهر ۵1 امتیاز
3 - گل ریحان البرز 4۷ امتیاز
4 - آلومینیوم اراک 4۵ امتیاز

۵ - سرخ پوشان پاکدشت 43 امتیاز.

* انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال 
دغدغه فدراسیون فوتبال است

* ما در این 40 سال عادت 
کرده ایم که در شرایط سخت از 

بحران ها بگذریم
* طبیعی است در سال 98 با 

توجه به مشکالتی که دشمنان به 
وجود آورده اند، باید منابع را بهتر 

مدیریت کنیم
* امید است در سال 98 

خصوصی سازی دو باشگاه استقالل 
و پرسپولیس صورت پذیرد

ماشین سازی تبریز با ۱۲۰ درصد توان مقابل ما بازی می کند؛

شفر: شاید خیلی ها خوششان نیاید ولی من سرمربی 
استقالل هستم

فرار خونه به خونه از قعر جدول با شکست قشقایی؛

 فجـــــر مغلوب میهمان صدرنشین شد!


