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سرمربی تیم فوتسال تاسیسات دریایی با بیان اینکه چند
بازیکن برزیلی مدنظر دارد ،با انتقاد از افرادی که به دنبال
تشکیل باند در فوتسال هستند ،گفت :من این باند و گروه
را از ریش��ه قطع میکنم .به گزارش مهر ،وحیدشمس��ایی
بع��د از بازگش��ت از ام��ارات درخصوص س��فرش به این
کش��ور و مذاک��ره با بازیکن��ان برزیلی در ام��ارات ،گفت:
من برای کار ش��خصی به امارات رفت��ه بودم و اصال بحث
مذاک��ره با بازیکن��ان برزیلی در دبی نبود.با این ح��ال قصد دارم فیلم
بازیکنان برزیلی را از یک نفر بگیرم و اگر این بازیکنان شرایط مناسبی
داشته باشند آنها را جذب خواهم کرد .شمسایی در ادامه در خصوص

تیر و کمان
رئیس فدراسیون تیرو کمان:

قهرمانی ایران در شانگهای
گویای اقتدار تیم ملی است

رئیس فدراسیون تیرو کمان گفت:تیم ملی تیرو کمان ایران
با استناد به سایت فدراسیون جهانی قدرترین تیم تیروکمان
آمریکا را در فینال شکست داد.به گزارش باشگاهخبرنگاران،
محمد علی ش��جاعی افزود :سطح مس��ابقات جام جهانی
ش��انگهای چی��ن را ما مش��خص نمیکنیم ک��ه بهراحتی
بخواهی��م درب��اره آن قض��اوت کنی��م بنابراین با اس��تناد
به سایت فدراسیون جهانی تیر و کمان به راحتی میتوانیم
ب��ه اهمیت کار ارزنده تیم ملی کامپون��د پی ببریم چرا که
آنه��ا به خوبی این قهرمانی را که با شایس��تگی رقم خورد،
پوش��ش دادند و به واقعیتهای این رقابته��ا هم پرداختند.
رئیس فدراسیون تیرو کمان ادامه داد :ارزش ندارد به برخی
صحبتها درباره سطح مسابقات جام جهانی شانگهای چین
توج��ه کنیم چرا که س��طح کیفی و کمی این مس��ابقات
ب��ا توجه به حضور  47کش��ور که اکثری��ت قریب به اتفاق
آنها در س��ال المپیک با تمام توانمندی خود در این رویداد
ش��رکت کرده بودند ،بس��یار باال بود .وی در توضیح بیشتر
پیرام��ون قهرمانی تیم ملی تیرو کمان ایران در جام جهانی
شانگهای چین گفت:ارزش کار تیم ملی کامپوند ایران وقتی
دو چندان میش��ود که به قبل از فین��ال نگاه میکنیم که
ایران س��ه تیم قدر هند ،هلند و فرانسه را مغلوب کرد و در
فینال هم همانطوری که به تحلیل سایت فدراسیون جهانی
اشاره کردم ،قدرترین تیم امریکا را بردیم .آنچه مسلم است
حریف ما در فینال فقط س��خت نبود بچهها با پش��ت س��ر
گذاش��تن تیمهای بزرگی در مراحل قبل از فینال رقابتهای
س��خت و نزدیکی را پشت سر گذاش��تیم.رئیس فدراسیون
تیرو کمان همچنین گفت 12 :س��ال از فعالیت این رشته
در ایران میگذردو تا به حال این مقام بدس��ت نیامده بود
و ب��رای اولین بار رخ داد.ضمن آنکه ما همه تیمهای مدعی
را شکس��ت دادیم و تنها دانمارک به عنوان یکی از تیمهای
قدر در گروه مقابل ما قرار داشت.شجاعی با اشاره به رکورد
شکنی هلندیها در این رقابتها گفت :هلند که مغلوب ایران
ش��د در این دوره از رقابتها با امتی��از  716رکورد جهان را
شکستند با این اوصاف در چنین مسابقاتی که رکورد جهان
شکس��ته میش��ود حرف از کم اهمیتی آن ب��ه هیچ وجه
منطقی نیست.وی خاطرنشان ساخت :کیفیت جام جهانی
ش��انگهای چین را لیست تیمها و نفرات شرکت کننده آنها
که همگی ازنفرات قدر و زبده خود استفاده کردند ،مشخص
میکند؛پس باز هم شایس��ته اس��ت این عنوان قهرمانی در
رقابتهای جام جهانی شانگهای چین را به مردم عزیز تبریک
بگویم.محمد علی ش��جاعی در پایان ابراز امیدواری کرد که
تیرو کمان ایران در المپیک ریو به نسبت ادوار قبل عملکرد
بهتری داشته باشد و بتواند با موفقیت بیشتری در مقایسه
با گذشته المپیک پیش رو را سپری کند.

لیگ اروپا

گوارديوال بدنبال پايان دادن
به ناكاميهای بايرن

سرمربي تيم فوتبال بايرن مونيخ در ديدار برابر اتلتيكو مادريد
تالش میكند ،از سومين ناكامي بايرن در مرحله نيمه نهايي
ليگ قهرمانان اروپا مقابل حريفان اسپانيايي جلوگيري كند.
به گزارش ايرنا از رويترز ،روز سه شنبه بايرن مونيخ در ديدار
برگش��ت از مرحله نيمه نهايي لي��گ قهرمانان اروپا ميزبان
اتلتيكو مادريد اس��ت .ديدار رفت ب��ا نتيجه يك بر صفر به
سود اتلتيكو پايان يافت .پپ گوارديوال وقتي در سال 2013
به بايرن پيوس��ت ،وارث قهرمان اروپا ب��ود .ولي از آن زمان
تاكنون ،اين تيم در مرحله نيمه نهايي شكستهای متوالي
را متحمل ش��ده است .آنها در س��ال  2014از رئال مادريد
و فصل گذش��ته از بارسلونا شكست خوردند .اميد گوارديوال
براي صعود به فينال ليگ قهرمانان اروپا بعد از شكست يك
بر صفر در ديدار رفت كمرنگ شده است.گوارديوال در پايان
فصل بايرن مونيخ را به مقصد منچسترسيتي ترك میكند
و اي��ن آخري��ن فرصت او براي فتح اروپا ب��ا اين تيم آلماني
است .بايرن مونيخ تاكنون پنج بار قهرمان اروپا شده است و
اولين جام قهرماني را با شكست اتلتيكو در فينال رقابتهاي
 1974تصاح��ب كرد .گوارديوال در اين ب��اره به خبرنگاران
گفت :همه چيز تمام نش��ده اس��ت و ما هنوز فرصت داريم.
اگر شكس��ت بخوريم ش��ما میتوانيد مرا بكشيد .ولي هنوز
فرصت داريم.ديه گو س��يمئونه سرمربي اتلتيكو مادريد نيز
معتقد است كه امكان صعود براي هردو تيم وجود دارد .وي
گفت :بازي در مونيخ به اين معناس��ت كه هواداران بايرن از
اي��ن تيم حمايت میكنند .اما ما هم فرصت گلزني خارج از
خانه را داريم .توماس مولر مهاجم بايرن مونيخ كه در ديدار
شنبه برابر مونشن گالدباخ گلزني كرد و در انتظار چهارمين
قهرماني متوالي بوندسليگا اس��ت ،با تاكيد بر گلزني مقابل
اتلتيكومادريد ،گفت :ما بايد سهشنبه آتشبازي راه بيندازيم.
حضور مولر در بايرن يكي از هشت تغيير در اين تيم بعد از
بازي مقابل اتلتيكو است.

وضعیت تیم تاسیس��ات برای فصل آینده و بالتکلیفی این
تیم تصریح کرد :اول از همه باید گالیهای داش��ته باش��م.
خبری آمده بود که تیم تاسیسات توانسته فقط با بازیکنان
درجه دو به توافق برس��د .بای��د بگویم بازیکنانی که با آنها
تمدید قرارداد کردیم همگی درجه یک هس��تند که با آنها
دو س��ال پیاپی قهرمان لیگ شدیم .شمسایی تاکید کرد:
ولی متاسفانه یکسریها به دنبال تشکیل باند هستند .باید
بگویم آنها برای من چسب زخم هم نیستند و کوچک تر از آن هستند
که بخواهند باند تش��کیل بدهند .من این باند را از وسط قطع میکنم
و از ریشه میزنم.

تیم فوتبال تراکتورسازی ایران در هفته ششم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیاامروز
در عمان به مصاف تیم الهالل عربس��تان خواهد رفت و میتواند زمینهساز حذف
این تیم بزرگ س��عودی ش��ود .به گ��زارش مهر،
هفته شش��م لیگ قهرمانان آس��یا روز سه شنبه
آغاز میش��ود که در یکی از این مس��ابقات گروه
سوم و از ساعت  ،۱۹تیم تراکتورسازی در مسقط
عمان به مصاف تیم الهالل عربستان خواهد رفت.
تراکتورسازی که با  ۱۲امتیاز در صدر جدول قرار
دارد و صع��ودش به عنوان تیم اول به مرحله بعد
را قطعی کرده است ،با خیال آسوده برابر نماینده
عربس��تان بازی خواهد کرد .دیدار رفت این دو تیم با نتیجه  ۲بر صفر به س��ود
نماینده ایران تمام شده بود.الهالل این روزها در شرایط خوبی به سر نمیبرد .این
تیم بعد از بازی رفت با تراکتورسازی ،هم در لیگ عربستان و هم در مسابقات جام
پادشاهی این کشور مقابل تیم االهلی شکست خورد تا حتی صحبت از برکناری
«جورجیوس دونیس» س��رمربی این تیم هم به میان بیاید .شرایط الهاللیها در
آس��تانه بازی برگش��ت با تراکتورسازی چندان مساعد نیس��ت و قطعا در صورت
باخ��ت مجدد به نماینده ایران ،تغییرات گس��تردهای در این تیم عربس��تانی رخ
خواه��د داد.الهالل که در صورت باخت مقابل تراکتورس��ازی و پیروزی پاختاکور
مقابل الجزیره از لیگ قهرمانان حذف خواهد شد ،تمام توان خود را برای برد برابر
نماینده ایران به کار بس��ته اس��ت .آنها حتی «آلمیدا» بازیکن برزیلی که مصدوم
ب��ود را به بازی امروز رس��اندهاند و میخواهند با چن��گ و دندان به مرحله بعدی
لیگ قهرمانان صعود کنند .از سوی دیگر مسئوالن باشگاه تراکتورسازی هم تاکید
کردهاند که از هیچ تالشی برای حذف الهالل کوتاهی نمیکنند.

ابراز تمایل بازیکن ایرانی -انگلیسی برای حضور در تیم ملی

مدافع ایرانی ش��اغل در فوتبال انگلیس از عالقه وافر خود به
بازی در تیم ملی ایران خبر داد و عنوان کرد با دایی و عزیزی
آش��نایی زیادی دارد .به گزارش ایس��نا ،رایان تفضلی مدافع
24ساله ایرانی که در منسفیلد تاون بازی میکند از عالقه خود
به بازی در تیم ملی ایران و زیر نظر کارلوس کیروش سخن
گفته است .تفضلی درباره آشنایی با فرهنگ ایرانی گفت :پدرم
مدام به ایران میرود ولی من فرصت نشده است هنوز به ایران
بروم .خیلی از بستگانمان در ایران حضور دارند .من تیم ملی ایران کارلوس
کیروش را به خوبی میشناسم .او مربی نام آشنایی است و بازیکنان زیادی
را تربیت کرده است .متاسفانه تلویزیون انگلیس بازیهای فوتبال ایران را

با تیمهای عربس��تانی در کش��ور بی ط��رف ،گفت :در بازی ب��ا الهالل تغییراتی
خواهیم داش��ت .امیر قلعه نویی در نشس��ت خبری پیش از بازی تراکتورسازی

هفته ششم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا؛

پوشش نمیدهد ولی بازیهای ایران را در جام جهانی همراه
خان��واده ام دیدیم .بازی ایران برابر آرژانتین فوق العاده بود .از
طریق پدرم با علی دای��ی برترین گلزن ملی فوتبال جهان و
خداداد عزیزی آشنایی دارم و همچنین تیموریان و دژاگه را نیز
به خاطر بازی در انگلیس میشناسم .او درباره احتمال دعوت
ب��ه تیم ملی ایران نیز گفت :قطعا بازی برای کش��وری چون
ایران که مردم فوتبالدوست زیادی دارد و کارلوس کیروش نیز
هدایت آن را در اختیار دارد افتخار است و قطعا این دعوت را قبول خواهم
کرد .وی درپایان گفت :من شانس ایران را برای صعود خیلی زیاد میدانم و
خیلی بعید است ایران نتواند به جام جهانی صعود کند.

داد.وی با بیان اینکه الهالل یکی از قدرتهای بزرگ فوتبال آس��یا اس��ت ،از انجام
بعضی تغییرات در دیدار با این تیم عربس��تانی خب��ر داد و تصریح کرد :البته به
خاطر ش��رافت فوتبال با تمام توان و تالش خود
بازی خواهیم کرد.
س��رمربی تراکتورس��ازی در ادام��ه ب��ا انتقاد از
تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا برای برگزاری
ب��ازی تیمهای ایرانی با عربس��تانی در کش��ور
ب��ی طرف ،گف��ت AFC :نباید ای��ن تصمیم را
میگرفت .زیبای��ی فوتبال به حض��ور هواداران
اس��ت .این نقطه تاری��ک  AFCبود که بازیها
را به کشور سوم منتقل کرد.
قلعه نویی افزود :شاید سفر تیمهای ایرانی و عربستانی به این دو کشور ،تنشهای
سیاس��ی را کمتر کند .در واقع کنفدراسیون فوتبال آسیا راه عربستانیها را رفت.
وی در پایان گفت :قصد ندارم حرف سیاس��ی بزنم ولی خود کنفدراسیون فوتبال
آسیا سیاست را وارد ورزش کرد.

تراکتور به دنبال حذف الهالل

قلعه نویی :مقابل الهالل تغییراتی داریم
س��رمربی تیم فوتبال تراکتورسازی با انتقاد از تصمیم  AFCبرای انتقال دیدار

ایران با الهالل عربستان در جمع خبرنگاران گفت :صعود ما به عنوان صدرنشین
به مرحله بعد قطعی ش��ده است ولی در این بازی با تمام وجود مسابقه خواهیم

سرمربی الهالل :سه امتیاز بازی با تراکتورسازی را میخواهیم
سرمربی تیم فوتبال الهالل عربستان با بیان اینکه این تیم شرایط خوبی ندارد،
اظهار امیدواری کرد که سه امتیاز بازی با تراکتورسازی را کسب کند.
«جورجیوس دونیس» در نشس��ت خبری پیش از بازی تراکتورس��ازی ایران با
الهالل عربس��تان گفت :ابتدا باید از مسئوالن عمانی به خاطر قبول میزبانی این
مس��ابقه تش��کر کنم؛ همچنین از هوادارانی که برای اس��تقبال از ما به فرودگاه
مسقط آمدند .ما از اهمیت پیروزی در بازی با تراکتورسازی آگاهیم و تالشمان
این اس��ت که به آن برسیم و به مرحله بعدی صعود کنیم.وی افزود :تیم الهالل
به خاطر مس��ابقات اخیرش ش��رایط خوبی ندارد ولی تمام امید ما کس��ب سه
امتیاز بازی امروز و صعود به مرحله بعدی است.

استارت برای جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه؛

انتخاب علیرضا فغانی به عنوان داور المپیک ریو
علیرض��ا فغانی به همراه دو کمک ایرانی خ��ود در بازیهای المپیک ۲۰۱۶
ری��و ب��ه امر قضاوت خواهد پرداخت ۸۸ .داور از  ۴۰کش��ور در این رقابتها به
قضاوت خواهند پرداخت .به گزارش مهر ،کمیته داوران فیفا برای این رقابتها
در بخش مردان  ۱۸داور و  ۳۲کمک داور را انتخاب کرده اس��ت ضمن اینکه
در بخش بانوان هم  ۱۴داور و  ۲۴کمک داور قضاوت میکنند.در این رقابتها،

ملی پوش تیم تیراندازی معلوالن:

آرزویم دستیابی به طالی پارالمپیک است

سمیرا ارم ،ملی پوش جوان تیم تیراندازی معلوالن که در کنار سایر ملی پوشان برای
حضور بازیهای پارالمپیک ریو آماده میشود ابراز امیدواری کرد در این رقابتها به مدال
طال دس��ت پیدا کند .به گزارش مهر ،ارم با اینکه حدود س��ه سال است که به رشته
تیراندازی روی آورده ،اما در همین مدت کم توانسته به جایگاه خوبی دست یابد و با
کسب سهمیه پارالمپیک ریو به عنوان یکی از اعضای ثابت تیم ملی معرفی شود.وی
در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلوالن درخصوص شرایط
فعلی خود گفت :سال قبل برای من سال پرباری بود .اوایل سال گذشته در مسابقات
جام جهانی ترکیه شرکت کردم و موفق به دریافت ورودی شدم .پس از آن در مسابقات
جام جهانی کرواسی با کسب نشان طال که اولین نشان من در مسابقات برونمرزی هم
بود ،به سهمیه پارالمپیک دست یافتم .رقابتهای جام جهانی استرالیا در شهریور ماه
نیز سومین رویداد سال  ۹۴بود که از این مسابقات هم موفق به کسب یک نشان نقره
شدم و در مجموع تجربههای خوبی به دست آوردم.وی درخصوص مسابقات بینالمللی
آلمان گفت :این مسابقات در مهد تیراندازی جهان برگزار میشود و با توجه به فاصله
کمی که با ریو داریم ،فرصت خوبی است تا یک بار دیگر آمادگی خود را محک بزنیم و
با قدرت هرچه تمام در بازیهای پارالمپیک حضور یابیم.دارنده نشان طالی مسابقات
جام جهانی کرواسی خاطر نشان کرد :از ابتدای فعالیتم در تیراندازی تصویر ذهنی من
حض��ور در پارالمپیک بود و به صورت مدام خودم را در ش��رایطی تصور میکردم که
میتوانم در این بازیها حضور یابم .این مساله به من خیلی کمک کرد و خوشحالم که
این تصویر ،به حقیقت تبدیل شد و میتوانم افتخار شرکت در این رویداد مهم را داشته
باشم .وی گفت :آرزویم دستیابی به خوشرنگ ترین نشان در پارالمپیک است و دوست
دارم بتوانم در تپانچه خفیف هم به جایگاه خوبی برس��م .بعد از پارالمپیک قصد دارم
برای راهیابی به مقطع دکترا تالش کنم و میخواهم هم در تحصیل و هم در ورزش
موفقیت هایم را به موازات پیش ببرم.

داوران هر ش��ش کنفدراس��یون به امر قض��اوت خواهن��د پرداخت.بازیهای
المپیک  ۲۰۱۶ریو اولین و مهم ترین گام در راه رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۸
روس��یه و جام جهانی  ۲۰۱۹زنان در فرانس��ه خواه��د بود.رقابتهای المپیک
از س��وم ت��ا  ۲۱اوت ( ۱۳تا  ۳۱مرداد) در برزیل برگزار خواهد ش��د و دیدار
پایانی در بخش مردان و زنان در ورزش��گاه ماراکانا برگزار خواهد شد .علیرضا

فغان��ی به هم��راه دو کمک داور رضا س��خندان و محمدرضا منصوری داوران
ایران��ی حاضر در این بازیها خواهند بود«.س��اتو ریوج��ی» از ژاپن به همراه
«تورو ساگارا» و «هیروش��ی یامائوچی» از ژاپن و «فهد المرداسی» به همراه
«عبداهلل الشالوی» و «محمد االباکری» از عربستان ،دیگر داوران آسیایی این
بازیها هستند.

