دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

قدرتایرانفراترازتیمیمثلعراقبود

سایت فدراســیون جهانی بسکتبال در گزارشی درباره پیروزی
تیم ملی بســکتبال ایران مقابل عراق ،نوشت :از ابتدای کوارتر
دوم ،تیم ایران قدرت خود را به رخ حریف کشید و از دسترس
عراق خارج شــد .به گزارش تسنیم ،به نقل از سایت فدراسیون
جهانی بسکتبال ،تیم ملی بســکتبال ایران با درخشش حامد
حــدادی و صمد نیکخواه بهرامی ثابت کــرد که قدرتش برای
شکستدادن تیمی مثل عراق بسیار زیاد و فراتر از حد این تیم
است .تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره دوم مسابقات انتخابی

مصوبه مدیران
باشگاههای لیگ برتری
در جلسه با رئیس فدراسیون فوتبال
مدیران ۱۶باشــگاه لیگ برتری با رئیس
فدراســیون فوتبــال و رئیس ســازمان
لیگ نشســت مشــترکی برگزار کردند.
به گزارش سایت ســازمان لیگ فوتبال
ایران۱۶،مدیرعامل باشگاههای لیگ برتری
روز دوشنبه در سالن روابطعمومی سازمان
لیگ با حضور مهدی تاج ،رئیس فدراسیون
فوتبال و حیدر بهاروند ،رئیس ســازمان
لیگ نشستی به درخواست باشگاهها برگزار
کردند .در پایان این نشست تصمیمهای
زیر اتخاذ شد:
در تاریخ  96/12/7جلســهای در حضور
مدیران باشــگاههای فوتبــال در محل
ســازمان لیگ در خصــوص درآمدزایی
منعقد شد و از آنجا که فوتبال بهعنوان
پدیده مثبت اجتماعی سبب همایشهای
بزرگنیروهایجواندرورزشگاههامیشود،
لذا بــرای کمک بــه مطلوبیت روحی
جوانــان درآمدزایــی آن مدنظراســت ،لذا این
اتفاقنظر وجود دارد که بایــد اعتبارات متعارف
مالی برای کمــک به این ورزش به شــیوههای
معمول و منطقی در اختیار باشــگاهها قرار گیرد
کهپرداخت حق پخش تصاویر تلویزیونی در تمام
کشــورها مرسوم است و باشــگاهها انتظار دارند
بهازای پخش تصاویر تلویزیونی از هر رســانهای
مبالغــی را دریافتکنند تا گردش امر فوتبال در

|

جام جهانی  2019چین توانســت انتقام شکست
دور نخســت را از عــراق بگیرد .حامــد حدادی
بــرای این تیم  15امتیــاز 9 ،ریباند 2 ،پاس گل،
 2توپربایی و  2بالک شــات داشت در حالی که
صمد نیکخــواه بهرامی نیز  16امتیاز و 7پاس گل
بــرای تیمش ثبت کــرد .در تیم عراق نیــز دیماریو میفیلد
 11امتیاز بهدست آورد .او  37دقیقه در زمین بود و تنها  4شوت از
 16شوت او وارد سبد ایران شد .هر  11امتیاز او در نیمهنخست

وارد ســبد شد و در نیمهدوم کام ً
ال توسط بازیکنان
ایران خنثی شــده بود .تیم ملی عــراق ،بازی را با
انگیزه و انرژی شــروع کرد و در کوارتر نخست 22
بر  21پیش بود .از ابتدای کوارتر دوم ،اما تیم ایران
قدرت خود را به رخ حریف کشــید و از دســترس
عراق خارج شــد .تیم ملی ایران با ایــن پیروزی با  7امتیاز در
صدر گروه  Dقرارگرفــت و عراق که چند روز قبل از قطر هم
باخته بود ،چهارم شد.

صداوسیما با فوتبال به توافق نرسید
گزینه بعدی تصاویر اینترنتی است

کشــور تضمین شود .در این راستا اشاره میشود
که یکی از الزامات فیفا و کنفدراســیون فوتبال
آسیا برای صدور مجوز حرفهایباشگاههای فوتبال
ایران اطمینــان از دریافت حق پخش تلویزیونی
اســت و فقدان آن اساساً امر حرفهایسازی برای
باشگاههای ایران را متوقف میکند.
از آنجــا که تالشهای طوالنی حوزه فوتبال برای
دریافت حق پخش تاکنون تاثیرگذار نبوده است،

لذا ضمن بحث و تبادلنظر ،تصمیمات زیر اتخاذ
شــد کهســازمان لیگ فوتبال موظف به انعقاد
قرارداد از تاریخ  96/12/20جهت اجرا در ســال
 ۹۷است.
-۱اســتیفای حقوق فوتبــال ایجاب میکند که
ســازمان لیگ بــرای پخش تصاویــر تلویزیونی
تمامی راههای قانونی متصوره را پیگیری کرده و
با عقد قرارداد ،تمامیتصاویر تلویزیونی مسابقات

توفیقی :باید درآمدها از حق پخش مشخص شود

معاون ورزشی باشگاه استقالل در مورد جلسه مدیران باشگاهها با هیئترئیسه سازمان لیگ گفت :جلسه خوبی بود ،مدیران باشگاهها صحبتهایشان را انجام
دادند و قرار شد برای درآمدزایی بیانیهای صادر شود و فدراسیون و وزارت تا  20اسفند بحث حق پخش تلویزیونی را تعیینتکلیف کنند تا باشگاهها به حق و
حقوق خود برســند .وی در مورد اینکه ممکن اســت عدمپرداخت حق پخش به باشگاهها لطمه بزند ،خاطرنشان کرد :با توجه به زیرساختهایی که در کشور
وجود دارد و امکان پخش بازیها که از راههای مختلف وجود دارد باید صداوسیما بپذیرد که به حق قانونی باشگاهها گردن نهد .از الزامات فیفا و  AFCاست که
باید درآمد باشگاهها از طریق حق پخش تلویزیونی مشخص باشد .اگر این مسئله در صورتهای مالی قید نشده باشد ممکن است محرومیت سنگینی گریبان
باشگاهها را بگیرد .معاون ورزشی باشگاه استقالل در رابطه با غرامت تبلیغات حق پخش از کانون ایران نوین ،عنوان کرد :در این جلسه در این رابطه بحث شد،
دو سال قبل کارگروهی برای تعیین خسارت قرارداد تشکیل شد ،قرار است این مسئله تعیینتکلیف شود و گزارشها را به ما بدهند.

وارد ورزشگاهها شوند .تاکید وزیر ورزش بر این است که به شأن خانوادهها در
ســخنگوی وزارت ورزش و جوانان گفت :برای جامعه ایران خوب نیســت
ورزشگاهها احترام گذاشته شود؛ خوشبختانه در بازی چندی پیش فوتسال با
دخترانش با گریم و لباس پســرانه به ورزشگاه بروند .به گزارش مهر ،مازیار
همکاری خوب حراســت وزارت ورزش و نیروی انتظامی شاهد حضور بانوان
ناظمی روز دوشنبه هفتم اسفند ماه در نشست هماندیشی مدیران سرخابیها
در ورزشگاهها بودیم .روزیکشنبه هم هزار و  ۲۰۰نفر از اعضای خانوادهها برای
با مســئوالن معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد با موضوع مسئولیت اجتماعی
دیدن بازی تیم ملی بسکتبال کشورمان با عراق به
رســانهها در آستانه دربی پایتخت ،در سخنانی
ورزشــگاه رفتند و در کنار همدیگر به تشویق تیم
با اشــاره به اینکه اسطورهها و قهرمانان ورزشی
برای جامعه ما خوب نیست
ملی پرداختند .وی افــزود :در این بازی هیچکس
پس از پایان دوران قهرمانی خود رها میشوند و
دخترانش با گریم پسرانه
گریم نکرد ،هیچکس لباس پسرانه نپوشید و هیچ
حتی یک راهنمای اجتماعی کنار آنها نیست تا
توهینی به کسی صورت نگرفت و همه هواداران تیم
به نحوه ادامه حضورشان در جامعه به آنها کمک
به ورزشگاه بروند
ملی فقط به تشویق تیم ملی کشورمان پرداختند.
کند ،گفت :متاسفانه ما نهادهای اجتماعی نداریم
این مقام مســئول در وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه این وزارتخانه
که به این اسطورههای ورزشــیمان پس از دوران قهرمانیشان کمک کند.
عزم جدی برای فراهمکردن زمینه حضور بانوان در ورزشگاهها دارد در عین
نظام حمایتی برای آنها نداریم و رســانهها بایــد این موضوع را دنبال کنند.
حال تاکیدکرد :برای تحقق این مسئله باید صبر و حوصله کرد و ضمن اینکه
وی همچنین در پاسخ به یکی از بانوان خبرنگار در این نشست که خواستار
باید زیرساختهای ورزشگاهها برای این کار و در جهت رفاه و تامین امنیت
فراهمشدن زمینه حضور این قشر از اصحاب رسانه در ورزشگاهها و از جمله
تماشــاگران فراهم شود .وی همچنین از رســانهها خواست حال که دولت
دربی هفته جاری شد ،تاکیدکرد :ما نمیتوانیم جامعه را سفید و سیاه کنیم و
دوازدهــم عزم جدی برای همکاری در این زمینه دارد ،کمک کنند تا زمینه
انتظار هم داشته باشیم که با این کار در ورزشگاهها ،مشکلی پیش نیاید .ناظمی
حضور خانوادهها در ورزشگاهها فراهم شود.
افزود :برای جامعه ایران خوب نیست که دخترانش با گریم و پوشش پسرانه
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

امالک واقع در بخش  16یزد -سانیج و توابع
 60اصلــی خانم اعظــم زارع احمد آبادی ششــدانگ خانه باغ بــه طور مفروز
قســمتی از پالک ثبتی برابر به مســاحت  732/50متر مربع طق رأی شــماره
 139660321006003367مورخ  1396/11/18واقع در ســانیج خریداری عادی از
سکینه معجزنما حیدری و مالک رسمی.
لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند ،میتوانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
ابوالفضل الیق نژاد
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت
م.الف367 :
تاریخ انتشار نوبت اول :سه شنبه 1396/12/08
تاریخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1396/12/23
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

امالک واقع در بخش  7یزد -طزرجان و توابع
 -2924اصلی خانم سمیه جوکار ششدانگ خانه باغچه بهطور مفروز قسمتی از پالک
ثبتی برابر به مساحت  275متر مربع برابر رای شماره  139660321006003142مورخ
 1396/11/02واقع در طزرجان خریداری عادی مهدی دهقان طزرجانی مالک رسمی
لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتیکه
اشخاص نسبت به صادر و سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند ،میتوانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رسید ،ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع
قضایی تقدیم کنند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدموصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
ابوالفضل الیقنژاد
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت
م .الف369 :
تاریخ انتشار نوبت اول :سهشنبه 1396/12/08
تاریخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1396/12/23
اجرائیه

ورزشی

مشخصات محکومله /محکوملهم
ایمان پیتام نام پدر :ابراهیم ،نشــانی :اســتان یزد ،شهرستان ابرکوه ،شهرابرکوه،
خیابان ایثارگران ،پالک  ،34جنب آزمایشگاه رازی ،منزل پدری
مشخصاتمحکومعلیه/محکومعلیهم
حمیدرضا صفری ،نام پدر :علی ،نشــانی :فارس ،شیراز ،بلوار هجرت ،چهارراه آریا،
پالک اول
بسمه تعالی
به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره  9610093574200032و شماره
دادنامه مربوطه  9609973574200258محکومعلیه محکوم است به الزام به حضور
در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند یک دستگاه اتومبیل  206مدل 91سفیدرنگ
 17ط  259/64در حق خواهان و پرداخت حقاالجرا در حق صندوق دولت.
محکومعلیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
 -1ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد (ماده  34قانون اجرای احکام مدنی)
 -2ترتیبی بــرای پرداخت محکومبه ندهد -3 .مالی معرفی کند که اجرای حکم و
استیفای محکومبه از آن میسر باشــد .چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه

نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال
منقول و غیرمنقول ،بهطور مشــروع مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان
نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه
مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در
اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار
به مقام قضایی ارائه کند واال به درخواست محکومله بازداشت میشود (مواد  8و 3
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -4 .)1394خودداری محکوم علیه از اعالم کامل
صورت اموال بهمنظور فرار از اجرای حکم ،حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.
(ماده  34قانون اجــرای احکام مدنی و ماده  20ق .م .ا و ماده  16قانون نحوه اجرای
محکومیت مالی  -5 )1394انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومبه یا هر دو مجازات میشود( .ماده 21
قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی  -6 )1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت
سی روز ارائه شود آزادی محکومعلیه از زندان منوط به موافقت محکومله یا تودیع
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکومعلیه خواهد بود( .تبصره  1ماده  3قانون نحوه
اجرای محکومیت مالی .)1394
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شــعبه  2شورای حل اختالف شهرستان
ابرکوه -زکیه اکرمی ابرقویی
شماره آگهی139603921655000014 :
تاریخ آگهی1396/12/6 :
شماره پرونده139504021655000018 :
آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)
سیودو سهم مشاع از شصت سهم ششــدانگ یک باب مغازه بهشماره چهار فرعی
نهصدوبیستویک واقع در بخش بیست یزد که مساحت عرصه طبق پرونده ثبتی هفتاد
و یک متر و هفتاد و دوصدم متر مربع است ،همچنین یک راه پله اشتراکی در سمت
غربی پالک وجود دارد که مربوط به کل مغازههای یک الی چهار فرعی است و دارای یک
امتیاز آب و برق است با حدود اربعه ذیل :شماال :به طول هجده متر و هفتسانتیمتر دیوار
اشتراکی با مغازه نیمهساز شماره پنج فرعی نهصدوبیستویک و چهار شرقا :به طول
سهمتر و نود سانتیمتر ربع و دیواری است به بلوار شهید بهشتی جنوبا :به طول هجده
متر و پنجاه و هفت سانتیمتر دیواری است اشتراکی با مغازه نیمهساز شماره سهفرعی
نهصدوبیستویک غربا :به طول سهمتر و نودو سهسانتیمتر دیواری است اشتراکی با
خانه نیمهساز شماره نهصدوبیست حقوق ارتفاقی ندارد و حقوق انتفاعی با حق استفاده
از راهپله مشــترک با مغازههای یک الی چهار فرعی نهصدوبیستویک و با حق عبور
از پشتبام مغازه سه فرعی نهصدوبیستویک که به نام حمید میرجانی ارجنان فرزند
فتحعلی به شناسنامه شماره ســه صادره از اردکان و کدملی  4449870158بدهکار
پرونده اجرائیه کالســه  9500031در صفحه  250دفتر  105امالک ثبت و سند مالکیت
صادر و تســلیم شده و ششدانگ پالک فوق به موجب ارزیابی وارده  55000401مورخ
 1396/12/02به مبلغ دومیلیاردوهفتادونهمیلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال ارزیابی
که سی و دو سهم آن یکمیلیارد و یکصد و نه میلیون و دویست و شصت و نه هزار و
ســیصد و سی و سه ریال میباشد و به مرحله قطعیت رسیده است که در قبال مبلغ
یکمیلیارد ریال اصل طلب و مبلغ پنجاه میلیون ریال نیمعشر دولتی در بازداشت آقای
محمدرضا ناظمی اردکانی قرارگرفته است در روز پنجشنبه مورخ  1396/12/24راس
ســاعت  9الی  12صبح در محل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اردکان از طریق
مزایده به فروش میرسد .مزایده از مبلغ یکمیلیارد و یکصد و نه میلیون و دویست
و شــصت و نه هزار و سیصد و سی و سه ریال (قیمت پایه شروع و به باالترین قیمت
پیشنهادی فروخته خواهد شد .خریداران میتوانند در تاریخ مقرر در محل اداره ثبت
اســناد و امالک شهرستان اردکان حاضر و در مزایده شرکت کنند .ضمنا حق حراج و
هزینههای آب و برق و بدهی دارایی و هزینههای بعدی به عهده خریدار میباشد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی اردکان
م.الف555 :
محمد علی بابایی احمدآبادی

را از طریــق مطلوب بــرای متقاضیان
پخش کند و در این راســتا اولویت اول
ما صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران
است که تا تاریخ96/12/20سازمان لیگ
فرصــت دارد با این مجموعــه به توافق
برسد تا حقوق ناشی از پخش این تصاویر
برابر آییننامهای که بعدا ً مصوب خواهد
شد را بینباشــگاهها تقسیم کند و در
صورت عدمتوافق یا استنکاف صداوسیما
گزینه بعدی پخش تصاویر تلویزیونی از
طریق اینترنت یا دیگر متقاضیان خرید
حق پخشاست.
-۲در صورت انعقاد قرارداد با هر گزینهای
تمامی حقوق ناشی از محتوا ،تکرار مجدد
مســابقه ،مصاحبهها و تفاسیر در اختیار
طرف قــرارداد مذکور بــوده و پخشو
استفاده غیرهماهنگ شده و بدون قرارداد
با تشــکیالت فوتبال در فضای خارج از
قرارداد از طریق قضایی پیگیری شود.
 -۳برابر تصمیم هیئترئیسه تمامی اهالی فوتبال
اعــم از بازیکنان ،داوران ،مربیان ،کادرپزشــکی،
تدارکات ،مدیران و اعضای محترم مجمع عمومی
که عضویتفدراسیون را دارند فقط میتوانند در
برنامههای صوتی و تصویری طرف قرارداد پخش
مســابقات شــرکت کنند و حضور آنها در سایر
برنامههای تشــکیالتی کهفاقد قرارداد با سازمان
لیگ است ،عدول از الزامات فدراسیون بوده و قابل
طرح در کمیته اخالق است.
 -۴با توجه به صعود تیم ملی جمهوری اسالمی
ایران به جامجهانی روسیه ،حقوق و انحصار تبلیغ
از هر حیث در اختیار فدراســیون فوتبال اســت
و هرگونهتبلیغ در رســانهها ،بیلبوردها و فضای
مجــازی دارای قابلیت پیگیری قانونی اســت و
سازمان لیگ یا فدراســیون فوتبال میتوانند از
طریق امور حقوقی خودموضوع را واخواهی کند.
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فقط ۶۰هزار بلیت برای دربی۸۶

با اعالم مدیر مجموعه آزادی ،ظرفیت ورزشگاه آزادی برای دربی حدود ۶۰هزار نفر است.
ناصر محمودیفر ،مدیر مجموعه آزادی درباره برگزاری دربی در ورزشــگاه آزادی گفت:
با توجه به بارش باران و محدودیتهای زمانی تا پایان روز سهشــنبه یا ظهر چهارشنبه
صندلیگذاری پایان مییابد .همچنین گیتهای بلیتفروشی را هم افزایش میدهیم .تقریبا
۶۰هزار بلیتفروشی برای دربی انجام میشــود .تمهیداتی داریم که پس از اتمام پروژه
۷۵هزار صندلی در ورزشگاه آزادی باشد

ورزش جهان

نیمار ،بازی با رئال را از دست داد

نیمار ،ســتاره برزیلی پاری ســن ژرمن بهدلیل
مصدومیــت به احتمال زیاد بــازی مقابل رئال
مادرید را از دست خواهد داد .به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،در دیدار یکشنبه شب گذشته پاری
سن ژرمن مقابل مارســی ،نیمار ستاره برزیلی
پاریسیها از ناحیه قوزک پا دچار آسیبدیدگی
شدیدی شــد ،بهطوریکه وی قادر به راه رفتن
نبــود و با برانکارد زمین را ترک کرد ،او حتی از
شدت درد و ناراحتی نتوانست جلو اشکهایش
را بگیرد .این دیدار با نتیجه ســه بر صفر به نفع
پاری سن ژرمن بازی شیرینی را برای پاریسیها

رقم میزد ،اما مصدومیت نیمار شــیرینی را به
کام همه تلخ کرد ،چراکه ممکن است امید این
تیم برای جبران شکست یک بر سه مقابل رئال
مادرید ،ناامید شــود و نیمــار نتواند برای دیدار
برگشت مقابل کهکشــانیها در چارچوب لیگ
قهرمانان حاضر شود .در حال حاضر نیمار معاینه
پزشکی را آغاز کرده اســت و پزشکان احتمال
غیبت ستاره برزیلی در  6مارس( 10روز آینده)
مقابل رئال ماردید را میدهند و گفته میشــود
نیمار به احتمال فــراوان چند بازی دیگر را نیز
از دست بدهد.

ورودسریعترینمردجهانبهدنیایفوتبال

یوســین بولت ،قهرمان دوی  100متر جهان با
منتشرکردن ویدئویی در فضای مجازی اعالم کرد
که با یک باشگاه فوتبالی قرارداد امضا کرده است.
ب ه گزارشایســنا ،یوســین بولت ،دارنده هشت
مدال طالی المپیک اعالم کرده است که با یک
باشگاه فوتبالی قرارداد امضا کرده و روزسهشنبه
بهصورت رسمی این خبر اعالم میشود .یوسین
بولت درباره اینکه با چه تیمی قرارداد امضا کرده
اســت ،صحبت نکرد .بولت قــرار بود این ماه در
باشگاه بورسیادورتموند تست بدهد .او همچنین

طرفدار تیم منچستریونایتد است و پیش از این
اعالم کرده بازی در این تیم آرزویش است.

شمشیربازانکوالککردند
سرمربی تیم ملی شمشیربازی کشورمان گفت:
خودباوری باعث شــده تا بتوانیم حریفانمان را
با وجــود اینکه امکانات زیادی دارند شکســت
دهیم .پیمان فخری در گفتوگو با تســنیم ،در
خصوص مسابقات جامجهانی سابر در لهستان و
نایبقهرمانی ایران در این رقابتها ،اظهارداشت:
عملکرد بچهها فوقالعاده بود .تیم سابر ما موفق
شــد ایتالیایی را شکست دهد که در طول سال
در تمام مســابقاتی که حاضر بود ،مدال کسب
کرده بود ،اما در این مســابقات بهدلیل شکست
برابر ایران دســتش به مدال نرســید .بچهها با
وجود خستگی در بخش انفرادی در رقابتهای
تیمی فوقالعــاده بودند و کــوالک کردند .وی
افزود :مطمئن باشــید این بچههــا حرفهای
بیشــتری برای گفتن دارند و با این امکاناتی که

دارند بیش از اندازه درخشیدند .با این امکاناتی
که شمشیربازان ما دارند و در مقابل آن با نتایجی
که کســب کردند ،این رشته را زیرسوال بردند.
بابت این نتایج خدا را شکر میکنم .خوشبختانه
خوب تالش میکنیم و در مقابل هم نتایج خوبی
میگیریم .سرمربی تیم سابر کشورمان تاکیدکرد:
خودباوری باعث شــده تا بتوانیم حریفانمان را
با وجــود اینکه امکانات زیادی دارند شکســت
دهیــم .زحمت زیادی برای بچهها کشــیدیم و
فدراســیون هم کم کاری نکرد ،امــا امکانات و
بضاعت فدراســیون همین است .من تک و تنها
هستم و نیاز به بدنساز ،پزشک و ماساژور داریم،
اما متاسفانه هیچکدام را نداریم .اگر آقایان واقعا
مــدال میخواهند باید امکانــات در اختیار این
رشته قرارگیرد.

