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معرفیعاملدوپینگباباجانزاده!
اتحادیه جهانی کشتی بشیر باباجان زاده از ایران و زوبیر دیبیروف 
از آذربایج��ان را ب��ه دلی��ل مصرف آنابولیک اس��تروئید به مدت 
چهار س��ال محروم کرد. به  گزارش  ایس��نا، تست دوپینگ بشیر 
بابا جان زاده ، فرنگی کار س��نگین وزن ایران که س��ال گذش��ته 
در مس��ابقات جام جهانی ش��یراز  به علت مصرف ماده ممنوعه 
تستسترون مثبت اعالم شد و به همین دلیل با محرومیت چهار 
س��اله از حضور در میادین روبرو ش��د. همچنین اتحادیه جهانی 
کش��تی دبیبروف، کش��تی گیر آذربایجانی را نیز به دلیل مصرف 
ا س��تانوزولول چهار س��ال محروم کرده اس��ت. تست دوپینگ او 
مربوط به مسابقات قهرمانی جهان فرانسه در ماه سپتامبر سال 
گذش��ته می ش��ود. مورد بش��یر باباجان زاده از سوی یک قاضی 

ورزشی بازبینی شده است. 
 

قاسمرضاییسومینفرنگیکارجهان
فهرس��ت برترین کش��تی گیران فرنگی کار جهان در پایان سال 
۲۰۱۶ از س��وی اتحادیه جهانی کش��تی اعالم ش��د. به گزارش 
تسنیم، اتحادیه جهانی کشتی برترین فرنگی کاران سال ۲۰۱۶ 
را معرفی کرد. در لیس��ت منتش��ر ش��ده، بهترین عنوان در میان 
فرنگی کاران ایرانی به قاس��م رضایی اختصاص دارد که در رده 
س��وم جهان قرار گرفته اس��ت. سایر فرنگی کاران ایران در میان 

سه نفر برتر جهان در سال ۲۰۱۶ جایی ندارند. 
 

کرمانشاهدرجامدانکلوف
تیم منتخب کشتی آزاد کرمانشاه پس از کسب نایب قهرمانی در 
رقابت های قهرمانی کشور، در جام دانکلوف بلغارستان شرکت 
خواهد کرد. به گزارش سایت فدراسیون کشتی، فدراسیون کشتی 
در راستای حمایت از استان های برتر رقابت های کشتی قهرمانی 
کشور، نسبت به اعزام یک تیم منتخب از استان به رقابت های 
بین المللی پیش رو اقدام کرده است. بر این اساس با توجه به نایب 
قهرمانی تیم کرمانشاه در رقابت های کشتی آزاد قهرمانی کشور 
بزرگس��االن در گروه الف و همچنین میزبانی چندین مس��ابقات 
کشتی در سال 95، فدراسیون کشتی نسبت به اعزام تیم منتخب 
کشتی آزاد کرمانشاه به رقابت های بین المللی دانکلوف بلغارستان 

اقدام کرده است.

برگزاریلیگ»امید«بهسبکجامجهانی
ب��رای نخس��تین بار مس��ابقات »ج��ام امید« تکواندو به ش��یوه 
رقابت های جام جهانی در گروه مردان برگزار می شود. به گزارش 
تسنیم، برای نخستین بار با پیشنهاد سازمان لیگ و موافقت سید 
محمد پوالدگر رئیس فدراسیون تکواندو، مسابقات »جام امید« به 
شیوه رقابت های جام جهانی و در رده سنی جوانان و بزرگساالن 
در گروه مردان برگزار می گردد. این مس��ابقات مطابق با قوانین 
مسابقات جام جهانی پیگیری می شود و هر تیم می بایست با 5 
تکوان��دوکار در ای��ن رقابت ها حضور پیدا کند. تکواندوکاران هر 
وزن در دو راند 5 دقیقه  ای به مصاف یکدیگر می روند و در پایان 
راند امتیازات هر تیم جمع می ش��ود و پس از آن در راند دوم هر 

وزنی آزاد است که با هر وزن دیگر مبارزه کند. 

پيشخوان

ورزشی
در ش��رایطی که روز گذش��ته خبر استعفای »کارلوس 
کی روش« و بعد رد آن رسانه ای شد، عضو هیات رییسه 
فدراسیون اساسا چینن استعفایی را تکذیب کرد! هیات 
رییسه فدراسیون فوتبال برای بررسی حاشیه های اخیر 
به وجود آمده در تیم ملی و استعفای کارلوس کی روش 
امروز تش��کیل جلس��ه می دهد. هدایت اهلل ممبینی در 
گفت وگو با ایسنا، درباره شایعه اخیر مبنی بر استعفای 
کارلوس کی روش در امارات و بازنگشتن این مربی به 
ایران پس از اتمام اردوی تیم ملی اظهار کرد: به نظرم 
در ش��رایط فعلی آرامش، مهم ترین نیاز تیم ملی اس��ت 
و بای��د آن را حکمفرم��ا کنی��م. اختالف نظرهای اخیر 
نباید منجر به حاشیه شود. فردا هیات رییسه فدراسیون 
فوتبال به منظور بررسی این اتفاقات و تشکیل جلسه 
می دهد. در ش��رایطی که تیم های رقیب ما برای ادامه 
مسابقه های جام جهانی در حال برنامه ریزی هستند، ما 
هم نیاز داریم که با آرامش بیشتری کار را پیش ببریم 
و با فراغ بال برنامه هایمان را مرور کنیم. او در پاس��خ 
به این س��وال که آیا کی روش اس��تعفا داده است، تاکید 
کرد: من این موضوع را از طریق رسانه ها شنیدم اما در 
جلسه یکشنبه درباره آن صحبت خواهیم کرد. نباید با 
این اتفاقات، کی روش از تیم ملی جدا ش��ود. او بخش 
مهم و جدایی ناپذیری از تاریخ فوتبال ایران اس��ت که 
توانس��ته نتایج خوبی را در س��ال های اخیر کسب کند. 

در حال حاضر ایران تیم نخست آسیاست و نتایجی را 
درخور نام ایران را کسب کرده است که ان شاءاهلل با حل و 
فصل شدن این اتفاقات برای دومین دوره متوالی به جام 
جهانی صعود می کنیم. عضو هیات رییسه فدراسیون در 
واکنش به اینکه آیا اعضای هیات رییسه مخالف جدایی 
کی روش هستند، گفت: به هر حال فردا این موضوع را 
بررسی می کنیم. اعضا نظرات خودشان را بیان می کنند 
اما به نظر من فوتبال ایران با کی روش موفق بوده و در 
آینده نزدیک توفیقات بیش��تری خواهد داش��ت. پس از 
حضور او تیم ما جوان شده و باید حمایت ها از او و تیمش 
را ادامه دهیم که در این راه آرامش، مهم ترین نیاز تیم 
اوس��ت. ممبینی در واکنش به اظهارات امیر عابدینی 
مبن��ی ب��ر اینکه کی روش اس��تعفای خود را به صورت 
کتبی ارائه کرده است، گفت: به هر حال بحث هایی در 
این باره ش��ده و من هم آن را ش��نیده ام. آن را پیگیری 
می کنی��م. در ای��ن مقطع جدایی کی روش بزرگ ترین 
ضربه را به تیم ما می زند و دلیلی برای جدایی او وجود 
ندارد. عضو هیات رییس��ه فدراسیون فوتبال ادامه داد: 
ان شاءاهلل فضا طوری شود که بتوانیم این همکاری را 
ادامه دهیم و از بروز حاشیه ها جلوگیری کنیم. فدراسیون 
فوتبال این توانایی را دارد که حاشیه ها را جمع کند. در 
این موقعیت حس��اس، کی روش باید به کارش با تیم 

ملی ادامه دهد.

جلسه اضطراری فدراسیون فوتبال برای رسیدگی به اتفاقات اخیر

استعفای کی روش هم رد شد، هم تکذیب!

مدیریتروابطعمومیوآموزشهمگانی

))آب ضرورت امروز، ضمانت فردا((

آگهی مناقصه شماره ب/95/7-52
نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان کرمان

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان کرمان در نظر دارد، یکدس�تگاه پکیج تصفیه 
فاض�الب ب�ا ظرفی�ت 800 مترمکع�ب در روز مورد نیاز خود را از طریق تولید 
کنندگان خریداری نمائید. لذا واجدین شرایط میتوانند با ارائه معرفی نامه از 
تاریخ 95/10/20 لغایت تاریخ 95/10/29 جهت دریافت اسناد مناقصه به 
آدرس کرمان انتهای بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان – مدیریت 

بازرگانی مراجعه نمایند.
مبلغ اولیه برآورد: 12/400/000/000 ریال

مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: 620/000/000 ریال به صورت ضمانت 

نامه بانکی، با چک تضمین شده در وجه شرکت آب وفاضالب
آخری�ن مهلت تس�لیم پاکتهای حاوی م�دارک ارزیابی پیمانکاران، تصمین 
ش�رکت در مناقصه و پیش�نهاد قیمت به دبیرخانه ش�رکت: تا س�اعت 14 

مورخ 95/11/9
افتتاح پاکتهای الف و ب : ساعت 9 مورخ 95/11/10

افتتاح پاکتهای ج: بعد از ارزیابی در همان روز
مدت اعتبار پیشنهاد قیمت 3 ماه از تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت 

تا زمان انعقاد قرارداد میباشد. 

مرادی، شهردار منطقه شش کرمانشاه:

پروژه جمع آوری آب های سطحی از اولویت های اول منطقه بود

امروزه رضایت مندی ش�هروندان یکی از ابزارهای عمده در س�نجش 
عملکرد ش�هرداریها محس�وب می ش�ود . از روند تاریخی شکل گیری 
شهرها نشان می دهد که اکثر ابداعات و نوآوریها و تمامی ابعاد زندگی 
انسان در سایه آرامشی خلق شده که شهر و فضای آن را بوجود آورده 
اند به کارگیری شیوه های علمی در اداره شهر، آشنایی کافی با مشکات 
مردم ، شناخت نیازها و اولویت ها و خواستهای مردم و توجه به حقوق 
شهروندان پایه و توجه به حقوق شهروندان پایه های قابل اتکای برای 
همکاران شهرداری و شهروندان است. تنها اثر ماندنی و یادگار جاودان 
از حاصل مجموعه مدیریت شهری آن خواهد بود که یک شهروند اوقات 
فراغ�ت و امنی�ت روان�ی – اجتماعی اش را در آثار ایجاد ش�ده توس�ط 
متولیان شهری سپری و جستجو کند. لذا حاصل هر فعالیتی که مستقیما 
به شهروند برگردد.تاثیر روانی فزاینده ای در برقراری اعتماد متقابل و 

جلب مشارکت مردمی بهبود مدیریت شهری خواهد شد. 
جمع�ی از خبرن�گاران ب�ه اتفاق مس�ئوالن ش�هرداری از پروژه های در 

دست احداث منطقه شش کرمانشاه بازدید کردند. 
بیژن مرادی، ش�هردار منطقه ش�ش نیز در این خصوص گفت: پروژه 
هایی همچون دفع آب های س�طحی، پارک های در دس�ت احداث و در 
دس�ت تکمیل: زیرس�ازی آس�فالت ، مبلمان ش�هری و ... از جمله پروژه 
های در دست انجام شهرداری این منطقه است. پارک های صبا، کاج، 
جهان نما ، بوستان گلها، والیت و پارک خبرنگار از جمله بوستان هایی 
اس�ت که دراین منطقه احداث گردیده و در حال تکمیل اس�ت. ش�هردار 
منطقه ش�ش اظهار داش�ت: حوزه منطقه ش�ش با هزار هکتار وسعت از 
ضلع ش�مال به قره س�و ختم می ش�ود و بیش از 120 هزار نفر در این 
منطقه سکونت دارند. مرادی سرانه فضای سبز منطقه شش را 11 متر 
عنوان کرد و افزود: فضای سبز منطقه به طول 4 کیلومتر از پل قره سو 

تا سر 56 متری است و کاربرد استفاده شهری دارد.
وی در ادامه با اشاره وضعیت پارک جهان نما در منطقه شش کرمانشاه 
گفت:ج�دول کاری ای�ن پ�ارک تمام ش�ده و تا اس�فند امس�ال به بهره 
برداری می رسد.ش�هردار منطقه ش�ش کرمانش�اه اعتبار لحاظ ش�ده 
برای 3 قطعه پارک جهان نما ، صبا و کاج در این منطقه را 750 میلیون 

تومان اعالم کرد.

وی در ادامه بیان کرد: سه قطعه زمین در چقامیرزای فاز دو بعنوان فضای 
سبز دیده شده که 2 قطعه آن احداث شده و کار سومین قطعه نیز از یک 

ماه پیش آغاز شده و تا اسفندماه به بهره برداری می رسد.
مرادی اضافه کرد: مس�احت پارک خبرنگاران 4000 متر اس�ت و هم 
اکنون قراداد 200 میلیونی با پیمانکار داریم تا ابنیه آن را تمام کند و در 
طرح فعلی مجموعه بازی کودکان، مجموعه بازی ورزش�ی، س�رویس 

بهداشتی و ... دیده شده است.
شهردار منطقه شش کرمانشاه افزود: رویکرد جدید شهردار کرمانشاه 
در احداث فضاهای س�بز جلب مش�ارکت مردم اس�ت البته این مهم نیاز 

به تصویب قوانین دارد.
وی پیرامون اقدامات انجام شده در مورد دفع آبهای سطحی گفت: از 
س�ر بلوارگلش�ن تا انتها کانال دفع آبهای س�طحی زدیم که به قره س�و 
ختم شده و پروژه جمع آوری آبهای سطحی از اولویت های اول منطقه 
بود . مرادی بیان کرد: قبال مش�کل آبگرفتگی زیادی داش�تیم اما االن 
کمتری�ن آب�ی در من�زل کس�ی در این منطقه نمی�رود و یک کیلومتر لوله 
هزار از میدان رس�الت تا قره س�و کار کردیم. وی در مورد پارک والیت 
نیز گفت: پارک والیت فاز یک به بهره برداری رس�یده، س�ت ورزش�ی 
برای آن نصب شده همچنین پارک والیت دو نیز در دست اقدام داریم 

که 3000 متر است.
مرادی گفت: در کوی 25 کاش�انی نیز پارکی در دس�ت اقدام داریم که 
هنوز نام آن مصوب نشده و 4500 متر مساحت دارد. کار مبلمان آن باقی 
مانده و کش�ت چمن آن نیز اس�فند ماه انجام می ش�ود. وی در خصوص 
فرهنگسرای این منطقه نیز گفت:کار سفت کاری فرهنگسرا انجام شده 
و 450 میلیون تومان اعتبار داشت اما به دلیل مشکل حقوقی زمین که با 
بنیاد مس�تضعفان داش�تیم کار احداث متوقف ش�ده و االن تعطیل است. 
مرادی گفت: این فرهنگسرا 1هزار و 100 متر زیربنا دارد و در 3 طبقه 

تعریف و در خیابان طالقانی واقع شده است.
گفتنی است بیشتر پروژه ها نیمه کاره بود، شهردار منطقه 6 کرمانشاه 
از تکمیل آن ها تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده خبر داد. در پایان 
و در حاشیه طی گفتگویی اختصای با شهروندان آنها رضایتمندیی خود 

را از عملکرد خوب شهرداری منطقه شش ابراز نمودند.

ملی پوش تیم والیبال بانوان به تیم شومن بلغارستان پیوست. به گزارش ایسنا، حدود سه هفته پیش خبری مبنی بر پیشنهاد یک باشگاه بلغارستانی به دو والیبالیست 
تیم ملی بانوان ایران اعالم ش��د اما این دو بازیکن برای پیوس��تن به باش��گاه ش��ومن بلغارس��تان منتظر پاس��خ مثبت باشگاه ش��ان بودند. در این بین مسئوالن بانک 
س��رمایه باالخره با رفتن مائده برهانی بازیکن این تیم به این باش��گاه موافقت کردند تا بلندزن تیم ملی والیبال بانوان ایران اولین لژیونر تاریخ این رش��ته باش��د. 

برهانی دیشب راهی بلغارستان  شد تا در نیم فصل دوم لیگ 8 تیمی این کشور به میدان برود.

مائده برهانی؛ اولین لژیونر 
والیبال زنان ایران

جنجال در پیست دوومیدانی ایران
کیهانی شرایط را آرام می کند؟

با انتش��ار بیانیه از س��وی برخی ملی پوشان علیه فدراسیون 
دوومیدانی انتقاد و نارضایتی علیه کیهانی علنی شد و باید 
دی��د آی��ا او م��ی تواند ش��رایط را آرام کند یا خیر؟ به گزارش 
ایسنا، در ماه های اخیر و بعد از المپیک ۲۰۱۶ ریو بسیاری 
از دوومیدانی کاران نسبت به شرایط خود انتقادهایی داشتند، 
ولی هیچ یک به صورت رسمی این موضوع را ابراز نکردند 
و فقط به این نکته که توقع بیش��تری از فدراس��یون کیهانی 
دارند اکتفا کردند. در نهایت دوومیدانی کاران که بیشتر آن 
ها ملی پوش بودند طی بیانیه ای  به صورت رسمی از شرایط 
موجود در این رشته ابراز نارضایتی کردند. شاید بتوان گفت 
تصمیمی که بیشتر از پیش دوومیدانی کاران را مجبور کرد 
که علنا از شرایط انتقاد کنند قطع حقوق ماهانه آنها بود. این 
که فدراس��یون دوومیدانی تصمیم گرفت حقوقی براس��اس 
نتایج ۱۰ سال پیش یک دوومیدانی کار پرداخت نکند کار 
درستی بود اما باید این موضوع را در نظر گرفت که آیا همه 
امکانات در اختیار دوومیدانی کاران قرار دارد؟ پیش از این 
دوومیدانی کاران به غیر از حقوق فدراس��یون هیچ پولی را 
دریافت نمی کردند و تمام پول تمرینات و هزینه های الزم 
را به نوعی از جیب خود خرج می کردند. همه می دانند  که 
حقوق فدراس��یون ناچیزتر از آن چیزی بود که ورزش��کاران 
بتوانند با آن دوران قهرمانی خود را سپری کنند با این حال 
ای��ن مق��دار ناچیز هم غنیمت بود. فدراس��یون دوومیدانی 
دائم اعالم می کند که هر ورزش��کاری که ورودی الزم را 
به بگیرد به مس��ابقه ها اعزام می ش��ود اما این س��وال پیش 
می آی��د  ک��ه با چ��ه امکاناتی آنها خودش��ان را آماده کنند؟ 

زمانی یک فدراسیون می تواند  حقوق ورزشکارانش را قطع 
کند که ورزشکار با منابع مالی که وجود دارد بتواند شرایط 
تمرینی خود را مهیا کند. آیا دوومیدانی این امکان را برای 
ورزش��کارانش مهیا کرده اس��ت؟ دوومیدانی کاری که از دو 
سال پیش هنوز پول خود را از تیم لیگ برتری اش دریافت 
نکرده اس��ت چگونه می تواند  برای کس��ب ورودی رقابت 
های جهانی خودش را آماده کند؟ آیا منابع مالی و اسپانسر 
در دوومیدانی ایران به اندازه ای وجود دارد که ورزشکارانش 
بتوانند از طریق آن امرار معاش کنند؟ مشکلی که در ایران 
وجود دارد نبود اسپانسر در دوومیدانی است. احسان حدادی 
بعد از نقره المپیک موفق به گرفتن اسپانسر خوب و مناسب 
ش��د اما سایر ملی پوش��ان چنین وضعیتی ندراند. این نشان 
می دهد  که شرایط برای جذب اسپانسر در این رشته مساعد 
نیست. با توجه به این که دوومیدانی کاران ایران در میادین 
بین المللی جایگاه باالیی ندارند نمی توانند  اسپانسری خارج 

از ایران به دس��ت بیاورند و حامیان مالی ایران هم عالقه 
ای به حضور در این رشته ندارند. بنابراین هیچ پولی از این 
طریق نصیب دوومیدانی کاران نمی ش��ود  در حالی که در 
خارج از ایران موضوع کامال متفاوت است. در ماه های اخیر 
عالوه بر این نارضایتی مالی برخی از ملی پوش��ان ش��اخص 
دوومیدانی، اعتراض دیگر آنها به تصمیم سازمان تیم های 
ملی است. مشخص نبودن مالک انتخاب نفرات تیم ملی 
و هم چنین مش��خص نبودن مالک انتخاب نفرات همین 
سازمان از دیگر مسائلی بود که باعث انتقاد شد. زمانی که 
انتخابات فدراس��یون دوومیدانی برگزار ش��د مجید کیهانی 
قول های زیادی برای انتخاب شدن داد، قول هایی که تا االن 
بیشتر آنها عمل نشده است. با این شرایط دوومیدانی  ایران 
برای سال های سال تنها باید به همان نقره احسان حدادی 
در لن��دن بن��ازد؛ مدال��ی که در ح��ال  حاضر هم گاهی برای 
س��رپوش گذاشتن روی واقعیت ها استفاده می شود. رییس 
فدراس��یون دوومیدانی می داند  برای به س��المت گذش��تن 
از خ��ط پای��ان بیش از ای��ن ها باید برای عملی کردن وعده 
هایش تالش کند. بیش از یک سال از انتخابات فدراسیون 
گذش��ته ولی هنوز هیچ س��ر و س��امانی به شرایط داده نشده 
در حالی که در زمان سرپرس��تی طباطبایی در فدراس��یون 
ش��رایط بس��یار آرام تر از حال بود و پیست دوومیدانی ایران 
خالی از جنجال و هیاهو بود. حال ش��رایط برای س��نجش 
رییس مهیاست و باید دید آیا کیهانی می تواند بعد از بیانیه 
اعتراضی ملی پوش��ان، ش��رایط را آرام کند و به پیست های 

ایران سر و سامان بدهد یا خیر؟

رییس دپارتمان داوری فدراس��یون فوتبال گفت: به محس��ن ترکی 
ناجوانمردانه تاختند و ناراحتی زیاد ما به این خاطر است که او از طرف 
برخی دوستان از جامعه داوری لطمه دید. حسن کامرانی فر در گفت وگو 
با ایسنا، درباره خداحافظی محسن ترکی از داوری، اظهار کرد: اولین 
بار بود که شرایط کامال آرام و خوبی برای داوران فراهم کرده بودیم و 
به جز یک نفر، همه داوران به خوبی تست ها را طی کردند. بعد از آن 
که ترکی خیلی خوب تست را گذارند، تصمیم به خداحافظی گرفت. ما 
خیلی تالش کردیم که او را منصرف کنیم، ولی در نهایت به تصمیم او 
احترام گذاشتیم. داور خوبی از ما جدا شد، اما ۱۰۰ درصد در قسمت های 
دیگر از او اس��تفاده خواهیم کرد. کامرانی فر درباره دلخوری ترکی از 
هجمه هایی که در هفته های اخیر علیه او صورت گرفت و دلیل اصلی 
خداحافظی اش شد هم گفت : عده ای ناجوانمردانه به ترکی حمله کردند 
و متاسفانه صحبت هایی مطرح کردند که جایی نداشت. ناراحتی ما به 
خاطر این است که بزرگترین سرمایه داوری ما توسط برخی از اعضای 

جامعه داوری لطمه دید و مورد هجمه قرار گرفت.

حسن کامرانی فر: 

ناجوانمردانه به ترکی حمله کردند
مهاجم تیم فوتبال استقالل خوزستان پس از پیوستن به تیم الشحانیه 
قطر، گفت: برای پیش��رفت راهی جز جدایی نداش��تم. رحیم زهیوی 
در گفت وگو با ایس��نا، درباره حضور در تیم الش��حانیه قطر، اظهار کرد: 
الش��حانیه یکی از تیم های خوب قطر اس��ت و وضعیت بدی هم ندارد. 
ان ش��اءاهلل بتوانم هم به خودم و هم تیم جدیدم کمک کنم تا در لیگ 
قط��ر بمان��د. مانن��د زمانی که در لیگ ایران بازی می کردم، در قطر نیز 
تالشم را می کنم تا عملکرد خوبی داشته باشم تا افتخار دیگری برای 
ایران کسب کنم. وی درباره جدایی از استقالل خوزستان نیز گفت: برای 
پیشرفت راهی جز جدایی نداشتم و این تصمیم را برای افتخارآفرینی 
برای خوزستان و کشورم گرفتم. همین االن نیز که در قطر هستم، باز هم 
نمی توانم خودم را قانع کنم که از تیم استقالل خوزستان و هم تیمی هایم 
جدا شده ام. بازیکن شماره ۱۰ تیم الشحانیه قطر افزود: همچنین جدایی 
و دل کندن از کادرفنی، به ویژه آقای پورموس��وی که خیلی برای من 
زحمت کشیده است، برایم بسیار سخت بود. جا دارد از مدیرعامل باشگاه 

با وجود این که نقص هایی به وجود آمد، تشکر کنم.

رحیم زهیوی: 

راهی جز جدایی نداشتم
خ��داداد عزی��زی درب��اره عملکرد تیمش در نیم فصل نخس��ت لیگ 
برت��ر فوتب��ال عن��وان کرد: تقریبا از هفته ده��م رقابت های لیگ برتر 
وارد س��یاه جام��گان ش��دم و ای��ن اتفاق زمان��ی رخ داد که تیم کامال 
توس��ط فرهاد کاظمی بس��ته ش��ده و در جریان بازی های لیگ بود. 
به نظر من تیمی که توس��ط س��رمربی اس��بق سیاه جامگان بسته شده 
اس��ت یکدس��ت و هماهنگ نیس��ت.  به گزارش ایسنا، عزیزی درباره 
جذب بازیکن نیز اظهارکرد: متاس��فانه با توجه به وضعیت اقتصادی 
نامناس��ب باش��گاه بازیکن ستاره ای را نمی توانیم جذب کنیم. در حال 
حاضر وحیدعسگری، علیرضا جلیلی، محسن آذرباد و میالد میداوودی 
ورودی های باش��گاه در تعطیالت نیم فصل هس��تند. بازیکن اس��بق 
تیم ملی درباره حضور بازیکنان خارجی در فوتبال کش��ور اظهارکرد: 
بازیکنان خارجی به صورت فله ای وارد ایران می شوند. بازیکن خارجی 
م��ا در ۱5 ب��ازی اخی��ر حتی یک بار نتوانس��ته یک تی��ر دروازه بزند و 
ای��ن موضوع نش��ان می دهد که حضور امث��ال این بازیکن در فوتبال 

بی تاثیر است. 

خداداد عزیزی: 

خارجی ها فله ای وارد ایران می شوند!
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