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سانتر از همه جا
اطالعیه فدراسیون فوتبال
در خصوص ماجرای جدایی کارلوس کیروش

فدراسیون فوتبال اعالم کرد که سیاستش در قبال سرمربی تیم ملی تغییری
نکرده است.
به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ،به دنبال انتشار اخباری پیرامون
مذاکره سرمربی تیم ملی ایران کارلوس کیروش با یکی از فدراسیونهای آسیایی
و تحلیلهایی در این زمینه که فدراسیون فوتبال بیمیل به این جدایی نیست ،ذکر
نکتهای ضروری است.
فدراسیون فوتبال همواره نگاه حمایتی به سرمربی تیم ملی داشته و این سیاست
تغییر نکرده است و همچنان با قاطعیت از سرمربی تیم ملی و برنامههای او حمایت
یکند.
م 

استقبال ستاره ایرانی ملبورنسیتی
از بازی برای تیم ملی استرالیا
هافبک نفوذی ایرانی تیم فوتبال ملبورنسیتی از بازی برای ساکروس
استقبالکرد.
به گزارش تسنیم ،دانیال ارزانی ،پدیده ایرانی  -استرالیایی مسابقات فوتبال باشگاهی
اِیلیگ استرالیا با توجه به اینکه مورد توجه کارلوس کیروش نیز قرار دارد و شانس
پوشیدن پیراهن تیم ملی فوتبال ایران را دارد ،میگوید در صورتی که به تیم ملی
استرالیا دعوت شود ،آماده بازی برای ساکروس است.
هافبک نفوذی ایرانی تیم فوتبال ملبورنسیتی که پیش از این پاسخی قطعی در
خصوص انتخاب تیم ملی استرالیا برای بازی کردن نداده بود ،در تازهترین اظهار نظر
گفت :خیلی خوشحالم میشوم به تیم ملی استرالیا دعوت شوم و حس میکنم آماده
هستم و همیشه آماده خواهم ماند .فکر میکنم به لحاظ فیزیکی میتوانم کمی بهتر
شوم اما به لحاظ ذهنی هر چه جلوتر میروم ،بهتر میشوم.

حریف ایران در جامجهانی به مصاف تونس میرود
فدراسیون فوتبال تونس از نهایی شدن دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال
پرتغال در لیسبون خبر داد.
به گزارش ایسنا و به نقل از سایت عربی کوره ،تی مملی فوتبال پرتغال یکی از حریفان
ایران در جام جهانی 2018روسیه است .فدراسیون فوتبال تونس از نهایی شدن دیدار
دوستانه این تیم با پرتغال سخن به میان آورد.
تونسیها پیش از این اعالم کردند که پرتغال برای برگزاری این دیدار دوستانه 500
هزار یورو میخواهد و به همین خاطر این دیدار لغو شده اما ظاهرا پرتغال از دریافت
این مبلغ صرف نظر کرده و بازی برگزار خواهد شد.
این دیدار قرار است که در شهر لیسبون پرتغال برگزار شود.
یکند
تی مملی فوتبال تونس که خود را آماده حضور در جام جهانی  2018روسیه م 
قرار است که در دیدارهای دوستانه دیگری به مصاف ایران ،کاستاریکا و اسپانیا برود.

ادامه سونامی در کشتی

اعضای شورای فنی کشتی آزاد هم استعفا کردند

ابراهیم جوادی یکی از اعضای شورای فنی کشتی آزاد اعالم کرد با توجه
به استعفای رسول خادم ما نیز استعفای خود را از حضور در این شورا اعالم
میکنیم چرا که با این شرایط نمیتوان کار کرد.
به گزارش ایسنا ،رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی دیروز به دنبال فشارهای
زیاد در رابطه با موضوع قرار نگرفتن کشتیگیران ایران مقابل اسرائیل و عدم ورود
مسئوالن سیاسی و ورزشی درخصوص تعیین تکلیف این موضوع ،از سمت خود
استعفا کرد.
ابراهیم جوادی عضو شورای فنی کشتی آزاد در همین رابطه اعالم کرد :من و دیگر
اعضای شورای فنی کشتی آزاد نیز از سمت خود استعفا میدهیم و با این شرایط
حاضر به کار نیستیم .خادم چند روز است که این موضوع را بارها گوشزد کرده که
مسئوالن درباره حضور نیافتن کشتیگیران و ورزشکاران ایران مقابل حریفان اسرائیلی
تصمیمگیری کنند و هر تصمیمی که دارند را علنا به نهادهای بینالمللی ورزش اعالم
کنند اما متاسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفت و همین امر باعث شد خادم از سمت
خود استعفا بدهد.
وی افزود :خادم به عنوان یک قهرمان جهان و المپیک نمیتوانست دائما دروغ بگوید
و هزار دوز و کلک بزند تا کشتیگیرش محروم نشود .او تا چه حد باید خود را در
اتحادیه جهانی کوچک کند و به آنها التماس کند تا کشتی ایران محروم نشود .خادم
کسی نیست که با این شرایط بتواند کار کند.
جوادی خاطرنشان کرد :مسئوالن هیچ واکنشی نسبت به این اتفاق مهم نداشتند
و هیچ اقدامی صورت ندادند .آنها هر تصمیمی که میگیرند را باید به نهادهای
بینالمللی ورزش اعالم کنند تا تکلیف یکسره شود و همه ما مجبور به دروغ گفتن
نباشیم .

بر اساس اعالم رئیس فدراسیون فوتبال لیبی

دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران مقابل لیبی لغو شد
مملی فوتبال ایران قرار بود برای آماده سازی خود برای
فدراسیون فوتبال لیبی تصمیم گرفت که دیدار دوستانه برابر تیم ملی ایران را لغو کند .به گزارش ایسنا و به نقل از سایت عربی کوره ،تی 
مملی فوتبال لیبی برگزار کند .قرار بود این دیدار دوستانه  ۲۶اسفند در تهران برگزار شود .جمال الجعفری ،رئیس فدراسیون
حضور هر چه بهتر در جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه دیداری دوستانه با تی 
فوتبال لیبی در سخنان تلویزیونی تاکید کرد که دیدار دوستانه برابر ایران لغو خواهد شد .او نداشتن مربی ،اجازه ندادن باشگاهها به بازیکنان لژیونر برای حضور در این دیدار و فیفا دی نبودن تاریخ
مملی فوتبال ایران کند.
برگزاری بازی را دلیل چنین تصمیمی اعالم کرد .این دیدار دوستانه با توجه به نزدیکی فوتبال لیبی به مراکش میتوانست کمک زیادی به تی 

همه چیز برای یک دربی زیبا مهیا است

انتقام دلچسب یا قهرمانی شیرین

احتمال اینکه قهرمان لیگ هفدهم با نتیجه دربی مشخص
شود کم نیست.
به گزارش سایت نود ،نوبت به دربی  ۸۶رسید ،آخرین دیدار لیگ
برتری دو تیم استقالل و پرسپولیس در سال  ، ۹۶امروز در ورزشگاه
آزادی برگزار خواهد شد.
این دیدار عالوه بر حساسیتهای همیشگی مصاف این دو حریف
سنتی ،یک ویژگی دیگر هم خواهد داشت .پرسپولیس این فرصت
را دارد که در پایان بازی ،قهرمانی در این دوره لیگ برتر را جشن
بگیرد .استقالل هم اهداف خاص خودش را در این نبرد تاریخی دنبال
خواهد کرد.
وضعیت جدول لیگ برتر به این صورت است که پرسپولیس با ۵۷
امتیاز در صدر قرار دارد و استقالل با  ۱۹امتیاز کمتر در رده سوم دیده
می شود .ذوب آهن  ۴۱امتیازی هم در بین این دو تیم قرار گرفته
است .پرسپولیس اگر در دربی برنده شود می تواند شش هفته مانده به
پایان لیگ قهرمان شود .قرمزها عالوه بر جشن گرفتن پیروزی مقابل
حریف دیرینه و زودهنگامترین قهرمانی تاریخ لیگ میتوانند در یک
سال دو بار قهرمانی لیگ را جشن بگیرند .دقایقی قبل از این بازی
دیدار مهم پارس جنوبی -ذوبآهن هم آغاز خواهد شد .ذوب آهن
اگر در آن بازی مساوی کند ،پرسپولیس با یک مساوی هم قهرمان
می شود .باخت ذوبآهن در جم موجب خواهد شد که پرسپولیس
قبل از سوت پایان دربی از قهرمانی خود مطمئن شود.
اهدافپرسپولیس
همانطور که گفته شد پرسپولیس با برد در دربی می تواند به چندین
هدف برسد؛ پیروزی رفت و برگشت مقابل استقالل ،زودهنگامترین
قهرمانی در لیگ برتر ،کسب دو قهرمانی در یک سال .پرسپولیس
همچنین با برد در دیدار امروز خواهد توانست به سمت ثبت بیشترین
اختالف با تیم دوم ،بیشترین اختالف با استقالل و کسب بیشترین
امتیاز در تاریخ لیگ هم حرکت کند .اگر بازی با ذوبآهن مساوی
شود قرمزها با یک تساوی هم به بخشی از اهداف خود می رسند.
اهداف استقالل
انتقام بازی رفت می تواند برای استقالل هم دستاوردهای زیادی
یاند،
دارد .استقالل به همراه چهار تیم دیگر در جدول  ۳۸امتیاز 

این پنج تیم به همراه ذوبآهن برای کسب سهمیه آسیایی رقابت
نزدیکی دارند .سه امتیاز بازی امروز استقالل را به هدفش که همان
قرار گرفتن در رده دوم یا سوم است نزدیک میکند .از طرفی برد در
دربی برای استقالل ارزشهای دیگری نیز دارد .اگر ذوبآهن بازی
خود را برده باشد برد استقالل و یا تساوی دربی ،قهرمانی پرسپولیس
را به تعویق می اندازد .هواداران پرسپولیس دوست دارند پس از دربی
جشن قهرمانی بگیرند و در یک سال دو .بار قهرمان شوند و استقالل
حاال میتواند این برنامه را خراب کند .در آنسو اگر ذوب آهن در جم
ببازد و پرسپولیس با شکست در دربی هم به قهرمانی برسد استقالل
با برد در دیدار امروز میتواند قهرمانی رقیب دیرینهاش را تلخ کند.
استقالل در دهه  ۹۰بیالن خوبی در دربی نداشته و انگیزه زیادی دارد
که این رکورد را ترمیم کند.
انتظار بازی با کیفیت
استقالل با آمدن وینفرد شفر پیشرفت قابل مالحظهای داشته است.
این تیم حاال یک تیم باالی جدولی است .استقالل کیفیت خود را در
آسیا هم نشان داد و قطعا آن تیم بازی رفت نخواهد بود .پرسپولیس
هم که در این فصل قدرت بدون رقیب فوتبال ایران بوده و از هر
دو تیم انتظار می رود با توجه به بازیهای اخیرشان نمایش خوبی
داشته باشند.
پرسپولیسیها به خوبی می دانند که فاصلهشان در جدول تضمین
کننده پیروزیشان نیست .در تاریخ  ۴۹ساله دربی ثابت شده هرگز
شرایط جدول نتیجه این دیدار سنتی را رقم نمیزند .در تاریخ هرگز
تیمی که در جدول حداقل هشت امتیاز بیشتر از رقیبش داشته برنده
نشده است (.در بازی رفت فاصله دو تیم  ۸امتیاز بود)
پرسپولیس در شرایطی با  ۱۹امتیاز اختالف نسبت به استقالل پای
به این میدان میگذارد که در تاریخ دربی نهایتا با اختالفی  ۱۶امتیازی
برگزار شده است .دوبار دربی با اختالف  ۱۶امتیاز انجام شده که تیم
پایینتر در جدول یک بار پیروز شده است و یک بار هم کار دو تیم
به تساوی کشیدهاست.
این بازی در حضور جیانی اینفانتینو ،رئیس فیفا برگزار خواهد
شد و قطعا این موضوع هم میتواند انگیزه مضاعف به بازیکنان دو
تیم بدهد.

آمار ویژه دربی

ترکیب دو تیم
پرسپولیس برای بازی امروز بازیکن مصدوم یا محرومی ندارد و
احتماال با ترکیب علیرضا بیرانوند ،جالل حسینی ،شجاع خلیل زاده،
محمد انصاری ،حسین ماهینی ،کمال کامیابینیا ،محسن ربیع خواه،
فرشاد احمدزاده ،وحید امیری ،علی علیپور و گادوین منشا به میدان
می رود .برانکو نیمکت قابل اتکایی هم دارد و میتواند روی بشار
رسن ،محسن مسلمان ،سیامک نعمتی ،احمد نوراللهی و صادق
محرمی هم حساب کند .سرمربی پرسپولیس عنوان کرده برای بازی
امروز سورپرایز هم دارد .شاید سورپرایز برانکو اعتماد دوباره به محسن
مسلمان باشد.
استقالل که در این بازی میزبان است چندین غایب دارد .غایب
بزرگ آبیها حسین حسینی ،دروازهبان این تیم است که در بازی
با فوالد سه اخطاره شد و حاال جای خود را به مهدی رحمتی داده
است .مهدی قائدی ،لئوناردو پادوانی و پژمان منتظری هم مصدوماند.
بهنام برزای هم احتماال به دلیل آسیبدیدگی به بازی نمیرسد .امید
نورافکن اما آماده شده است .در غیاب این مصدومان مجید حسینی،
روزبه چشمی ،امید نورافکن و وریا غفوری مدافعان استقالل خواهند
بود .در خط میانی داریوش شجاعیان ،فرشید باقری ،امید ابراهیمی،
سرور جپاروف و محسن کریمی قرار می گیرند .مامه تیام مهاجم
سنگالی استقالل هم تک مهاجم این تیم خواهد بود .همه نگاهها به
تیام خواهد بود که مانند دو بازی قبلی بدرخشد .جابر انصاری ،خسرو
حیدری و علی قربانی هم گزینه های دیگر استقالل خواهند بود.
سابقه تقابل دو تیم
این دو تیم تاکنون  85بار بهطور رسمی با هم روبهرو شدهاند که
 25بار استقالل به برد دست پیدا کرده 22 ،بار پرسپولیس یرنده دربی
بوده و  38بار هم کا دو تیم به تساوی کشیده است.
تیم داوری
تیم داوری :علیرضا فغانی با کمک رضا سخندان ،محمدرضا
منصوری ،موعود بنیادی فر.
فغانی پیش از این  ۴دربی را قضاوت کرده که دو تای آنها به تساوی
بدون گل انجامیده است .در یک دربی پرسپولیس سه-دو برنده شده
و در یک بازی دیگر استقالل با این نتیجه به پیروزی رسیده است.

دربی ( ۸۵بازی رفت دو تیم) پس از ۴۱
سال با دو سرمربی خارجی برگزار شد .آمار
کمی به ضرر شفر است .استقالل  ۴۰سال
است با سرمربی خارجی در دربی پیروز نشده
است .از طرفی مربیانی آلمانی حاضر در دربی
(یورگن گده ،راینر سوبل و رولند کوخ) هرگز
برنده بازی نشدند.
استقالل در  ۱۲دربی گذشته یک برد
آورده است.
این بازی دومین دربی شفر است ،در سوی
مقابل برانکو در شش دربی خود صاحب  ۳برد ،
 ۲مساوی و یک باخت شده است.
پرگلترین دیدار این دو تیم دو بازی
است .دربی ١٦شهریور ماه سال  ١٣٥٢است
که با نتیجه  ٦بر صفر به سود تیم پرسپولیس
به اتمام رسید .دربی  ۸۲را هم پرسپولیس ۴
بر  ۲برد.
تاکنون  ۱۶۵گل در  ۸۵دیدار تیمهای
استقالل و پرسپولیس ردوبدل شده است که
سهم استقالل  ۸۱گل و سهم پرسپولیس ۸۴
گل بوده است (.این آمار بدون احتساب نتایج
سه-صفر شده است)
علی پروین با  ٢٠بازی بیشترین بازی را در
دربی انجام داده است .او با  ۲۶سرمربی گری از
این لحاظ هم رکورددار است.
مرحوم صفر ایرانپاک با  ۷گل بهترین
گلزن دربی است .حسین کالنی با  ۶گل در
رده دوم قرار دارد .مهدی هاشمی نسب ،علی
جباری و غالمحسین مظلومی هر کدام پنج
گلهاند.
در تاریخ لیگ برتر دو تیم  ۳۳بار بازی
کردند ،پرسپولیس هشت بار برنده شده و
استقالل هفت بازی.
همایون بهزادی و ایمون زاید از پرسپولیس،
تنها بازیکنانی هستند که توانستهاند در یک
بازی سه گل وارد دروازه تیم حریف کنند.
در بین بازیکنان استقالل فرشید
اسماعیلی ،علی قربانی ،جابر انصاری و امید
ابراهیمی سابقه گل زدن به پرسپولیس با
پیراهن استقالل را دارند در آن سو هم جالل
حسینی ،محسن مسلمان و علی علیپور گل
زدن در دربی را تجربه کردند.
سید جالل حسینی در هفت دربی حضور
داشته که پرسپولیس در شش بازی آن گلی
دریافت نکرده است.
پرسپولیس با  ۱۸بازی بدون شکست
بهترین آمار لیگ را دارد.
بازیکنان خارجی استقالل تا به حال در
دربی گل نزدهاند .برای پرسپولیس اما ایمون
زاید ،عیسی ترائوره و جری بنگستون گلزنی
کردند.

صعود یاران معنوی نژاد به نیمه نهایی لیگ کاپ اروپا

با پس زدن میکروفن صدا و سیما

ورونا حریف زارعت بانک شد

علی دایی خودش را ممنوع التصویر میکند!

تیم والیبال ورونا ایتالیا موفق شد با نتیج ه سه بر
یک تیم مون پلیه فرانسه را شکست دهد و راهی
مرحله نیمه نهایی لیگ کاپ اروپا شود.
ب ه گزارشایسنا ،دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی
لیگ کاپ والیبال اروپا شب سهشنبه با برگزاری چهار دیدار
پیگیری شد که در یکی از مهمترین بازیها تیم ورونا ایتالیا
که محمد جواد معنوی نژاد را در اختیار دارد ،موفق شد در
دیداری خارج از خانه برابر تیم مون پلیه فرانسه با نتیجه
سه بر یک به پیروزی برسد تا ضمن تکرار پیروزی دور رفت
به جمع چهار تیم برتر لیگ کاپ اروپا راه یابد.
معنوی نژاد در این بازی فرصت کمی برای بازی پیدا
کرد و موفق شد در زمان حضورش دو امتیاز نیز کسب
کند اما بهترین بازیکن توماس جائشک بود که توانست ۱۶
امتیاز برای تیم ورونا کسب کند .تیم ورونا ستهای بازی را با امتیازهای  ۱۸ - ۲۵ ،۱۷ - ۲۵ ،۲۵ - ۱۸و  ۲۴ - ۲۶به سود خود تمام
کرد و با کسب دو پیروزی برابر نماینده فرانسه راهی مرحله نیمه نهایی شد و باید دراین مرحله به مصاف تیم زارعت بانک ترکیه برود.
در دیگر دیدارها تیم زارعت بانک ترکیه موفق شد با نتیج ه سه بر یک تیم لیند مانس بلژیک را شکست دهد و حریف تیم ورونا
در نیمه نهایی شود.

علی دایی بار دیگر مقابل میکروفن صدا و سیما
موضع گرفت و با توجه به اتفاقات اخیر ترجیح داد
پاسخی به آنها ندهد.
به گزارش ورزش سه ،حواشی دیدار سپیدرود و سایپا
در هفته گذشته همچنان ادامه دارد و سرمربی نارنجی
پوشان بابت اطالع رسانی نادرست خبر مربوط به حواشی
در هتل رشت ناراحت است.
هنرپیشهای که مدعی بود علی دایی و همراهانش بابت
حضورش در نزدیکی جلسه فنی پیش از این بازی ،با او
درگیر شدهاند و او را مورد ضرب و شتم قرار دادهاند ،در
ادامه این ادعای خود را جلوی دوربین صدا و سیما تکرار
کرد و در این رابطه علی دایی معتقد است نباید به کسی
که ادعایش به اثبات نرسیده تریبون داده شود.
در برنامهای سهشنبه شب به مناسبت روز جهانی بیماریهای خاص ترتیب داده شد و علی دایی نیز به عنوان سفیر آن معرفی
شد ،دوربینهای صدا و سیما قصد داشتند گفتوگویی با اسطوره فوتبال ایران انجام دهند که با مخالفت و اعتراض او همراه شد
و او با پس زدن میکروفن اعالم کرد شما با آبروی من بازی کردید و بارها این خبر نادرست را پوشش دادید و دلیلی ندارد بخواهم
گفت وگو داشته باشم.

نایب رئیس سابق فدراسیون :قرار شد جلسه سه جانبه بگذارند

تجمع مجدد اهالی ژیمناستیک مقابل وزارت ورزش و جوانان
ظاهالی ژیمناستیک باردیگر در اعتراض به عملکرد رئیس
فدراسیون مقابل وزارت ورزش و جوانان تجمع کردند.
به گزارش ایسنا ،برای بار دوم در سه ماهه اخیر چندین تن
از قهرمانان اسبق ،پیشکسوتان و مسئوالن پیشین فدراسیون
ژیمناستیک در اعتراض به عملکرد زهرا اینچه درگاهی رئیس
فدراسیون ژیمناستیک مقابل ورودی وزارت ورزش و جوانان تجمع
کردند.
در این تجمع فریبا محمدیان معاون امور زنان وزارت ورزش و
جوانان در میان معترضان حاضر شد و قو ل رفع مشکالت این رشته
را داد.
اسماعیل خرسندل ،آقایی ،کاظمی ،نصیری ،خانم سروری ،خانم
شهرآشوب ،خانم رضایی و جمعی از قهرمانان و مربیان استانها در
این تجمع حضور داشتند.
زهرا اینچه درگاهی  19تیر  1396به عنوان رئیس فدراسیون
ژیمناستیک انتخاب شد .او بعد از آغاز به کار در اقدامی سوال برانگیز
از دبیر فدراسیون گرفته تا مستخدم فدراسیون را با یک نامه دو خطی
برکنار کرد و همه را برای تسویه حساب به امور اداری ارجاع داد.

پیش از این اهالی ژیمناستیک  24دی مقابل وزارت ورزش تجمع
کرده بودند و خواستار پیگیری مشکالت موجود در این رشته شدند.
در آن تجمع مربیان و پیشکسوتان ژیمناستیک به دفتر اسبقیان
مدیر کل امور مشترک دفتر فدراسیونها رفتند و قرار شد در نامهای
تمامی درخواستهایشان را بیان کنند و اسبقیان آن نامه را به دست
وزیر برساند.
معترضان در آن تجمع تاکید کرده بودند اگر شرایط درست
نشود و مشکالت به قوت خود باقی باشد ،تجمع بزرگتری برگزار
خواهد شد.
جمیله سروری ،نایب رئیس پیشین فدراسیون ژیمناستیک بعد

از تجمع مقابل وزارت ورزش و جوانان در گفتوگو با ایسنا اظهار
کرد :محمدیان با ما صحبت کرد .قرار شد که هفته آینده سه
چهار نفر از نمایندگان این تجمع از میان خانمها و آقایان به همراه
رئیس فدراسیون زهرا اینچه درگاهی در حضور محمدیان جلسهای
ترتیب دهیم .در آن جلسه صحبت کنیم و اینچه درگاهی برای
کارها و اقداماتی که تاکنون در این مدت انجام داده دلیل بیاورد
و پاسخگو باشد .از آنجایی که من با محمدیان ارتباط قدیمی دارم
روی حرفهای او حساب میکنم .من و محمدیان از زمان آموزش و
پرورش با هم ارتباط زیادی داریم.
سروری ادامه گفت :متاسفانه در این مدت دروغهای زیادی گفته

شده که فیلمها و گفتههای مستند آن وجود دارد .رئیس جدید در
کمال صراحت مقابل رئیس پیشین فدراسیون در یک گفتوگوی
تلویزیونی گفت که  5سال است ایروبیک خوابیده است در حالی که
سال گذشته ملی پوشان ایروبیک مدال آسیایی گرفتند ،درویش زاده
در این گفتوگوی تلویزیونی از خود دفاعی نکرد.
نایب رئیس پیشین فدراسیون ژیمناستیک خاطرنشان کرد:
اینچهدرگاهی همچنین در مجمع انتخاباتی اش و در گفتوگوهای
همیشه خود از حضور اسپانسرها که پشت در هستند سخن میگوید
اما اسپانسر کجاست؟ هشت فدراسیون گرو نهش است .این رئیس
فدراسیون کارهای غلط و بدون حساب و کتاب انجام میدهد.
مجوز برگزاری دورهها را میدهد بدون اینکه نظارتی بر آن وجود
داشته باشد تا روسای هیاتهای استانی را راضی کنند .حتی یکبار
برگزاری ریتمیک غیر قانونی عنوان شد در حالی که بعد از مدتی،
لیگ ریتمیک را برگزار کردند.
سروری در ادامه گفت :یکی از همکاران عزیزم که در دوره قبل در
این تجمع حضور داشت آنقدر از سوی فدراسیون مورد استرس قرار
گرفته که اکنون در بیمارستان به سر میبرد.

