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ورزشی
گفت و گو
گفت و گوی «ایران» با کاپیتان استقالل

عنايتي :روحیه بازیکنان پایین آمده است

کوروس سلیمانی

اس��تقالل تهران که تا دو هفته پيش در ليگ برتر جزو مدعيان قهرماني
بود با دو شکس��ت پياپي مقابل نفت تهران و فوالد خوزس��تان فاصله اش با
صدر جدول را به  7امتياز رساند و با توجه به اينکه تنها  6بازي تا پايان فصل
بيش��تر باقي نمانده و مسابقات سختي که اين تيم در پيش دارد تا حدودي
ميتوان گفت که اميدهاي هوادارانش براي قهرماني کمرنگ شده و بايد تنها
دلخوش به اتفاقات عجيب فوتبالي باشند.
در همي��ن خصوص با رضا عنايتي کاپيتان کهنهکار اس��تقالل که از نيم
توگو کرديم.عنايتي درباره شرايط
فصل به جمع آبي پوش��ان اضافه شد گف 
اس��تقالل گفت :وضعيت تيم بعد از باختي که مقاب��ل فوالد آورديم از نظر
ش��رايط روحي و رواني خوب نيس��ت و روحيه بچهها پايين آمده است ،اما
در اي��ن چند روزه با صحبت هايي که کادر فني با بازيکنان کر د ها ن��د
کنيم .
تصميم گرفته ايم که ادامه راه را با قدرت بيشتري کار
کاپيتان استقالل درباره علت شکست اين تيم مقابل
فوالد گفت :ما در دو -سه ديدار اخير دچار بدشانسي
ش��دهايم ،در همي��ن بازي با فوالد قب��ل از اينکه گل
مساوي را دريافت کنيم موقعيتهاي بسياري داشتيم
که ش��مار گله��اي خود را افزاي��ش بدهيم که با
بدشانس��ي و کم دقتي موقعيتها را يکي پس
از ديگري از دست داديم اما در مقابل حريف
توانس��ت از دو موقعي��ت  30-40درصدي
خود استفاده کند و دو گل به ما بزند و بازي
و
باخته را ببرد ،اين هم از اتفاقات فوتبال است
کاري نميتوان کرد .ما بايد تمرکزمان را بيشتر کنيم
و کار و ت�لاش مان را افزايش بدهيم تا انش��ااهلل در
ديدارهاي باقيمانده جبران کنيم.
عنايتي با اشاره به اينکه کار استقالل براي قهرماني
سخت شده است ،اظهار کرد :با توجه به اينکه بازيهاي
زيادي تا پايان فصل باقي نمانده اس��ت جبران فاصله با
صدر جدول س��خت شده و ش��انس مان براي قهرماني
تا حدودي پايين آمده اس��ت اما اين دليل نميش��ود که
انگيزه خود را از دس��ت بدهيم و تالش مان را کم کنيم،
مطمئن��اً با تمام وجود در اين  6دي��دار باقيمانده تالش
ميکنيم تا نتيجه الزم را بگيريم.
وي درباره رويارويي اين هفته اس��تقالل مقابل ذوب
آهن گفت :مس��ابقه سختي را پيش رو داريم .ذوب آهن
تيم کام ً
ال منسجم و هماهنگي است که فوتبال را فوق
العاده خوب ب��ازي ميکند ،اين تيم هم در فاز دفاعي
و ه��م فاز حمله مهرهه��اي خطرناکي دارد و ما بايد
خيلي باهوش باش��يم ت��ا بتوانيم امتياز کامل
اين بازي را کسب کنيم.

اخبـــار
ديدار نوه یادگار امام(ره) با خانواده هندبال

حجتاالسالم والمسلمین سید حسن خمینی با خانواده هندبال ایران که در
اولین همایش ملی خود به مرقد مطهر امام خمینی(ره) شرفیاب شده بودند،
دیدار و گفتوگو کرد .نوه یادگار امام خمینی(ره) ورزش��کاران را امین جامعه
دانست و تأکید کرد :مجموعه هندبال کشور و دیگر فدراسیونها و رشتههای
ورزش��ی به مدال زرین اخالق م��داری و پایبند بودن به آرمانهای فرهنگی و
رفتاری دست یابند و در پی کسب مدال اخالق و پرورش صفات واالی انسانی
باشند.
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آل اشپورت قراردادش
را با فدراسيون فوتبال
فسخ كرد

editorial@iran-newspaper.com

آلاش��پورت ،ش��ركت آلماني تأمين كننده لباسهای تیم ملی و توپهاي مسابقات
لیگ كه در س��الهاي اخير روابط پر فراز و فرودي با فدراسيون و بويژه شخص كارلوس
كيروش داشت ،ديروز رسماً با فدراسيون قطع همكاري و قرارداد فيمابين را فسخ كرد .در
همين ارتباط اين شركت نامهاي خطاب به سران فدراسيون نوشته است .در بخشی از اين
اطالعيه آمده است« :نه تنها رفتارهاي قبلي تصحيح نشده است ،متأسفانه اظهارات جديد
كاپيتان تيم ملي در يك مصاحبه تلويزيوني نيز بر حجم مشكالت افزوده است و با اينكه

برانكو ايوانكوويچ سرمربي جديد
كروات و نامآشناي پرسپوليس ظهر
ديروز ب��ا حضور در هي��أت فوتبال
تهران قرارداد يك سال و دو ماههاي
را با اين باش��گاه امضا كرد تا كارش
را رسماً با سرخهاي بحرانزده تهراني
آغاز كند .البته وي مسابقه عصر ديروز
پرسپوليس با النصر عربستان در گروه
اول ليگ قهرمانان آسيا در ورزشگاه
آزادي را فقط از روي س��كوها ديد
و حسين عبدي دستيار اول حميد
درخش��ان (س��رمربي مس��تعفي
قرمزه��ا) تيم را هدايت كرد و چون
«پروفسور» (لقب برانكو) ديشب براي
رتق و فتق امور باقيماندهاش به
كرواسي برگشت و زودتر از
يكشنبه آينده برنميگردد،
هداي��ت قرمزه��ا در ديدار
با اس��تقالل خوزستان در
روز يكش��نبه را نيز پاناديچ
دستيار اول وي انجام خواهد داد و شايد
عبدي در آن مس��ابقه هم كنار پاناديچ
بايستد .در نهايت برانكو از صبح دوشنبه
هفته بعد هدايت س��رخها را رسماً در
دس��ت خواهد گرفت ،ولي توقعات از او
بيشتر متمركز بر فصل بعد خواهد بود و
فصل رو به پايان را با وجود بدون شانس
نبودنشان در ليگ قهرمانان آسيا بايد
فصلي تمام شده براي پرسپوليس تلقي
كرد.
ëëما سقوط نميكنيم!
برانك��و ديروز پس از عقد قراردادش
با پرسپوليس با اش��اره به همين نكته

اعتراض سليمي به برگزار نشدن اردوي تيم ملي

بهداد س��ليمي ،قهرمان سنگين وزن وزنهبرداري المپيك لندن نسبت به
برگزار نشدن اردوي تيم ملي و از دست رفتن زمان براي تيم ملي وزنهبرداري
معترض اس��ت .پس از اتمام مديريت  4ساله حسين رضازاده در فدراسيون
وزن��ه برداري ،دكتر محمود گودرزي ،وزير ورزش در حكمي س��يد حس��ن
طباطبايي را به عنوان سرپرس��ت اين فدراس��يون منصوب كرد ،البته زمان
برگزاري انتخابات فدراس��يون وزنهبرداري  ۷ارديبهشت ماه اعالم شده است
و اين فدراس��يون كه هماكنون توسط سرپرس��ت اداره ميشود ،در برگزاري
اردوه��اي تيم ملي و انجام برخي ديگر از كارها با مش��كل روبهرو اس��ت كه
سليمي به اين موضوع معترض است.

ëëديدار با سرخها در معيت باقري
برانكو قبل از جدا شدن از خبرنگاران
و رفتن به اردوي پرسپولس براي ديدن
بازي پرسپوليس  -النصر گفت 9« :سال
پيش وقتي از ايران ميرفتم ،وعده دادم
كه روزي به اين كشور باز خواهم گشت
و ديدي��د كه همينطور هم ش��د .البته

هنوز تكلم به زبان فارسي را بلد نيستم و
آنقدر مترجمان خوبي داشتم كه نيازي
به اين قضيه نميديدم ،ولي به جبران آن
ميكوشم اينبار فارسي را بهتر و بيشتر
ياد بگيرم .من سالهاي خوش و زيبايي
را در تيم ملي تجربه كردم و آمدهام كه
آن را با پرسپوليس تكرار كنم».

جلسه آتشين كيروش
بينتيجهماند
وصال روحاني
                                   
جلس�ه دي�روز كارلوس ك�يروش س�رمربي پرتغالي تي�م ملي فوتب�ال ايران با
علي كفاش�يان هم با اينكه س�ه ساعت طول كشيد و جلسه آتش�يني بود و تبعات
پرحاش�يهاي داش�ت ،عم ً
ال بدون نتيجه ماند و فدراس�يون فوتبال اعالم كرد رئيس
فدراسيون مصوبات جلسه روز سهشنبه هيأت رئيسه فدراسيون را به كيروش ابالغ
كرد و در نهايت مقرر ش�د طبق همان جدول زمانبندي قبلي ،كيروش تا روز جمعه
نظر نهايياش را اعالم كند و مشخص شود كه وي سرمربي تيم ملي ميماند يا خير.

پتروشيمي در دربي خوزستانيها صدرنشين ميشود

آری گراس��ا رئیس فدراس��یون بین المللی والیبال از خبرهای منتش��ره
مبنی براینکه در ایران با حضور زنان در س��الن های والیبال موافقت ش��ده
است ،استقبال کرد و گفت :فدراسیون بین المللی والیبال از این خبرها که
ایران ممنوعیت حضور زنان را در مس��ابقات ورزشی مردان کاهش می دهد،
استقبال می کند و من از مقامات ایران و فدراسیون والیبال این کشور برای
این اقدام مثبت تشکر میکنم .همچنین سپ بالتر که در زمان سفر به تهران
در مالقات با حس��ن روحانی رئیس جمهوری حضور بانوان در ورزش��گاهها
برای تماش��ای بازی های فوتبال را خواستار شده بود ،از خبر موافقت حضور
بانوان در س��الن های والیبال اس��تقبال کرد و با خوشبینی محتاطانه ای در
توئیتر خود نوش��ت :امیدواریم بزودی زنان را در ورزشگاههای فوتبال مردان
هم ببینیم.

حسرت از نوع افشارزاده

از توهين به ترابيان تا شكايت از يك روزنامه

تيم س��ه نفره دي��واره نوردي ايران كه براي گش��ايش مس��ير جديد روي
بلندترين برجهاي قاره آفريقا راهي ماداگاسكار شده بود توانست ديواره تسانورو
را كه يكي از صعب العبورترين ديوارههاي جهان است و تنها معدودي از سنگ
نوردان و ديواره نوردان قادر به طي آن هستند با موفقيت فتح كند.

استقبالبالتروگراساازحضورزناندرسالنهایوالیبال

منصوريان :شايسته برد بوديم

عليرضا منصوريان سرمربي نفت
تهران كه تيماش سهش��نبه ش��ب
صاحب پيروزي عالي  3-0در زمين
الشباب عربستان و صدرنشين گروه
دوم لي��گ فوتبال قهرمانان آس��يا
ش��د ،ديروز گفت نفت از هر جهت
س��زاوار اين موفقيت بوده است .وي
افزود« :همه شاگردانم در اين ديدار
خوب ظاهر ش��دند و حاال ش��انس
قابل توجهي براي صعود از گروهمان
داريم .در نيمه اول بيش��تر ميل به
گل نخ��وردن داش��تيم ،اما در نيمه
دوم ب��ر ضدحمالتم��ان افزوديم و
نتيجهاش را گرفتي��م .در اين ميان
الش��باب نس��بت به مس��ابقه رفت
خستهتر و كمتوانتر نشان داد».
به��رام افش��ارزاده مديرعام��ل
استقالل با اش��اره به سرمايهگذاري
وس��يع و تازه حس��ين هدايتي در
پرسپوليس و عضويت بسيار محتمل
وي در هيأت رئيس��ه سرخها گفت:
«اي كاش م��ا ه��م ي��ك هدايت��ي
داش��تيم!» وي اف��زود« :البت��ه ب��ا
توجه به موضوع خصوصيس��ازي و
واگذاري باشگاه مشخص نيست كه
فصل بعد خود من هم در اس��تقالل
ميمانم يا خير».

سجادي :فقط نظارت ميكنيم

نص��راهلل س��جادي مع��اون وزير
ورزش گف��ت نه��اد متبوعش هيچ
دخالتي در اخت�لاف اخير كارلوس
كيروش با بخش��ي از فدراس��يون
فوتبال نميكن��د و فقط بر موضوع
نظارت می کند.

صادقي :تساوي عادالنه بود

فتح ديواره صعبالعبور ماداگاسكار توسط ايرانيها

روز پاياني پنجمين دوره مسابقات بينالمللي شناي دوبي با برگزاري رقابت
آبهاي آزاد رده سني  17تا  29سال و با حضور  ۲۱تيم به مسافت  5كيلومتر
در س��احل باراستي به پايان رسيد كه سجاد فرش��چي و آرين عليايي پس از
نمايندگان كرواسي و فلسطين به مقامهاي سوم و چهارم دست يافتند.
فرشچي با ثبت زمان يك ساعت و پنج دقيقه و ۳۷ثانيه و شش صدم ثانيه،
۸۰صدم ثانيه زودتر از عليايي ديوار پاياني را لمس كرد تا به نشان برنز دست
يابد .شناگر كروات هم پنج كيلومتر را در يك ساعت و يك دقيقه و ۲۷ثانيه و
 20صدم ثانيه شنا كرد تا نشان طال را از آن خود كند.

بودجه  31ميلياردي آبيها

در جلس��ه جديد هي��أت مديره
استقالل بودجه  31ميلياردي سال
جديد اين باشگاه تصويب و در مورد
چگونگي هزینه آن تبادلنظر شد.

ايران از آنها بيبهره است».
ëëفيلمبازيهايپرسپوليس
را ميبينم
برانك��و در مورد نحوه آش��نا
ش��دنش با روش بازي و ميزان
تواناي��ي ش��اگردان جديدش
در پرس��پوليس ه��م گف��ت:
«فيلمهاي مسابقات اخير اين
تيم را گرفت��هام و با ديدن آنها
از چن��د و چون بازي هر يك از
نفرات تيم مطلع خواهم شد».
 4ëëميليارد صحت ندارد
برانكو ديروز حاضر نشد رقم
دقيق دس��تمزدش را اعالم كند
و گفت مس��ائل مالي مهم نيست
و مس��ألهاي خصوصي بين مربي
و باشگاه اس��ت ،اما محمدحسين
نژادفالح قائم مقام پرسپوليس كه
رضايت برانك��و را در تركيه گرفت
و آنجا ب��ا وي يك ق��رارداد داخلي
امض��ا كرد ،گف��ت مبلغ ق��رارداد او
برابر با مربيان داخلي اس��ت و برخي
نقلقوله��ا درمورد چه��ار ميلياردي
بودن آن صحت ندارد.
ëëبدهي پروفسور پاك شد
آنچه قطعي مينمايد ،اين است كه
باشگاه پرسپوليس به عنوان تبصرهاي از
ق��رارداد منعقده بدهي مالياتي قديمي
و معوق��ه برانكو را ك��ه محصول دوران
مربيگ��ري وي در تيم مل��ي ايران بود،
ب��ه طور تام و تمام پرداخته و مش��كل
قديمي پروفسور از اين طريق حل شده
است.

بدهي يك ميلياردي كي روش به سازمان امور مالياتي

مدال برنز شناگر ايران در مسابقات آبهاي آزاد دوبي

مستطیل سبز

برانكو :براي قهرماني
يكسال مهلت ميخواهم

علي عسگري رئيس سازمان مالياتي با اشاره به بدهي مالياتي كارلوس كي
روش به اين سازمان ميگويد« :مشكل ممنوع الخروج بودن كيروش همچنان
پابرجاس��ت .آقاي كيروش حدود يك ميليارد تومان بدهي مالياتي دارد ،كه
فدراسيون فوتبال طبق قرارداد اين مربي بايد اين بدهي را پرداخت كند».

يازدهمين هفته از ليگ حرفهاي بس��كتبال کش��ور امروز در حالي برگزار
ميشود كه در حس��استرين بازي هفته تيمهاي پتروشيمي بندرامام و نفت
آبادان در دربي خوزس��تانيها به مصاف هم ميروند .پتروشيمي كه هم امتياز
با دانش��گاه آزاد در رده دوم جدول قرار دارد ،به دليل اس��تراحت دانشگاهيها
با برتري يا شكست در اين بازي هم به صدر جدول ميرسد .مهرام ،تيم سوم
جدول كه در ديدار با ثامن براي نخس��تين بار از حضور حدادي در اين فصل
استفاده كرد ،فردا بايد مقابل هفت الماس قزوين كه در قعر جدول ردهبندي
قرار دارد ،به ميدان برود .شهرداري گرگان در اصفهان ميهمان پمينا خواهد بود
و ثامن مشهد هم در خانه از صنايع ماهشهر پذيرايي ميكند.

آقاي كفاشيان در اين برنامه حاضر بود ،هيچ عكسالعملي نشان نداد و از ما دفاع نكرد .با
توجه به همه اين مسائل و بيفايده بودن تذكرات ما براي قطع اين روند ،پايان همكاري
فيمابين را اعالم ميداريم ».در پي اين رويداد ،مهدي تاج رئيس سازمان ليگ به خبرنگار
« ایران» گفت اين سازمان مشكلي با توپهاي ساخت آلاشپورت ندارد و در نتيجه مايل
به ادامه همكاري با اين شركت است .وي افزود« :ما روي محصوالت اين شركت تا پايان
سال  1395حساب باز كردهايم و در نتيجه فسخ قرارداد را نميپذيريم».

قدرت كنترل حاشيههاي پرسپوليس را دارم

گف��ت« :من براي قهرماني حداقل يك
سال مهلت ميخواهم و معموالً نيز به
هر جا رفتهام بسرعت نتيجه گرفتهام،
ول��ي تنها قولي ك��ه ب��راي اين فصل
ميتوان��م بدهم ،اين اس��ت كه تيم به
دس��تهاي پايينتر س��قوط نكند و در
ليگ برتر بماند .قدرمس��لم اينكه جاي
پرس��پوليس مكان فعلياش در جدول
(نهمي) نيست».
ëëباقري و عبدي را انتخاب كردم
برانكو راجع به دستياران ايرانياش
هم گفت« :بجز سه دستيار كرواتم من
به كريم باقري هم اعتقاد دارم ،زيرا وي
تجربه بينالمللي زيادي دارد و حسين
عبدي هم گزينه مناس��بي اس��ت و به
همين سبب نيز هر دوي آنها را برگزيدم.
وي در مورد كنترل حاش��يههاي زياد
پرس��پوليس ني��ز گفت« :م��ن تجربه
اينگون��ه كاره��ا را دارم .به هر حال ما
در م��ورد تيمي با  30ميلي��ون هوادار
و مش��كالت مختص خودش صحبت
ميكنيم ولي تجربه سالها كارم در تيم
ملي ايران البد به شما ميگويد كه اداره
تيمهاي بزرگ را بلدم ،زيرا تيم ملي هم
حاشيههاي كمي نداشت».
ëëاطالعاتم در مورد تيم ملي كامل
نيست
وي در مورد وضعيت فعلي تيم ملي
و جاي��گاه كارلوس ك��يروش فقط به
كليگويي پرداخت و گفت« :اطالعات
من در اين خصوص كافي نيس��ت ولي
اين را ميدانم در تيم من پنج ،ش��ش
لژيونر خوب حضور داشتند و تيم فعلي
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حس��يني مس��ئول رواب��ط عمومي فدراس��يون گفت ك��ه احتمال
دارد پنجش��نبه (امروز) جلس��ه ديگري بين كيروش و كفاشيان براي
شفافس��ازي بيش��تر انجام ش��ود .با اين حال قضاياي ديروز به همين
س��ادگي و آرامش نبود و كيروش كه با خنده وارد جلس��ه ش��ده بود،
توگو
با خش��م و سگرمههاي درهم از جلس��ه خارج شد و حاضر به گف 
با خبرنگاران نش��د ،ولي با ديدن عباس ترابيان رئيس كميته بازاريابي
فدراسيون كه روابط مساعدي با وي در دو سه سال اخير نداشته ،از كوره
دررفت و در راهروي فدراس��يون سه بار متوالي با تکرار کلمهای به وی
توهین كرد.کیروش در حضور شاهدان تأکید داشت ترابیان بارها پیش
از اینو پشت سر او از این لفظ استفاده کرده است!
اضاف��ه بر اين كيروش كه از درج مطلبي علي��ه خودش در يكي از
روزنامههاي ورزش��ي عصباني بود ،گفت از اين روزنامه ش��كايت خواهد
كرد ،زيرا با حيثيت وي بازي كرده است .نشريه مورد بحث در گزارشي

متذكر شده است كه مدير برنامههاي كيروش ،پژمان منتظري و عليرضا
حقيقي يك نفر هستند و در نتيجه اين باور را در اذهان به وجود آورده
ك��ه داللبازي ك��ه از اتهامات كيروش در ماههاي اخي��ر بوده ،واقعاً در
اردوهاي تيم ملي برقرار است.
ëëترابيان :اهل اين حرفها نيستم
ترابي��ان كه آنگونه مورد خطاب ك��يروش قرار گرفت ،بعد از رفتن
اين مرد  62ساله پرتغالي از فدراسيون جلسهاي كوتاه با كفاشيان داشت
و سپس به خبرنگاران گفت« :برخالف آنچه كيروش مدعي است ،من
هرگز به اوتوهین نکردهام که او حاال اينگونه و با كلمهاي مشابه جوابم
را داده باشد .اينگونه حرف زدنها اص ً
ال در ادبيات من جايي ندارد و اگر
ديديد كه س��ريعاً به ديدار كفاشيان رفتم ،به قصد صحبت درباره فسخ
قرارداد همكاري ش��ركت آلاشپورت با فدراس��يون فوتبال ايران بود نه
حرفهاي كيروش .به هرحال هرچه كه كيروش گفت ،فقط شخصيت

خودش را نش��ان داده و ما وقت تفكر درباره اينگونه مس��ائل را نداريم.
متأسفانه عدهاي به كيروش اطالعات غلط ميدهند و وي نيز باور كرده
و براس��اس آن واكنش نش��ان ميدهد .اين را نيز بايد متذكر شوم كه از
كفاشيان هيچ دستوري براي تعيين جانشين كيروش و شروع اقدامات
الزم در اين زمينه دريافت نكردهام ».با اينكه محصول جلس��ه ديروز از
س��وي اكثر آگاهان مثبت تلقي نشد و برخورد خشمگينانه كيروش با
اطرافيانش گلههاي تازهاي را در مورد عملكرد وي به وجود آورد ،به نظر
ميرسد كه احتمال وقوع هر اتفاقي در  48ساعت پيشرو وجود دارد و
هنوز نميتوان با اطمينان حرف از استمرار يا قطع همكاري فدراسيون با
وي زد .الزم به ذکر است ،علي کفاشيان با اعالم اينکه دليل عصبانيت
کيروش پس از نشست ديروز نارضايتي او از مذاکرات بوده است ،گفت:
به نتيج ه خاصي نرسيديم و همچنان مذاکرات ادامه خواهد داشت .طي
 2روز آتي اين مسأله را پيگيري خواهيم کرد.

دبيري ،عضو هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال در گفتوگوبا «ایران»:

فردا؛ آغاز هفته بيست و پنجم ليگ برتر با دو مسابقه

حاال ماندن و رفتن کیروش  50-50است

استقالل – ذوب آهن؛ ديداري براي آسيايي شدن

محمد محمدی سدهی

عضو هيأت رئيس��ه فدراسيون فوتبال در خصوص وضعيت
ادامه همکاري کي روش با توجه به اتفاقاتي که پس از جلس��ه
ديروز با کفاش��يان رخ داد ،ميگويد« :نظر اعضاي هيأت رئيسه
ماندن کي روش و حمايت جدي از وي بود و تمامي اعضا بر اين
موضوع تأکيد داش��تند ».با توجه به انتقاداتي که دکتر علیرضا
اس��دی درباره صحبتهای کارلوس کی روش قبل از س��فر به
اتریش درباره مالیات و انتقاد از دبیر کل فدراس��یون کرده بود ،احتمال ميرود که برخيها از جمله اس��دي
عالقهاي به ادامه همکاري کي روش با فدراسيون ندارند .شهرام دبيري در اين خصوص به خبرنگار «ايران»
ميافزايد« :البته کي روش از برخيها ذهنيت منفي دارد و معتقد اس��ت که برخيها دوس��ت ندارند او با
فدراسيون ادامه دهد و اين موضوع موجب شده به ادامه همکاري با فدراسيون مردد باشد ».او ادامه ميدهد:
«اما واقعيت امر اين است که بعضيها با او مخالف هستند و نميخواهند که او با فدراسيون ادامه دهد .موضع او
براي ماندن يا رفتن از فوتبال ايران مشخص نيست اما عصبانيت کي روش نشان ميدهد که او اهداف ديگري
هم دارد و شايد ميخواهد دست پر از کشور خارج شود ».دبيري بيان ميکند« :بنده چند روز پيش با او
صحبت کردم و او اعالم کرد که همکاري خود را ادامه خواهد داد اما با توجه به اتفاقي که بعد از جلسه ديروز
رخ داد احتمال ميدهم که رفتن يا ماندن وي  50-50باشد ».اين صحبتهاي يکي از اعضاي هيأت رئيسه
فدراسيون فوتبال که بوي نقد سنگين از رفتار ديروز کيروش ميداد و نشان دهنده اين بود که کي روش از
نظر فني مورد تأييد اعضاي هيأت رئيسه است اما از لحاظ اخالقي خير ،در اين خصوص ميافزايد« :خيليها
از نظر فني او را قبول دارند اما از نظر اخالقي او حاشيه دارد و ظرفيت انتقاد پذيري اش پايين است».

هفته بيست و پنجم ليگ برتر فوتبال كشور از فردا با دو بازي
ش��روع ميشود و در يكي از آنها استقالل از ذوبآهن در تهران
پذيراي��ي ميكند .فقط  3امتياز فاصله ذوبيها را كه در جدول
ردهبندي شش��ماند از اس��تقالل كه حائز رتبه سوم است ،سوا
ميكند و همين مسأله بر اهميت اين ديدار ميافزايد .فراموش
نكنيم كه تيم سوم ليگ برتر نيز مجوز شركت در ليگ قهرمانان
آسيا را – ولو به طور مشروط – كسب مي كند و با اينكه براي
ذوبيها كسب اين مجوز از طريق فتح جام حذفي هم متصور است اما رويارويي با تيم نفت تهران در فينال
آن رقابتها در روز اول خرداد ديداري به غايت سخت با احتساب قدرت اين روزهاي نفت است و آسيايي
ش��دن از طريق ليگ برتر و  6ديدار باقي مانده ذوب در اين عرصه ،راه بالنس��به هموارتري به نظر ميرسد.
مس��ابقه رفت دو تيم اصفهاني و تهراني را ذوبآهن  2-1برد و اس��تقالل با قبول شكست در هر دو ديدار
آخرش اميدهاي ذوب را براي كسب برد دومش مقابل آبيها بيشتر كرده اما آن شكستها ميتواند محرك
و عامل انگيزهبخش استقالل براي جبران مافات هم باشد .در روزي كه استقالل با احتساب پايان محروميت
طوالني و كش و قوس دار جاسم كرار سرانجام حق استفاده از اين هافبك خالق اما جنجالي عراقي خود
را دارد ،محمدرضا خرس��ندنيا به دليل محروميت و خس��رو حيدري به سبب مصدوميت در تركيب آبيها
غايب خواهند بود .ديگر مسابقه فرداي ليگ نيز نبرد قعرنشينان ليگ است زيرا دو تيم ته جدولي و در خطر
سقوط ليگ را كه نفت مسجدسليمان و راهآهن هستند ،در زمين اين تيم خوزستاني رودررو قرار ميدهد.
٭ برنامه بازيهاي فردا :نفت مسجدسليمان با راهآهن ( )17/30و استقالل با ذوبآهن ( )19/00توضيح
آنكه  6مسابقه بعدي هفته بيست و پنجم ،شنبه و يكشنبه هفته آينده برگزار ميشوند.

ابراهي��م صادقي كاپيتان س��ايپا
گفت تساوي بدون گل روز سهشنبه
اين تيم با پديده خراس��ان در ليگ
برتر فوتبال نتيج��هاي عادالنه بوده
و فرصته��اي گلزني چنداني خلق
نشده است.

حمايت خوروش از فركي

رس��ول خ��وروش ،سرپرس��ت
سپاهان گفت با وجود نتايج نامساعد
اخي��ر اين تيم در ليگ برتر فوتبال،
حمايت از حس��ين فركي سرمربي
اين تي��م همچنان در دس��تور كار
مديران س��پاهان قرار دارد و اخبار
مربوط به جذب دراگان اس��كوچيچ
سرمربي فوالد به جمع طالييهاي
اصفهان صحت ندارد.

مكوندي و بازي مرگ و زندگي

به��روز مكوندي ،س��رمربي تيم
فوتبال نفت مسجدس��ليمان ديدار
عص��ر ف��رداي تيمش ب��ا راهآهن را
كه مثل نفتيها از قعرنشينان ليگ
برتر كشور است ،مهمترين بازي اين
فصل نفت توصيف كرد و گفت اين
مس��ابقه براي او و شاگردانش حكم
مرگ و زندگي را دارد.

کری سيدصالحي برای سرخها

سيدمهدي سيدصالحي مهاجم
نامآشناي استقالل خوزستان گفت
ش��رايط پرس��پوليس و اينك��ه در
ج��دول ردهبندي لي��گ برتر چندم
است و «حاشيه»هايش زياد بوده يا
كم ،تفاوتي به حال او و يارانش ندارد
و آنها محكوم به شكست دادن تيم
جديد برانكو ايوانكوويچ در مس��ابقه
روز يكش��نبه آينده دو تيم هستند،
زيرا آبيهاي اهواز در خطر س��قوط
به دس��تهاي پايينتر ق��رار دارند و
نيازمند كسب امتياز هستند.

زرينچه :شانسمان كمتر شده

در آس��تانه دي��دار مه��م فرداي
اس��تقالل با ذوبآهن در ليگ برتر
فوتبال كشور جواد زرينچه دستيار
ي آبيها)
امي��ر قلعهنويي (س��رمرب 
اعتراف كرد كه بخت قهرماني آنان
كمتر از گذشته شده است.

چهارميناتاقفكرسازمانليگ

چهارمي��ن ات��اق فكر و جلس��ه
«ط��رح و برنام��ه» س��ازمان ليگ
فوتب��ال اي��ران به قص��د بازنگري و
ارزيابي فعاليتهاي اين سازمان ،روز
گذش��ته در دفتر مهدي تاج رئيس
سازمان و با حضور اعضا و همچنين
ش��اهرخ ش��هنازي ،دبيركل كميته
ملي المپي��ك برپا ش��د و در مورد
مسائل مختلف ليگ رايزني صورت
گرفت.

