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احتمال گرفته شدن
ميزباني جامهاي جهاني
از روسيه و قطر

پديده بوكس ايران تيرماه راهي بلغارستان ميشود

س��جاد محمدپور نماينده وزن  52كيلوگرم تيم مل��ي بوكس ايران كه براي
حضور در مس��ابقات ليگ نيم ه حرفهاي جهان از سوي فدراسيون جهاني به اين
رقابتها دعوت شده بود ،توانست در نخستين مرحله اين رقابتها نماينده الجزاير
(نايب قهرمان جهان) را شكست دهد .محمدپور براي حضور در دومين مرحله اين
مسابقات بايد تيرماه راهي بلغارستان شود و با نماينده ميزبان مبارزه كند .پديده
بوكس ايران اگر در دو رويداد باقي مانده بتواند حريفان خود را شكست دهد عالوه
بر كسب سهميه المپيك ميتواند كمربند قهرماني جهان را نيز كسب كند.

دومينيكو اسكاال ،رئيس كميته رسيدگي به شكايات فيفا گفت اگر مداركي مستدل
درخصوص رشوهدهي روسيه و قطر براي كسب ميزباني جامهاي جهاني فوتبال 2018
و  2022به دست آيد ،ميزباني از آنها گرفته و مجدداً به رأي گذاشته خواهد شد .اسكاال
تأكيد كرد كه تا اين لحظه مدركي از اين دست موجود نيست اما چون فسادهاي مالي
اخير فيفا رو شده و رئيس اين نهاد (سپ بالتر) مجبور به استعفا شده ،جا دارد اين مسأله
وسيعتر از گذشته مورد بررسي قرار گيرد .در حالي كه  14نفر از سران قبلي و فعلي فيفا

به جرم رشوهخواري و پولشويي بازداشت شدهاند يا تحت تعقيباند ،يكي از جرمهاي
مشترك برخي از آنها ،دريافت رشوه براي اهداي ميزبانيهاي فوق به روسيه و قطر بوده
است .ديروز همچنين گفته شد مدارك تازهاي به دست آمده است كه نشان ميدهد اوالً
 10ميليون دالر از طرف فيفا به حساب تحت كنترل جك وارنر ،نايب رئيس سابق فيفا
ريخته شده و ثانياً اين مبلغ نوعي توافق بين فيفا و دولت آفريقاي جنوبي براي اهداي
ميزباني جام جهاني  2010به اين كشور آفريقايي بوده است.

مستطیل سبز
برد روستوف با گلزني سردار

شكست فرانسه در يك بازي  7گله

در ادامه ديدارهاي پليآف ليگ
فوتبال روسيه تيم روستوف با نتيجه
 4-1توس��نو را شكست داد .سردار
آزم��ون در دقيق��ه  88گل چهارم
روستوف را زد.

يكش��نبه شب ديدارهاي دوستانهاي بين برخي تيمهاي ملي فوتبال جهان
برگزار شد كه شماري از آنها در راه شركت هر چه بهتر تيمهاي اروپايي در ادامه
مسابقات مقدماتي جام ملتهاي اروپا  2016بود .در يكي از جالبترين بازيها،
بلژيك در خاكش فرانسه ،ميزبان يورو  2016را  4-3شكست داد و در مسابقهاي
ديگر ،صربستان با نتيجه  4-1جمهوري آذربايجان را مغلوب كرد .در اين مسابقه
برانيس�لاو ايوانوويچ ،مدافع صربستاني باشگاه چلسي انگليس با زدن دو گل از
چهار گل كش��ورش ،س��تاره ميدان بود .روسيه ،ميزبان جام جهاني  2018كه
اوضاع مساعدي در مقدماتي «يورو» ندارد ،بالروس را  4-2از پيش رو برداشت و
در يك جدال كام ً
ال آفريقايي ،موريتاني با نتیجه  1-0بر سنگال چيره شد.

وديعه هدايتي در مزايده سرخابيها در آستانه توقيف

دادگاه حقوقي تهران با شكايت يكي از طلبكاران حسين هدايتي ،توقيف
سپرده اوليه شركت اس��تيل آذين ايرانيان را در مزايده چهارم سرخابيهاي
پايتخت خواستار شده اس��ت .اين وديعه  8/7ميليارد توماني است كه طبعاً
هدايتي به عنوان مالك استيل آذين آن را پرداخته است.

ظريف و فائزي برگشتند ،مرندي و شفيعي به كازان رفتند

تيم مل��ي واليبال اي��ران كه براي
برگزاري پنجمين و شش��مين مسابقه
خود در ليگ جهاني  2015راهي كازان
شد ،س��اعت  19 :40روزهاي شنبه و
يكشنبه  23و  24خرداد ماه به مصاف
تيم ملي روسيه ،قهرمان المپيك خواهد
رفت .براساس اعالم كادر فني تيم ملي،
با توجه به مصدوميت فرهاد ظريف و سامان فائزي ،مهدي مرندي و علي شفيعي در
ديدار مقابل روسيه در شهر كازان در فهرست تيم ايران قرار خواهند گرفت و به اين
ترتيب ظريف و فائزي ديروز راهي تهران شدند و مرندي و شفيعي تهران را به مقصد
كازان ترك كردند .الزم به ذكر است سامان فائزي در ديدار مقابل لهستان از ناحيه
پا مصدوم شد و فرهاد ظريف هم مدت هاست از ناحيه مچ دست دچار مصدوميت
است و براي درمان كامل ،هر دو بازيكنان احتياج به استراحت دارند.

تعيين بازرس مالي براي فدراسيون فوتبال

حجتاالسالم حميد رس��ايي ،نايب رئيس كميسيون اصل  90مجلس و
مسئول پرونده فساد در فوتبال گفت :مطابق قانون تجارت ،دادگستري تهران
ملزم به تعيين بازرس مالي براي فدراس��يون فوتبال است .به گزارش فارس،
وي افزود« :در طول رس��يدگي به پرونده فس��اد در فوتبال ،چند بار از آقاي
كفاشيان اسناد مالي را درخواست كرديم كه وي از ارائه آن طفره رفت اما در
نهايت ما به اسناد مالي فدراسيون دسترسي پيدا كرديم».

رئيس بارسا :انريكه جايي نميرود

جوس��يپ ماري��ا بارتومئ��و ،رئيس بارس��لونا گف��ت ش��ايعات مربوط به
كنارهگيري قريبالوقوع لوئيس انريكه از پس��ت سرمربيگري اين تيم بسيار
موفق اس��پانيايي كه در فصل اخير فوتبال اروپا س��ه جام بزرگ برد ،صحت
ندارند .مطبوعات اروپا نوشتهاند انريكه به نشانه اعتراض به عكسالعمل منفي
مديران و هواداران بارسا نسبت به وي در اواسط فصل گذشته و هنگامي كه
آبي و اناريها وضعيت متزلزلي داشتند ،قصد جدايي از بارسا را دارد.

«دي بروين» بازيكن سال بوندسليگا شد

س��ه هفته بعد از اتمام مسابقات فصل  2014-2015ليگ فوتبال آلمان،
كوين ديبروين مهاجم بلژيكي تيم وولفسبورگ نايب قهرمان اين پيكارها به
عنوان بهترين بازيكن فصل انتخاب شد .وي  10گل براي سفيد و سبزهاي
وولفس��بورگ زد و  20پاس گل هم داد .لوئس��ين فاوره ،س��رمربي مونشن
گالدباخ نيز مربي فصل ش��ناخته شد .انتخاب نشدن مردان بايرن مونيخ كه
قهرمانان مطلق بوندسليگا شدند ،از نكات جالب اين انتخابات بود.

گزارش
نسخهاي كه براي باشگاه استقالل در حال تقويت شدن است

اجاره  3ساله به «شاهرخ سبكدست»

رأي اعتماد مجمع فدراسيون به اسالميان و عربعامري

وصال روحاني

گره كور پخش تلويزيوني باز نشد

دي��روز مجمع جدي��د فدراس��يون فوتبال در
تهران برگزار ش��د و تنها اثر تشكيالتي و سازماني
آن قطعي ش��دن پس��ت نايبرئيسي اول محمود
اس�لاميان و تصويب شدن پست الهه عربعامري
به عنوان نايب رئيس بانوان فدراسيون بود.
ه��ر دوي آنان از اس��فند س��ال پي��ش به اين
سمتها نائل شده بودند اما به آراي مثبت اعضاي
مجم��ع براي قطعي ش��دن پس��تهاي خود نياز
داش��تند .بجز اين موارد ،جلسه ديروز محلي براي
بيان حرفها و گاليههاي متعدد سران فدراسيون
و مدافعان و مخالفان آنها بود ،حرفهايي كه البته
ضمانت اجرايي ندارند ام��ا از البهالي آن ميتوان
ب��ه نيازهاي اين ورزش پ��ي برد .اگر هم بخواهيم
يك نتيجه بديهي و روش��ن اما غيررسمي ديگر
از جلس��ه ديروز داشته باش��يم ،اين است كه گره
كور حق پخش تلويزيوني مسابقات يك بار ديگر
گشوده نشد و بحثها در اين زمينه مثل معمول
بدون نتيجه ماند.
ëëكفاشيان :فقط  40سفر خارجي داشتهام!
علي كفاشيان رئيس فدراس��يون فوتبال كه
در روزه��اي اخير متهم به رفتن به  188س��فر
خارجي طي دوران زمامدارياش ش��ده اس��ت،
گف��ت که اين ع��دد مبالغهآميز اس��ت و او فقط
 40س��فر خارجي داش��ته اس��ت! كفاش��يان با
اش��اره به س��فرهاي متعدد وزي��ر خارجه گفت:
وقتي مقامهاي سياسي كش��ورمان به سفرهاي
متعدد ميروند ،آيا هدفي بجز انجام وظايف خود
دارند؟ كفاشيان همچنين مدعي شد كه فسادي
آنچناني در فوتبال كش��ور وج��ود ندارد و گفت:
«آنهايي كه ميگويند فس��اد در فوتبال ريش��ه

گودرزي :مديريت فعلي «سيما» تعهدات قبلي را قبول ندارد

محمود گودرزي ،وزير ورزش كه در مجمع روز گذشته فدراسيون فوتبال حاضر بود ،گفت فوتبال
بيش از حد فراگير شده و در نتيجه رسيدگي به امور مختلف آن اهميتي فزاينده يافته است.
وي افزود« :در عين حال يك وظيفه عمده ديگر ما تنشزدايي است و بايد جلوي آنهايي را كه
ميخواهند از طريق فوتبال اوضاع را مخدوش كنند ،بگيريم .وقتي در امور و روند كار برخي باشگاهها
دقيق ميش��وم ،ميبينم كه خوشبختانه خوب و حس��اب شده كار ميكنند و اين چيزي است كه
فوتبال ما به آن نياز دارد ».وي در مورد حق پخش تلويزيوني مس��ابقات ليگ نيز گفت« :مش��كل
اينجاست كه مديريت فعلي سيما خودش را متعهد به اجراي مصوبههاي زمان رياست قبلي نميداند
و از طرف ديگر شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام هم حق پخش را قانوني نميدانند.
در هر حال اميدوارم تصميم نهايي در اين خصوص چيزي باشد كه به نفع ورزش تمام شود».
دوان��ده ،م��درك بياورند ».كفاش��يان در نهايت
افزود 9 :ماه تا انتخابات جديد فدراس��يون مانده
اس��ت و اگر صالح بدانند من يكبار ديگر براي
پست رياست كانديدا خواهم شد».
ëëتأکید دولت بر حمایت از سرخابیها
نصراهلل سجادي معاون وزير ورزش و مسئول
تازه امور سرخابيها در وزارت ورزش ديروز گفت:
دول��ت تأكيد كرده از س��رخابيها حمايت كامل
كني��م و ما نيز در همين راس��تا بزودي تغييرات
و ترميمهاي الزم را در دو باشگاه اعمال خواهيم
ك��رد .وي با تأكيد ب��ر اينكه برانك��و ايوانكوويچ
سرمربي ناراضي پرسپوليس نيز بزودي به جمع
س��رخها رجعت ميكند ،اظهار دش��ت :واگذاري
س��رخابيها خلل��ي در بحث اسپانس��ري آنها به
وجود نميآورد و هر فردي كه اين دو باش��گاه را
بخرد ،بعداً ميتواند با اسپانسرها تسويه حساب و
آنها را مرخص كند.

ëëتاج :ما و «سيما» شريك شويم
مه��دي ت��اج نايب رئي��س دوم فدراس��يون و
رئيس س��ازمان ليگ همزمان با داغ شدن مجدد
بحث پخش تلويزيوني مسابقات ليگ و خودداري
س��ازمان «س��يما» از پرداخت حق پخش گفت:
بدترين راهحل اين اس��ت كه يكبار ديگر از ورود
دوربينها به استاديومها جلوگيري شود .وي افزود:
يك پيش��نهاد بهتر اين اس��ت كه سازمان ليگ و
سيما در پخش مس��ابقات و امتيازات آن شريك
ش��وند و به اتفاق در اين ام��ر اقدام كنند .دقايقي
پيش��تر  21عضو مجم��ع طي نامهاي پيش��نهاد
داده بودند تجربه اوايل س��ال پيش تكرار ش��ود و
فدراسيون يكبار ديگر مانع حضور دوربين ها در
ورزشگاهها شود تا سيما سرانجام مجبور به دادن
حق پخش شود.
ëëهمدل شدن وزارت ورزش و فدراسيون
الهه عربعامري كه پست نايبرئيسي بانوانش

تصويب شد ،گفت بهترين واقعه از ديد او در جلسه
ديروز همدل ش��دن مجدد فدراس��يون و وزارت
ورزش بود.
ëëعابديني :برويد به سراغ شئون ديگر جامعه
امير عابديني چهره هميشه معترض فوتبال كه
شايعات مديرعاملي مجددش در جمع سرخهاي
تهراني در ش��هر دهان به دهان ميچرخد ،گفت
از اين پس��ت استقبال ميكند .وي درمورد مسأله
مبارزه با فساد در فوتبال و اجرا نشدن اين مهم و
اكتفا به حرف و ش��عار گفت« :بهتر است به ساير
موارد فساد نيز رسيدگي شود و اينقدر نام فوتبال
را جلوتر از ساير موارد نياورند».
ëëدرودگر :كفاشيان مثل معمول مهندسي كرد
صادق درودگر هم جزو معترضان بود .مديرعامل
سابق ملوان گفت كفاشيان مثل معمول جلسه را
مهندسي كرد و به گونهاي اين كار را كرد كه هيچ
اتفاق مهمي نيفتد.
ëëآزاد شدن  5/5ميليون دالر پول بلوکه شده
و س��رانجام اينکه حسابرس فدراسيون فوتبال
در مجمع روز گذشته اين فدراسيون که در محل
آکادمي ملي المپيک و پارالمپيک برگزار شد ،گفت
مبلغ  5/5ميليون دالر پول فدراسيون فوتبال که
نزد فيفا بود ،به حس��اب سفارت ايران در سوئيس
واريز ش��ده تا به حساب فدراس��يون ريخته شود.
فدراس��يون ايران حدود هشت ميليون دالر بابت
صع��ود تيم ملي به ج��ام جهان��ي  2014و روند
آمادهسازي اين تيم از فيفا طلبکار بود که به سبب
تحريمهاي غرب الجرم در نزد نهاد حاکم بر فوتبال
جهان مانده بود .به گفته حسابرس فدراسيون 2/5
ميلي��ون دالر از اي��ن پول ب��راي پرداخت حقوق
مربيان دريافت شدهاست.

تالش  120دقیقهای شاگردان کیروش زیر ذرهبین خبرنگار «ایران»

محمد محمدی سدهی

تمرين��ات تيم مل��ي فوتبال کش��ورمان براي
حض��ور در مس��ابقات مقدماتي ج��ام جهاني و
جام ملتهاي آس��يا ،ساعت 18عصر يکشنبه در
ورزشگاه شهيد دستگردي پيگيري شد که محور
اصل��ي تمرينات کي روش آم��وزش يارگيري به
ملي پوشان بود.
اتوب��وس حامل بازيکنان تي��م ملي  10دقيقه
پيش از آغاز تمرين وارد محوطه ورزش��گاه شد و
کيروش نخستين فردي بود که از اتوبوس خارج
ش��د و با برخي هواداران عک��س يادگاري گرفت.
پس از کيروش نوبت به س��يدجالل حس��يني،
سوش��ا مکاني ،مهدي طارمي و رض��ا قوچاننژاد
رسيد تا پاسخ هواداران خود را براي گرفتن عکس
يادگاري و امضا بدهند .احسان حاجصفي و اميد
ابراهيمي جزو اولين بازيکناني بودند که وارد زمين
ش��دند و کار با توپ را آغ��از کردند .پس از اضافه
شدن ساير مليپوشان مارکار آقاجانيان کاورهاي
قرمز و سفيد را بين بازيکنان تقسيم کرد.
مش��کل ممنوعالخروجي سيد جالل حسيني
و س��روش رفيعي موجب ش��د اي��ن دو بازيکن
در دقاي��ق ابتدايي تمرين براي رفع اين مش��کل
صحب��ت هاي��ي با ک��يروش انج��ام دهند .پس
توگ��وي چند دقيق��هاي ،تمرينات
از اتم��ام گف 
تيم ملي با اضافه ش��دن ک��يروش رنگ و بويي
جدي تر به خ��ود گرفت و  4دروازهبان تيم ملي
زیرنظ��ر مهدي حيدري مربی دروازهبانهای تیم
ملی جوانان تمرينات اختصاصي را دنبال کردند
و س��اير بازيکنان ني��ز در محوطه جريمه يکي از
دروازهبانها مشغول به بازي دسترشته شدند.
پس از آن تمرينات اصلي کيروش آغاز ش��د
و دو تيم قرمز و س��فيد هرکدام ب��ا  11بازيکن،
فوتبال بازي کردند و س��روش رفيعي که با کاور
آبي رنگ متمايز از ساير بازيکنان بود نقش مهره
کلي��دي و بازيس��از را اجرا کرد ک��ه وظيفهاش
توپرساني به بازيکنان تيم حمله کننده بود .اين
قس��مت از تمرينات تيم ملي با جديت بيشتري
زير نظر کيروش برگزار ش��د ک��ه وظيفه اصلي
بازيکنان آموزش يارگيري و پرس بود.
در مرحله بع��دي بازيکنان روي ضربات کرنر
کار کردن��د که از يک س��و آندراني��ک تيموريان
و از س��وي ديگر احس��ان حاج صفي مسئوليت
ارس��ال توپها را بر عهده داش��تند .پس از اتمام
تمرينات کرنر نوبت به س��انتر از جناحين رسيد
ک��ه کيروش اين کار را بالفاصله با فوتبال درون
تيمي تغيير ميداد.

آشتي بزرگان تيمهاي ملي اميد و بزرگسال

عکس :نعیم احمدی  /ایران

ماج��را از واگ��ذاري دو باش��گاه
اس��تقالل و پرس��پوليس و برگزاري
مزاي��ده براي فروش اين دو باش��گاه
شروع شد ،در همان نخستين مزايده
که عنوان شد براي باشگاه پرسپوليس
دو خريدار وج��ود دارد اما خريداري
براي اس��تقالل نيس��ت ،صحبت از
جلسه مسئوالن وزارت ورزش با «سبک دست» براي اجاره اين باشگاه مطرح
شد اما اين مسأله با تکذيب مسئوالن وزارت ورزش روبهرو شد تا اينکه اهليت
خريداران در مزايده چهارم هم تأييد نش��د و اين دو باش��گاه دوباره به وزارت
ورزش واگذار ش��دند .حاال به نظر ميرس��د وزارت ورزش هم به دليل سنگين
بودن هزينههاي جانبي دو باشگاه استقالل و پرسپوليس چندان بيميل نباشد
هد به اين ترتيب
مورد نظر اين وزارتخانه اجاره د 
افراد 
كه اين دو مجموعه را به 
گيرند اما با کنترل نامحسوس وزارت ورزش

که آنها هدايت باشگاه را در دست
و جوانان .افش��ارزاده ،مديرعامل باشگاه استقالل كه به تازگي پست مديركلي
حوزه وزارتي وزارت ورزش و جوانان هم گرفته است ،گفت :طرحي براي اجاره
اين باش��گاه به مدت  3سال به ش��اهرخ سبكدست ،عضو هيأت مديره فعلي
به مبلغ  90ميليارد تومان ارائه ش��ده است .سبكدست قرار است  10ميليارد
تومان اين قرارداد را به صورت چك به بخش حقوقي وزارت ورزش بدهد.
نکته قابل توجه اينجاس��ت که اجاره کنندگان تنها هزينههاي تيم را تقبل
نخواهند

کرد اما درباره تصميمات کالن مديريتي قدرت قابل توجهي
خواهند 

داش��ت چون ترکيب هيأت مديره باشگاه توسط مسئوالن وزارت ورزش چيده
خواهد ش��د .البته گفتني اس��ت برابر معادالت احتمالي سبكدست دو نفر از

تواند به وزارت ورزش و جوانان معرفي تا در ترکيب
اعض��اي هيأت مديره را مي 
گيرند اما س��اير اعضا از سوي دستگاه

يد مديريتي اين دو باش��گاه قرار
تيم جد 
خواهند شد .براساس آخرين گمانه زني ها ،شاهرخ سبکدست

ورزش انتخاب
که ميتوان او را مالک باشگاه استقالل حداقل براي سه فصل آينده دانست ،يکي
از اعض��اي هيأت مديره خواهد بود و پندار توفيقي که رابطه نزديکي با او دارد،
يکي ديگر از پنج مديري اس��ت که روي کرسي تصميمگيري باشگاه استقالل
خواهد نشست .حضور يک يا دو پيشکسوت باشگاه استقالل احتماالً علي جباري
و حسن روشن در جمع مديران باشگاه هم موردي است که روي آن اتفاق نظر
وجود دارد .ترکيب هيأت مديره باشگاه استقالل با انتخاب يک گزينه ديگر که
مديرعامل اين باش��گاه هم خواهد بود ،کامل خواهد شد ،گزينهاي که هم بايد
مورد تأييد و وثوق وزارت ورزش باشد و هم حامي مالي اين باشگاه.

عذرخواهی فغانی از همگان

عکس :ایسنا

اتفاق عجیب در بازی برزیل  -مکزیک

يكشنبه شب در ديداري دوستانه ،تيم ملي فوتبال برزيل ،مكزيك را 2-0
شكست داد .اين نهمين برد پياپي سلهسائو تحت رهبري كارلوس دونگا بود
كه بعد از بركناري لوئيس فيليپه اسكوالري از مربيگري اين تيم ،هدايت زرد
و آبيها را در دس��ت گرفته است .فيليپه كوتينيو ،مهاجم ليورپولي برزيل و
ديهگو تاردلي ،گلزنان سلهسائو در اين مسابقه بودند .نكته عجيب و كم سابقه
در اين مس��ابقه ،اين بود كه در بين دو نيمه زمين تعويض نش��د و دو تيم از
آغاز تا پايان در يك سوي زمين مستقر بودند!
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عليرض��ا فغان��ي داور مس��ابقه
خبرس��از تيمهاي تراكتورس��ازي و
نفت ته��ران در ليگ برت��ر فوتبال
كش��ور بعد از مدته��ا ناپيدا بودن
در اجتماع��ات ،دي��روز در مح��ل
مجمع فدراسيون فوتبال رؤيت شد.
وی گف��ت از تراکتوریها و هر تیم
دیگری ک��ه از داوریهای او متضرر
شده عذرخواهی میکند.

صدور ديرهنگام مجوز ماهيني

دي��روز مج��وز اع��زام حس��ين
ماهيني به تركمنس��تان در معيت
س��اير مليپوش��ان فوتب��ال صادر
ش��د اما او پيش��تر از فهرس��ت تيم
اعزام��ي خط خورده بود .ماهيني به
جمع بازيكن��ان داراي معافيتهاي
جعل��ي تعل��ق دارد كه س��ال پيش
مشكالتشان رسانهاي شد.

اسالميان :دو شغله نيستم

محم��ود اس�لاميان ك��ه ديروز
پست نايب رئيسي اولش در مجمع
فدراسيون فوتبال قطعي شد ،گفت
وظيفه س��ازماني ن��دارد و فقط در
جلسات شركت ميكند و در نتيجه
دوشغله نيست.

صادقيان و شماره  8كريمي!

پيام صادقيان ،بازيكن پرحاش��يه
پرس��پوليس كه مدتي است توسط
برانكو ايوانكوويچ كنار گذاشته شده،
ديروز گفت نه تنها مايل به جدايي از
جمع سرخها نيست بلكه دوست دارد
بماند و پيراهن شماره  8علي كريمي
را ه��م به تن كن��د! وي اعتراف كرد
پيشنهادي جدي از تيمهاي خارجي
شامل باشگاههاي عربي منطقه ندارد.

كنارهگيري كاظمي از راهآهن

فره��اد كاظم��ي ك��ه راهآهن را
در ليگ برتر فوتبال كش��ور ماندني
كرد ،ديروز از ادامه هدايت اين تيم
تهراني استعفا داد .شرايط نامساعد
مال��ي لكوموتيوران��ان و گذاش��تن
مزاي��ده براي آنه��ا در كنارهگيري
كاظمي دخيل بوده است.

خليليان :با داللها كاري نداريم
ح��اج صف��ي ،ش��جاعي ،پورعل��ي گنجي و
تيموريان براي تمرين ضربات ايستگاهي به سوي
ديگ��ري از زمين رفتند و ضربات خود را با وجود
آدمکهاي مخص��وص پيگيري کردن��د که اين
آخرين مرحله از تمرين��ات تيم بود و پس از آن
تمرين  120دقیقهای تيم ملی به پايان رس��يد و
کيروش بازيکنان را جمع کرد.
در انتهاي تمرين حبيب کاشاني ،مهدي تاج و
منصور ابراهيمزاده که يکي از منتقدان کي روش
بود در تمرين تيم ملي حضور يافتند و ابراهيمزاده
دس��ته گل��ي را تهيه و با خود ب��ه تمرين آورد و
تقديم کيروش کرد .حبيب کاشاني که در چند
ماه اخير به دليل اختالفات تيم اميد و بزرگساالن
درگيريهاي لفظي با کيروش داش��ت در اواخر
تمرين به اين جمع اضافه ش��د و حضورش را به
معني آشتي با کيروش دانست.
پ��س از پايان تمري��ن ،پژم��ان منتظري در
توگ��و ب��ا خبرن��گار «اي��ران» در خص��وص
گف 
وضعيتش ب��راي ادام��ه کار در ليگ س��تارگان
قطر براي فصل بع��د ميافزايد« :ماندنم در ليگ
قطر قطعي اس��ت البته سه چهار پيشنهاد ديگر
از تيمه��اي قط��ري دارم و ميتوانم در مورد اين
پيشنهادها تصميمگيري کنم اما اين را بگويم که
براي فصل آينده در ليگ قطر خواهم ماند».
عليرضا حقيق��ي دروازهبان تي��م ملي نيز در
خصوص وضعيتش در تي��م «پنافيل» ميگويد:
«در ح��ال حاض��ر وضعي��ت خوب��ي دارم ک��ه
درخششام در تيم پنافيل خود نشان دهنده اين
موضوع است .قراردادم با پنافيل به پايان نرسيده
و کماکان در خدمت اين تيم خواهم بود».
او در پاس��خ به اين سؤال که آيا پيشنهادهاي
ديگ��ري ه��م داري ي��ا خي��ر؟ بي��ان ميکن��د:
«پيش��نهادي از ديگ��ر تيمهاي پرتغال��ي ندارم
اما هدفم اين اس��ت که کم��اکان با پنافيل ادامه
دهم».
ëëدیروز ،آخرین جلسه تمرینی
تي��م ملي فوتب��ال ايران عصر دي��روز آخرين
جلسه تمرينياش را قبل از سفر به ازبكستان در
تهران برگزار كرد .در اين جلسه بازيكنان پس از
قدري دويدن ب��ه مرور تاكتيكهاي مختلف زير
نظر كارلوس كيروش پرداختند .تيم ملي ايران
بايد پنجشنبه اين هفته ( 21خرداد) در تاشكند
ديداري دوستانه با ازبكستان برگزار كند و سپس
به تركمنستان برود و نخستين مسابقهاش در دور
مقدماتي جام جهاني  2018را برابر تيم ملي اين
كشور در روز  26خرداد به انجام برساند.

مه��رزاد خليلي��ان مديرعام��ل
س��پاهان گف��ت :از هي��چ داللي در
امر رتق و فتق امور تيمش استفاده
نميكن��د و فق��ط از ايجنته��اي
رسمي مشاوره ميگيرد.

چراغ سبز وزارت به كفاشيان

رض��ا حس��نيخو مدي��ر كل
حراس��ت وزارت ورزش گف��ت اين
وزارتخانه كار مستقيم و عاجلي در
فوتبال ندارد و اداره امور در دس��ت
علي كفاشيان اس��ت اما اگر رئيس
فدراسيون كمك بخواهد ،وزارتخانه
آن را دريغ نخواهد كرد.

سایپا در انتظار سازمان ليگ

مه��دي ت��اج ،رئي��س س��ازمان
ليگ فوتب��ال گف��ت جوابگويي به
درخواست سايپا براي انتقال مجدد
از كرج به تهران در حوزه اختيارات
هيأت رئيسه اين سازمان است و او
به تنهايي تصميم گيرنده نيست.

پهلوان :مديرعامل نميشوم

محمدرض��ا پهلوان ،دبير س��ابق
فدراس��يون فوتبال شايعات مربوط
به انتصاب قريبالوقوعاش به سمت
مديرعاملي استقالل و گرفتن جاي
بهرام افش��ارزاده در اين س��مت را
تكذيب كرد.

گالیه نژادفالح از رسانهها

محمدحس��ين نژادف�لاح قائ��م
مقام پرس��پوليس گفت از وقتي به
اين باش��گاه آم��ده پرداخت حقوق
هفتگ��ي قرمزها بيوقفه برقرار بوده
است .وي افزود :البته در مطبوعات،
من هر روز بركنار و جانشيني برايم
تراشيده ميشود.

مناظره مدیران تراكتورسازی

محمدحسين جعفري مديرعامل
س��ابق تراكتورس��ازي روز گذشته
س��عيد عباس��ي مديرعام��ل فعلي
اين باش��گاه را به مناظره فراخواند.
جعفري دليل اين اقدام را به مسخره
گرفته شدن رؤساي قبلي اين باشگاه
توسط عباسي عنوان كرده است.

