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ورزشی
پیشبازی

«ذوب» در زمين قعرنشين مقتدر!

حضور پررنگ جامعه
ورزش در راهپیمایی
 22بهمن

شــمار زیادی از ورزشکاران ،مسئوالن ورزشی و رؤسای فدراسیونها در مراسم
راهپیمایی  22بهمن حضور پیدا کردند .جامعه ورزش صبح پنجشنبه در کنار مردم
قهرمان کشورمان پیش از شروع رسمی راهپیمایی حرکت خود را به سوی میدان
آزادی آغاز کردند .ورزشکاران با پیوستن به مردم در سی و هفتمین سالگرد پیروزی
انقالب با سر دادن شعار «استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی» باردیگر پایبندی خود
را به آرمانهای انقالب اسالمی و امام خمینی(ره) اثبات کردند .محمود گودرزی در

سالگر پيروزي انقالب اسالمي به همراه معاونین ،رؤسای فدراسیونهای ورزشی و
مدیران ستادی این وزارتخانه در راهپیمایی  22بهمن و سالروز پیروزی شکوهمند
انقالب اسالمی شرکت کرد و در مقابل غرفه وزارت ورزش و جوانان در گفتوگو با
خبرنگاران با اشاره به حمایت همیشگی و همراهی جامعه ورزش کشور با آرمانهای
امام راحل ،گفت :امنیت و ســربلندی امروز ایران اســامی مدیون حماسهآفرینی
خانوادههای شهدا ،رزمندگان و عزیزان جانباز و آزاده است.

مستطیل سبز
بردهایمقتدرانهفوتسالیستها

خبر

استعفای کی روش امروز به دست کفاشیان می ر سد

سرمربی تیم ملی فوتبال که دیروز برای تماشای بازی پرسپولیس و فوالد به
ورزشگاه ازادی رفته بود ،اعالم کرد فردا(امروز) استعفای خود را به تاریخ یازدهم
اردیبهشــت تقدیم رئیس فدراسیون خواهد کرد .کارلوس کیروش گفت :فردا
(امروز)برگه استعفای خود را به تاریخ یازدهم اردیبهشت  95و در روز انتخابات
فدراسیون فوتبال تقدیم آقای کفاشــیان خواهم کرد .این تصمیم برای کمک
به ایشــان اســت چرا که اگر من را اخراج کند مردم علیهاش خواهند بود و اگر
کیروش را نگه دارد اســدی و گروهی که با اسدی هستند به مخالفت با ایشان
خواهند پرداخت که این موضوع مشــکل بزرگی برای رئیس فدراسیون خواهد
بود .به همین دلیل اســتعفای خودم را به تاریخ یازدهم اردیبهشــت به ایشان
تقدیم خواهم کرد .وی افزود :کاری که در حال انجام اســت و کمک نکردن به
تیم ملی برای من ناراحت کننده است و عصبانیام کرده است و چنین موضوعی
(کمک نکردن به تیم ملی) برای من نامفهوم است .اگر به همین یک دلیل به تیم
ملی کمک نشود ،این قابل قبول نیست .به همین خاطر برای نشان دادن ُحسن
نیتم فردا (امروز) اســتعفای خودم را که مورخ یازدهم اردیبهشت است تقدیم
خواهم کرد تا ایشان یا رئیس جدید بتوانند تصمیم جدیدی بگیرند.

باران سكه در لیگ والیبال و شكسته شدن سر قائمي

هفته پایانی لیگ برتر والیبال عصر چهارشــنبه برگزار شد و همان طور که
پیشبینی میشد ،پیکانیها در ارومیه روز سختی را پشت سر گذاشتند .در ست
سوم این دیدار آنقدر بارش سکه از سوی هواداران شهرداری ارومیه زیاد شد که
اکبری ترجیح داد بازیکنان اصلی را از زمین بیرون بکشد .در همان زمان بود که
اصابت چند سکه بر سر فرهاد قائمی ،باعث شکستگی سر او شد.

ادامه از صفحه اول

انقالب-انتخاب

یکی از ستونهای انقالب اسالمی همان خواسته بنیادین نهضت مشروطه یعنی
مطالبه مجلس انتخابی بود .امام در پیام خود به مناســبت نخستين سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی به درس بزرگ مشروطیت پرداخت« :اگر در صدر مشروطه علما آمده
بودند در میدان ،مؤمنین آمده بودند ،روشنفکرهای متعهد آمده بودند و مسلمانهای
متعهد آمده بودند و قبضه کرده بودند مجلس را و نگذاشــته بودند که دیگران بیایند
مجلس را بگیرند ،ما به این روزگار نمیرســیدیم .ما مملکتمان خراب نمیشــد .ما
تامروز همه باید با هم پای صندوقها برویم( ».پیام امام در 22
عزتمان از بین نمیرف 
بهمن  )58هیچ کس مشروطه و علت شکست مشروطه را چنین ارزیابی نکرده است.
نقد امام به علمایی که در جریان مشروطه «کنار رفتند» ،در کلمات ایشان بسامد باالیی
دارد و از همان نخستین پیامهای امام در آغاز نهضت دیده ميشود .از این مسیر است
که میتوان میان انقالب اسالمی و انتخاب آزادانه مجلس پیوند برقرار کرد .امروز روحانی
با تکیه بر همان پیشینه انقالب -انتخاب میتواند بی هیچ تکلفی از انقالب سخن بگوید
و در همان حال همه اقشار را با همه تنوع عقیدتی و فرهنگی به انتخابات دعوت کند.
ربط دادن مشروطه و انقالب به انتخابات یک ابداع مختص امام خمینی و پیروان راستین
اواست .مشروطهشناسی کسانی چون آقایان مصباح و فردید« ،صدر مشروطه را ذیل
تاریخ غرب» ميبیند .مشروطهشناسی داریوش همایون و ماشاءاهلل آجودانی به گونهای
است که ميکوشد از طریق حذف یا رقیقسازی قانون اساسی و مجلس و انجمنهای
ایالتی و والیتی ،رضاخان را «ادامه دهنده و تکمیل کننده آرمان مشروطیت به شکل
دیگر» معرفی کند .آنان میگویند مگر نه اینکه هدف مشروطهخواهان «پیشرفت» و
«ترقی» ایران بوده؟ خب رضاخان همین کار را به «شــکل دیگر» انجام داد! اما فقط
خمینی است که روایتی انتخاباتی و مجلس بنیاد از مشروطه دارد و از همین زاویه است
که نظام شاه را غیرقانونی یعنی غیرمجلسی و غیر انتخاباتی و کودتایی ميخواند؛ امام
خمینی رژیم شاه را «یاغی» ميدانست و ميگفت من مبالغه نمیکنم ،اینکه کسی بیاید
و به زور و بدون انتخابات قدرت را بگیرد ،یاغی است.

طارمی به وعدهاش عمل کرد

هفته بيستم رقابتهاي ليگ برتر فوتبال ديروز
با برگزاري  4ديدار پيگيري شــد كه  2تساوي و 2
برد حاصل تالش تيمها در نخستين روز از اين هفته
رقابتهاي ليگ برتر فوتبال بود .تيم مدعي استقالل
خوزستان که تا پايان هفته نوزدهم با  33امتياز هم
امتياز آبي پوشان تهراني بود در خانه به مصاف تيم
تراکتورسازي تبريز رفت .تراکتورســازان که در دو
هفته اخير به دور از انتظار ظاهر شده بودند در ديدار
با اســتقالل قصد جبران داشتند .پنالتي علياصغر
عاشوري در دقیقه  15تنها گل رد و بدل شده بين دو
تيم در نيمه اول بود .با آغاز نيمه دوم تراکتوريها که
با ترکيب تهاجمي در اين بازي حاضر شدند اميدوار
بودند شــرايط را تغيير دهند اما تا دقيقه  82در اين
کار موفق نبودند .در اين دقيقه هند عقيل کعبي باعث
شد تا داور پنالتي اعالم کند که محمد ايران پوريان
توپ را به تور دروازه خسوس چسباند و در نهايت اين
ديدار با تقســيم امتيازات روي نقطه پنالتي به پايان
رسيد تا آبي پوشان خوزستان با اختالف يک امتياز
در اين روز صدرنشين بمانند.
در اصفهان نيز تيم فوتبال سايپا با درخشش حامد
فالحزاده دروازه بان باتجربه اش موفق به پيروزي در
مقابل تيم تهاجمي سپاهان شد .در اين مسابقه ميالد
ميداوودي و علي زينالي براي ســايپا و لوسيانو پريرا
براي سپاهان گلزني کردند .ضمن اينکه محمدرضا
خلعتبري يک پنالتي براي سپاهان هدر داد تا اين تيم
همچنان در رده دهم جدول باقي بماند و سايپا هم
با اين برد به رده چهارم جدول صعود کرد .ســپاهان
در  14بازي اخير خود در مسابقات فوتبال ليگ برتر
صاحب يک برد 9 ،مساوي و 4باخت شده است و در
اين مدت در  8بازي متوالي هم برنده نبوده اســت.

سپاهان در تاريخ ليگ برتر هيچ گاه مقاطعي به اين
بدي نداشــته اســت ،آنها در  14بازي  12امتياز به
دست آوردهاند.
ëëخروج دايي از بحران
در مشــهد نيز دو تيم پديــده و صبا به مصاف
هــم رفتند .پديــده که با دو پيروزي برابر ســايپا و
تراکتورســازي ميزبــان صبا بود با ارائــه يک بازي
محتاطانه نتوانست روند پيروزيهايش را ادامه دهد
و در مقابــل صباي ناآماده به برد دســت پيدا کند.
تيم فوتبال پديده با اين تســاوي بــدون گل روند
شکســتناپذيري خود را حفظ کرد و توانست يک
امتياز از صبا بگيرد.
در ســمت مقابل علي دايي و صبا که سه هفته
شکست ميخوردند موفق شــدند با تساوي در اين
بازي از بحران خارج شوند.
ëëصعود سرخپوشان به رده سوم
در يكي ديگر از حســاسترين ديدارهاي ديروز،
سرخپوشــان تهرانی كه با حمایــت  80هزار نفري
هواداران خود به دنبال کسب سه امتیاز مقابل فوالد
خوزستان بودند ،موفق شدند با شكست اين تيم ،نوار
تســاويهاي خود را در  2بازي اخير مقابل تيمهاي
ســپاهان و ذوب آهــن پاره كنند .پرسپوليســيها
در نيمه نخســت اين ديدار با ارسال دیدنی محمد
انصــاری از جناح چپ صاحب موقعيت شــدند كه
یک ضربه استثنایی سر از سوی طارمی موجب شد
تا پرسپولیسیها به اولین گل این بازی دست یابند.
با آغاز نيمه دوم ،ديدار دو تيم پرســپوليس و فوالد
پربرخورد پيگيري شد و فوالديها در ادامه نمايش
بهتري نسبت به شــاگردان برانكو داشتند و با ورود
اسماعيل شــريفات به زمين ،خط حمله فوالديها

تحرك بيشــتري داشــت و حمالتــي روي دروازه
سرخپوشان تدارك ديدند اما در رسيدن به گل ناكام
بودند تا در نهايت اين ديدار با همان تك گل طارمي
در نيمه نخست به پايان برسد .مهدي طارمي كه با
از دست دادن موقعيت عالي در بازي با سپاهان وعده
داده بود كه يك گل سه امتيازي براي سرخپوشان به
ثمر ميرساند ،با اين گل و پس از گذشت  2بازي به
وعده خود عمل كرد و پرســپوليس را با اين گل سه
امتيازي به رده سوم رساند.
ëëمربیان چه گفتند؟
٭ قلعهنویی ،سرمربی تراکتورسازی:از نظر
نتیجه از بازی راضی نیســتم ولی از لحاظ بازی از
تیمم راضی هستم .درخصوص پنالتی خودمان هم
تعجب میکنم که چرا داور اینقدر دیر سوت زد و
چرا پنالتی ما را دوباره تکرار کرد؟
٭ دایی ،سرمربی صبای قم 3 :امتیاز بازی
حقمان بود اما با این تساوی هم نوار شکستهای
تیممان پاره شــد و در ادامه لیگ نتایجی درخور
نام صبای قم کســب میکنیم .دایی درخصوص
صحبتهــای افشــین پیروانی راجــع به حضور
اینفانتینو در ایران گفت :متأسفانه فدراسیون بی در
و پیکری داریم .ساعت  3ظهر از دفتر کفاشیان با
من تماس گرفتند تا شب به فدراسیون بروم .وقتی
بخواهند از کسی دعوت کنند ،حداقل از دو روز قبل
اطالع میدهند.
٭ جاللی ،سرمربی سایپا :بردن سپاهان در
اصفهان حکایت از مدعی شدن سایپا دارد .رایگان
کردن بازیهای لیگ برای آینده فوتبال خطرناک
است و نیامدن تماشــاگر به ورزشگاه در راستای
شکستهای فوتبالی کشور پس از تیم ملی امید و

نفت تهران است .٭ مهاجری ،سرمربی پدیده:
اگر از موقعیتهای گل خود اســتفاده میکردیم،
میتوانستیم نتیجه بهتری رقم بزنیم ولی با توجه
به فشــردگی مسابقات و برگزاری سه بازی در 10
روز بازیکنانم خسته بودند و در کل از نتیجه مسابقه
راضی هستم.
٭ استیماچ ،سرمربی سپاهان :بازی عجیبی
بــود .تمام بازیکنان ســپاهان در رختکن ناراحت
بودند .تیمی کــه  20دقیقه آخر بــازی را خوب
بازی نمیکند ،با مهاجمانش به جایی نمیرســد
و بازیکنانــش تمرکز کافــی را ندارند ،محکوم به
شکست است .٭ ویســی ،سرمربی استقالل
خوزستان :یک بازی بسیار خوب و گردن کلفت را
هر دو تیم به نمایش گذاشتند .در آن صحنه بازیکن
ما هند کرد و متأسفم که به این راحتی سه امتیاز
حساس بازی را از دست دادیم .با این وجود از اتحاد
تماشاگران استقالل و فوالد در این بازی خوشحالم.
٭ اسكوچيچ ســرمربي فوالد :قبل از هر
چيز به تيم خوب پرســپوليس تبريك ميگويم.
ما امروز يك تيم واقعــي نبوديم .بازيكنانم بعد
از پيروزي مقابل ســپاهان غرور كاذب داشتند و
برخي در حد خودشان نبودند.
٭ برانكو ،ســرمربي پرسپوليس :مايلم
به خاطر اين برد شــادي خود را با هوادارانمان
تقســيم كنم .به خاطر هوادارانمان خوشحالم
و بايد بگويم خوشــحالترين فرد هستم .وقتي
هوادارانمان به اين شــكل از تيمشــان حمايت
ميكنند ،بايد آنها را خوشحال كنيم .خوشحاليم
كه در جشن پيروزي انقالب به ما كمك كردند و
نشان دادند بهترين هوادار دنيا هستند.

رأي كفاشيان كمي تا قسمتي عوض شد!

وصال روحاني

اينفانتينو :ايران امن و عامل توسعه فوتبال است

فقط چند ساعت بعد از ديدار رئیس فدراسیون فوتبال ایران با جياني
اينفانتينو دبیرکل اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) در تهران ،علي كفاشــيان
اعتراف كرد كه شــايد رأي او و فدراسيون فوتبال به يكي از  5كانديداي
رياســت فيفا در انتخابات  7اسفندماه اين ســازمان تغيير يابد .رئيس
فدراسيون فوتبال كشورمان در ميان مخالفت مكرر بسياري از اهالي اين
ورزش با حمايت از شيخ سلمان ،بارها گفته بود كه در انتخابات فوق به
رئيس بحريني  AFCرأي خواهد داد اما سفر اينفانتينو به تهران با اينكه
كمتر از  24ســاعت طول كشيد ،ظاهراً معادالت را عوض كرد .فراموش
نكنيم كه كفاشيان در انتخابات خردادماه امسال فيفا نيز از نماينده ارشد
اروپا يعني سپ بالتر حمايت كرد ولي پيرمرد سوئيسي كمتر از يك ماه
بعد از انتخاب مجدد ،مجبور شد براي كاهش امواج اعتراض به اختالس
گسترده در فيفا ،از سمتش استعفا بدهد.
ëëپس از سوختن پالتيني
اينفانتينو كه صبح چهارشنبه وارد تهران شد و از آكادمي ملي فوتبال
شــامل كمپ تيمهاي ملي بازديد كرد و پس از جلساتي با كفاشيان و
همكارانش روبهروي رسانهها قرار گرفت ،يك ايتاليايي و دبيركل يوفا است.
انتخاب نخست نهاد حاكم بر فوتبال اروپا براي به دست گرفتن قدرت در
فيفا نه او بلكه ميشل پالتيني بود اما وقتي اين فرانسوي نامدار نيز به آتش
بالتر سوخت و مثل او  8ســال محروم شد ،يوفا دستيار اول او را پيش
انداخت .آن دستيار اينك در جهان به گردش درآمده است تا رأي جمع
كند و انتخابات  13روز بعد فيفا را ببرد و رئيس فوتبال جهان شود .او قول
داده است كه در صورت احراز اين سمت ،فساد گستردهاي را كه در فيفا
ريشه دوانده است ،برچيند .مرد مو ريخته و خوش صحبت ايتاليايي در
نشست مطبوعاتياش در تهران ،حرفهاي ديگري هم از اين قبيل زد.
ëëايرانيهاعاشقفوتبالند
در همين چند ســاعتي كه در تهران بسر بردهام ،متوجه شدهام كه
ايرانيها عاشــق فوتبالند .ردهبندیهای آسيايي هم ميگويند ايران در
فوتســال و فوتبال ساحلي اول است .اگر بخواهم رئيس فيفا شوم ،براي
پاسخ دادن به همين عشقها است.
ëëبه كفاشيان تبريك ميگويم!
به علي كفاشيان به خاطر كارهايي كه انجام داده و امكاناتي كه براي
فوتبال فراهم آورده ،تبريك ميگويم! يكي از اين امكانات خوب ،آكادمي

ديدار خبرساز اينفانتينو با دوست قديمي پرتغالياش
با وجود تمامي اعتراضهايي كه افشين پيرواني ،مدير (سرپرست)
تيم ملي فوتبال به حذف نام كارلوس كيروش از جمع مالقات
كنندگان جياني اينفانتينو صورت داد ،سرمربي پرتغالي تيم ملي
عصر چهارشــنبه قبل از پايان سفر كوتاه مدت دبيركل يوفا ،با
مردي كه كيروش را دوســت قديمياش خوانــده ،مالقات و
گفتوگو و تجديد خاطره كرد .از نتيجه صحبتهاي اين دو مقام
چيزي گزارش نشد و اصوالً جلسه آنها رسمي هم نبود اما پيرواني
ســاعاتي قبل از ديدار دو دوســت قديمي با اعتراض به ترتيب
دهندگان جلسه سران فدراسيون با اينفانتينو پرسيده بود :چطور
ممكن است بازارياب فدراسيون را نيز به جلسه ببرند اما كيروش
را كه  25سال است اينفانتينو را ميشناسد ،ناديده بگيرند؟ مگر
من و آقاي كيروش خاك خورده اين ورزش نيستيم؟! آيا صحبت
با كيروش ،اينفانتينو را با ما همراهتر و موافقتر نميساخت؟
فوتبال است كه همه چيز دارد.
ëëفوتبال با سياست فرق دارد
سياست يك چيز است و فوتبال چيزي ديگر .فوتبال بايد پل ارتباطها
باشد و ديوار نبود ارتباطها را ويران كند .نبايد از فوتبال سوء استفاده شود.
من مشكل امنيتي هم در ايران نديدم و ايران شرايط برگزاري مسابقات
بينالمللي را دارد (پاسخ اينفانتينو به ادعاهاي كذب اخير سعوديها).

گرند پری زنان جهان؛ مهمترین رویداد تاریخ شطرنج ایران

ســوت آغاز دومین مرحله رقابتهای شطرنج جایزه بزرگ زنان جهان (گرند پری)
عصر پنجشــنبه همزمان با سی و هفتمین ســالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران و با
حضور  12شــطرنجباز برتر زن جهان درحالی به صدا درآمد که ایران برای نخســتین
بار در تاریخ ورزش کشــور میزبان این رویداد جهانی است و اين رقابتها تا  29بهمن
ماه ادامه خواهد داشــت .این رقابتها که هر دو ســال یک بار در بین کشورهای عضو
فدراسیون بینالمللی شطرنج (فیده) و در 11دور به روش سوئیسی برگزار میشود ،طی
این سالها در انحصار استاد بزرگ چینی خانم «هو ییفان» ،برنده سه دوره این رقابتها
در ســالهای  2011 ،2009و  2013میالدی اســت .حضور  11شطرنج باز قدرتمند
دنیا و رویارویی «سارا خادمالشریعه» (نایب قهرمان جوانان جهان  2014هند ،قهرمان
بلیتس زیر  16ســال دختران جهان در ســال  2013و قهرمان زیر  12سال دختران
جهان در ســال  )2009در این دوره از رقابتهــا فرصتی بی نظیر برای انتقال تجربه
از عالیترین سطح شطرنج جهان به کشــور را فراهم میسازد .با پایان دومین مرحله
رقابتها ،کشــورهای گرجستان و چین به ترتیب در سالهای  2018و  2020میزبان
مرحله سوم و چهارم این رقابتها خواهند بود.

ëëمن را برنده بدانيد
انتخابات فيفا را ميبرم و حمايت بسياري از آسياييها از شيخ سلمان
تفاوتي در اين باور ايجاد نميكند .من اين را براساس سفرهاي متعددي
كه در هفتههاي اخير داشتهام ،ميگويم .اگر خواهان تغييراتي اساسي و
جدي در اين ورزش هستيد ،به من رأي بدهيد .من درهاي فيفا را به روي
همه كشورها و بخصوص كشورهايي كه تا به حال فقط ارتباط ظاهري با
اين نهاد داشتهاند ،باز ميكنم.
ëëفوتبال ايران ميتواند نقشي بزرگتر بيابد
ايران ميتواند نقشي بسيار مهمتر از امروز در تدوين راهبردهاي اين
ورزش داشــته باشد .پس از ديدن زيرســاختهاي اين ورزش در ايران،
مطمئن شدم كه ايران ميتواند نقش و سهمي بزرگ در توسعه اين ورزش
داشته باشد .چنين تبادلهايي بايد در تمامي دنيا شكل بگيرد.
ëëاتحاد فوتبالي بهتر از معامله سياسي است
ميگويند آسياييها و آفريقاييها با شيخ سلمانند اما فكر ميكنم آنچه
مهمتر و بهتر است ،اتحاد فوتبالي است .فقط اقيانوسيه مانده كه هنوز به آن
نرفتهام و همه جا از مشكالت و كمبودها مطلع شدهام تا اگر رئيس شدم ،آنها
را از ميان بردارم .نبايد شرايط اين ورزش پيچيده و دستاوردها ضعيف شود.
ëëبه روسيه و قطر كمك ميكنيم
دليلي در دست نيست كه ميزباني روسيه و قطر در جامهاي جهاني
بعدي را بدون در دست بودن اسناد نشانگر تقلب ،منتفي كنيم و برعكس
بايد به آنها ياري برسانيم .ما ميخواهيم روسيه و قطر برترين جامهاي
جهاني تاريخ را برگزار كنند .من فوتبال ايران را نيز مثل كشورم ايتاليا،
بزرگ ميدانم.
ëëكفاشيان :بهتر است اينفانتينو و شيخ سلمان تفاهم كنند!
علي كفاشيان همان طور كه پيشتر آمد ،پس از ديدار با اينفانتينو و
شنيدن حرفهاي او به طور تلويحي گفت كه شايد پشت شيخ سلمان را
خالي كند و به اينفانتينو رأي بدهد .رئيس فدراسيون فوتبال گفت :قصد
داريم نظرات اين مقام ايتاليايي را به ساير كشورهاي آسيايي منتقل كنيم
تا همگي در روز رأيگيري بهترين تصميم را اتخاذ كنيم .وي افزود :تحت
هر شرايطي شانسداران اصلي اينفانتينو و شيخ سلمان هستند و بهترين
راه اين است كه بين اين دو نفر تفاهم ايجاد كنيم!! رأي ما به كسي است
كه به فوتبال دنيا بيشتر خدمت كند و براي رأي دادن ،نه به دوستيها و
نام افراد ،بلكه به برنامه كار و شخصيت آنها نگاه ميكنيم.

واکنش پيرواني به حرفهاي کفاشيان

افشين پيرواني در واکنش به صحبتهاي ديروز يکي از
مسئوالن کميته بازاريابي درباره اينکه «کفاشيان مسئول
دعوت از مهمانان در جلسه با اينفانتينو بوده نه من» گفت:
من اگر صحبتي کردهام منظورم رئيس فدراسيون فوتبال
بود و طرف حســاب من آقايي نبــوده که گفته اينفانتينو
رفيق چند سالهاش بوده اســت .اگر آقايان اين موضوع را
قبول دارند که کيروش مربي شناخت ه شدهاي در دنياست
و جايگاه بزرگي در فوتبال دنيا دارد ،پس بنابراين حضورش
در اين جلسه ميتوانست براي فوتبال ايران مفيد باشد.
او در ادامه به مصاحبه علي کفاشيان اشاره کرد و گفت:
شايد چون رئيس فدراسيون فوتبال هنوز حکمي براي من
صادر نکرده و قراردادي هم ندارم ،نميداند که من مدير تيم
ملي هســتم و اين چنين اظهارنظر کرده است .در اين 11
ماهي که در تيم ملي هستم تنها بايد مشکالت را به دوش

ضربه سر طارمی که منجر به تک گل پیروزی بخش پرسپولیس شد  -عکس :نعیم احمدی  /ایران

هفته بيستم ليگ برتر فوتبال كشور كه از عصر ديروز با انجام  4بازي شروع
شد ،امروز (شنبه) با برگزاري  3مسابقه ديگر ادامه مييابد و در يكي از آنها ذوب
آهن ،اســتقالل اهواز را نشانه ميگيرد تا از صدر جدول فاصله بيشتري نگيرد و
همچنان مدعي قهرماني باشد .دو عامل كار تيم يحيي گلمحمدي را سخت جلوه
ميدهد؛ يكي ميزباني تيم اهوازي طي اين مسابقه است و ديگري ميل شديد تيم
تحت هدايت سياوش بختياريزاده به كسب پيروزي و ابقا در ليگ برتر كه همين
شــور و عزم سبب شد اين تيم ته جدولي هفته پيش در تهران با استقالل 1-1
مساوي كند و با ارائه نمايشي مقتدرانه ،اين رقيب قدرتمند را تا مرز شكست به
پيش ببرد .استقالل اهواز به واقع در نيم فصل دوم تا به حال باختي نداشته است.
امروز نبرد دو تيم قعر جدولي راهآهن و سياهجامگان نيز كم از نبرد صدر جدوليها
نيست زيرا باخت هر كدامشان ،سقوط را براي آن تيم محتملتر خواهد ساخت.
راهآهن كه از عملكرد مهدي تارتار راضي نبوده اســت ،هفته پيش يك دستيار
آلمانــي هم براي او آورد و امــروز وي را براي اولين بار روز نيمكت خواهيم ديد.
مصاف گسترش فوالد با ملوان نيز نبرد تيمهايي است كه هفته پيش طعم برد را
نچشيدند؛ گسترش  1-0به سياهجامگان باخت و ملوان با نفت صفر -صفر كرد.
برنامه ديدارهاي امروز (اسامي ميزبا ن ها ابتدا ميآيد) :راهآهن با سياهجامگان،
گسترش فوالد با ملوان و استقالل اهواز با ذوب آهن (شروع هر سه بازي از ساعت )15
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ميکشيدم و آقاي کفاشيان به خودم هم گفت که از روزي
که آمدهام مشکالت تيم ملي از روي دوشش برداشته شده
و به روي دوش من افتاده اســت .ضمــن اينکه اين را هم
بلدم و ياد گرفتهام که بــدون دعوت به جايي نروم و خود
ايشــان هم ميداند که در اين مدت از سوي فدراسيون به
برخي مراس م دعوت شــدم و هيچگاه در آنها حاضر نشدم
بنابراين اگر صحبتي کردهام ،حرفم فقط احترام گذاشــتن
بوده است .او درباره اين صحبت رئيس فدراسيون فوتبال که
«با پيرواني برخورد الزم را انجام خواهيم داد» گفت :با کسي
که نه قــراردادي دارد و نه حکمي چه برخوردي ميتوانند
انجام دهند؟! تنها کاري که ميشــود با کســي که قرارداد
دارد ،انجام داد اخراج است اما آقاي کفاشيان بهتر است به
خودشان سختي ندهند چرا که اص ً
ال من قراردادي ندارم که
دنبال برخورد کردن باشند.

بازیکنان تیم ملی فوتسال ایران پس
از پیــروزی  6بر صفر مقابــل اردن در
دومین دیدار خود از رقابتهای قهرمانی
آســیا ظهر ديروز در تاشکند به مصاف
چین رفتنــد و این حریف را به راحتی
و با نتیجه  7بر صفر شکســت دادند و
دومین برد پیاپی خود را جشن گرفتند.
گلهاي اين بازي توسط محمد طاهری،
علیاصغر حســنزاده ،حمید احمدی،
محمد کشاورز (دوگل) ،حسین طیبی و
قدرت بهادری به ثمر رسيد .مليپوشان
ايران در آخرين ديدار از مرحله مقدماتي
به مصاف عراق خواهند رفت.

عقیلیدراختیارباشگاه

در پــی اتفاقات رخ داده در اردوی
تیم ســپاهان ،هــادی عقیلی مدافع
زردپوشــان توسط ایگور استیماچ در
اختیار باشــگاه قرار گرفت .کاپیتان
ســپاهان در بازی مقابل ســایپا در
فهرست  18نفره تیمش قرار نداشت
و قرار است مسئوالن سپاهان درباره
آینده وی تصمیمگیری کنند.

اكبريان داور بازي استقالل

با اعالم اســامي داوران  4مسابقه
باقي مانده هفته بيســتم ليگ برتر
فوتبال كشــور ،مشــخص شد بازي
شــنبه ذوب آهن با اســتقالل اهواز
را جواد رحيمزاده و ديدار يكشــنبه
اســتقالل تهران با نفت را محمدرضا
اكبريان سوت خواهند زد.

تذکر مظلومي در حضور پورحيدري

در روزي كــه يك بار ديگر منصور
پورحيدري ،سرپرست «قدري مريض
احوال» اســتقالل بر سر تمرينات اين
تيم حضور يافــت و فرزندش را نيز با
خود به زمين شــماره  2آزادي آورد،
پرويز مظلومي سرمربي استقالل قبل
از شروع تمرين 5 ،دقيقه با شاگردانش
صحبت و اهميت كسب نتيجه در بازي
فردا برابر نفت را به آنها گوشزد كرد.

ترميم زمين شماره« 2كمپ»

در پــي اعتراض مجــدد كارلوس
كيروش به ترميم نشدن زمين چمن
كمپ تيمهاي ملي فوتبال در تهران،
محمدحســين عليزاده ،مدير آكادمي
تيمهاي ملي فوتبال گفت از آغاز هم
بنابر ترميم زمين شــماره  2كمپ بود
و نه زمين شماره يك زيرا نهاد متبوع
وي با محدوديتهاي مالي مواجه است.

كفاشيان:خستهشدهام

علي كفاشــيان ،رئيس فدراسيون
فوتبــال گفــت از وارد شــدن مكرر
اتهامات مبتني بر فســاد در فوتبال
خسته شده است .وي افزود :نميدانم،
شايد اگر دوستان برخي افراد بيايند،
فوتبال ما كام ً
ال پاك شود.

توسلي :انتظار اين توفيق را نداشتم

فرزانه توسلي ،دروازهبان تيم ملي
فوتســال بانوان كه نامــش جزو 10
كانديداي عنوان برترين ســنگربان
ســال اين رشته ورزشــي در سطح
جهان آمده ،گفت اصــ ً
ا انتظار اين
توفيق را نداشته است.

تيماسترالياييخواهان«آندو»  

با ابراز عالقهمنــدي تيم ملبورن
ويكتوري بــه آندو تيموريان ،هافبك
اخيراً انتقال يافته به ســايپا ،شــايد
كاپيتان تيم ملي ايران به نخســتين
نماينده كشــورمان در تاريخ برپايي
ليگ حرفهاي استراليا تبديل شود.

لوبانف را در تمرينات ببينيد

ايگور پاناديچ ،مربــي دروازهبانان
تيم فوتبال پرســپوليس گفت همه
كساني كه از عملكرد الكساندر لوبانف،
سنگربان ازبكســتاني جديد سرخها
انتقــاد كردهانــد ،بهتر اســت براي
ديدن نمايشها و توان حقيقي او ،به
تمرينات قرمزها بيايند.

واکنش برانكو به خبر دوپینگ

برانكــو ايوانكوويــچ ،ســرمربي
پرسپوليس در نشست خبري مسابقه
ديروز تيمش برابر فوالد مدعي شــد
جريانهــاي غلط و تضعيفكنندهاي
عليه ســرخابيها برقرار اســت .وي
گفت :دو نفر از تيم ما را براي تســت
دوپينگ بردند و حاال مدعياند ســه
دوپينگي در تيم ما يافت شدهاند!

«مسي» جراحي شد اما...

با وجود انجام عمل جراحي روي
كليه رنجور ليونل مســي ،پزشــكان
معالج وي گفتند فوق ستاره آرژانتيني
بارسلونا ميتواند از دو ،سه روز آينده
تمرينات ســبك خود را از سر گيرد.
مسي دوشنبه گذشته دچار عود درد
در ناحيه كليــه و از جريان تمرينات
آبي و اناريها خارج شد.

