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گزارش ویژه
انسانیت ،حلقه پیوند هنر و ورزش شد

فراخــوان برای کمک بــه ملیپوش
بانوی آســیبدیده رشته راگبی تاکنون
بدون نتیجه نبوده اســت .تصادف شدید
سارا عبدالمالکی ،بازیکن تیم ملی راگبی
بانوان و رسانهای شدن این موضوع ،باعث
شد چند چهره مطرح و تأثیرگذار میان
مردم آستینها را باال بزنند و در صفحات
شخصی اجتماعی خود ضمن اطالعرســانی ،فراخواني هم برای کمک راه بیندازند.
یکی از این چهرهها ،مهراب قاسمخانی نویسنده مطرح سینما و تلویزیون است که در
روزهای گذشته بعد از مطلع شدن ،دست به کار شد و با راهاندازی فراخوان خیریه در
شبکههای اجتماعی ،شادی را به خانواده این ورزشکار بازگرداند .ماجرا از جایی شروع
شد که یکی از طرفداران مهراب قاسمخانی در اینستاگرام موضوع تصادف شدید سارا
عبدالمالکی ،بازیکن تیم راگبی بانوان را به اطالع این چهره رساند و قاسمخانی هم بعد
از پی بردن به صحت و ســقم این اتفاق تلخ در تماس با مادر سارا ،پی به هزینههای
گزاف عمل جراحی این ورزشکار برد .به همین خاطر پستی روی صفحه اینستاگرام
خود گذاشت و در بخشی از آن برای طرفدارانش نوشت« :این دختر جوون توی یک
تصادف شدید در مأموریت کاری بدجوری آسیب دید تا جایی که احتمال قطع نخاع
او هم میرود .مهرههاش شکسته و در نخاع فرو رفته و خطر زیادی تهدیدش میکنه.
خانوادهاش توانایــی پرداخت بیش از  100میلیون تومان هزینههای جراحی اون رو
ندارن ...االن بهبود وضعیت ســارا و بازگشــتش به زندگی به همه ما بستگی داره».
مهراب قاسمخانی شماره حساب مادر ملیپوش ایرانی را منتشر و از مردم خواست تا
به او کمک کنند .شقایق دهقان به بیمارستان رفت و از سارا عبدالمالکی عیادت کرد.
رضا صادقی ،خواننده پاپ کشورمان پستی در اینستاگرام خود گذاشت و خبر از کمک
مالی به این ورزشکار آسیبدیده کرد .مریم ابوترابی ،مادر سارا عبدالمالکی در این باره
گفــت« :تا امروز  60میلیون برای دخترم هزینه کردهایم که  26میلیون تومان آن از
طریق کمکهای مردمی جمع شده است ».البته بنا بر اعالم بیمارستان ،گفته میشود
برآورد هزینه الزم حدود  100میلیون تومان است.

هاشمی :فوتبال ظرفیت
المپیکی شدن داشت

editorial@iran-newspaper.com

کیومرث هاشــمی ،رئیــس کمیته ملی المپیک بــا بيان اينكه تا هفتــه آينده بودجه
فدراســیونها را به  85درصد میرســانیم درباره کسب سهمیه ملیپوشان تیراندازی گفت:
خوشحالیم فدراسیون با وجود مشکالت فشــنگ ،به اهدافش رسید .وي درخصوص حذف
فوتبال از المپیک تصریح کرد :ما در چند دوره قبل هم نتوانستیم وارد المپیک شویم اما
این دوره این ظرفیت وجود داشــت .اگرچه رقیبی که داشتیم یعنی ژاپن ،کار را
برای ما سخت کرد .اعتقاد دارم فدراسیون باید استقاللش را حفظ کند حتی

تيم ملي هندبال كشــورمان در مسابقات
قهرماني آسيا كه در بحرين برگزار شد ،به
مقام پنجم دســت يافت .در حالي كه
تيــم هندبال مــا در دوره قبلي به
مقام ســوم رسيده بود ،در اين
دوره نتوانست خوب ظاهر
شــود و دو شكســت
مقابــل عربســتان
و بحريــن باعث
انتقادات فراواني
بــه كادر فني
شــد .يكــي
از بازيكنــان
شــاخص تيم
ايــران در ايــن
مسابقات سجاد
ا ستكي

اخبار
«جامبزرگ» و «خدمتي» مدالهايشان را تقديم رهبر انقالب کردند

تيــم ملي تيرانــدازي ايــران ديروز
پس از بازگشــت از مســابقات قهرماني
آسيا مســتقيماً از فرودگاه به حرم امام
خمينــي(ره) رفت که مهلقا جام بزرگ و
نجمه خدمتي مدالهاي خود در مسابقات
آسيايي هند را تقديم رهبر انقالب کردند.
کيومرث هاشمي و شاهرخ شهنازي رئيس
و دبير کل کميته ملي المپيک نيز با حضور در حرم امام خميني(ره) به همراه اعضاي
تيم ملي تيراندازي و فدراســيون با آرمانهاي امام(ره) تجديد بيعت کردند .هاشمي
همچنين پاداش سهميه بگيران المپيک را نيز که  10ميليون تومان بود ،پرداخت کرد.

كيروش :موضوع بيماريام محرمانه است

كارلوس كيروش ،ســرمربي پرتغالي تيم ملي فوتبال ايران عصر ديروز قبل از
ديدار تازهاش با علي كفاشــيان گفت موضوع بيمارياش كه چندي پيش مطرح
و پايهگذار مرخصي طوالني (دو ماه و نيمه) اخير وي شــد ،مســألهاي خصوصي و
محرمانه اســت و توضيحي در اين خصوص ندارد .او پس از جلســه با کفاشیان در
جمع خبرنگاران درخصوص سفری که به قطر داشت ،صحبت کرد :بر حسب وظیفه
همچنین برای توسعه مسائل مربوط به فوتبال در آنجا حضور داشتم و بعد از قطر
نیز در اروپا مسائل روز فوتبال را نیز زیر نظر گرفتم و البته در قطر نیز بازیهای تیم
امید را زیر نظر داشــتم .سرمربی تیم ملی درباره عملکرد تیم امید گفت :در حال
حاضر زمان مناسبی برای پرداختن به این مسائل نیست .تیم ملی در فروردین ماه
و همچنین خردادماه ســال آینده بازیهای مهمی پیــشرو دارد و هم اکنون که
ی مدتی را پشت سر گذاشتهایم ،تیمهای باشگاهی میتوانند بخوبی
تعطیالت طوالن 
خود را سرگرم بازیهای لیگ کرده و نمايش بزرگی را به راه بیندازند .ما نیز در پشت
پرده بخوبی همه مســائل را زیر نظر داشته و کارها را هماهنگ میکنیم .وی ادامه
داد :ما با سیاست قبلی خود کار را ادامه خواهیم داد و سعی میکنیم سکوت کرده
و بیشــتر در مستطیل سبز و در چهار خطی که دور زمین فوتبال است ،کارمان را
انجام داده و دستاورد داشته باشیم .سیاست ما کمتر صحبت کردن و بیشتر دستاورد
داشتن است .باید از کنار بعضی سؤالها با بیاهمیتی رد شد.

تساوي نفت و ملوان در شروع هفته نوزدهم ليگ برتر

در نخســتين ديــدار از هفته نوزدهم ليگ برتر فوتبال كشــور كه به ســبب
مشــغوليتهاي آسيايي نفت  4روز زودتر از ســاير مسابقات اين هفته انجام شد،
نفتيها عصر ديروز در زمين ملوان انزلي به تســاوي بدون گل رسيدند .تك امتياز
حاصل از اين تســاوي به درد هيچ يك از دو تيــم نخورد و نفت و ملوان در همان
جايگاههاي ســابق خود در جدول ردهبندي ليگ (به ترتيب هشتم و دوازدهم) ابقا
شدند .ساير ديدارهاي هفته نوزدهم يكشنبه آينده برگزار ميشوند.

ميزباني مدعيانبسكتبال

هفت ه بيســت و پنجم ليگ برتر بســكتبال امروز برگزار ميشــود و در تهران
شيميدر ،تيم دوم جدول ردهبندي ميزبان شهرداري تبريز است .تبريزيها كه رقابت
زيادي با نيروي زميني براي حضور در پليآف دارند در اين مسابقه به دنبال حداكثر
امتياز هستند .در حساسترين مسابقه اين هفت ه پتروشيمي صدرنشين ليگ پس از
يك هفت ه استراحت ميزبان شهرداري اراك است .در ديگر ديدارهاي اين هفت ه نفت
آبادان ميزبان شهرداري گرگان است .در آخرين مسابقه هفت ه نيز ثامنالحجج (ع)
مشــهد ميزبان نيروي زميني است .نيروي زميني در صورت پيروزي در اين ديدار
حضورش در بين هشت تيم ليگ را تقريباً قطعي ميكند.

در جلسه کمیته مربیان خارجی در وزارت ورزش هم حضور پیدا نکردیم .فدراسیون خودش
مرجع اصلی است و کفاشیان گفته مسئولیت شکست را میپذیرد .هاشمي در ادامه در پاسخ
به این سؤال که شما گفته بودید نظرتان روی فرکی است ،عنوان کرد :ما گفتیم نظر ما نظر
فدراسیون است اما در نظر مشورتی گفتیم گزینه مثل فرکی خوب است که به ما گفتند نیامده
است .خودم با فرکی صحبت کردم اما به دلیل درگیری کاری با سپاهان ،عذرخواهی کرد .به
دوستان گفتیم تصمیم نهایی با خودشان است و هر کسی را انتخاب کردند ،دفاع میکنیم.

سجاد استكي :برخی مشاوره های غلط
به هندبال ضربه می زند
کوروس سلیمانی

برادر كوچكتر اهللكرم استكي ،لژيونر هندبال
كشــورمان بود كه از ميانه راه و دقيقاً بعد
از مســابقه با بحرين به تيم اضافه شد .به
واقع پس از آمدن ســجاد بود كه تيم ايران
توانســت تمامي مسابقههاي بعدي خود را
ببرد و جايگاه پنجم را كســب كند .استكي
درباره مســابقه با كره و برد نزديكي كه مقابل
اين تيم داشــتيم ،به خبرنگار «ايران» گفت :بازي
خيلي سخت و ســنگيني بود .كسب مقام پنجم و
شــانس حضور در جام جهاني باعث شده بود تا هر
دو تيم به دنبال پيروزي باشــند .البتــه ما تا انتها
جنگيديم و بازي را برديم .در لحظههاي آخر فشــار
آنقدر زياد بود كه در بر اثر يك اتفاق و با اشتباه من
نزديك بود كار خراب بشود كه شانس آورديم.
وي درباره ســطح اين رقابتهــا و اين كه فكر
نميكني ميتوانســتيم بهتر نتيجه بگيريم ،اظهار
داشــت :صد درصد ميتوانســتيم نتيجــه بهتري
بگيريم .اگر شــرايط طوري ميشد كه همه بچهها
ميتوانســتند تيم را همراهي كنند ،اگر مصدوميت
بعضي بچهها در حين مســابقات پيــش نميآمد،
خيلي اگرهاي ديگر هست كه اگر به وجود نميآمد،
ما حتي ميتوانستيم فيناليست باشيم .ضمن اينكه
مربي تيم دو تا از بچهها كه خيلي در اين مسابقات
به دردمان ميخورد را خط زد .اهللكرم هم كه واقعاً
به درد تيم ميخورد به خاطر اينكه باشگاهش اجازه
نداد نتوانســت تيم را همراهي كند .خود من هم به
دليل يكسري مشكالت
شــخصي از ابتــداي
بازيهــا نتوانســتم
حضور داشته باشم.
تمام اين مســائل دست

به دســت هم داد تا نتوانيم با قدرت حاضر شــويم
وگرنه ميتوانستيم فيناليست باشيم.
هندبال ما هميشه با حاشــيههاي زيادي همراه
بوده اســت حتــي با وجــود آمدن رئيــس جديد
فدراسيون و همچنين مربي جديد اين حاشيهها نه
تنها از بين نرفته ،بلكه بيشتر هم شده است .لژيونر
تيم ملي كشــورمان در پاســخ به اين سؤال كه چرا
اين حاشــيهها تمامي ندارند ،عنوان كرد :به نظر من
يكسري افراد در فدراسيون هستند كه مشاوره غلط
به رئيس فدراســيون ميدهند و اين باعث اتفاقها و
حاشيهها ميشود.
اگر جلوي اين افراد در فدراســيون گرفته شود،
هندبال گلستان ميشود .اينها كه به حاج آقا مهدي
مشــاوره ميدهنــد ،در حال نابود كــردن هندبال
هســتند .اگر اين حاشــيهها نباشــد ،ما هر ســال
ميتوانيم در آسيا فيناليست باشيم.
تيم هندبال کشــورمان در انتخابــي المپيک با
تيمهاي مطرح اســپانيا و سوئد همگروه شده است.
استكي درباره شانس تيم ايران در اين رقابتها اظهار
داشت :كار خيلي ســختي در پيش خواهيم داشت.
تيمهاي قــوي در اين رقابتها حضــور مييابند و
شانس صعودمان خيلي کم است.
وي درباره جدا شدن از تيم مون پليه و پيوستن
به تيم الغرافه قطر و همچنين سطح ليگ قطر گفت:
چون در تیم های اروپایی از آسيا تنها ميتوانند يك
بازيكن بگيرند به دليل حضور اهللكرم نشــد كه در
اين تيــم بمانم و به تيم الغرافه پيوســتم .قطريها
ســرمايهگذاري زيــادي روي هندبال كشورشــان
كردهانــد و به دليل حضور بازيكنــان خارجي زياد،
سطح ليگشان باالســت .به احتمال زياد و به اميد
خدا سال آينده برميگردم اروپا.

شانس هندبال براي مسابقات جهاني گرفته شد

تيم ملي هندبال كشــورمان در رقابتهاي آســيايي در شرايطي به مقام پنجم رسيد كه پيش از
مسابقات اعالم شده بود تيم پنجم به طور مستقيم به مسابقات جام جهاني خواهد رفت اما در ميانه
بازيها گفته شــد كه سهميه مستقيمي وجود ندارد و تيم پنجم آسيا براي كسب سهميه بيست و
چهارم باید در پلي آف بين قارهاي شركت كند .اما ديروزدر آخرين تصميم از سوي فدراسيون جهاني
هندبال سهميه پنجم قاره آسيا براي حضور در تورنمنت گزينشي برداشته شد و تنها چهار تيم از آسيا
به رقابتهاي جهاني فرانســه راه پيدا ميكنند كه در اين شرايط ايران تقريباً شانسي براي حضور در
مسابقات جهاني ندارد .سايت جام جهاني با انتشار مطلبي از توزيع سهميه بيست و چهارم بين نماينده
اقيانوسيه و امريكا خبر داده است .در اين مطلب عنوان شده كه تيم برتر اقيانوسيه و امريكا براي كسب

احتمال تكرار «بازي قرن»

ديروز گفته شد رؤســاي فدراسيون فوتبال امريكا درصدد
برپايي مسابقه تداركاتي تازهاي بين تيم ملي اين كشور و ايران
هستند .در حالي كه مسابقه خبرساز  18سال پيش دو كشور
در جام جهاني فرانســه با پيروزي  2-1ايران همراه و مسابقه
قرن نامگذاري شد ،كريگ ساليوان ،مشاور ارشد وزارت خارجه
امريكا ديروز در يك نشســت در واشــنگتن ديسي ،از عالقه
كشورش براي تكرار چنان ديداري خبر داد.
تيمهاي ملي ايران و امريكا در سال  1999نيز مسابقهاي در خاك امريكا با يكديگر برگزار كردند كه
به تساوي  1-1انجاميد.

ســهميه حضور در جام جهاني به مصاف هم خواهند رفت؛ در صورت برتري نماينده اقيانوســيه اين
سهميه در اختيار نماينده اين قاره قرار خواهد گرفت در غير اين صورت به صورت وايلدكارت (سهميه
آزاد) با تصميم فدراسيون جهاني به يكي از كشورها اعطا ميشود .ابوالحسن مهدوي رئيس فدراسيون
هندبال در مورد حذف سهميه ايران براي حضور در مسابقه انتخابي رقابتهاي جهاني فرانسه ،اظهار
كرد :ما وكيل ميگيريم و نســبت به تغيير برنامه فدراسيون جهاني براي توزيع سهميه  24تيم جام
جهاني شكايت ميكنيم .قطعاً پيگير كارها هستيم ،نااميد هم نيستيم و اگر كاري را دنبال كنيم قطعاً
به دنبال كسب نتيجه هستيم ،چون نامههاي ضد و نقيض از مسئوالن فدراسيون جهاني و آسيايي در
اين باره داريم و تمام مستندات موجود را ارائه و شكايت ميكنيم.

برانكو :پرسپوليسي ميسازم كه  10سال قهرمان شود

برانكو ايوانكوويچ كه تيمــش در هيچ يك از 12
مســابقه اخير خود متحمل شكســت نشــده ،گفت
پرسپوليســي ميسازد كه  10ســال قهرمان كشور
شود.
وي درباره اينكه اگر استقالل خواهان وي شود چه
ميكند ،گفت :مربي حرفهاي با هرگونه پيشــنهادي
روبهرو ميشود اما در اين مقطع زماني ،رفتن من به
اســتقالل غيرممكن است .وي افزود :ما و استقالل درون زمين رقيب هستيم اما بيرون از آن كنار
يكديگر چاي ميخوريم.

هيأت رئيسه فدراسيون ،کفاشيان را ابقا کرد

انتخابات فوتبال به  11ارديبهشت موکول شد

خوردبين :يك نفر در بين ما خبرچيني ميكند

محمود خوردبين ،سرپرست پرتجربه پرسپوليس گفت مسأله احمد نوراللهي،
هافبك جوان پرســپوليس كه پس از تعويض شدن در بين دو نيمه بازي پريروز با
سپاهان به نشانه اعتراض و قهر در رختكن ماند ،در دست بررسي است .وي افزود:
نوراللهي به من گفت خسته است ولي معتقدم يك نفر از داخل تيم ما خبرچيني
ميكند .او اين خبر را هم كه محسن بنگر در پايان مسابقه در رختكن بر سر ساير
نفرات تيم فرياد كشيده و آنها را بيغيرت خوانده است ،تكذيب كرد.

فوتبال جهان
لسترسيتي دستبردار نيست

لسترسيتي ،سهشنبه شــب با كسب پيروزي جالب  2-0برابر ليورپول و حفظ
صدرنشيني شــگفتانگيزش در ليگ برتر فوتبال انگليس در پايان هفته بيست و
چهارم اين رقابتها ،باعث حيرت و تحسين فزونتر ناظران شد .هر دو گل لستر را
جيمي واردي به ثمر رســاند كه از پديدههاي اين فصل و آقاي گل مسابقات است.
در ســاير مسابقات مرتبط با تيمهاي باالنشين ،منچسترسيتي با تك گل سرخيو
اگهرو در خانه ســاندرلند به برد  1-0دســت يافت و ديگر «بزرگ» شهر منچستر
يعني يونايتد نيز  3-0بر استوك سيتي چيره شد كه گلهاي تيم پيروز را لينگارد،
مارسيال و روني به ثمر رساندند .آرسنال ،ديگر مدعي قهرماني شب خوبي را سپري
نكرد و در خانهاش به تساوي بدون گل با ساوتهمپتون قناعت ورزيد.

پيروزي رم در «سري »A

آ.اس رم كه يك ماهي است رودي گارسياي فرانسوي را كنار گذاشته و يك بار
ديگر از لوچيانو اسپالهتي ايتاليايي به عنوان سرمربي خود استفاده ميكند ،در هفته
بيســت سوم ليگ دسته اول ايتاليا ،تيم ساسولو را  2-0شكست داد .محمد صالح
و اســتفان الشعراوي ،زنندگان دو گل سرخهاي شهر رم بودند اما اين برد آنها را به
رتبهاي باالتر از چهارمي در جدول ردهبندي رهنمون نكرد .جالوروسي (رم)  15سال
است كه قهرمان «سري  »Aنشده است.

مستطیل سبز
3ساعتتأخيردربازگشتآبيها

در حالي كه قرار بود پرواز سهشنبه
شب استقالليها از اصفهان به تهران
ساعت  22انجام شود ،به سبب برخي
مســائل امنيتي 3 ،ســاعت در اين
موضوع تأخير افتاد و طي اين مدت،
چمدانها و ســاير وســايل حاضران
مورد بازرسي مجدد قرار گرفت.

طباطبايي:مردمازماراضياند

هادي طباطبايي ،عضو كادر فني
تيم ملــي اميد فوتبال ايــران گفت
در صحبتهاي روزمــرهاش با مردم
فهميده است كه ايرانيها از عملكرد
اين تيــم در پيكارهاي اخير انتخابي
المپيــك  2016بــا وجــود ناكامي
در كســب مجوز حضــور در المپيك
رضايت دارند.

قرمزهادرجشنتولددايي

تعدادي از بازيكنان پرســپوليس
پس از اتمام تمرين ديروز تيمشان به
ورزشگاه خيريه عمل رفتند و آنجا در
جشــن تولد علي دايي ،سرمربي صبا
شــركت كردند و به او تبريك گفتند.
ايــن نفرات جملگي جوان و شــامل
عاليشاه ،طارمي ،نوراللهي ،كمنداني
و كفشگري ميشدند .شهريار فوتبال
ايران بتازگي قدم به چهل و هفتمين
سال حياتش گذاشته است.

جشنتولدرحمتيدررختكن

ديروز ســالگرد تولد سيد مهدي
رحمتــي و پــا گذاشــتن دروازهبان
شاخص استقالل به سي و چهارمين
ســال حياتش بود و به همين سبب
آبيهــاي پايتخــت حيــن تمرين
ديروزشــان ،بــراي وي در رختكــن
جشــن تولد پر سر و صدايي گرفتند.
تعدادي از هــواداران آبي نيز ديروز با
حضور در محل تمريــن اين تيم ،به
رحمتي شاخه گل و هداياي ديگري
را كادو دادند.

يارانجهانبخشدرنيمهنهايي

الكمــار در شــبي كــه عليرضا
جهانبخش  75دقيقــه برايش بازي
كرد اما گلي نزد ،در يكي از مسابقات
مرحله يكچهــارم نهايي جام حذفي
فوتبال هلند تيم اچاچســي را با يك
گل شكست داد و به نيمهنهايي رسيد.

تكذيباظهاراتعربستانيها

حسن غفاري عضو كميته انتقالي
فدراســيون فوتبال ،اظهارات غريب
و تــازه مديرعامــل ســابق تيم ملي
عربســتان را در ايــن خصــوص كه
ايرانيها در ســال  2001اين تيم را
در تهــران اذيت كــرده و به آنها آب
مشكوك داده و اتوبوسشان را آتش
زدهاند ،كذب محض خواند.

برخورد قوي نداشتهايم

شــهابالدين عزيزي خادم ،عضو
هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال گفت
موضعگيري اخير ايــن نهاد در قبال
مناقشه اخير فوتبال ايران و عربستان
يك اقــدام ديپلماتيك قــوي نبوده
است.

توصیه آذري به افشارزاده

سعيد آذري ،مديرعامل ذوب آهن
 24ســاعت بعد از تساوي بدون گل
تيمش با استقالل از همتاي خود در
تشــكيالت آبيها (بهرام افشارزاده)
خواست جلوي آنچه را كه وي فحاشي
آبيها در جريان مسابقه خواند ،بگيرد.

راز گلزنی عليپور

سوشا از حضور در مسابقات منع شد

طبق حكم جديد بازپرس قضايي ،سوشا مكاني دروازهبان پرسپوليس به سبب
مســائل اخيرش ،تا اطالع ثانوي حق حضور در ورزشگاهها و شركت در مسابقات را
ندارد و فقط ميتواند در تمرينات ســرخهاي تهراني شركت كند .اين حكم چه به
باشــگاه پرسپوليس و چه به فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ ابالغ شده است .وي
پيشتر ممنوعالمصاحبه هم شده بود.
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وصال روحاني

جلسه ديروز هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال با اتخاذ تصميمهايي تقريباً
يکطرفه به سود علي کفاشيان پايان گرفت و همان طور که پيشبيني شد
حکم داده شــد که وي تا زمان انجام انتخابات رياست فدراسيون رئيس
باقي بماند .اين در حالي است که وزارت ورزش توسط معاون خود (نصراهلل
ســجادي) بارها طي هفتههاي اخير تأکيد کرده بود که همچون ساير
فدراســيونهاي ورزشي ،فدراسيون فوتبال نيز بايد در راه کسب آمادگي
براي برگزاري انتخابات توسط يک سرپرست اداره شود و کفاشيان تا آن
زمان از سمت رياست کناره گيرد .ديروز همچنين مقرر شد که انتخابات
رياست فدراســيون در روز  11ارديبهشت  1395برگزار شود و ثبت نام
نامزدهاي اين عنوان هم از اول اسفند ماه امسال شروع خواهد شد.
ëëجاي تعجبي نداشت
ابقاي کفاشيان بهعنوان رئيس تا روز انتخابات ،در حالي که دوره رياست
او قانوناً در روز  18اســفند امسال تمام ميشود ،مسألهاي بود که ديروز
هيأت رئيسه آن را مصوب ساخت و البته با توجه به بافت هيأت رئيسه كه
اغلب آنها با رئيس  8ساله اخير فدراسيون همراهند جاي تعجبي نداشت.
ëëكفاشيان و تاج اختالف ندارند
شايد به نظر برسد كه بين كفاشــيان و دوست و همكار قديمياش
مهدي تاج بعد از اختالف نظري كه اين دو اخيراً بر ســر مســأله نحوه
برگزاري احتمالي مســابقات نمايندگان ايران با باشــگاههاي عربستاني
در ليگ قهرمانان آســيا داشتند ،اختالف و خللي افتاده باشد اما محمود
اسالميان نايب رئيس اول فدراسيون كه طي يك سال تصدي اين پست
فقط حرفهاي كفاشيان را تكرار كرده است (!) ديروز وجود اين اختالف

قنبرزاده :به هيچوجه تسليم نميشويم

منصور قنبرزاده مديرعامل نفــت تهران يكبار ديگر تأكيد
كرد كه در صورت راهيابي تيمش به جدول اصلي ليگ قهرمانان
آسيا و رويارويي اين تيم با نماينده عربستان ،نفت به هيچوجه
به انجام مسابقه خانگياش در زمين بيطرف تن نخواهد داد و
كنارهگيري از كل مسابقات را بر آن ارجح ميدارد.

فتحاهللزاده :زمين ثالث را نپذيريم

علي فتحاهللزاده مديرعامل ســابق اســتقالل بــا تأكيد بر
بدعتگــذاري بــد  AFCو اختالفــات اخير فوتبــال ايران و
عربســتان تصريح كرد كشــورمان هرگز نبايد مسابقه دادن در
زمين ثالث را بپذيرد.

را منكر شد و گفت :نه تنها كفاشيان و تاج اختالفي با هم ندارند بلكه مثل
گذشته بسيار هم رفيقاند.
ëëدليل تأخير...
وي اضافه كرد :دليل ارجاع انتخابات رياست فدراسيون به ارديبهشت
 95فاصلهاي است كه بايد بين زمان ثبت نام و برگزاري انتخابات باشد و ما
تعطيالت عيد را نيز در اين ميان داريم.
ëëقواعد ما فرق ميكند!
اسالميان اضافه كرد :ابقاي كفاشيان تا زمان انتخابات كه برخالف روند
تعيين سرپرست در ساير فدراسيونها است نيز بايد بگويم كه در فدراسيون
ما قواعد فرق ميكند .اينجا فقط مجمع فدراسيون تصميمگيري ميكند و

نبايد از سوي سايرين در اين خصوص دخالت شود و اين فرآيند به اطالع
فيفا هم رسيده است! اساسنامه فدراسيون ما ميگويد فقط اعضاي مجمع
فدراسيون ميتوانند رئيس فدراسيون را عوض كنند.
ëëصبر تا  25اسفند
اسالميان درباره پيامدهاي اختالفات فوتبال ايران وعربستان و محل
انجام ديدارهاي نمايندگان دو كشور در زمينهايي احتماالً بيطرف گفت:
فع ً
ال بايد صبر كنيم تا ببينيم آيا تا مهلت تعيين شــده توســط AFC
( 25اســفند) بين ما و عربســتان تفاهم حاصل ميآيد يا خير و سپس
تصميمگيري كنيم كه اين امر ابعاد و زواياي مختلف دارد .قدر مسلم اينكه
ايران امنترين كشور منطقه و حرفهاي عربستان در ضديت با اين مسأله
كذب محض و اقدامي سياسي از سوي آنها است.
ëëميزبانياحتماليازبكستان
ديروز همچنين گفته شد كه در صورت تحميل شدن برگزاري مسابقات
نمايندگان ايران با عربســتان در ليگ قهرمانان آسيا در زميني بيطرف
ازبكستان زمين پيشنهادي ايران خواهد بود اما روابط عمومي فدراسيون
فوتبال ديروز اين امر را كمي تا قسمتي تكذيب و تأكيد كرد كه از منظر
ايران هنوز برگزاري مســابقات خانگي در خاك كشورمان مطرح است و
موردي بجز اين فقط زماني در دستور كار قرار ميگيرد كه تفاهم نهايي
بين ايران و عربستان و  AFCحاصل نيايد .اميرحسين حسيني مسئول
روابط عمومي فدراسيون گفت :قصد تكذيب صحبتهايي را نداريم كه در
اين خصوص بين اعضاي هيأت رئيسه فدراسيون انجام شده اما برگزاري
اين ديدارهاي احتمالي در ازبكستان تأييد و تصويب نشده است .بايد در
اين خصوص نظر باشگاههاي ايراني حاضر در مسابقات را نيز پرسيد.

علي عليپور ،مهاجم پرســپوليس
كه گل اول اين تيم را طي تســاوي
 2-2برابر سپاهان در مسابقات پريروز
ليگ برتر به ثمر رساند ،گفت حضور
كارلوس كيروش در ورزشگاه آزادي
به وي روحيه و انگيزه داد و پايهگذار
گلزني وي شد.

ديپلماسي ورزش ما ضعيف است

بيــژن ذوالفقارنســب ،مربــي و
كارشناس نام آشناي فوتبال كشورمان
گفــت ايــران در عرصه ديپلماســي
ورزشي قوي عمل نميكند .وي افزود:
بايد كارگروههايي تشكيل دهيم و در
اين زمينه با برخي كشــورها تعامل
كنيم.

واکنشعباسيبهخبراستعفایش

ســعيد عباســي ،مديرعامــل
تراكتورســازي تأكيد كــرد بايد در
مقابل زيادهخواهي و درخواستهاي
غيرمعقول عربســتان در ليگ فوتبال
قهرمانان آسيا و تالش اين كشور براي
گرفتن ميزبانيها از ايران ايستادگي
كرد .وي همچنين اين شــايعه را كه
ساير اعضاي هيأت رئيسه تراكتور از او
خواستهاند به خاطر شعارهاي مخالف
هواداران روي ســكوها از ســمتش
استعفا بدهد ،تكذيب كرد.

