شنبه   20مرداد  28  1397ذی القعده  1439

سوژه
نصرآزادانی مربی تکواندوی
بلژیک شد

علیرضــا نصرآزادانی کاپیتان
و مربــی اســبق تیمملــی
تکوانــدوی ایــران ،مربی تیم
ک شــد.
ملی تکواندوی بلژی 
ب ه گــزارش روابــط عمومی
فدراسیون تکواندو ،نصرآزادانی کاپیتان با اخالق
و اسبق تیم ملی که  24مدال جهانی و آسیایی و
همچنین مربیگری تیم ایران را در کارنامه خود
دارد ،با درخواست فدراسیون تکواندوی بلژیک و
به منظور آمادهسازی اردونشینان این کشور برای
شرکت در رویدادهای پیشرو تا المپیک2020
به عنوان مربی به کادرفنی این تیم اضافه شــد.
نصرآزادانــی پیش از این درکنــار بیژن مقانلو و
همچنین مهدی بیباک به عنوان مربی ،هدایت
تیم ملی تکواندو ایران را برعهده داشت.

اخبار
پیروزی جوانان بسکتبال
مقابل کره

تیم ملی بسکتبال جوانان ایران به عنوان مدافع
عنــوان قهرمانی آســیا با قبول شکســت برابر
نیوزیلند از رســیدن به جمع  4تیم مســابقات
قهرمانی آســیا -تایلند بازماند و جام جهانی را
از دســت داد تا بعد از  3دوره حضور متوالی در
این رقابتها ،این بار در جامجهانی غایب باشــد.
ن درحالی برای کســب یکی از
تیــم جوانان ایرا 
مقامهای پنجم تا هشــتم به مصــاف تیم ملی
بسکتبال کرهجنوبی رفت که درنهایت با نتیجه
 ۸۱ - ۸۹موفق به شکست این تیم شد .در این
دیدار امیرحسین رضاییفر با کسب  ۲۷امتیاز۴ ،
بالک ،یک توپ ربایی ،یک پاس گل ۱۵ ،ریباند
و  ۱۳پرتاب  2امتیازی برترین بازیکن میدان بود.

ویتنام حریف ایران در یک
چهارم نهایی  AVCکاپ

دیــروز و در آخریــن روز از مرحلــه مقدماتی
مســابقات والیبــال  AVCکاپ -چینتایپــه،
تیمهای ویتنام و تایلند به مصاف هم رفتند که
این مســابقه با پیــروزی  2 - 3تایلند به پایان
رســید .به این ترتیب ویتنام با  ۲باخت مقابل
قطر و تایلند ،تیم سوم گروه  Cو تیم نهم مرحله
مقدماتی شد تا امروز در مرحله یکچهارم نهایی
حریف ایران شــود .شــاگردان بهروز عطایی در
صورت پیروزی بر ویتنــام ،به جمع  4تیم برتر
ششمین دوره  AVCکاپ راه پیدا میکنند.

مهرزاد ورزشکار
بـرتر ماه جوالی
در جــهان شـد

بــا پایان مهلت رایگیری نظرســنجی وبســایت
کمیته بینالمللی پارالمپیــک ،مرتضی مهرزاد مرد
بلندقامت تیم ملی والیبال نشسته کشورمان ،موفق
شــد عنوان برترین ورزشــکار ماه جوالی جهان ،در
ســال  ۲۰۱۸را از آن خود کند .به گزارش ســایت
فدراســیون ورزشهای جانبازان و معلوالن ،کمیته

پینگ پنگ ایران برای اولین بار بعد از انقالب با ترکیب کامل در بازیهای آسیایی شرکت میکند
سارا اصالنی

علی قارداشی :هدفمان در جاکارتا ارتقای امتیازات المپیکی است

پینگپنگ ایــران درحالی با  8ورزشــکار راهی
هجدهمین دوره بازیهای آسیایی میشود که به
گفته مهرداد علیقارداشی این برای اولین بار بعد
از انقالب اســت که این رشته در  2بخش آقایان
و بانوان با ترکیب کامل راهی بازیهای آســیایی
میشود .علیقارداشی با تاکید بر اینکه فدراسیون
متبوعش تنها فدراسیون توپی -راکتی ایران است
که موفق شده سهمیه حضور در  6المپیک اخی ر را
کسب کند ،در مصاحبه خراسان عنوان کرد شانس
مدالآوری پینگپنگبازان ایران در جاکارتا بسیار
پایین است .با اینحال قرار گرفتن در بین  8تیم
برتر رقابتها ،هدف اصلی فدراسیون پینگپنگ
از حضور در بازیهای آســیایی  2018است .او با
اشاره به مراحل آمادگی تیمهای ملی پینگپنگ
ایران برای حضور در بازیهای آسیایی میگوید:
«فدراسیون پینگپنگ برای انتخاب ورزشکاران
اعزامی به بازیهای آســیایی یک اقدام ارزشمند
انجام داد .زمستان سال گذشته ترکیب تی م برای
حضور در مسابقات جهانی سوئد (اردیبهشت ماه
امســال برگزار شد) نهایی شد .با توجه به اینکه
تیم ما بــا بهترین نفرات راهی رقابتهای جهانی
شــد و بهترین نتیجه را گرفــت ،همین نفرات
را (هــم در بخش آقایان و هــم در بخش بانوان)
بــرای حضور در جاکارتا گزینــش کردیم .یعنی
انتخابی مجدد برگزار نکردیم .تاکنون  8اردو برای
خانمها و  9اردو برای آقایان برگزار شــده .درکنار
آن چنــد اعزام و اردوی بینالمللی هم داشــتیم
ن به اردوی بینالمللی در
که از آن جملــه میتوا 
آذربایجان و مجارستان اشاره کرد .چندین مسابقه
تدارکاتی بینالمللی دیگر هم داشــتیم .از طرفی
حریفان تمرینی خوبی هم در داخل کشور برای
بازیکنانمان درنظر گرفته بودیم ».او با اشــاره به
حضور تیــم پینگپنگ ایران با  8ورزشــکار در
بازیهای آسیایی ادامه میدهد« :ما  4ورزشکار آقا
و  4ورزشکار خانم در بازیهای آسیایی داریم که
همگی درحال حاضر در بهترین شرایط آمادگی
هســتند .اردوی آخر ما هم در شهر بابل درحال
برگزاری است .طبق بررسیهایمان به این نتیجه

رسیدیم که شرایط آبوهوایی بابل کامال مشابه
جاکارتاست .درحال حاضر دمای بابل  29درجه و
میزان رطوربت آن  76درصد است و این شرایط
آبوهوایــی کامال با شــرایط آبوهوایی جاکارتا
مطابقت میکند».
در المپیک آســیایی قول کسب مدال
نمیدهم
رئیس فدراسیون پینگپنگ اما به نکته مهمی هم
اشاره میکند« :چند روز پیش که آقای سلطانیفر
وزیر محتــرم ورزش و آقای صالحیامیری رئیس
کمیته ملی المپیک از اردوی تی م ملی پینگپنگ
بازدیــد کردند ،توضیح دادم کــه بعد از المپیک
ی موفق
سیدنی تا به امروز ،هیچ کشور غیرآسیای 
به کســب مدال المپیک در رشــته پینگپنگ
نشده .این مســئله نشان از آن دارد که بازیهای
آسیایی از نظر سطح فنی یک المپیک تمامعیار
است .به همین خاطر ما واقعا نمیتوانیم در چنین
رویدادی قول کسب مدال بدهیم .تنها میتوانیم
اطمینانخاطر بدهیم که بچههای ما کامال آماده
و روی فرم هســتند .از طرفی ما رقبای قدری در
بازیهای آســیایی داریــم و همهچیز روی کاغذ
نشان میدهد که شــانس رقبا برای کسب مدال
بسیار باالتر از ماست ».او برای توضیح ماجرا یک
مثال فوتبالی میآورد« :اگر بخواهم در این زمینه

استارت بازیکن چند پسته و مصدوم با آبیها
روزبه چشــمی ،مدافع مصدوم و ملیپوش اســتقالل
پس از  3هفته مصدومیت از سهشــنبه هفته گذشته
به تمرینات این تیم بازگشــت .چشــمی پس از دیدار
نخســت ایران مقابــل مراکش در جــام جهانی حین
تمرین تیم ملی مصدوم شــد و عالوه بر از دست دادن
دیدار ایران مقابل اســپانیا و پرتغال ،نتوانســت آبیها
را در اردوی پیشفصــل این تیــم در ترکیه همراهی
کند .البته چشــمی در تمرینات اســتقالل به صورت
اختصاصــی تمرین کرد اما به نظر میرســد او کمکم
مهیای بازگشــت به میدان میشود و البته کار سختی
برای حضور در ترکیب دارد چراکه شفر تقریبا ترکیب
تیمش را پیدا کرده اســت .مــرد آلمانی در قلب دفاع
منتظری و ســهرابیان را دارد که از عملکردشــان هم
راضی اســت و در قلب خــط میانی هم علی کریمی و
فرشید باقری نمره قبولی گرفتهاند .این بدانمعناست
که چشمی  2پسته برای حضور در ترکیب کار آسانی
نــدارد .به طور کلی چشــمی یکی از بدشــانسترین
بازیکنان فوتبال ایران اســت که در همین سن و سال

بینالمللــی پارالمپیک ،علت ایــن انتخاب را نقش
موثــر مرتضی مهرزاد در تیم ملی والیبال نشســته
ایــران ،در رقابتهای قهرمانی جهــان هلند ،در ماه
جوالی عنوان کرد .تیم ملــی مردان ایران ،اخیرا ،با
قهرمانی در رقابتهای جهانی والیبالنشسته ،۲۰۱۸
مجوز مســتقیم ورود به پارالمپیک  ۲۰۲۰توکیو را

کسب کرد .این نظرسنجی از  ۱۲مرداد به مدت یک
هفته ادامه داشت و مهرزاد با اخذ ۶۰رای ،با اختالفی
چشمگیر ،بار دیگر در جهان درخشید .در این رقابت،
ن دونده ویلچری از بریتانیا،دیده د گروت
کار آدنــگا 
س پرتابگر نیزه از برزیل
تنیسباز هلندی،الیزابت گوم 
ن تنیسباز سوئدی نیز شرکت کردند.
و استفان اولس 

نســبتا کم مصدومیتهای زنجیرهای و نسبتا طوالنی
را تجربه کرده اما با قدرت به میادین برگشــته است.
نخستین مصدومیت جدی او اسفند  ۹۳در اردوی تیم
ملــی امید در کیــش رخ داد و او به ناچــار به تهران
برگشت .چشمی درحالی که نخستین فصل حضورش
در اســتقالل را تجربه میکرد مقابل ملــوان انزلی از
ناحیه بینی دچار مصدومیت شــد و با شکستگی بینی
زمین را ترک کرد .او در اســفندماه  94با مصدومیت
شــدید پارگی رباط صلیبی مواجه و از لیست استقالل
کنار گذاشــته شــد .به خاطر اشــتباه محاســباتی
منصوریــان ســرمربی وقت اســتقالل او حتی پس از
بهبودی نتوانست وارد لیست شود و به ناچار نیم فصل
را بیرون ماند ،آن هم در حالی که میتوانست بازی در
دیگر تیمها را تجربه کند اما ترجیح داد آبیپوش بماند
و در فصل جدید با قدرت برگردد که همان هم شــد.
چشمی در بازگشــت نظر کارلوس کیروش سرمربی
تیم ملی را جلب کرد و ملیپوش شــد و در حالی که
انتقادات زیادی از ســبک بازی او و پست بازیاش در

دلیل حمایت تمام قد رحمتی از شفر
ســید مهدی رحمتی از شــفر به شــدت حمایت کرد و گفت با او شاید  5،4ســال دیگر در استقالل بمانم و
دروازهبانی کنم! البته قرارداد ســید مهدی با استقالل در پایان فصل تمام میشود ولی دلیل حمایت رحمتی
از شــفر این بود که راه برای بازگشــت عدهای از مربیان سابق به استقالل هموار نشود! درواقع رحمتی و چند
نفر دیگر در اســتقالل به این نتیجه رسیدهاند که شفر بماند خیلی بهتر از بازگشت یکسری از مربیان سابق
است که هنوز به نیمکت استقالل چشم دارند.

خداحافظی پرسپولیس و استقالل با دالر دولتی

یک زمانی در فدراســیون علی کفاشــیان با اســتفاده از ارز دولتی پول کیروش را مــیداد که طبعا به نفع
فدراسیون بود و پول کارلوس هم راحتتر پرداخت میشد .پرسپولیس و استقالل هم در مقطعی با ارز دولتی
پول خارجیها (مربیان و بازیکنان) را میدادند اما حاال دیگر امکان این مسئله وجود ندارد و آبی و قرمز باید
پول برانکو ،شفر ،منشا ،بشار رسن ،طارق همام و ...را با دالر آزاد بدهند.

استقالل سر ماجرای تیام کوتاه نمیآید

اســتقالل تالش میکند با همه طلبکاران خود که زیاد هم هســتند مصالحه کند و به نوعی رضایت آنها را
بگیرد اما در ماجرای تیام کوتاه نمیآید .تیام حاضر است 200هزار دالر به استقالل بدهد و پرونده بسته شود
اما استقاللیها 400هزار دالر میخواهند .جالب است بدانید که یکی از بازیکنان قدیمی استقالل میگفت من
حدود 700میلیون طلب داشتم اما به من 100میلیون دادند.

پرسپولیس مشکل ترابی را حل میکند

در خبرها آمده بود که احتمال محرومیت  6ماهه مهدی ترابی وجود دارد اما باشــگاه پرســپولیس در تالش
اســت تا این مشکل را حل کند ولی بعید است تا شــروع نیم فصل دوم که قرار است ترابی برای پرسپولیس
بازی کند ،مشکل خاصی پیش بیاید .ترابی زمان مدیریت آجرلو در تراکتورسازی با اینکه بازیکن سایپا بود ،با
تراکتوریها توافق کرده و گویا چکی هم دریافت کرده بود که البته خودش این مسئله را تایید یا تکذیب نکرد.

دعوای آبی و قرمز سر مبلغ قرارداد الحاجی گرو

بعد از پیوســتن الحاجی گرو به اســتقالل بحث شدیدی در فضای مجازی شکل گرفت .پرسپولیسیها مدعی
شــدند او  12میلیارد از اســتقالل میگیرد (با احتساب قیمت دالر  9و  10هزار تومانی) و استقاللیها مدعی
بودند او فقط قرارداد  450هزار دالری بســته اســت .البته قرارداد الحاجی گرو با استقالل  3ساله است ولی
آبیها میگویند قرار شده برای سال اول  450هزار دالر دریافت کند.

یک مثال فوتبالی بزنم ،به بازی ایران و پرتغال اشاره
میکنــم .اگر ایران چند بار بــا پرتغال بازی کند،
احتمال باخت ایران نســبت به برد یا مساوی آن،
بیشتر است .مگر اینکه روز ،روز ایران باشد .حرفی
که من به وزیر ورزش زدم و ایشان هم حرف من را
تکرار کرد این بود که امیدوارم در جریان بازیهای
آسیایی ،روز ،روز پینگ ایران باشد».
پینگ پنگ تنها فدراسیون توپی  -راکتی
حاضر در  6المپیک اخیر است
شانس مدالآوری پینگپنگ ایران در بازیهای
آسیایی درحالی کم اســت که این سوال مطرح
میشود که ملیپوشــان این رشته با چه هدفی
راهی جاکارتا خواهند شد؟ علیقارداشی در پاسخ
به این سوال میگوید« :منطق این است که ما با
هدف جمــعآوری و ارتقای امتیاز برای حضور در
المپیک  ،2020راهی بازیهای آسیایی جاکارتا
شویم .ما تنها فدراسیون توپی -راکتی هستیم که
در  6دوره اخیر المپیک حضور داشتهایم .از طرفی
تنوع رشتهها در رژه کاروان هر کشوری از جمله
ایران ،حائز اهمیت است .به همین خاطر مسئوالن
ورزش کشور با این دید به رشته پینگپنگ نگاه
کردهاند که علیرغم پایین بودن شانس مدالآوری
این رشــته در جاکارتا اما شانس کسب سهمیه
المپیک آن نسبت به تمام رشتههای توپی -راکتی

بیشتر بوده .ضمن اینکه ما نهتنها در  6المپیک
اخیر موفق به کسب سهمی ه شدهایم ،بلکه موفق
به افزایش کمیت ســهمیهها از یک ســهمیه به
 3ســهمیه هم شــدهایم .همه این مسائل باعث
شد مسئوالن ورزش کشــور برای اولین بار بعد
از انقالب ،تیمهای ملــی پینگپنگ ایران در 2
بخش زنــان و مردان را با ترکیــب کامل راهی
بازیهای آســیایی  2018کنند .البته نه با الزام
انتظار کسب مدال».
قرارگرفتن در بین  8تیم برتر جاکارتا
نتیجه خوبی است
رئیس فدراسیون پینگپنگ در واکنش به اینکه
کســب چه مقامی در بازیهای آســیایی 2018
میتواند نتیجه مناســبی برای این فدراســیون
باشــد ،میگوید« :واقعا اگر بتوانیم در بین  8تیم
برتر مســابقات قرار بگیریــم ،نتیجه خوبی برای
پینگپنگ ایران خواهد بــود .به این نکته توجه
داشــته باشــید که در این رقابتها کشورهایی
همچون چین ،ژاپن 2 ،کره ،چینتایپه ،سنگاپور،
هنگکنگ و هند(که همــواره از ما قویتر بوده)
حضور دارند .این  8کشور طبق رنکینگ جهانی
همــواره از ما قویتر بودهانــد .بنابراین حضور ما
در بین  8تیم برتر مســابقات نتیجه خوبی است.
این دیگر جزو استثناهاســت که ما بتوانیم راهی
نیمهنهایی یا  4تیم برتر مســابقات شویم .ضمن
اینکه ما در بخش دوبل شــانس بیشــتری در
بازیهای آســیایی داشتیم که با نظر اندونزی به
عنوان میزبــان ،رقابتهای دوبل این دوره برگزار
نمیشــود .در بخش میکس دوبل هم که شرکت
نمیکنیم .در واقع  2آپشــن را اینجا از دســت
میدهیم .بنابراین میماند بخش تیمی و انفرادی.
در انفرادی هم هر کشور  2شرکتکننده دارد که
در این بخششانس کمی داریم و اگر روز بچهها
ما باشد و بتوانند  2بازی حذفی را ببرند که هم در
رنکینگ امتیاز خوبی بگیرند و هم در رتبه خوبی
از جدول قرار بگیرند ،خوب است .اینها انتظاراتی
است که ما در سال  2018از بازیکنان خود داریم.
امیدوارم برای ســالهای آتــی بتوانیم قولهای
بهتری بدهیم».

چشمی بازیکن بدشانس اما با اراده

زاویه نگاه شما
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هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
ســام ،من افسر راهنمايي و رانندگي هستم که 2ساله از مازندران انتقالم
دادند به مشــهد براي خدمت و هر روز روزنامه خراســان ،قسمت ورزشياش
را ميخوانم و بر عکس تعدادي مشــهدي که از باخت تيم ســپيدرود خداداد
عزيزي خوشــحالند ،من به عنوان يک مازندراني براي خداداد عزيزي آرزوي
موفقيت ميکنم.
من مربی بزرگتر از خدادا د نمیبینم در بین مربیان ایرانی ،به جز قلعهنویی
و یکی 2 ،نفر مثل فرکی .حتی منصور ابراهیمزاد ه و کراچار .در سپاهان با آن
همه بازیکن و باشگاه بزرگ در نزدیکی سقوط بود .حاال سپیدود که جای خود
دارد .اگر با اعصاب خداداد بازی نکنند ،کارش خوبه.
درود بر خداداد عزیز که چوب پاک دســتی و صداقت و عشق به فوتبال را
میخورد و همیشه بدخواهان خاص خودش را دارد .دوستت داریم عزیزی.
در فوتبال ایران در پروندههایی که یک طرف آن استقالل یا تراکتور باشند،
رای حتما به نفع آنها صادر میشود .مطمئنا ترابی سرباز میشود و اصال هم
ن تا30سالگی میتوانند در تیم دلخواه خود بازی
توجه نمیکنند ک ه ملیپوشا 
کرده و بعد از آن مشمول شوند.
جناب آقای عزیزی ،غزال تیز پای ایران؛ حیف از شــما که یک ذره سیاست
فوتبالی نداری و با تیمی که از پیش بازنده اســت ،قرارداد میبندی! نداشتن
چنین تیمی بهتر از داشــتنش هست .اگرچه نیت قلبی شما فقط خدمت به
فوتباله ولی فهمیدنش برای لیدری که وظیفهاش اطاعت از دســتوره ،سخته.
خیلی صداقت داری ،دوســتت دارم .آرزویم یک عکس با غزال تیز پای ایرانه.
پیروز باشی غزال.

خبر
بانوان بسکتبال  3نفره قهرمان غرب آسیا
شدند

رقابتهای بسکتبال  3نفره غرب بانوان آسیا که به میزبانی لبنان برگزار
شــده بود ،با قهرمانی تیم ملی ایران به پایان رســید .تیــم ملی بانوان
ایــران در فینال این رقابتها مقابل ســوریه به میــدان رفت و درحالی
که پنجشــنبه از همین تیم شکســت خورده بود ،این بار با نتیجه -۱۸
 ۱۵حریــف را شکســت داد و به مقام قهرمانی رقابتهای بســکتبال ۳
نفره بانوان غرب آســیا رســید .ایران پیش از این لبنان و عراق را برده و
مقابل سوریه شکست خورده بود .گفتنی است بانوان ایران در جریان این
رقابتها موفق به کسب سهمیه قهرمانی آسیا هم شدند.

صدور مجوز حضور بیش از ۳۰۰پاراآسیایی
در جاکارتا

هادی رضایی ،سرپرســت کاروان اعزامی به بازیهای پاراآسیایی جاکارتا
گفت« :ثبتنام نهایی کاروان ورزشــی ایران در بازیهای پاراآسیایی۲۰
مرداد در جاکارتا انجام میشود و مجوز حضور بیش از  ۳۰۰ورزشکار در
بازیهای پاراآسیایی صادر خواهد شد ».به گزارش ایسنا رضایی که برای
ثبتنام نهایی کاروان ورزشی ایران جهت حضور در بازیهای پاراآسیایی
دیــروز راهی جاکارتا شــد ،افــزود« :اســامی کل کاروان اعزامی اعم از
ورزشکار ،مربی ،سرمربی ،سرپرست و همراهان اعزامی به این بازیها ۲۳
مرداد از طریق ســایت کمیته ملی پارالمپیک اعالم خواهد شد ».گفتنی
است ایران در  13رشته بازیهای پاراآسیایی شرکت خواهد کرد.

بدونویرایش جهت اطالع
مشکل مسلمان و کعبی فقط مالی بود؟

بعد از حضور مسلمان و حسین کعبی در کمیته اخالق عنوان شد که مشکل آنها بدهی مالی بوده و ...رسانهها
هم از قول مسئوالن این خبر را پوشش دادند ولی مسئوالن کمیته اخالق عنوان کرده بودند مورد آنها را اعالم
نمیکنیم تا آبرویشان نرود! حاال سوال اینجاست که با عنوان کردن بدهی مالی آبروی این  2بازیکن میرفت؟
یعنی هرکسی در این فوتبال بدهکار باشد آبرویش میرود؟ پس چرا  14،13باشگاه بدهکار داریم؟

قلعهنویی  3بار در استقالل جریمه شده بود

امیر قلعهنویی مدعی شــد چند صد میلیون از طلبش را به اســتقالل بخشیده است .جالب اینکه او
در دوران مدیریتهای قبلی  3نوبت جریمه شــده بود که برمیگــردد به زمانی که در  2فصل آخر
حضورش در استقالل با این تیم پنجم و ششم شد .امیر البته این جرایم را قبول ندارد و باشگاه هم
قرار شده با او تعامل کند تا کل طلبش را نهایتا تا بهمن ماه دریافت کند.

شوخی عضو هیئترئیسه فدراسیون با قرارداد کیروش

تیم ملی میشــد ،توانست در فهرست نهایی کیروش
قرار بگیرد و در دیدار نخســت ایــران در جام جهانی
فیکس شــود .البته باز کابوس مصدومیت به سراغش

گفتوگوی اقتصادی شفر و برانکو

چند روز قبل برانکو و شــفر همدیگر را مالقات
کرده و گپ کوتاهی زدند .البته آنها در مراســم
بهترینهای فوتبال ایــران هم با یکدیگر مواجه
شــده بودند اما شنیدیم این بار کلی هم در مورد
مسائل مالی گپ زدند و شفر از برانکو پرسید آیا
همه پولت را از پرسپولیس گرفتهای که مرد کروات
گفت نه ،هنوز مقداری طلب دارم .شنیده میشود
شفر بابت فصل گذشته طلبی از استقالل ندارد.

آمد و او را از  2بــازی جام جهانی محروم کرد و حاال
چشــمی پس از گذرانــدن دوران مصدومیت مهیای
بازگشت به میادین و بازی برای استقالل میشود.

یکی از اعضای هیئترئیسه فدراســیون فوتبال اواسط هفته گذشته گفت احتمال میدهم کیروش
قراردادش را امضا کرده باشد! این درحالی است که حتی آدمهای عادی که عضو فدراسیون نیستند
و اصــا اخبار فوتبال را دنبال نمیکنند هم میدانند چنین قراردادی امضا نشــده و کیروش هنوز
بابت جامجهانی کلی طلب دارد .حاال اینکه چرا یک عضو هیئترئیســه چنین حرفی میزند را باید
از خودش پرسید اما نشان میدهد اعضای هیئترئیسه فدراسیون مثل اعضای هیئتمدیره باشگاهها
در جریان خیلی از مسائل نیستند!

