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تکذیب شایعه مذاکر ه «سیلِسن» با منچستریونایتد
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دروازهبان هلندی که گفته میشود گزینه جانشینی داوید دخهآ در اولدترافورد است ،میگوید پیشنهادی از جانب منچستریونایتد دریافت نکرده است .یسپر سیلِسن ،دروازهبان آژاکس در گفتوگو با
روزنامه هلندی « »Het Paroolچاپ آمستردام در خصوص شایعه پیوستن احتمالیاش به منچستریونایتد گفت :من هم این اخبار را این هفته خواندم که گفته شده بود من با فنخال صحبت کردهام
ولی آخرین بازی باری که با وی صحبت کردم به مراسم «اسپورتس گاال» در سال گذشته برمیگردد .در ضمن مدیر برنامههایم پیشنهادی دریافت نکرده است .دخهآ که یک سال از قرارداد فعلیاش
با منچستریونایتد باقی مانده ،پنج سال پیش در ازای  17.8میلیون پوند از اتلتیکومادرید به جمع سرخپوشان اولدترافورد پیوست .او در فصل اخیر عملکرد فوقالعادهای داشت و به انتخاب بازیکنان و
هواداران منچستریونایتد به عنوان بهترین بازیکن فصل این تیم انتخاب شد.
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بیست و هشتمین دوره جام حذفی فوتبال ایران؛

سانتر از همه جا

تا فینال خبری از «دربی» نیست

افشارزاده:کرار از این پس کنترل می شود
مدیرعامل استقالل گفت :مشکل کرار آنقدر
هم جدی نبود و قرار است او از این پس توسط
کادرفنی استقالل کنترل شود.
بهرام افشارزاده در رابطه با جلسه هیات مدیره
اظهار داشت :درباره اسپانسر ،مسائل روز باشگاه
و برخی مسائل دیگر صحبت کردیم .همچنین
مظلومی در این جلسه حاضر شد و گزارشی از 2
بازی استقالل در هفته های ابتدایی لیگ برتر به
هیات مدیره ارائه کرد .جا دارد بازهم از مظلومی بابت ساختن چنین تیمی تشکر کنم
و در هیات مدیره نیز این کار را انجام دادیم .وی درباره دلیل غیبت سبک دست در
جلسه عنوان کرد :او در محل باشگاه مانده بود تا کارهای مربوط به پرداخت حقوق
کارمندان را انجام دهد .طبق قولی که سبک دست به ما داده است ،قرار است تا فردا
حقوق کارمندان باشگاه پرداخت شود .مدیرعامل استقالل در خصوص اینکه روانخواه
به عنوان مدیرفنی تیمهای پایه معرفی شد ،تصریح کرد :روانخواه یکی از بازیکنان
خوب و با اخالق گذشته استقالل است .او برای این باشگاه زحمات زیادی کشیده و
ما قدردان زحمات او هستیم .وی درباره اینکه مشکل کرار با استقالل به کجا رسید،
گفت :کرار جلسه ای را با نظری ،معاون باشگاه برگزار کرد .مشکل کرار آنقدر هم جدی
نبود و قرار است او از این پس توسط کادرفنی استقالل کنترل شود.

گزارش
اطرافیان قلعهنویی او را از ملوان دور کردند؛

چرا ژنرال از انزلی رفت؟

امیر قلعهنویی از سرمربیگری تیم فوتبال
ملوان بندر انزلی کنار رفت.
قلعهنویی با وعده بهشتی گزینه مالکیت ملوان به
انزلی آمد تا تیمی در حد حضور در رتبه های باالی
جدول آماده لیگ پانزدهم کند .اما از همان ابتدا هم
معلوم بود که بهشتی آنطور که در رسانه ها مطرح
کرده بود ،شرایط مالی اداره ملوان را ندارد و خیلی
زود با تصمیم دنیامالی رئیس هیات مدیره باشگاه
ملوان از کار برکنار شد .بعد از این بود که امیر قلعهنویی تصمیم گرفت تا مشخص
شدن تکلیف مالکیت باشگاه قرادادش را ثبت نکند و نکته عجیب اینجاست که او دو
هفته با وعده دنیامالی مبنی بر حل شدن مشکالت مالی تیم حاضر شد ملوان را تمرین
بدهد .اما اوضاع ملوان بدتر از چیزی بود که قلعهنویی در ابتدای حضورش در انزلی به
ی شود در این مدت اطرافیان قلعهنویی مدام از او خواستند که
ی کرد .گفته م 
آن فکر م 
این تیم را رها کند چون آنها معتقد بودند حضور در تیمی مثل ملوان جز خراب کردن
کارنامه پرافتخارترین مربی لیگبرتر ،چیز دیگری ندارد .در نهایت بامداد روز دوشنبه
امیر قلعهنویی تصمیم گرفت که از سرمربیگری ملوان کناره گیری کند .هر چند که
ی تواند تاثیر اصلی روی تصمیم قلعهنویی داشته باشد اما بی تردید
مشکالت مالی م 
شکست این تیم برابر استقالل هم در تصمیم او بی تاثیر نبوده است .امیر قلعهنویی
ی شود و شاید وقتی تیمش را برابر استقالل
هنوز هم یک مربی برنده محسوب م 
ارزیابی کرده ،به این نتیجه رسیده که این تیم شرایط موفقیت را ندارد .قلعه نویی حاال
با جدایی از ملوان بزرگترین آلترناتیو برای مربیان تیم های مدعی لیگ برتر محسوب
میشود .به نظر می رسد او با توجه به کارنامه ای که دارد خیلی زود جذب اولین تیم
مدعی می شود که نتواند نتایج دلخواهش را بگیرد.

رقابتهای فصل آینده جام حذفی درحالی قرعهکشی شد
که تیمهای استقالل و پرسپولیس تا فینال با همدیگر
روبرو نمیشوند .همچنین احتمال رویارویی پرسپولیس با
سپاهان در مرحله نیمهنهایی این جام وجود دارد.
مراسم قرعهکشی بیست و هشتمین دوره رقابتهای جام
حذفی فوتبال باشگاههای کشور در هتل آکادمی فوتبال و با
حضور نمایندگان تیمهای شرکت کننده در این جام برگزار شد
و برنامه مراحل ابتدایی این رقابتها مشخص شد .در مراحل ابتدایی
این جام که با حضور  ۸۰تیم برگزار میشود ،تیمهای قهرمان
استانها ،تیمهای لیگ دسته دوم و لیگ دسته اول برابر همدیگر
به میدان رفته و برنده این رقابتها در مرحله یکشانزدهم نهایی
برابر تیمهای لیگ برتری صف آرایی میکنند.بر خالف آنچه که
دو روز پیش از قرعه کشی بهروان رییس کمیته مسابقات سازمان
لیگ خبر از حضور  90تیم در این مسابقات داده بود ،در روز قرعه
کشی تنها  77تیم شرکت داده شدند .طبق اساسنامه سازمان
در جام حذفی  16تیم لیگ برتر 20 ،تیم لیگ دسته اول36 ،
تیم لیگ دسته دوم و قهرمانان جام حذفی  31استان کشور به
همراه نماینده خرمشهر و منطقه آزاد کیش می توانند حضور
پیدا نمایند .در مجموع این  105تیم حضور  73درصد تیم های
واجد شرایط برای این بازی ها اعالم آمادگی نمودند ،هر چند
که احتمال کنارگیری تعداد بیشتری از تیم ها تا لحظه شروع
مسابقات وجود دارد .در بازی های جام حذفی امسال  16تیم
لیگ برتری ،چهار تیم لیگ یکی 31 ،تیم لیگ دسته دومی به
همراه  26قهرمان جام حذفی استان ها حاضر خواهند بود .به
دلیل چراغ سبزی که سازمان لیگ به تیم های حاضر در لیگ
دسته اول مبنی بر اجازه داشتن عدم شرکت در این بازی ها داده،
از مجموع  20تیم لیگ یک تنها چهار تیم داماش گیالن ،پیکان
تهران ،خونه به خونه بابل و آلومینیوم اراک نمایندگی لیگ دسته
اول در جام حذفی را دارا می باشند .در بین تیم های لیگ دسته
دوم تا لحظه قرعه کشی پنج تیم فوالد نوین اهواز ،هشتگرد کرج
(الوند همدان) ،صنعت ساری ،بادران گستران تهران (ایرانجوان
خورموج) و بهمن شیراز از این بازی ها انصراف داده اند و  31تیم
زیر در قرعه کشی شرکت نمودند :سپیدرود رشت ،ماشینسازی

تبریز ،آراد اصفهان ،نسل ابومسلم مشهد ،پارس جنوبی بوشهر،
تربیت نوین یزد ،هامون سازه زاهدان ،شهرداری ارومیه ،اتکای
گلستان ،خلخالدشت اردبیل ،کارای شیراز ،شهرداری زنجان،
شهرداری جویبار ،نیروی زمینی تهران ،کارون اهواز ،مقاومت
تهران ،بعثت کرمانشاه ،پیام وحدت مشهد ،شهرداری ماهشهر،
کارگربن گز ،راهیان کرمانشاه ،پرسپولیس گناوه ،نفت نوین آبادان،
رهپویان رضوانشهر ،استقالل آبی ب تهران ،شهرداری بندرعباس،
کاسپین قزوین ،شهرداری کامیاران ،نفت و گاز گچساران ،نفت
امیدیه ،هف سمنان .از بین قهرمانان جام حذفی استان ها 16
تیم منطقه آزاد کیش ،کوثر مهران ایالم ،شاهین بندرعامری
بوشهر ،ایران جوان هرمز ،امید رزکان البرز ،استقالل جوان ساوه،

منتظر پول های بلوکه شده هستیم؛

کفاشیان:کی روش قهر نکرده است!

جهان ورزش
حضور  90مربی ایرانی در کالس مربیگری بائرمن
 90مربی زن و آقا در کالس مربیگری سرمربی آلمانی تیم ملی بسکتبال
شرکتمیکنند.
یک دوره کلینیک مربیگری زیر نظر کمیته آموزش و مربیان فدراسیون و با هدایت
درک بائرمن سرمربی آلمانی تیم ملی بسکتبال برگزار خواهد شد .این کالس روزهای
شنبه و یکشنبه هفته آینده در تاالر بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار
خواهد شد و  90مربی زن و مرد نیز حضور خواهند داشت .مصطفی هاشمی ،فرزاد
کوهیان ،محمد کسایی پور ،محسن صادق زاده و عباس آقاکوچی از جمله مربیان
مطرحی هستند که در این کالس شرکت خواهند کرد.

سرمربی صربستانی تیم ملی واترپلو هفته آینده میآید
گزینه نهایی سرمربیگری تیم ملی واترپلوی ایران دوشنبه هفته آینده به
تهران سفر میکند.
الکساندر چیریچ( کی ریچ) سرمربی جدید و صربستانی تیم ملی واترپلوی
بزرگسال ایران دوشنبه  26مرداد سال جاری به تهران سفر می کند .گزینه هدایت
تیم ملی واترپلوی ایران پیش از این در کادر فنی تیم های ملی صربستان به عنوان
مربی حضور داشت .او در حاشیه مسابقات توسعه جهانی در خرداد سال جاری به
تهران سفر کرد و از نزدیک بازی های ملی پوشان ایران را دید .او همچنین چند
فیلم از منتخب بازی های لیگ برتر واترپلوی سال  1393را تماشا کرده و پس از
بازدید از امکانات ورزشی ایران و ارزیابی از پتانسیل ورزش واترپلو در کشور برنامه
هایش را به فدراسیون شنای ایران ارائه داد .کمیته فنی واترپلوی فدراسیون ایران
نیز با بررسی همه کاندیداهای سرمربیگری تیم ملی در نهایت با سپردن هدایت تیم
ملی بزرگسال به الکساندر چیریچ موافقت کردند .قرار است تا این مربی صربستانی
برای در دست گرفتن هدایت تیم ملی واترپلوی ایران روز دوشنبه  26مردا سال
جاری به تهران سفر کند .الکساندر چیریچ یکی از بازیکنان مطرح در تاریخ واترپلوی
صربستان و جهان بوده که پیش از این به عنوان مربی در کادر فنی تیم های ملی
صربستان نیز ایفای نقش می کرد.

کسب دو سهمیه المپیک توسط تیراندازان ایرانی
در سومین روز از مسابقات جهانی تیراندازی الهه احمدی و نجمه خدمتی
موفق شدند سهمیه تیراندازی ایران را در تفنگ بادی  ۱۰متر کسب کنند.
در سومین روز از مسابقات جهانی تیراندازی در آذربایجان بانوان کشورمان در بخش
تفنگ بادی  10متر پشت خط قرار گرفتند .در مرحله فینال این رقابت ها الهه احمدی
و نجمه خدمتی ضمن کسب نشان طال و و برنز این مسابقات ،نخستین سهمیههای
ایران در تیراندازی برای حضور در المپیک  2016را کسب کردند .در پایان این رقابت
ها مهلقا جام بزرگ در رده هشتم ایستاد .در پایان مرحله مقدماتی و در گروه اول نجمه
خدمتی با  418.1امتیاز ،مهلقا جام بزرگ با  417.4و الهه احمدی با  416.8امتیاز
در ردههای دوم ،چهارم و پنجم قرار گرفتند و راهی فینال شدند .مسابقات جهانی
تیراندازی از  14تا  24مردادماه در آذربایجان برگزار میشود .در این مسابقات سهمیه
المپیک توزیع خواهد شد.

رییس فدراسیون فوتبال گفت :بدهی تیم های لیگ برتری از درآمدهای
جدید شان کسر و به طلبکاران شان پرداخت می شود .علی کفاشیان در
گفت و گو با کاپ درباره آخرین وضعیت کارلوس کی روش ،علت برگزار
نشدن مجمع انتخاباتی هیأت فوتبال کردستان و همچنین آخرین وضعیت
اسپانسرینگ لباس های تیم ملی با تمام شدن قرارداد آل اشپورت صحبت
کرد .متن کامل این گفت و گو در ادامه می آید:
با گاسپار دستیار اول سرمربی تیم ملی جلسه داشتید .آیا این نشست
درباره بازگشت کی روش بود؟
یک بخشی از آن به این مسأله مربوط می شد ولی مهمترین بخش حرف های مان
اردوی تیم ملی بود که قرار است با بازگشت کی روش برای بازی با گوام تشکیل شود.
گفته می شود کی روش به خاطر عقب افتادن یکی از اقساط دستمزدش
قهر کرده است آیا این موضوع حقیقت دارد؟
نه .چه کسی این حرف را زده است؟ ما از لحاظ مالی با کی روش مشکلی نداریم و
به زودی به ایران برمی گردد.
درباره اردوی تیم ملی صحبت کردید ،گاسپار دستیار کی روش دنبال
هماهنگ کردن برنامه هایش بود .شنیده شده به خاطر اینکه بیشتر بازیکنان

عقاب نیروهوایی ،ابوذر کهگیلویه ،صبای باقرشهر ،پیام چهارمحال
بختیاری ،شهرداری کاشان ،نماینده سمنان ،شیرینفراز گلستان،
ایثار جیرفت ،کادوس گیالن و بازرگانی آمل در قرعه کشی حاضر
بودند .نکته جالب استفاده از واژه “ قهرمان استان “ در این قرعه
کشی بود که ده بار تکرار شد و احتمالن به دلیل نامعلوم بودن نام
نماینده استان شرکت کننده در این بازی ها بود و با وجود این
قضیه هم از بین  31نماینده استان ها و نماینده خرمشهر و منطقه
آزاد تنها  26تیم در جام حذفی حضور خواهند داشت.
بر اساس این قرعهکشی تیمهای استقالل و پرسپولیس تا
فینال با همدیگر روبرو نخواهند شد ،همچنین احتمال رویارویی
پرسپولیس و ذوبآهن در مرحله یکچهارم نهایی و پرسپولیس

تیم امید در اردوی بزرگساالن حضور دارند قرار است اردوی هلند بطور
مشترک با حضور دو تیم در شهریور ماه برگزار شود .آیا چنین است؟
اصال اینطور نیست .بزرگساالن برنامه های خودشان را دارند و امیدها هم برنامه های
خودشان را .این دو تیم دخالتی در کارهای یکدیگر نمی کنند.
صحبت از تیم امید شد .فاز دوم قراردادهای کادر فنی این تیم چه زمانی
آماده می شود؟
به زودی امضا می شود .حواس آقای کاشانی به این مسایل جمع است و به زودی
قراردادشان امضا می شود.
ظاهرا باخسوس هم برای هدایت تیم ملی فوتسال به توافق رسیده اید؟
فعال مذاکرات اولیه در حال انجام است .قرار شده تا خسوس سفری به اسپانیا داشته
باشد و پس از آن مذاکره نهایی انجام خواهد شد تا قراردادش امضا شود.
شنیده شده دستور داده اید تا مطالبات این مربی هم پرداخت شود؟
بله همینطور است .خسوس از گذشته مبالغی را طلب داشت که طی صحبت های
اخیرمان مقرر شد تا همه بدهی هایمان را به او پرداخت کنیم.
تکلیف وحید شمسایی چه می شود؟
فعال اولویت کمیته فوتسال کار با مربی خارجی و حفظ خسوس بود که همین کار
را هم کرد.
شما زمانی که مربی خارجی می آورید شرط می کنید که یکی دو مربی
جوان کنارشان کار کرده و با تجربیاتش آشنا شوند .آیا باید این را باور کنیم یا
باالخره به سرمایه های داخلی اعتماد می کنید؟
اگر سیاست های فدراسیون را دنبال کرده باشید دیده اید که همواره یکی دو مربی
جوان را به عنوان دستیار کنار این مربیان قرار داده ایم تا کار را یاد بگیرند و مشکلی از
این بابت وجود ندارد.
از این بحث ها که بگذریم تکلیف حق پخش به کجا رسید؟
در این باره در حال برگزاری جلسات و نشست هایی هستیم و در آینده ای نزدیک
به نتیجه خواهد رسید.
اطالع دارید که در کنار مسایلی مانند درآمد حق پخش و تبلیغات محیطی
 53میلیارد تومان بدهی در فوتبال ایران وجود دارد که برای آنها احکام
انضباطی صادر شده؟
راست می گویید؟ نه! من خبر نداشتم!
اگر خبر نداشتید چرا دستور دادید از درآمدهای باشگاهها در لیگ جدید
بخشی برای پرداخت بدهی های شان بلوکه شود؟

استیلی تنها بازنده هفته سوم؛

تقلب برانکو از روی دست علی دایی

پرسپولیس با برانکو ایوانکوویچ در هفته اول لیگ
پانزدهم برابر مهمانش پدیده یک-یک متوقف شد
و هفته دوم به استقالل صنعتی در اهواز  2بر یک
باخت تا «بدجوری» نیاز به برد بازی مقابل سپاهان را
در اردوی خود حس کند.
ارتش سرخ فصل قبل با علیدایی هم مشابه این شرایط
را تجربه کرده بود .پرسپولیس در دو بازی ابتدایی لیگ
چهاردهم اول با نفت یک-یک مساوی کرد و بعد به فوالد 2
بر صفر باخت .به این ترتیب تاریخ برای تیم برانکو مطابق با
عملکرد گروه دایی تکرار شد .جالب اینکه پرسپولیس با علی دایی در ایستگاه سوم لیگ  14مقابل ذوبآهن یک بر صفر پیروز شد تا
هواداران این تیم امیدوار باشند با تکرار روند فصل قبل برانکو هم مقابل یک تیم اصفهانی (سپاهان) پرسپولیس را پیروز از میدان خارج
کند.البته پرسپولیس  2مرتبه دیگر شرایطی مشابه با حال و روز این فصلش را داشته است .قرمزها در لیگ چهارم از دو بازی نخست
خود فقط یک امتیاز گرفتند که حاصل تساوی یک-یک برابر برق و شکست -3یک مقابل فوالد بود .پرسپولیس جمعه  3مهرماه سال
 1383در بازی سوم خود پیکان را یک بر صفر برد تا  10سال و  10ماه و  17روز قبل بحران را پشت سر بگذارد.در لیگ یازدهم نیز
پرسپولیس ابتدا یک-یک برابر ملوان متوقف شد و سپس با  2گل مغلوب شاهین بوشهر شد تا در ایستگاه سوم انگیزههایش چند برابر
شود .اما حساب و کتابهای حمید استیلی درست از آب درنیامد.
تنها شکست طی  14سال
پرسپولیس در هفته سوم لیگ دوازدهم تحت نظر حمید استیلی برابر شهرداری تبریز قرار گرفت تا تساوی و شکستش در  2بازی
نخست را جبران کند .با تمام این اوصاف چهارشنبه  20مرداد ماه سال  1389میثم بائو ( )60و مدافع فعلی سپاهان وریا غفوری ()60
عرصه را به قرمزها تنگ کردند .گل دقیقه  91علی کریمی هم فقط شکست پرسپولیس را کمرنگتر کرد.به این ترتیب قرمزها برای
اولین و آخرین بار در هفته سوم ادوار لیگ شکست را پذیرا شدند.پرسپولیس در  14بازی هفته سومی ادوار لیگ خود به  9پیروزی
و  4تساوی رسید و فقط یک مرتبه در لیگ یازدهم  -مقابل شهرداری تبریز -شکست خورد .قرمزها  64درصد بازیهای خود در
هفته سومها را بردند و این رکوردی جالب توجه بود .حال این پرسش مطرح میشود که در ایستگاه سوم لیگ  ،15رکورد  64درصد
پرسپولیس در تقابل با سپاهان افزایش پیدا میکند یا کاهش؟

با سپاهان یا برگزاری دربی اصفهان در مرحله نیمهنهایی وجود
دارد .همچنین در بخش دیگری از جدول هم احتمال رویارویی
استقالل و فوالد خوزستان در مرحله یکهشتم ،استقالل با نفت
تهران و یا نفت تهران با فوالد خوزستان در مرحله یکچهارم
نهایی و تراکتورسازی با استقالل در مرحله نیمهنهایی وجود دارد.
برنامه مرحله یکشانزدهم و یکهشتم نهایی فصل جدید
رقابتهای جام حذفی باشگاههای کشور به شرح زیر است:
سمت راست جدول
* سپاهان اصفهان با تیم صعود کننده از مرحله یکسی و
دوم  -استقالل اهواز با تیم صعود کننده از مرحله یکسی و دوم
* راهآهن تهران با تیم صعود کننده از مرحله یکسی و دوم
 استقالل خوزستان با تیم صعود کننده از مرحله یکسی و دوم(برنده دیدارهای اول و دوم در مرحله یکچهارم نهایی به
مصاف همدیگر میروند)
* ذوبآهن اصفهان با تیم صعود کننده از مرحله یکسی و
دوم  -گسترشفوالد با تیم صعود کننده از مرحله یکسی و دوم
* ملوان بندرانزلی  -با تیم صعود کننده از مرحله یکسی و
دوم  -پرسپولیس با تیم صعود کننده از مرحله یکسی و دوم
(برنده دیدارهای اول و دوم در مرحله یکچهارم نهایی به
مصاف همدیگر میروند)
سمت چپ جدول
* نفت تهران با تیم صعود کننده از مرحله یکسی و دوم -
پدیده مشهد با تیم صعود کننده از مرحله یکسی و دوم
* استقالل تهران با تیم صعود کننده از مرحله یکسی و دوم
 فوالد خوزستان با تیم صعود کننده از مرحله یکسی و دوم(برنده دیدارهای اول و دوم در مرحله یکچهارم نهایی به
مصاف همدیگر میروند)
* صبای قم با تیم صعود کننده از مرحله یکسی و دوم -
تراکتورسازی تبریز با تیم صعود کننده از مرحله یکسی و دوم
* سایپا تهران با تیم صعود کننده از مرحله یکسی و دوم -
سیاهجامگان مشهد با تیم صعود کننده از مرحله یکسی و دوم
(برنده دیدارهای اول و دوم در مرحله یکچهارم نهایی به
مصاف همدیگر میروند)

بله همینطور است .آقای اسدی نامه ای به سازمان لیگ داده بود که به تیم های
بدهکار سرویس داده نشده و در لیگ هم حضور نداشته باشند اما در صحبت هایی که
داشتیم به توافق رسیدیم که این بدهی ها از درآمدهای جدید شان در لیگ پانزدهم
کسر و به طلبکاران شان پرداخت شود.
پس از اینکه نایب رییس شدید فقط یکبار به ازبکستان رفتید آیا در روزهای
آینده برای پیگیری کارهای نایب رییسی سفری به ازبکستان خواهید داشت؟
فعال خبری نیست! قرار هم نیست که به ازبکستان بروم و به عنوان رییس کمیته
فوتسال آسیا در اصفهان مسابقات قهرمانی فوتسال باشگاه های آسیا را برگزار کردیم.
پیش از این خبر داده بودید که مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در شهریور
ماه برگزار خواهد شد تا برنامه های برگزاری مجمع نهایی برای انتخاب رییس
جدید فدراسیون را برگزار کنید.
هنوز مشخص نیست .باید نشستی را با اعضای هیأت رییسه برگزار کنیم تا در این
باره تصمیم گیری و تاریخ مجمع مشخص شود.
دو سه روز پیش با مقامات فوتبال عراق دیدار داشتید؟
بله! آمده بودند هماهنگی های الزم برای برگزاری بازی های تیم ملی عراق در
ورزشگاه دستگردی تهران آخرین هماهنگی ها را انجام دهند.
آیا بازی های تدارکاتی تیم ملی با تغییر روبرو و حریفان جدیدی به غیر از
ژاپن که قرار است در تهران با تیم ملی مان بازی کند ،پیدا کرده اید؟
خیر اتفاقی نیفتاده و فقط با همان ژاپن قرار داریم که بازی کنیم.
در نشست توجیهی داوران قبل از شروع لیگ به داوران قول داده اید به
محض اینکه پول بلوکه شده ایران بابت بازیهای بین المللی که فیفا پرداخت
کرده آزاد شود تمام مطالبات شان رابپردازید؟
بله این قول را داده ام و پیگیر پول های بلوکه شده در فیفا هستیم.
مذاکرات با اسپانسرهایی که تمایل دارند برای لباس های تیم ملی با
فدراسیون همکاری کنند به کجا رسید؟
مشغول مذاکره هستیم و هنوز اتفاق جدیدی رخ نداده است.
اما زمزمه هایی شنیده می شود مبنی بر اینکه شما ضمن اینکه دوست
دارید با آل اشپورت دوباره همکاری کنید تمایل هم دارید که آدیداس را
جایگزین آن کنید.
شرکت های مختلفی پیشنهاد همکاری داده اند که آدیداس و آل اشپورت هم در
بین شان هستند .ما به صورت موازی مذاکرات را پیش می بریم و با هرکدام به توافق
رسیدیم در نشستی با حضور رسانه ها از آن رونمایی می کنیم.

برنامههای کادرفنی تیم ملی تا آغاز اردوی بعدی؛

لیگ زیر ذره بین کی روش و دوستان

کادرفنی تیم ملی در هفته جاری برای بازدید از
امکانات ورزشگاه انقالب راهی کرج خواهد شد.
تیم ملی فوتبال ایران در شهریور ماه سال جاری دو دیدار
از سری رقابتهای مقدماتی جام جهانی  2018روسیه را
برگزار خواهد کرد به این ترتیب که ملیپوشان که در گروه
چهارم این رقابتها با تیمهای عمان ،ترکمنستان ،هند و
گوام همگروه هستند ابتدا باید در تاریخ  12شهریورماه در
کرج از گوام میزبانی کند و سپس در تاریخ  17شهریور
در هند به مصاف این تیم خواهند رفت.بر همین اساس
کادرفنی تیم ملی که بازیهای لیگ برتر را با دقت و وسواس خاصی زیر نظر گرفته است پس از آنالیز دیدارهای هفته دوم ،برای هفته
سوم برنامهری زیهای خود را انجام داده و قرار است یکی از دستیاران کیروش برای تماشای دیدار سپاهان و پرسپولیس که پنجشنبه
هفته جاری برگزار میشود راهی فوالدشهر اصفهان شود و سایر مربیان تیم ملی نیز دیدارهایی که در تهران برگزار میشود را از نزدیک
مشاهده کرده و سایر دیدارهای هفته سوم نیز در طول هفته آینده به صورت ویدئویی آنالیز خواهد شد.
دستیاران کیروش در کرج
همچنین قرار است کادر فنی تیم ملی در ادامه برنامههای خود طی روزهای باقی مانده هفته جاری راهی کرج شده تا از امکانات
ورزشگاه انقالب کرج و چمن این ورزشگاه بازدید به عمل بیاورند.تیم ملی باید حدود  3هفته دیگر در کرج از گوامیها میزبانی کند
که به همین علت دستیاران ایرانی و خارجی کیروش در تیم میل فوتبال طی یکی دو روز آینده با حضور در کرج در این خصوص به
بررسیهای الزم خواهند پرداخت.در ادامه نیز دیدارهای هفتههای چهارم و پنجم نیز مورد آنالیز کادر فنی تیم ملی قرار گرفته تا در
نهایت شایستهترین نفرات به اردوی تیم ملی که  5شهریور ماه آغاز میشود ،دعوت شوند.
حضور کادر فنی تیم ملی در تمرین سرخابیها
به گزارش فارس ،در این بین کادر فنی تیم ملی مانند سالهای گذشته برای هماهنگی بهتر با کادر فنی تیمهای باشگاهی به منظور
پیشبرد هرچه بهتر اهداف تیم ملی ،راهی تمرینات تیمهای باشگاهی خواهند شد .بر همین اساس دنگاسپار راهی تمرین نفت شد و
عملکرد شاگردان منصوریان را زیر نظر گرفت .در ادامه قرار است دستیاران کارلوس کیروش طی امروز و فردا راهی تمرینات تیمهای
استقالل و پرسپولیس شوند که این امر پس از هماهنگیهای الزم محقق خواهد شد.

