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ورزشی

منصوریان هم به تیم ملی بازیکن نمیدهد
سرمربی استقالل هم تصمیم گرفت مثل برانکو اجازه جدایی بازیکنانش از تمرینات را
ندهد .با وجود مخالفت سرمربیان دو تیم استقالل و پرسپولیس ،قرار است بازی تدارکاتی
میان این دو تیم در بیلهفلد آلمان برگزار شود.در همین راستا سرمربی استقالل تصمیم
گرفت با توجه به برگزاری این دیدار ،از حضور بازیکنانش در تیم ملی امید کشورمان
ممانعت کند.پیش از این برانکو مانع از حضور صادق محرمیدر تیم امید شده بود.

پیشکسوت اســتقالل میگوید که برگزاری د ربی در
آلمان منطقی نیست .شاهرخ بیانی در گفتگو با ایسنا،
درباره عملکرد نقل و انتقاالتی اســتقاللیها گفت :به
نظرم استقالل در نقل و انتقاالت خوب کار کرده است.
اگر جباری و منتظری در فرم خوبشان باشند میتوانند
به تیم کمک زیادی کنند .اســتقالل بازیکنان خوبی جذب کرده
اســت و امیدوارم که این بازیکنان در استقالل جواب بدهند .او در
پاسخ به این سوال که نظرش راجع به عملکرد پرسپولیس در نقل

و انتقاالت چیست ،بیان کرد :آنها اسکلت خودشان را
حفظ کردهاند و منشا را هم جذب کردهاند .به نظرم
حتی اگر طارمیبرود ،پرسپولیس چون اسکلتش را
حفظ کرده ،مشــکلی برایش پیش نمیآید .در کل
فکر میکنم این تیم شکل خودش را حفظ کرده و
میتواند در جمع مدعیان باشد.پیشکســوت استقالل در پاسخ به
سوالی درباره برگزاری دربی در آلمان و اثرات احتمالی نتیجه آن بر
روی تیم بازنده ،اظهار کرد :برگزاری این بازی اصال قشنگ نیست.

ورزش ایران
حمله شدید مجید جاللی به مدیران فدراسیون فوتبال

پول زور میدهیم و این حرام است

سرمربی پیکان به شــدت از دعوت شدنش به
کمیته اخالق به خاطر اعتراض به قرعهکشــی
دیرهنگام لیــگ ناراحت اســت.مجید جاللی
روزشــنبه به دلیــل مصاحبه و اعتــراض به
قرعهکشــی دیرهنگام لیگ به جرم تشــویش
عمومی به کمیته اخالق دعوت شــده

اذهان
اســت که این موضوع به شــدت او را ناراحت
کرده است.ســرمربی پیکان در گفتگو با ورزش
ســه ،صحبتهای جالب و البتــه جنجالیای
درباره پولهایی که فدراسیون فوتبال از مربیها
و بازیکنان میگیرد و خدماتی ارائه نمیدهد به
زبان آورد که در ادامه آن را میخوانید.
از این حکم متعجب و ناراحتم

وقتی خبر دعوت شــدنم بــه کمیته اخالق
شــنیدم هــم متعجب شــدم و هم بســیار
ناراحــت .چون اعالم کردم که قرعه کشــی
لیگ دیر اســت من را متهم به تشویق اذهان
عمومیکردند که این واقعا عجیب است.
باید شلوغ کاری یاد بگیرم

ولــی در عمل هیچ کاری بــرای ما نمیکند.
هیــچ حمایت حقوقیای از ما نمیشــود ،در
موضوع ســربازی فدراســیون طرف سازمان
نظــام وظیفه را میگیــرد و میگوید بازیکن
باید اول ســربازی برود و بعد برای باشگاهش
بازی کند و در موضوع حق پخش هم که آنها
هیچ کاری نتوانستند برای ما انجام بدهند.
برای یک نوار قلب  2و نیم میلیون میگیرند
ســوال من این اســت که آیا کار مسئولین
فدراســیون اخالقی است که من را به کمیته
اخالق دعوت میکنند؟ فدراسیون ما را ملزم
کرده که قبل از شــروع فصل بــه ایفمارک
برویــم و نکتــه عجیب این اســت که از هر
بازیکن  2و نیم میلیون تومان پول میگیرد.
مــا برای یک آزمایش خــون و نوار قلب باید
این مقدار پول بدهیم و این موضوعی اســت
که فدراسیون فوتبال به ما اجبارکرده است و
اصال منطقی نیست.
چرا 6درصد از قراردادمان را بدهیم؟

چون اهل شــلوغکاری نیستم و در سالهایی
که مربیگری کردهام سرم پایین بود و کارم را
انجام میدهم به کمیته اخالق دعوت شــدم.
اگــر اعتراض به قرعهکشــی لیگ تشــویش
اذهان عمومیاست ســوال من این است که
کارهای بقیه چه حکمی دارد؟ شــاید آنها با
دعوت من به کمیتــه اخالق میخواهند من
هم شلوغکاری یاد بگیرم.

ســوال من این اســت که چرا ما باید 6درصد
از قراردادهایمــان را به عنــوان حق عضویت
به فدراســیون فوتبال بدهیم بدون اینکه هیچ
خدماتی دریافت کنیم .شما میدانید این حجم
چه پولی میشــود؟ در حال حاضر اگر فرض
کنیم قــرارداد بازیکنان در لیگبرتر و مربیها
 300میلیارد تومان اســت فدراسیون فوتبال
سالی  18میلیارد تومان پول درمیآورد بدون
اینکه کوچکترین خدماتی به ما ارائه کند.

صحبت من این اســت که اگر در این سالها
اخالق و انصاف را رعایت میکردند که اوضاع
فوتبال ما به این شــکل نبود .اتفاقا من حتما
بــه کمیته اخالق مــیروم و درد و دلهایی
که این همه ســال جمع شده است را مطرح
خواهم کرد .شک نکنید این کار را میکنم و
باید راجع به خیلی چیزها صحبت کنم.

یک شبه قیمتها را دو برابر کردند

حتما به کمیته اخالق میروم

طوالنی بودن فصل نقل و انتقاالت
چه معنایی دارد؟

میخواهم بروم و از مســئوالن فدراســیون
فوتبال بپرسم که اینکه فصل نقل و انتقاالت
اینقــدر طوالنی میشــود ،برای چه اســت؟
سوالهای زیادی در ذهنم است که در گفتگو
با مســئوالن فدراســیون فوتبال حتما آن را
مطرح میکنم.
فدراسیون هیچ کاری نمیکند

فدراسیون نقش سرپرست برای فوتبال را دارد

درباره درخواست
لغو دیدارهای مردمی

ادامه از صفحه اول:

 ...که از طریــق آن دفاتر ایــن کار را انجام
میدهند .به هر حال بر اساس آیین نامه داخلی
مجلس هم هیئت رئیســه موظف شده است
زمینه ارتباط نمایندگان با موکلین را برقرار کند .به
همین خاطر به هر نماینده هزینه ای داده میشود
تا دفتر تأسیس کرده و در منطقه خود ارتباط با
مردم را حفظ کرده و مســایل را پیگیری کند.
بدیهی است که بخش قابل توجهی از ارتباط نیز
در همین حوزه های انتخابیه دست می دهد و اگر
این فرهنگ رواج پیدا کند که موکلین بیشتر در
حوزه های انتخابیه با نمایندگان مالقات کنند از
همه جهت بهتر است؛ چون معموال زمانی که به
مجلس مراجعه می کنند اذیت می شوند و به هر
حال نماینده ها فرصت کمتری دارند و مشغول
جلسات و پیگیری ها و کمیسیون های مرتبط با
خودهستند.
اما مــواردی نیز اتفاق می افتــد که موکلین
نمیتوانند صبر کنند تا آن زما ِن یک هفته در ماه
نمایندگان از راه برسد .به همین دلیل معموال این
مراجعات علی رغم سختی هایش ،ناگزیر از انجام
است و نباید بحث محدود شدن مالقات های
مردم با نمایندگانشان در محل مجلس طوالنی تر
شود .این اتفاق نیز با توجه به رویداد اخیر مجلس

پاریس مقر منافقان

ادامه از صفحه اول:

از آنجا که چند دستگی میان دولتهای اروپایی
مخصوصا دولت فرانســه وجود داشــته و باعث
تعدد تصمیم گیری میشــود ،باید جناح موافق
بــا ایــران در این زمینه مــورد توجه و حمایت
قرار گیرند .نکتــه دیگر اینکه در فضای مجازی
مالحظه میشــود عدهای به صــورت هدفمند
قصــد ارتباط دادن بین منافقــان و دولت ایران
را دارند ،این افراد دســتورات خود را از اتاق فکر
منافقین دریافت میکنند و قصدشــان تخریب
چهره دولت ،تضعیف وحدت ملی و ایجاد تردید
در بین تحلیلگران میباشــد .رهبر فرزانه ایران،

تــا دو ســال پیش مــا  3درصد پــول بابت
حق عضویــت میدادیم که همــان هم پول
زیادی بود اما از دو ســال گذشــته این پول
دو برابر شــده اســت و باید 6درصد بدهیم
بدون اینکه کوچکترین دلیلی داشــته باشد.
اینکه نمیشود بدون اینکه نماینده مربیان و
بازیکنان حضور داشته باشند و بدانند که این
پول را برای چه میدهند ،قیمت حق عضویت
را  2برابر کنند ،این کار حرام است.
مجبورم که حرف بزنم

مجبور هســتم کــه این مســائل را از طریق
رسانهها اعالم کنم چراکه بارها به فدراسیون
فوتبال نامه زدهام ولی هیچ جوابی نگرفتهام.
باالخره یک جــا باید به ما توضیح بدهند که
این پولها را برای چه پرداخت میکنیم و در
قبال آن چه خدماتی میگیریم.
نیازمند بهبود شرایط است .اصال در همین حادثه
بخش قابل توجهی از شهدا و آسیب دیدگان ما
مردمی بودند که برای مالقات با نمایندگانشان به
مجلس آمده بودند .بدیهی است که تأمین امنیت
نمایندگان و مردم ضروری است و مجلس هم
در این مدت مشــغول به روز رسانی و افزایش
تدابیر امنیتی بود و من فکر نمی کنم محدودیتی
برای موکلین و نمایندگان ایجاد شود و قطعا این
دیدار ها از سر گرفته خواهد .البته یک ساختمان
خاصی هم در خیابان کناری مجلس برای ارتباط
مردم و نمایندگان در حال ساخت است که ظاهرا
در آینده ای نزدیک دفاتر نمایندگان به این محل
منتقل خواهد شد تا دیدارها آسان تر محقق شود.
من شخصا امروز و روزهای گذشته به مجلس
مراجعاتی داشتم و به نظر می رسد تدابیر امنیتی
بهتر و موثرتری از سوی مسئولین لحاظ شده و
در کل من فکر می کنم اتفاقی که افتاد تلنگری
بود به مسئوالن کشور بهخصوص در مجلس
شــورای اسالمی تا ساز و کارهای موثرتری را
درنظربگیرند.
به هر حال با توجه به آن چه که پیش آمده و از
آن جا که بنا بر ضرورت ایجاد امنیت نمایندگان
و به خصوص موکلین و مردم است ،این وقفه
نمیتواند بیشــتر از این طوالنی شود و لغو آن
نه تنها امکان پذیر است بلکه بر خالف وظایف
نمایندگی است .یقینا وقفه پیش آمده همانطور
که آقای نعمتی هم گفتند موقتی است و به زودی
رفع خواهد شد.

رئیسجمهور و دولتمردان منافقان را گروهکی
تروریســتی و وابســته میدانند و هیچ گاه نظر
مثبت به آنها نداشته و نخواهند داشت از همین
رو ساده اندیشان نباید فریب جوسازیهای فضای
مجازی را خورده و دچار انحراف نظر گردند .این
نکته را نباید فراموش کرد که منافقان مورد تنفر
بــوده و هیچ گاه در جامعه پایگاهی نداشــته و
نخواهند داشت .در خاتمه باید یادآوری نمایم که
در میان گروههای مخالف خارج نشــین نیز این
گروهک جایگاهی نداشته و حتی یک نفر از سران
گروههای معاند و مخالف در این همایش حاضر
نشده و همین واقعیت ،تنها بودن و انزجار عمومی
از منافقان را به اثبات میرساند.

دربی در آلمان ،مندرآوردی است

مگر آلمانیها در ایران بازی میکنند که ما برویم آنجا بازی کنیم؟
ایــن بازی ،اصطالحاً من درآوردی اســت .دربی به طور کلی یک
مصاف پر هیجان است و هواداران به عشق آن بازی فصل را دنبال
میکنند .اگر هم قرار است این بازی برگزار شود ،باید در ایران باشد
تا هواداران ایرانی به ورزشــگاه بروند .بازنده در دربی آلمان خیلی
کارش سخت میشود به لحاظ روحی روانی دچار مشکل میشود.
در آن صورت مربــی باید یک هفتهای تیم را برگرداند و به نظرم
خیلی کار سخت است.

باج تاج!
ِ

بازگشت دکتر به مطب با حکم عالیجناب کیروش

مثــل اینکــه همچون گذشــته کار از دســت
فدراسیون فوتبال خارج است و باید از مسئوالن
بلندپایه کشور اســتدعا داشت تا فکری به حال
عزت نفــس ایرانیها در مقابل بیگانهها داشــته
باشــند.به گزارش فارس ،بعــد از اینکه کارلوس
کــیروش ،ســرمربی تیم ملــی فوتبــال ایران
در بیانیهای نســبت به یکــی از ارکان بلند پایه
فوتبال ایران انتقادات بی سابقهای را مطرح کرد
و حتــی از مهدی تاج درخواســت کرد تا او را از
فدراســیون فوتبال اخراج کنــد ،باید منتظر باج
دادن تــاج میماندیم و مطابق معمول این اتفاق
هم افتاد.در این بین کسی منکر تواناییهای فنی
کیروش نیســت به خصــوص در مقدماتی جام
جهانــی که بدون گل خــورده و از این حیث به
عنوان بهترین تیم جهان و در بین اولینها راهی
جام جهانی شــد ،اما از گستاخیها و هجمههای
خارج از وظایف ایشــان بــه هموطنان عزیزمان
هم نمیتوان براحتی گذشــت.هرچند وقت یک
بار ولنگاری کالم کیروش نسبت به یک ایرانی!
گویا همچون گذشــته کار از دســت فدراسیون
فوتبال خارج اســت و باید از مسئوالن بلندپایه
کشور استدعا داشت تا فکری به حال عزت نفس
ایرانی ها در مقابل این بیگانه داشته باشند.کاری
به عملکرد اســدی در مــدت زمان حضورش در
فدراســیون فوتبال نداریم؛ شاید همین عملکرد
و ادبیاتی که در برخورد با منتقدان داشــت کار
را به اینجا کشــاند اما او یک پزشــک متخصص
ایرانی به شمار میرود و هیچ بیگانهای حداقل در
کشورمان این حق را ندارد با یک فرد متخصص
چنین برخورد زشــتی را کــرده و او را جادوگر
قلمداد کند!
منتظر بودیم؛ تاج بازهم باج داد!

به کیروش رسانده بودند که اسدی رفتنیست و
او هم با بیانیهاش خواست کاری کند که به اسم
او تمام شــود و همین طور هم شــد .روزشنبه
فدراسیون فوتبال در اطالعیهای آورده است:
بدینوسیله این فدراسیون به منظور جلوگیری از
هرگونه اختالفات و ایجاد تنش در فضای شیرین
به وجود آمده فوتبال که در ســایه موفقیت های
اخیر فوتبال ،فوتســال و فوتبال ساحلی به وجود
آمده و در جهت رفع هرگونه تنش زدایی به اطالع
میرساند نظر به اینکه جناب آقای دکتر اسدی،
دبیر کل محترم فدراسیون از مدتی قبل تقاضای
کناره گیری از سمت دبیرکل را داشته و در این
مورد با ریاســت محترم فدراسیون فوتبال تفاهم
گردیده اســت ،لذا با توجه به خدمات صادقانه و
شــبانه روزی مشار الیه ،ایشان کماکان همکاری
خود را با فدراســیون به عنوان مشاور عالی ادامه
خواهد داد.اگر این اطالعیه صحت دارد ای کاش،
ای کاش ،ای کاش در برهــه زمانــی بعدی این
اتفاق محقق میشــد تا این طور در اذهان نقش
نبندد که تیر خالص را کیروش به پیکره اسدی
زده اســت!کیروش به این شکل و در بیانیهاش
به اخراج اســدی از فدراســیون فوتبال به نوعی
از تــاج باج خواهی کرده بود کــه این اتفاق هم
افتاد هرچند که فدراســیون اینطور نوشته است
که :بدیهی اســت این تصمیم قبال گرفته شده و
هیچگونه ارتباط با شرایط به وجود آمده در چند
روز گذشته نداشته و ندارد.
حرف کیروش به کرسی نشست

روزجمعه اسدی در گفتگوهایش اعالم کرده بود
که کیروش دانش خود را میفروشد و خبری از
نهادینه شــدن آن در فدراسیون فوتبال نیست،
ضمن اینکــه برکناری مربیــان ایرانی به نوعی
توهین به ایران و منافعمان محســوب میشود.
حاال میبینیم که یک ایرانی دیگر این بار در یک
جایــگاه دیگر به خاطر کیروش از فوتبال ایرانی
رفتنی شده و این بار هم حرف سرمربی پرتغالی

به کرســی مینشــیند.کیروش از تاج خواست
تا به ســرعت این کار عملی شــود و پیام او در
فدراســیون فوتبال دریافت شد و حاال دیگر همه
میگویند تاج گوش به فرمان کیروش است!
انفعال ،انفعال و انفعال؛

ت رئیسهای متحدم آرزوست!
هیئ 

کفاشیان روزجمعه گذشته در مورد اینکه برخی
منتقدان دبیرکل فدراســیون فوتبال میگویند
او مهــره تحمیلی وزارت ورزش به فدراســیون
فوتبال است ،گفت :این حرفها چیست؟ اسدی
با مصوبه هیئت رئیسه دبیرکل فدراسیون فوتبال
شــد و این صحبتها بیپایه و اساس است .هم
در زمان ریاســت بنده و هم در زمان ریاست تاج
در فدراســیون فوتبال ،اســدی با مصوبه هیئت
رئیســه به عنوان دبیرکل انتخاب شــده است و
اص ً
ال تحمیلی نیســت.این صحبتهای کفاشیان
نشــان میدهد که اســدی مهره تحمیلی نبود
و با مصوبه هیئت رئیســه به فدراســیون آمده
اســت اما آیا برای رفتن (بخوانید اســتعفای او)
هم مصوبهای از ســوی هیئت رئیسه فدراسیون
فوتبال در کار بود؟
در گذشــته بارها از اختالفــات و تضارب آرا در
هیئت رئیســه شــنیده بودیم و میدانستیم در
هیئت رئیســه از اتخاد خبری نیســت اما توقع
داشتیم حداقل این بار خیلی فوری این دوستان
جلســهای اضطراری را تشــکیل داده و در این
مورد هــم تصمیم گیری کنند نه اینکه منفعالنه
دستورات ارشدترین مسئول فدراسیون فوتبال را
روی سایت این فدراسیون ببینند.
آیا این فرصت به اســدی داده شــده است تا از
خودش دفاع کند؟ و هزاران ســوال دیگر در این
خصوص از فدراســیون فوتبال که هرچه بیشتر
فکر میکنیم پاسخی برای آن پیدا نمیکنیم!
کیروش را رئیس فدراسیون فوتبال کنید و تمام!

حاال کــی روش خیال میکند با ایــن بیانیه ها
برنده شده است اما زهی خیال باطل! این حرکت
زشــت او در تاریــخ فوتبال ایران ماندگار شــد.
تعیین تکلیف برای فدراســیون فوتبال و محقق
شــدن وعده او طی  24ســاعت! حاال هم او در
صفحه مجازیاش عکسی را با نبی منتشر کرده و
این یعنی تصمیم تاج مبنی برای انتخاب ساکت
را هم قبول ندارم.جای بحث به انتخاب ســاکت
هم زیاد اســت اما در این مقال فقط بحثمان به
رفتار کیروش است و باجی که تاج به داده است.
کیروش در گذشته هم نســبت به ساکت روی

مسابقات دوچرخه سواری کاپ ژاپن

جمشیدیانطالییشد

دوچرخــه ســوار جوان کشــورمان
موفق شــد در مــاده دور امتیازی
جوانــان مــدال طال کســب کند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون
دوچرخه سواری ،در ادامه مسابقات
دوچرخه ســواری کاپ پیست ژاپن
مســابقه دور امتیازی جوانان برگزار
شد و امیرحســین جمشیدیان ملی
پوش جــوان اصفهانی اســتقامت و
نیمه استقامت کشورمان موفق شد
با غلبه بر حریفان قدرتمند خود که از کشورهای تایلند (2ورزشکار)،ژاپن (2ورزشکار)،هنگ کنگ
(2ورزشــکار) و ماکائو (2ورزشکار) توانست مدال طال را کسب کند.نمایندگان کشورهای تایلند و
ژاپن به تررتیب مقام های دوم و ســوم را کســب کردند .مسافت این مسابقه 15کیلومتر بود.الزم
بذکر اســت جمشیدیان دارنده مدال طال قهرمانی آسیا سال  2017در کشور هندوستان میباشد.

خوش نشان نداده بود و مشخص نیست در ادامه
بین این دو چه اتفاقــای رخ خواهد داد هرچند
که شاید پشــت پرده اتفاقاتی در پس رابطه این
دو رخ داده که از آن بی خبر هســتیم اما انتشار
عکس کیروش کنار نبی در صفحه شــخصی او
چیز دیگری را بیــان میکند .هر چند هنوز این
قدر حافظه تاریخی ما کم نشده که یادمان نیاید
همین مرد پرتغالی در قابل نبی هم موضع داشت
اما حاال چه شده او را بهتر میداند؟
این طور که وقایع چند ساعته گذشته پیش رفته
نشــان داد عالیجناب کیروش از فیسبوک خود
فرمان را صادر میکند و فدراســیون فوتبال هم
گوش به فرمان حکم اخراج اسدی را منتشر کرد.
در هــر صورت با این وضعیــت باید کیروش را
رئیس فدراسیون فوتبال اعالم کرد؛ دکتر هم به
مطبش بازخواهد گشت و تمام!
اینقدر بدبختیم هم پول میدهیم
هم توهین میشنویم

پیشکســوت فوتبال ایران گفت :قــرارداد همه
مربیــان تیم ملی طی  ۴۰ســال بــه اندازه یک
قــرارداد کــیروش اســت.خداداد عزیــزی در
خصوص تصمیم فدراســیون بابت حذف اسدی
بــه دلیــل جلوگیــری از ایجاد تنــش بین او و
کیروش گفت :واقعا باید تاســف خورد بابت این
اتفاقی که برای فوتبــال ایران افتاد .اگر یک نفر
در فدراســیون فوتبال ،فوتبالی بود آن هم دکتر
اســدی بود که من برایش احتــرام خاصی قائل
هســتم .چرا اینقدر باید ذلت بکشیم ،چرا آقای
کیروش هــر چه میگوید بایــد گوش بدهیم؟
آقای تاج شما کارفرما هستید؛ کیروش کارمند.
وظیفه کیروش بردن تیم به جام جهانی اســت
چون پولش را گرفته ،اگــر کیروش تیم ملی با
به جام جهانی نبرد چه کســی باید ببرد؟عزیزی
ادامــه داد :آقای تاج شــما با توجه به پشــتوانه
سیاسی که دارید مدعی هستید آدم دین دار باید
در فدراســیون فوتبال کار کند .آقای اسدی که
هم دیندار بود هم فوتبالی ،پس زودتر همشهری
خودتان را جای آقای اســدی میگذاشتید .من
برای فوتبال ایران و وزارت ورزش متاســفم که
بــرای یک نوشــته در صفحه مجــازی دبیرکل
فدراسیون فوتبال عوض میشود .آقای کیروش
وظیفه شــما احترام به ملت ایران است .وظیفه
شما این است که به کوچکترین افراد و آبدارچی
فدراســیون فوتبال هم احترام بگذارید.آقای تاج
اگر کــیروش تیم ملی را به جــام جهانی نبرد

میخواهیــد یک نفر از پاکســتان بیاید که تیم
ملی را به جام جهانــی ببرد؟وی در ادامه افزود:
آقای کــیروش مثل این که شــما از ما طلبکار
هســتید ،تیم ملی را به جام جهانــی بردید در
صورتی که وظیفهتان بوده ،قرارداد همه مربیان
تیــم ملی طی این  40ســال به انــدازه قرارداد
کیروش هم نمیشود .بعد آقای کیروش فوتبال
ایران را به باغ وحش تشــبیه کرده است .القابی
مثل شیر ،گاو ،پلنگ و مار .من هم غزالم هستم
آقای کــیروش یکی باید با شــما برخورد کند.
مــن با  170متر قد حــرف میزنم و حرف حق
را میزنم و میدانم که حق با آقای اسدی است.
عزیزی در ادامه اظهار داشت :آقای تاج سعی کن
حرفــت را بزنی ،نهایتا مثــل داریوش مصطفوی
عوض میشوی ،شما نباید اجازه بدهی کسی به
ملت ایران بیاحترامی کند چون پول بیتالمال
به جیب آقای کــیروش میرود .آقای کیروش
باید شــبانه روز از ملت ایران تشکر کند .وای که
ما چقدر بدبخت شدهایم که پول ما را میگیرند
و به ما بیاحترامی میکنند.
کی روش تمام ایرانی ها را
بهم میریزد

حســن روشن پیشکســوت اســتقالل با انتقاد از
ســرمربی تیم ملی فوتبال ،اظهارات تندی را علیه
وی بیان کرد .حسن روشــن در گفتگو با باشگاه
خبرنگاران ،دربــاره اختالف اســدی و کی روش
و همچنین برکناری اســدی دبیر کل فدراسیون
فوتبال اظهار داشت :به نظر من بهتر است کی روش
یک سال دیگر در فوتبال ما بماند تا خود تاج را نیز
عوض کند.اسدی انسان فهمیده ،خوب و دکتر این
مملکت اســت اما در طرف مقابل کی روش فردی
دالل و فقــط کارش بهم ریختن همه چیز اســت.
کی روش تمام ایرانی ها را بهم میریزد و به همین
دلیــل امیدوارم این فرد با حضورش تا یک ســال
دیگر تاج را زیر برکنار کنــد.وی افزود :در فوتبال
ما جاهای زیادی هســت که پاک نیست اما واقعا
اسدی فردی پاک بود و من پیشنهاد میدهم دیگر
مکان های پاک فوتبالمان را نیز به کی روش نشان
دهیم تا آنجا را نیز به هم بزند.پیشکسوت تیم فوتبال
اســتقالل بیان کرد :به نظر من برکناری اســدی
تصمیم عاقالنه ای نبود و بهتر است آن قدر ایرانیها
نمی رفتیم
را ذلیل نکنید .اگر ما بــه جام جهانی 
آیا باز هم به حرف کی روش گوش میکردید؟ آن
قدر ذلیل شده ایم که به خاطر مسائل پیش آمده
می کنند.
دکتر یک مملکت را برکنار 

بانوی طرفدار استقالل در  87سالگی درگذشت

بانوی طرفدار اســتقالل که توانسته
در اســتادیوم نیــز حضــور یابــد،
روزشــنبه درگذشــت .بــه گزارش
ایلنا ،گل افروز پارســی اســماعیل
آبادی ملقب به ننه مشــهدی هوادار
شــناخته شــده اســتقالل در سن
 87سالگی درگذشت .این هوادار بانو
که به عنوان تنها تماشاچی خانم راه
یافته به اســتادیوم شناخته میشد،
بارها با حضور در تمرینات و تشــویق
ایــن تیم به ســوژه اصلی رســانهها
تبدیل شــده بود.گزارش هایی هم از
شــدت عالقه او به استقالل بارها در
تلویزیون پخش شــده بود .و از او به
عنوان کهن ســالترین هوادار خانم استقالل هم یاد میشــد.به احتمال زیاد نمایندگانی از باشگاه
استقالل در مراسم ترحیم گل افروز پارسی اسماعیل آبادی شرکت خواهند کرد.

