
جشنواره »زمستان بیدار«عکس فارس

مستطیل سبز

حاشیه بازی

منشور اخالق حرفه اى روزنامه نگارى د ر سايت روزنامه

روزنامه سیاسی/ اقتصاد ی/ فرهنگی/  ورزشی / اجتماعی

w w w . k a e n a t . i r

تلفن و نمابر: 90- 66914989
نشاني الكترونيكي:
www.kaenat.ir
info@kaenat.ir 

نشانى: جمالزاد ه شمالي، ساختمان 110
ليتوگرافي و چاپ: ريحان
توزيع تهران: نشر گستر روز

توزيع مشتركين: رسانه گستر جم

صاحب امتياز: جمعيت ايران فرد ا
مد ير مسئول: منوچهر طاهرخانى

زير نظر شوراى سرد بيرى
 همكاران تحريريه: عليرضا اصغرزاد ه

عبد اهللا جاويد ى،  محمد برزگر، آرزومد نى، اميد  
 زياد لو،  رضا تقى آباد ى

 محبوبه رضا زاد ه، مجتبى ملكى، احمد عظيمى
و فاطمه اصالن زاده

مد يرهنرى: سامان گود رزى
مد ير فنى: د اود  پيشكار
صفحه آرا: هاله امينى
عكس: فاطمه زارع

احمد  عليپور
ويراستارى: مهشيد  گلستانى
 حروفچينى: طيبه شيخ زاده
بهناز جعفرى و الناز اخروى

منهای فوتبال

دوست نداشتیم گل بخوریم
|   دروازه بان تيم ملــى درباره ديدار روز 
دوشنبه ايران و يمن در جام ملت هاى آسيا صحبت 
كرد.عليرضا بيرانونــد، دروازه بان تيم ملى فوتبال 
ايران در نخستين تمرين ملى پوشان پس از پيروزى 
پرگل مقابــل يمن در چارچــوب رقابت هاى جام 
ملت هاى 2019 اظهار كرد: ابتدا به مردم عزيزمان 
تبريك مى گويم. كادرفنى و بازيكنان تالش زيادى 
كردند و توانســتيم گام اول را محكم برداريم و اميدوارم به اين روند ادامه 
دهيم. گل نخوردن ما به كل تيم ربط دارد و اگر قرار است بازى به بازى امتياز 
جمع كنيم، ابتدا نبايد گل بخوريم. به هر حال ما ديروز با اين كه با اختالف 

گل زياد پيروز شديم اما دوست نداشتيم گل بخوريم.
او افزود: اين كلين شيت ما زحمات كل بازيكنان است از فروارد ما شروع 

مى شود و سهم يك نفر نيست.
دروازه بان ايران درباره پيروزى پرگل ايران مقابل يمن و اين كه مى تواند 
شروعى براى مسير كسب قهرمانى ايران در جام ملت هاى آسيا باشد، گفت: 
ما بايد ابتدا بازى با يمن را ببينيم و نقاط ضعف و قوت مان را پيدا كنيم تا روند 
خوب مان را ادامه دهيم. مــا از ديروز تمام تمركزمان را براى بازى با ويتنام 
گذاشتيم و اميدواريم كه بازى با ويتنام را هم با موفقيت پشت سر بگذاريم.
بيرانوند ادامه داد: ديروز هم با بازيكنان تيم ملى صحبت كرديم كه اردن، 
قهرمان دوره قبل جام ملت ها را شكست داده و فلسطين مقابل سوريه يك 
بازى خوب و با 10 نفر انجام مى دهد. ما مى دانســتيم كه فلسطين و اردن 
براى يمن الگويى مى شــوند كه توانايى هايشان را مقابل ايران نشان دهند. 
ديديد كه 10 تا 15 دقيقه اول فشــار زيادى به ما آوردند و ما هم از نمايش 
آن ها جا خورديم ولى ديديد كه خدا را شــكر همــان نيمه اول كار را تمام 

كرديم.
او در ادامه درباره فداكارى ملى پوشان براى يكديگر بيان كرد: ما يك تيم 
هستيم و اين طور نيست كه خدايى نكرده نفرى بخواهد براى خودش بازى 
كند. قبال از من پرسيدند كه بهترين بازيكن تيم ملى در جام ملت ها كيست 
كه من جواب دادم اگر قرار است قهرمان شويم، تيم ايران است كه بهترين 
بازيكن جام ملت ها مى شود. خدا را شكر بازيكنان آن قدر با يكديگر رفيق 

هستند كه مهم نيست كه چه كسى گل مى زند يا هتريك مى كند.

 واکنش ابتهاج به احتمال تخریب 
خانه مادری

|   هوشنگ ابتهاج (هـ. ا. سايه) به 
احتمال تخريب خانه مادرى اش در رشــت 
واكنش نشــان داد. او با اين كــه مى گويد 
آدم هايى كه در اين خانه زندگى مى كردند 
برايش اهميت داشــتند و حــاال هر باليى 

مى خواهند ســر اين خانه بياورند، در عين حال مى گويد اين خانه 
حيف است و يادگارى اســت و اگر مركز فرهنگى شود بهتر از اين 
است كه به يك اداره  تبديل شود. به گزارش كائنات به نقل از ايسنا، 
اين شاعر پيشكســوت درباره احتمال تخريب خانه مادرى اش در 
رشت و اين كه ثبت آن را در فهرست آثار ملى به ارائه يك سند - چه 
عكس يا دست نوشــته اى از او - به ميراث فرهنگى منوط كرده اند، 
اظهار مى كند: من از ابتدا نخواستم كه وارد اين موضوع شوم، زيرا 
برايم اهميتى ندارد كه مى خواهند چه باليى سر اين خانه بياورند،. 
برايم آدم هايى كه در اين خانه زندگى مى كردند اهميت داشتند كه 
ديگر نيستند؛ حاال سر اين خانه هر باليى كه مى خواهند، بياورند.

او در توضيحــى مى گويد: اين خانه، خانه مــادرى من بود. مادر 
مادربزرگم صاحب اين خانه بود كه بعد اين خانه به دخترش رسيد 
و از دخترش كه مادربزرگ من حساب مى شد به مادر من رسيد. اين 
خانه بعد از فوت مادرم (1326) به من و سه خواهرم رسيد كه ما به 
پدرم وكالت داديم تا اين خانه را بفروشد. او در سال 1327 اين خانه 
را فروخت. يك نفر، دو نفر ديگر هم اين خانه را خريدند. شــنيدم 
يكى از صاحب خانه ها ساكن آمريكاست. با او هم گفت وگو كردند. 
به من گفتند در شهردارى رشت تصويب شده اين خانه را بخرند تا 
به يك مركز فرهنگى تبديل شود. اخيرا هم شنيدم كه حكمى صادر 
شده كه اين خانه را خراب بكنند و ساختمان چندطبقه بسازند؛ اما 

جزئياتش را نمى دانم.

ابتدایی ترین نیازم فراهم نیست
|   بزرگترين دغدغه سپيده توكلى 
دختر پرنده ايران نداشــتن مربى تخصصى 
اســت. به گزارش كائنات به نقل از ايسنا، 
سپيده توكلى در مورد شرايط اردوهاى خود 
و مربى اش اظهار كــرد: من تمرينات خود 
را با همســرم آغاز كردم. اكنون به آمادگى 
بدنى رســيده ام اما براى ادامه كار به مربى 

تخصصى نياز دارم.
وى در پاســخ به اين ســوال كه چرا از حضور مربى پيشين خود 
ربانى اســتفاده نمى كنــد، گفت: ربانى بعد از بازى هاى آســيايى 
جاكارتا از من خواست تا به فدراسيون بروم و قرارداد ببنديم و گفت 
كه بدون قرارداد ديگر كار نمى كند. ما يك ســال و نيم قبل بازى 
هاى آســيايى هم با هم كار كرديم كه ربانى حدود يك سال آن را 
بدون قرارداد و پول با من كار كرد. قرار بود بعد قهرمانى داخل سالن 
آسيا با ربانى قرارداد بسته شود كه اما آن قرارداد طورى نبود كه او 
را راضى كند. از طرفى ربانى براى بازى هاى آسيايى هم كه در كنار 
من به جاكارتا اعزام نشد و شرايط بدتر شد. نبودنش در كنار من هم 

روى نتيجه ام تاثير گذاشت و هم او را دلسرد كرد.

دلیلی بر محرمانه نگه داشتن پرونده 
»کیارستمی« نیست

|   بهمن كيارســتمى درباره ارسال 
نامه اى به سرپرست وزارت بهداشت براى ارائه 
گزارش روند درمانى عباس كيارستمى گفت: 
ما اطالعاتى مى خواستيم كه هنوز به دستمان 
نرسيده. اين گزارش مى تواند همچنان محرمانه 
نگه داشته شــود ولى در صورتى كه در اختيار 
ما قرار بگيرد، اين ما هســتيم كه بايد تصميم 

بگيريم با آن چه كنيم، كه آن را علنى كنيم يا نه كه با توجه به مسيرى 
كه اين پرونده تا امروز طى كرده دليلى بر محرمانه نگه داشتن آن وجود 
ندارد. فرزند كيارستمى در پى خبرهاى مبنى بر ارسال نامه اى به وزارت 
بهداشت پس از استعفاى وزير بهداشــت و انتصاب سرپرست جديد و 
درخواست مجدد براى ارائه گزارش روند درمانى عباس كيارستمى به اين 
وزارتخانه توضيح داد: يك سال و پنج ماه پيش يعنى تيرماه سال گذشته 
از وزير بهداشت درخواست كرديم تا در مراسم سالگرد فوت كيارستمى 

حضور پيدا كنند و توضيحاتى را درباره روند درمانى او بيان كنند. 

جام جهانی آزاد بدون ایران
|   ســرمربى تيم ملى كشتى آزاد 
گفت: در رقابت هاى جام جهانى كشــتى آزاد 
روسيه شركت نمى كنيم.غالمرضا محمدى با 
بيان اين مطلب افزود: پس از دعوت فدراسيون 
كشتى روسيه از ايران براى شركت در رقابت 
هاى جام جهانى 2019، اين موضوع را از ابعاد 
مختلف با اعضاى كادر فنى تيم ملى بررســى 

كرديم.
وى ادامه داد: پس از پنج تيمى شــدن رقابت هــاى جام جهانى در 
كميســيون فنى اتحاديه جهانى، اين مســابقات را به صورت كامل از 
برنامه فنى خود خارج كرديم و با توجه به فاصله اين رقابت ها تا مسابقات 
آسيايى چين شركت در رقابت  هاى بين المللى دانكلوف بلغارستان از 

نظر فنى بيشتر به نفع ما است.
محمدى تصريح كرد: قصد داريم با تعدادى از نفرات شاخص خود در 
مسابقات بين المللى جام دانكلوف بلغارستان كه از رقابت هاى رنكينگ 
سيستم اتحاديه جهانى است و كســب امتياز درآن ها براى حضور در 
مسابقات جهانى مهم است، شــركت كنيم و عالوه بر آن در جام بين 

المللى تختى نيز اكثر نفرات شاخص ما به ميدان مى روند.

دیگر بازیکنی همانند خداداد و کریمی 
نخواهیم دید

|   بازيكن پيشــين پرســپوليس و تيم 
ملى ايران گفت: فوتبــال ايران بازيكنانى همانند 
على كريمى و خداداد عزيزى را ديگر در تاريخش 
نخواهدديد. به گزارش كائنات به نقل از ايســنا، 
حســين بادامكى درباره پيش بينى اش از عملكرد 
تيم ملى فوتبال كشورمان در جام ملت هاى آسيا 
2019 امــارات، اظهار كرد: كار ســختى در اين 
تورنمت در پيش  خواهيم داشت. هم گروه هاى ايران نيز تيم هاى دست و پا 
بسته اى نيستند و عراق در سال هاى اخير هميشه عملكرد خوبى به نمايش 
گذاشته  است. ايران نيز شرايط تيمى خيلى خوبى دارد، اميدوارم به عنوان 
تيم نخست از گروهش صعود كند تا در ادامه راه مسيرى راحت ترى براى 
راه يابى به مراحل پايانى طى كند. او در پاســخ به اين سوال كه آيا ايران 
توانايى غلبه بر تيم هايى همچون ژاپن، اســتراليا و يا كره جنوبى را دارد؟ 
خاطرنشان كرد: ايران چند سال اســت كه رنكينگ يك آسيا را به خود 
اختصاص داده و بازيكنان خوبى در تركيــب خود دارد. ايران قدرت اول 
آسياســت، چرا نتواند قدرت غلبه بر هر تيمى را داشته باشد؟ اين بازيكن 
پيشين پرسپوليس درباره لزوم قهرمانى ايران و افزايش سطح انتظار از تيم 
ملى گفت: فوتبال يك ورزش غيرقابل پيش بينى است و اتفاقات مختلفى 
در جريان بازى ها و تورنمت رخ مى دهد كه از قبل قابل پيش بينى نيست. 
شايد به ضعيف ترين تيم گروه مان بازى را واگذار كنيم. زيبايى فوتبال به 
همين غيرقابل پيش بينى بودنش اســت. به نظرم در فوتبال هيچ بايدى 
وجود ندارد و از هميــن رو هيچ مربى بزرگى پيــش از تورنمتى تضمين 
قهرمانى نمى دهد. بايد بــازى به بازى پيش برويم و بــا غلبه بر حريفان 

خواسته مردم ايران را پس ازمدت ها برآورده كنيم.

صدا و سیما تعمدا کتاب ایرانی معرفی نمی کند
|   امير خداوردى با بيان اين كه مى پذيرد جايزه هاى 
ادبى به باندبازى و رفيق بازى  متهم اند، همچنين مى گويد صدا 

و سيما تعمدا كتاب ايرانى معرفى نمى كند.
نويســنده رمان «آلوت» كه در جايزه «احمد محمود» به 
عنوان شايسته تقدير شناخته شد،درباره تأثير جايزه هاى ادبى 
بر فضاى ادبيات داستانى، بيان كرد: جايزه ادبى را كامال الزم، 
واجب و ضرورى مى دانــم. اين را هم مى پذيرم كه جايزه ها به 
باندبازى و رفيق بازى  متهم اند. برخــى از جايزه هاى ادبى به 
هيچ وجه نتوانسته اند طورى رفتار كنند كه اين اتهام را از خود 
دور كنند، در عين حال  برخى از آن ها تا اندازه اى موفق بوده و 

توانسته اند اين اتهام را كمرنگ  يا مرتفع كنند.  
خداوردى همچنين درباره اين كه چرا به قول او صدا و سيما 
تعمدا كتاب ايرانى معرفى نمى كند، گفت: ما وزارت ارشادى 
داريم كه به اندازه كافى درباه اش صحبت شــده و آن جا مميزى  دارد، برخى از محافل ادبى ما نيز از حيث مالى به دولت وابسته 
هستند و مميزى هايى عالوه بر مميزى  ارشاد دارند. صدا و سيما هم مميزى اى عالوه  بر اين محافل دارد. چيزى كه به صدا و سيما 
برود و ما از آن جا درباره اش بشــنويم و ببينيم بايد خيلى خيلى با ترازهاى دوستان موافق باشد و طبيعتا ترازها به گونه اى است 

كه به ادبيات لطمه مى زند.
او خاطرنشان كرد: تعمد را به اين خاطر مى گويم كه برخى از شبكه هاى ماهواره اى درباره كتاب هاى ايرانى برنامه گذاشته اند، 
اما صدا و سيما درباره آن ها صحبتى نمى كند، در حالى كه كتاب هاى ايرانى در اين جا و متناسب با اين جا نوشته شده اند. زمانى 
كه شبكه هاى ماهواره اى درباره كتاب ها صحبت مى كنند، ذوق نمى كنم بلكه نارحت مى شوم. چرا شبكه هايى كه ما براى تقويت 

آن ها پول مى دهيم تا سرپا بمانند به ادبيات ما نمى پردازند؟
اين نويسنده همچنين درباره وضعيت ادبيات داستانى اظهار كرد: آدم ها در مكان ها و زمان هاى مختلف هستند؛ برخى  هميشه 
چشم به گذشته دارند، اين كه گذشته فالن بود و بهمان بود، برخى هم چشم به آينده دارند كه ان شاءاهللا در آينده فالن و و بهمان 
خواهد شد و عده اى هم چشم به حال دارند. من دوســت دارم از آن هايى باشم كه حال و امروز را مى بينم. اگر مى خواهم درباره 
ادبيات صحبت كنم، ادبيات امروز را ببينم و ويژگى ها و ضعف هايش در نظرم باشــم. برخى از كارهايى را كه در سال 96 منتشر 
شده خوانده ام كه واقعا خوشم آمد. برخى از اين ها نامزد جايزه «احمد محمود» هم بودند. مى توان گفت برخى از اين  كتاب ها از 
كتاب هاى ترجمه كه فروش بااليى دارند، چيزى كم ندارند. او در ادامه متذكر شد: من از اين فضاى ادبيات لذت مى برم؛ اين كه 
مى توانم داستان هايى را از نسل نويسنده امروز بخوانم كه در قد و قامتى معتبر  و قابل اعتنا و ارزنده ارائه شده اند. نمى گويم به آينده 
ادبيات خوش بينم و منتظــرم اتفاقى بيفتد، اما بايد از آن لذت برد. خداوردى درباره ضعف هاى  ادبيات امروز نيز گفت: ما در نقد 
ضعيف عمل مى كنيم. به ندرت ديده ام كسى خوب كارهاى ديگران  را نقد كرده باشد كه من به وجد بيايم. نقد به هيچ وجه تمجيد 
از كار نيست؛ در مقابل، تخطئه كار هم نيست. نقد به معناى نقد ادبى اتفاق نيفتاده، آن طورى كه آدم كيف كند. شايد فوتبال را 
نگاه نكنم ولى از تحليل فوتبال لذت مى برم، شنيدن تحليل ديگران لذت حظ وافرى دارد كه جايش را در ادبيات خالى مى بينم.

امنیتی شدن تئاتر، فضای کار را سخت می کند
|   محمد رحمانيان با انتقاد از اينكه امنيتى شدن تئاتر 
فضاى كار را سخت مى كند، گفت: همه بايد تالش كنيم تا تئاتر در 
اين مملكت زنده نگه داشته شود چرا كه هنرى باسابقه در ايران است.
اين نمايشــنامه نويس و كارگردان تئاتر كه چند روز قبل براى 
ايراداتى كه به يكى از نمايش هايش وارد شده، به دادسرا احضار شده 
بود درباره اتهاماتى كه براى آن ها احضار شــده و نيز دو قرار كفالت 
توضيح داد؛ كه البته براى قرار كفالت دوم كه با همراهى مديرعامل 
خانه تئاتر صورت گرفته بود، بايد دوباره اقدام كند؛ چون شــهرام 

گيل آبادى خودش هم در دادسرا براى نمايش اش پرونده دارد.
رحمانيان ابتدا با يادآورى مسائلى كه دى ماه سال قبل در آخرين 
روزهاى اجراى نمايش «ترانه هاى قديمى پيكان جوانان» پيش آمده 
بود، گفت: آن زمان صحبت هايى مبنى بر مشــكل داشتن نمايش 
مطرح شــد، در حالى كه كار چند بار بازبينى شده بود ولى از سوى 
مركز هنرهاى نمايشى در دوره مدير قبلى اعالم شد كه شاكى خصوصى دارم كه آن هم يك نهاد نظامى است. هرچند در اين باره چيزى 
به من ابالغ نشــده بود تا اينكه مى خواستم براى فيلمى به خارج از كشور بروم كه متوجه شــدم امكان خروج از كشور را ندارم و وقتى 

پرس وجو كردم متوجه شدم به دليل تك خوانى زن در نمايش  دچار مشكل شده ام.
او افزود: آن موقع با همين توضيحات تفهيم اتهام و با قرار كفالت آزاد شدم اما بعد، چند بار كه قصد داشتم كارى را شروع كنم اجازه اى 
داده نمى شد كه همين اواخر نزد شهرام كرمى (مديركل فعلى هنرهاى نمايشى) رفتم، ولى گفتند نمى توانم كارى روى صحنه ببرم. 
اين وضعيت ادامه داشــت تا اين كه هفته گذشته مطلع شــدم بنا به احضاريه اى، بايد خود را به دادسرا معرفى كنم و  وقتى اول هفته 
مراجعه كردم، پس از پاسخ به پرسش ها، در آخرين لحظات، عالوه بر جرم قبلى كه تك خوانى زن بود، تبليغ عليه نظام را هم براى نمايش 
«ترانه هاى قديمى پيكان جوانان» به عنوان يك جرم ديگر اضافه كردند و اين براى من بسيار عجيب بود؛ چون در زندگى ام هيچ وقت 

چنين كارى نكرده ام. كار من نمايشنامه نويسى است نه فعاليت سياسى.
او در  پاســخ به اينكه  آيا  خودش تك خوانى زن را قبول دارد؟ گفت: اين مسئله را آنجا هم توضيح دادم و گفتم شرايط در شب هاى 
مختلف تئاتر متفاوت است، گاهى خواننده دوم پايين تر مى خواند يا باالتر و ممكن است به صورت تك خوانى تعبير شود، در حالى كه 
نيت ما بر تك خوانى زن نبوده و اگر اينطور بود دو خواننده نمى گذاشــتيم. ضمن اينكه اين نوع اجرا براى من اولين  بار نبود و هميشه 

اين مسئله رعايت شده است.
وى ادامه داد:به اين ترتيب قرار وثيقه صادر شد كه با صحبت من به قرار كفالت تبديل شد. در حال حاضر با دو قرار كفالت آزاد شدم 
البته كفالت جديد را آقاى شهرام گيل آبادى گذاشــته بود كه چون خودش پرونده دارد كفالتش را نپذيرفتند و بايد دوباره مراجعه و 

پيگيرى كنم.

فرصتی برای ورود به حاشیه ندارم
|   رييس كميتــه ملى المپيــك گفت: فرصت 
پرداختن به حاشيه را ندارم چون كار در ورزش زياد است و 
در اساســنامه كميته ملى المپيك هم بيشتر تكميل داريم 

تا تغيير.
رضا صالحى اميرى در حاشــيه افتتاحيــه كارگاه تاريخ 
شفاهى ورزش ايران در جمع خبرنگاران بيان كرد: يكى از 
ضعف هاى اساســى ورزش ايران فقدان تصوير از سرزمين 
ايران اســت. متاسفانه نتوانســتيم اين تاريخ و تمدن را به 
جهانيان نشان دهيم تا آن را بشناســند.  100 سال اخير 
تاريخ شفاهى ورزش ايران  متاسفانه آن طور كه بايد تدوين 
نشده است و نسل امروز نمى داند چه كسانى ورزش ايران را 
به اين جايگاه رساندند. براى اينكه به نسل بياموزيم چگونه 
راه را پيدا كنند بايد به گذشته برگرديم. از اين منظر تاريخ 

شفاهى نياز امروز و ضرورت فردا است.
او افزود: تاريخ شفاهى يعنى بيان واقعى يك پديده از زبان چند نفر كه از نزديك شاهد آن بودند و  خاطره نگارى با تاريخ 
شفاهى متفاوت اســت. از روزى كه آمدم به دليل تجربه و عالقه خودم تدوين تاريخ شــفاهى را در دستور كار قرار دادم و 
كارگروه آن تشكيل شده تا با همت فدراسيون ها، قهرمانان ها و وزارت ورزش و رسانه ها حداكثر دو سه ساله تاريخ يك صد 

ساله شفاهى ورزش ايران را تدوين كنيم.
صالحى اميرى در مورد حاشــيه هاى اخير پيرامون مجمع كميته ملى المپيك و اساسنامه نيزگفت: از روز اول كه كار را 
شروع كردم تصميم گرفتم وارد حاشيه نشوم اما برخى جاده مستقيم را دوست ندارند و مى خواهند در حاشيه حركت كنند. 
من عالقه اى به حاشيه ندارم چون كار در ورزش و وزارت ورزش و كميته ملى المپيك زياد است و فرصت پرداختن به حاشيه 
را نداريم. او ادامه داد: برگزارى مجمع عمومى يك حركت قانونى اســت كه  25 دى انجام مى شود و  تغييرى صورت نمى 
گيرد. اساسنامه نيز مانند لباس بر تن ساختار است وحى نيست كه قابل تغيير نباشد و در آن ما بيشتر تكميل داريم تا تغيير.  
يك مورد انتخاب دبيركل و خزانه دار به پيشنهاد رييس و تاييد آن توسط هيات اجرايى يا مجمع را داريم. اين هم مسئله اى 
است كه 180 كشور در دنيا همين كار را مى كنند و مسير كامال قانونى است. همچنين اختيارات رييس و سرپرست كاروان 

هم تكميل مى شود در نهايت هم اساسنامه روى سايت قرار مى دهيم.
صالحى اميرى در مورد حل نشدن مشكل حدادى و كيهانى نيزگفت: جلساتى داريم به نتيجه رسيديم اعالم مى كنم.

او در پاسخ به پرســش ديگر مبنى بر اين كه صحبتى با حدادى مبنى بر اينكه تا به نتيجه رسيدن  انتقاد نكند نداشته 
است، تصريح كرد: هر كسى اختيار خودش را دارد ولى اگر ما به نتيجه رسيديم، اعالم مى كنم.

تیم ملی برابر یمن قدم محکمی برداشت
|   رييس فدراســيون فوتبال گفت: همــه اميدوارند 

قدم هاى بعدى را نيز محكم برداريم.
مهدى تاج در حاشــيه حضــور در تمرين تيــم فوتبال اميد 
كشورمان عنوان كرد: خوشــحالم وضعيت تيم اميد را مى بينم. 
تيم اميد براى يك اتفاق خوب قدم برمــى دارد و وظيفه ما اين 
اســت كه از اين تيم حمايت كنيم. از اســتيلى و كادر فنى هم 
تشكر مى كنيم. قرار اســت تيم اميد دوشنبه راهى قطر شود و 

خوشبختانه آنجا همه امكانات وجود دارد.
وى درباره حضور تيم فوتبال اميد در اردوى قطر عنوان كرد: 
اين تيم چند مسابقه در قطر برگزار خواهد كرد و با توجه به حضور 
تيم هاى ديگر، استيلى دنبال اين است كه چند بازى تداركاتى 

ديگر برگزار كنند.
رئيس فدراسيون فوتبال در رابطه با برترى 5 بر صفر تيم ملى 
ايران برابر يمن در اولين بازى جام ملت هاى آســيا گفت: بازى هاى روز اول اين گونه شــده بود كه تيم هاى ضعيف تر بازى ها را 
مى بستند. بازى كره جنوبى و فيليپين را ديدم و كره به زحمت توانست حريف خود را شكست دهد. بازى اول براى ما خوب شروع 
شد و بايد به كار خوب كى روش اشاره كرد. كى روش مربى توانمندى است و هجمه هاى سنگين عليه او و تيم ملى ايجاد شده بود. 
من ديدم كه پيش بينى مى كرد يمنى ها بازى را مى بندند. همين هم بود. هفت قدم در جام ملت هاى آســيا داريم كه اولى را به 
خوبى برداشتيم و قدم هاى بعدى را محكم تر برمى داريم. همه بايد اميدوار باشيم و فدراسيون كارى به غير از پشتيبانى نمى تواند 

انجام دهد. باقى كارها با خدا و زحمت كادر فنى و بازيكنان است.
تاج ادامه داد: رئيس فدراسيون فوتبال ژاپن كنارم نشسته بود و احساس كردم تيم ملى قدم محكمى در اولين بازى برداشت 
و حساب كار دست بقيه آمد. همه اميدوارند قدم هاى بعدى را نيز محكم برداريم. ديدار بعدى ما با ويتنام مى تواند بازى خوبى 

باشد. در بازى روز گذشته ديديم كه تماشاگران زيادى حضور داشتند. 
محدوديت هايى براى حضور همه تماشاگران فراهم شده است. كسى را براى حضور در ورزشگاه منع نكرده اند، اما شرايط مثل 
قبل نيست. براى ديدار با يمن، خيلى از تماشاگران از دبى آمده بودند و ورزشــگاه تحت تأثير ايرانى ها بود. شايد در تلويزيون 
همه تماشــاگران را نتوان نشــان داد، اما ما ديديم كه چه عظمتى ايجاد كرده بودند. كل ورزشگاه ايرانى  بودند. فكر كنم بازى 

بعدى، شلوغ تر نيز شود.

چهره ها


