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همه وظيفه داريم ورزش
پهلواني را پاس بداريم!

Saeed Zahedian

تقريبا هر آنچه فكر ميكرديم الزم اس��ت و ضروري ،در قالب
ي��ك صفحه ويژه نوش��تهايم؛ البته كه باز هم ميت��وان حرف زد،
اي��ده داد ،نظر گرفت ،نقد و البته حامي تيم ملي بود .همه اينها را
ميتوانيد در صفحه  2امروز كه ويژه به موضوع استعفاي كيروش
اختصاص يافته ،بخوانيد ،ش��ايد با ما موافق باش��يد و ممكن است
در پارهاي موارد مخالف .فرشاد كاسنژاد نظرش را نوشته؛ اشارهاي
دارد به داليل عالقهمندي ما به كيروش .كنار او حس��ين مس��لم
با قلم خوبش به پس��اكيروش پرداخته كه اگر در جلسه سرمربي
تيم ملي با كفاشيان نتيجه قطع همكاري باشد ،چه آيندهاي پيش
روي تيم ملي قرار ميگيرد.
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یک سوزن به خودمان می زنیم
سعيد زاهديان

Saeed Zahedian

تقريبا هر آنچه فكر ميكرديم الزم اس��ت و ضروري ،در قالب يك صفحه ويژه نوشتهايم؛
البته كه باز هم ميتوان حرف زد ،ايده داد ،نظر گرفت ،نقد کرد و البته حامي تيم ملي بود.
همه اينها را ميتوانيد در صفحه  2امروز كه ويژه به موضوع استعفاي كيروش اختصاص
يافته ،بخوانيد ،شايد با ما موافق باشيد و ممكن است در پارهاي موارد مخالف.
فرش��اد كاسنژاد نظرش را نوشته؛ اش��ارهاي دارد به داليل عالقهمندي ما به كيروش.
كنار او حس��ين مسلم با قلم خوبش به پساكيروش پرداخته كه اگر در جلسه سرمربي تيم
ملي با كفاشيان نتيجه قطع همكاري باشد ،چه آيندهاي پيش روي تيم ملي قرار ميگيرد.
حميدرضا عرب دبير س��رويس فوتبال ايران ورزش��ي نگاهي انداخت��ه به برنامه نود و
نقدي داشته به حرفهاي افشين پيرواني كه بد نيست اين نوشته را بخوانيد.
آرمن ساروخانيان هم يادداشتي دارد كه از اين زاويه به مساله نگاه كرده« :چرا كيروش
براي ماندن ترديد دارد؟»
اينها مجموعهاي از نظرات ما است كه در نتيجه بحث ،گفتوگو و صحبت در تحريريه
ايران ورزش��ي س��اخته و پرداخته شده و به رشته تحرير درآمده است .در پشت تكتك اين
نوشتهها ،در ضمير ناخودآگاه تمام نويسندگان ما يك چيز نهفته است «حمايت از تيم ملي
ايران ،حمايت از كارلوس كيروش».
اين يك ادعاي واهي نيست؛ مي توانيد صفحه ويژه ما را بخوانيد و بعد قضاوت كنيد آيا
ايران ورزشي با كيروش موافق است يا با او سر ناسازگاري دارد؛ اين برعهده شماست.
ام��ا در ميان همه اي��ن بحث و جدلها ،يك چيز براي م��ا از اهميت ويژهاي برخوردار
اس��ت؛ اينكه چقدر درست ميگوييم و نوشتههاي ما تا چه ميزان بر پايههاي منطق استوار
است و از احساس به دور اساسا احساس متر و معيار مناسبي براي تحليل وقايع نيست.
ش��ايد در پارهاي موارد احس��اس و منطق روي يك موضوع اتفاق نظر داشته باشند اما
بايد اين را در نظر گرفت كه گاهي منطق زير س��ايه احس��اس گم ميش��ود و ناديده گرفته
ميش��ود .ما را نقد كنيد .همانطور كه اين حق را براي خود محفوظ ميداريم كه به مس��ائل
فوتبال از زاويه نقادانه نگاه كنيم ،اين ظرفيت هم در ما وجود دارد كه نقدهاي شما را نسبت
به روزنامه بش��نويم .از كانالهاي ارتباطي با ما در تماس باش��يد و نظرات خود را پيرامون
اتفاقات اخير بيان كنيد .اين به ما نش��ان خواهد داد در مس��يري كه پيشروي ما قرار دارد،
در راهي كه هر روز بايد طي كنيم تا به آينده برسيم ،چگونه بايد قدم برداريم.
آيا از همين مس��يري كه در پيش گرفتيم و خيال ميكنيم كه درس��ت است ،با همين
تفك��رات و نگرشها بايد به آينده رس��يد يا راههاي بهتري هم وجود دارد .راهبهتر ،مس��ير
درستتر و آينده روشن را ميتوان با كمك شما ساخت ،با نقدها ،نظرات و ديدگاههاي شما.
هر چه نظر و ديدگاه بيشتر ،انتخاب مسير آسانتر .همراه ما باشيد.

سكته عمان در عشق آباد!

در روز شش��م مرحله نخس��ت رقابتهاي مقدماتي جام جهاني در آسيا ،تيمهاي ملي
مختلف در گروههاي هش��ت گانه به مصاف يكديگر رفتند كه در مهمترين ديدارها تيمهاي
پرقدرت ايران ،عربستان و استراليا برابر حريفان خود به پيروزيهاي پرگل دست يافتند.
در نخس��تين بازي روز و در گروه  ،Dايران به مصاف گوام رفت و اين تيم را  - 6صفر شكس��ت
داد و  14امتي��ازي ش��د و ب��ه تنهايي در صدر ج��دول قرار گرفت .همچنين ديدار حس��اس تيمهاي
تركمنستان و عمان  1-2به سود تركمنستان به پايان رسيد تا نزديكترين حريف ايران در اين گروه با
اين شكس��ت ،فرصت رقابت مستقيم با ايران را از دست بدهد .عمان با اين شكست  11امتيازي باقي
ماند و تركمنس��تان با اين پيروزي  10امتيازي ش��د و پش��ت سر تيمهاي ملي ايران و عمان كه  14و
 11امتيازي هس��تند ،باقي ماند تا همچنان تا پايان رقابتهاي اين گروه به صعود اميدوار باش��د .البته
تركمنستان به نسبت ايران و عمان يك بازي بيشتر انجام داده و تقريبا روي كاغذ از اين گروه شانس
تيمهاي ايران و عمان براي صعود به مرحله پاياني انتخابي بيشتر است .از اين گروه همچنين تيمهاي
گوام و هند از دور رقابتها حذف شدند.
در گروه  Aامارات ميزبان خود مالزي را  - 2يك شكست داد .عربستان به ديدار تيمور رفت و با
 10گل اين حريف كم نام و نشان را شكست داد .در ديدار تيمور و عربستان محمد السهالوي خوش
درخشيد و  5گل از  10گل تيمش را به ثمر رساند.
در گروه  Bاس��تراليا نيز در خانه حريف به مصاف بنگالدش رفت و موفق ش��د با نتيجه  - 4صفر
به پيروزي برس��د .براي استراليا نيز تيم كيهيل هتتريك كرد تا سه گل اين بازيكن در كنار تك گل
جديناك پيروزي اين تيم را رقم بزند.
در گروه  Cقطر با س��ه گل برابر بوتان پيروز ش��د و ديدار تيمهاي هنگكنگ و چين به تساوي
بدون گل انجاميد.
در گروه  Eديدار تيمهاي س��نگاپور و س��وريه با تساوي يك  -يك به پايان رسيد .ژاپن نيز با دو
گل اوكازاكي و هوندا ميزبان خود كامبوج را شكست داد.
در گروه  Fعراق با دو گل از سد تايپه گذشت .در اين ديدار جاسم كرار بازيكن باشگاه استقالل
نيمكت نش��ين بود و در دقيقه  86بازي به ج��اي كاپيتان يونس محمود به زمين بازي رفت .گلهاي
عراق را ضرغام اسماعيل در دقيقه  19و يونس محمود در دقيقه  85به ثمر رساندند.
در گروه  Gكره جنوبي با  5گل از س��د الئوس گذش��ت .ديدار تيمهاي ميانمار و كويت در اين
گروه به زمان ديگري موكول شد.
از گروه  Hتيم ملي فوتبال كره شمالي با دو گل بحرين را شكست داد.

Hamidreza Arab

تیت�ر یک  -بازي همچن��ان ادامه دارد .موش و گربه
بازيهاي فدراسيون فوتبال و كارلوس كيروش .پنجشنبهاي
ك��ه از راه خواهد رس��يد ،روزي سرنوشتس��از براي فوتبال
اي��ران خواهد بود .كارلوس كيروش و علي كفاش��يان فارغ
از هياهوهايي كه اين روزها بر س��ر جدايي به پا شده ،پشت
درهاي بس��ته رخ در رخ هم مينش��ينند .در اين نشس��ت
احتماال برخي مس��ووالن نيز حضور دارند .ش��ايد كفاشيان
براي وفاق بيش��تر اسدي را به نشست فرا بخواند و شايد هم
مه��دي تاج كه نق��ش محوري در فوتبال ايران دارد .ش��ايد
هم كفاش��يان بخواهد با ك��يروش تنهايي خلوت كند و جز
مترجمش ش��خص ديگ��ري در اين جلس��ه دوطرفه حضور
نداشته باشد .پنجش��نبهاي كه از راه خواهد رسيد ،يك روز
پيش از آغاز دوباره ليگ رييس فدراسيون فوتبال و سرمربي
تيم ملي ش��ايد براي آخرين بار پاياندهنده به اين ش��ايعه
تكراري باش��ند كه كارلوس كيروش با تيم ملي ايران قطع

همكاري خواهد كرد .همه چيز دس��ت فدراس��يون فوتبال
است و چنانچه رييس به واقع عالقهمند به تداوم همكاري با
كيروش باش��د ،زمينه تداوم همكاري او را با تيم ملي ايران
فراهم ميكند .شايد كفاشيان اين بارهم بخواهد قولهايي به
كيروش دهد اما به واقع اين بار ديگر با دفعات قبل تفاوتي
دارد از زمين تا آس��مان و كفاشيان اگر بخواهد كيروش را
در مسند كار حفظ كند و تيم ملي را تا جام جهاني آينده با
مربيگري كيروش به جلو سوق دهد بايد تمام آن مقدماتي
ك��ه م��رد پرتغالي م��د نظ��ر دارد را فراهم كن��د .كيروش
مطالبات آنچناني هم نداش��ته و به نظر ميرس��د فدراسيون
فوتبال اگر با برنامهريزي مناس��ب به جل��و بنگرد ،ميتواند
نيازهاي س��رمربي تيم ملي را برآورده كند .تا پنجشنبه صبر
ميكنيم .پنجش��نبهاي مهم براي فوتب��ال ايران كه تكليف
كيروش شايد براي هميشه با تيم ملي ايران مشخص شود.
آن روز خواهي��م دانس��ت كه آيا فدراس��يون فوتبال قابليت
حف��ظ ك��يروش و تداوم هم��كاري با اين مرب��ي را خواهد
داش��ت يا خير و البته خواهيم فهمي��د كه خود كيروش تا
چه اندازه به كار و فعاليت در محيط فوتبال ايران عالقهمند

است .ش��ايعات پيرامون جدايي كيروش كم نيست .برخي
منابع خبري از احتمال پيشنهادهاي اغواكننده به كيروش
پ��رده برميدارند اما بيش��ك اگر كيروش ميخواس��ت به
بهانه پيشنهادهايش فوتبال ايران را به مقصد كشور ديگري
ترك كند ،تاكنون از سرمربيگري تيم كشورمان كنارهگيري
ميكرد .از ياد نميبريم آن روزهايي را كه سرمربي تيم ملي
كش��ورمان با صراحت گفته بود دوس��ت دارد تا جام جهاني
روس��يه روي نيمكت تيم ملي باشد .آن روزها كه كيروش
مش��تاق بود با فوتبال ايران طي طريق كند اما اكنون ماجرا
قدري فرق ميكند .ظاهرا گذشت روزگار ،كيروش را آنقدر
آزردهخاط��ر كرده اس��ت كه او براي اي��ن جدايي مصرتر از
هر زمان ديگري باش��د .كيروش و كفاش��يان  -بازيگران و
نقشآفرينه��اي اصلي فوتبال ايران  -تا  24س��اعت آينده
باي��د تكليف خ��ود را با فوتبال ايران مش��خص كنند و همه
نگاهها به س��اختمان مشكي رنگ سئول است .شايد اين بار
خبري از س��ئول بيرون بيايد كه با همه روزها متفاوت باشد.
خبري كه شايد منتقدان كيروش را بيش از همه خوشحال
و شادمان كند.

همه وظيفه داريم ورزش باستاني و پهلواني را پاس بداريم!

ش است
دكتر گودرزي :ورزش باستاني كاملترين ورز 

نخستين يادواره ش��هداي ورزش پهلواني و زورخانهاي
در مجتم��ع فرهنگي انقالب اس�لامي در سرچش��مه تهران
برگ��زار ش��د .در اين مراس��م ،دكتر محمود گ��ودرزي وزير
ورزش و جوانان ،محمدحس��ن ابوترابي نايب رييس مجلس،
الل��ه افتخاري نماينده مردم تهران در مجلس ،معاونان وزير
ورزش و جوانان ،برخي روس��اي فدراسيونها ،پيشكسوتان
و قهرمانان رش��تههاي مختلف زورخانهاي و پهلواني حضور
داشتند.
دكتر محمود گ��ودرزي وزي��ر ورزش و جوانان در اين
مراس��م گفت« :ام��ام راح��ل(ره) فرمودند ش��هدا را قلمها
ميس��ازند و رزم و دفاع از تماميت ارضي و دفاع از آرمانها
و دين كه يك فرضيه اس��ت ،در واقع محكي براي س��نجش
ويژگيها و توانمنديهاي هر فرد است».
وي ب��ا بيان اينكه در بررس��ي تاري��خ پيدايش ورزش
زورخانهاي بهطور ش��خصي به نتيجه دقيقي نرسيده است،
گفت« :طي بررس��يهايي كه در مرك��ز مطالعات فرهنگي و
مطالعه از نس��خههاي دستنويس شاهنامه داشتم كه بيشتر
آنه��ا مربوط به دوران قبل از اس�لام بوده اس��ت ،بر ورزش
زورخانه كه قدمت بيش از س��ه هزار ساله دارد ،تاكيد شده
بود».
گ��ودرزي افزود« :نماها و نمادهايي كه كش��ف ش��ده
اس��ت ،يادآور مهراوهها و آيين ميترايي و خورشيدپرس��تي
هستند».
گودرزي خاطرنشان كرد« :س��اختمانهاي آن دوران،
نشانه زورخانههاي كنوني مانند درهاي كوتاه و فضايي براي
پرس��تش آيين مهرپرس��تي بود .اما بع��د از حمله مغول به
ايران ،براي مبارزات زيرزميني از محلهايي مانند زورخانهها

براي آموزش جوانان استفاده ميشد».
وزي��ر ورزش و جوان��ان گف��ت« :محققان باي��د هر دو
ديدگاه فوق را بررس��ي كنند كه اين قدم بزرگي براي يافتن
ريشههاي اين فرهنگ ملي و ديني است».
وي با بيان اينكه موس��يقي رزم موجب تهييج ميشود،
افزود« :در ورزش مدرن ،موس��يقي براي بهتر شدن اجراي
مهارته��ا و فعاليتها تاثيرگذار اس��ت و موس��يقي ورزش
زورخان��هاي ،هنر ،آداب ،معنوي��ات و توانمندي ما را در رزم
نشان ميدهد».
گودرزي ادامه داد« :درباريان در گذش��ته از اين ورزش
در جه��ت اهداف خود اس��تفاده ميكردند و گاهي ش��اهد
كجرويهايي بوديم اما با پيروزي انقالب اسالمي اين رويكرد
تغيير كرد و االن اين ورزش تنها براي جس��م نيس��ت بلكه
ورزش��ي براي پرورش روح و روان انسانها در همه ردههاي
سني است ،بنابراين بايد اين ورزش را پاس بداريم».
گودرزي با بيان اينكه ورزش باستاني بر اساس مطالعات
انجام ش��ده كاملترين ورزش است ،گفت« :ورزشي در بين

رشتههاي ورزش��ي مدرن به كاملي رشته باستاني نداريم و
اميدوارم دامنه فعاليتهاي آن همچنان افزايش يابد».
در اين مراس��م فره��اد طلوعكيان رييس فدراس��يون
پهلواني و زورخانهاي گفت« :هيچ الگويي شايستهتر از شهدا
نداري��م ،آنان پهلوانانه جاودانه ش��دند و نياز امروز جامعه و
ورزش ما ،همين فرهنگ پهلواني است».
فرهاد طلوعكيان اظهار داشت« :رشته باستاني ،ورزش
فراجنسيتي و فرامليتي بوده و پهلواني هديه معنوي ايرانيان
به جهانيان است».
وي با اش��اره ب��ه ثبت آيينهاي پهلوان��ي و زورخانهاي
ايران در يونسكو در سال  2010ميالدي گفت« :در پنجمين
س��الگرد اين ثبت جهاني ،ش��هدا را به عنوان ارزشمندترين
مرام پهلواني به جهانيان معرفي ميكنيم».
طلوعكيان با ي��ادآوري اينكه قرار بود رييس جمهوري
روز گذش��ته در مقر يونسكو در پاريس سخنراني كند كه به
دليل حمالت تروريس��تي اين سفر لغو شد ،گفت« :قرار بود
رييس جمهوري در اين سخنراني صداي صلحطلبي ايران را
به گوش جهانيان برساند كه اين فرصت گرفته شد».
در اين مراسم ،ياسر موحدفر دبير ستاد يادواره شهدا و
سردار سيدمجتبي سيدعبداللهي مشاور عالي فرمانده نيروي
انتظامي سخناني را درباره اين يادواره بيان كردند.
همچنين در اين مراس��م از  50خانواده شهيد ورزشي
تجليل ب��ه عمل آمد .پخش مس��تند پهلوان��ي ،رونمايي از
نم��اد و كتاب پهلوان حقيقي ،اج��راي نقالي آييني و اجراي
نماهنگي به سرپرس��تي حسن نقيزاده و مرشدان سبزواري
از ديگر برنامههاي نخس��تين يادواره شهداي ورزش پهلواني
و زورخانهاي بود.

گزارش ویژه
اعتبار از دست رفته داوران را چه كسي برمي گرداند؟

خودزني كميته داوران

مهديه دريابيگي

Mahdiyeh Daryabeigi

اعتراف به اشتباه بدون شك شجاعتي
اس��ت كه انسان را نه تنها كوچك و ضعيف
نش��ان نميده��د بلكه مي��زان و نش��ان از
بزرگ��ي او اس��ت .در فصل ج��اري كميته
داوران سياس��ت تازهاي را در پيش گرفته؛
سياست اعتراف به اشتباه! تاوان اين اعتراف
ه��م محروميت داوران اس��ت .اينكه كميته
داوران ب��ه طور ميانگي��ن در هر هفته يك
داور را مح��روم ميكند و با او چهار هفتهاي
خداحافظي ميكند ،بيسابقه بوده و از اين
لحاظ ركوردي را در فصل جاري ثبت كرده
اس��ت اما سوال اينجا اس��ت؛ صرف اعتراف
به اش��تباه و كنار گذاشتن داور از ليگ برتر
تنها راه حلي اس��ت كه جلوي اشتباهات را
ميگي��رد يا اينكه اين سياس��ت به غلط جا
افت��اده و بايد يك جايي ريش��هكن ش��ود؟!
پاسخ اين سوال بدون شك منفي است .اگر
محروميتها نتيجه ميداد تمام داوران طراز
اول در ص��ف محرومان قرار نميگرفتند .به
آمار محرومان داوري اين فصل توجه كنيد؛
عليرض��ا فغان��ي ،احمدصالح��ي ،تورج حق
وردي ،محس��ن قهرماني ،رضا كرمانشاهي،
حس��ين زرگ��ر ،باب��ك وس��يله بر ،ي��دا...
جهانب��ازي و ميرزابيگي .تم��ام اين داوران
در برههاي ب��ازوي كميت��ه داوران بودند و
بازيه��اي بزرگي را قض��اوت كردند اما در
فص��ل جاري هر صدايي كه باال رفت كميته
داوران پرچ��م خود را باال ب��رد و در حالتي
تسليم شده فقط داوران خود را محروم كرد!
راه��كاري كه به نظر نوع��ي خودزني و رفع
تكليف ب��ود تا چارهاي براي اين داوريهاي
پراشتباه!
لي��گ دوب��اره تعطي��ل ش��د و در اين
تعطيلي كميته داوران نفس راحتي كشيد.
در اين مدت هم براي رفع اشتباهات مدرس
خارجي آوردند و حدود پنج روز براي داوران
ليگ كالس گذاش��تند .كالس��ي كه غايبان
بزرگي داشت و خيليها گفتند دليل غيبت
بعض��ي از آنها فرار از تس��ت ب��وده! در اين
شرايط و در حالي كه در دو نوبت از داوران
تس��ت گرفتن��د بعض��ي از داوران به دليل

مصدوميت و برخي ديگر به دليل ناآمادگي
در تس��ت ش��ركت نكردند تا اين مساله هم
قربانيهايي داشته باشد .باز هم دواي درد از
لحاظ كميته داوران محروميت بود! در اين
ش��رايط هم حقوردي ،حاجيپور ،قهرماني،
جهانبازي و كرمانش��اهي محروم شدند .اين
تدبير كميته داوران براي نشان دادن قدرتي
بود كه به زعم خود مسووالن كميته داوران
مدتي اس��ت زير س��وال رفته اس��ت؛ قطار
ك��ردن داوران در ص��ف محروم��ان داوري!
اما در ش��رايطي كه مسووالن كميته داوران
اقت��دار خود را با محروميت نش��ان دادند با
آب��روي داوراني ك��ه زماني آب��روي كميته
داوران بودند چقدر بازي شد؟ روي خروجي
اكثر سايتها نام داوراني آمده بود كه پيش
از اين به عنوان داوران طراز اول ليگ مطرح
بودند .اين تدبير كه به نظر ميرس��د كمتر
در آن آگاهي و هوش��ياري به خودزني ديده
ميشد ،بدون شك بالي جان جامعه داوري
ميشود .داوراني كه در زمين بايد با شجاعت
وارد شوند با اين اعتبار از دست رفته چطور
قاض��ي زمين خواهند ش��د؟ داوري در اين
زمين��ه تعريف ميك��رد و ميگفت« :بعد از
گذراندن دوران محروميت قضاوت يك بازي
را برعهده داش��تم .در جري��ان بازي خطاي
بازيكن را گرفتم! بازيكن مورد نظر با حالت
تن��دي نزديك من آمد و گف��ت تصميمت
اش��تباه بود ،در برنامه نود نش��ان ميدهد و
به زودي محروم ميش��وي!» داوري كه اين
موضوع را تعريف ميكرد به يك نكته اشاره
داش��ت« :آنقدر در آن صحنه حالم بد شد و
اعتبار خودم را از دس��ت رفت��ه ديدم كه تا
چن��د لحظه قادر به ادام��ه كار نبودم!» اين
خاطره تلخ داور ميتواند هش��داري باش��د
براي مس��ووالن كميته داوران كه بيمحابا
داوران لي��گ را مح��روم ميكنن��د و غير از
اينك��ه با اي��ن تصميم داوران زي��ادي براي
قضاوت در بازيهاي مه��م باقي نميمانند،
داور ش��جاعت خ��ود را ني��ز ب��راي قضاوت
درس��ت از دس��ت ميده��د .سياس��تي كه
كميت��ه داوران براي رهاي��ي از هجمهها در
پيش گرفته به يك خودزني شبيه است كه
ميتواند به فاجعهاي در داوري تبديل شود!

كفاشيان :كيروش از دست من ناراحت است

علي كفاش��يان رييس فدراسيون فوتبال
پس از برد  6گله ايران مقابل گوام اين پيروزي
را به طرفداران فوتبال در ايران تبريك گفت.
كفاشيان گفت« :تيمملي ما بسيار همدل
و متحد است و اين مهمترين ويژگي تيم فعلي
محس��وب ميش��ود كه با وجود همه كمبودها
و مش��كالت همه نهاي��ت تالشش��ان را انجام
ميدهن��د و ميبينيد كه چه نمايش دلپذيري
در زمين انجام ميش��ود و مردم هم از اين تيم
بسيار راضي هستند».
علي كفاش��يان در پاسخ به اين سوال كه
آيا موضوع جدايي كارلوس كيروش از تيمملي
صحت دارد؟ گفت« :نه ،اصال چنين مس��الهاي
درست نيست».

او در پاس��خ ب��ه اي��ن س��وال ك��ه بحث
دلخوري س��رمربي تيمملي و تهديد به جدايي
او از كج��ا نش��أت ميگيرد هم گف��ت« :آقاي
ك��يروش مرخصي بيش��تري ميخواس��ته اما
من به ايشان گفتم بايد طبق روال به مرخصي
برود .از اين رو ايشان ناراحت هستند و ممكن
است در نشست مطبوعاتي هم صحبتهايي را
مطرح كنند .در نهايت قرار اس��ت ما پنجشنبه
بنشينيم و انشاءا ...مشكالت را حل كنيم».
كفاش��يان در پايان ابراز امي��دواري كرد
تيمملي فوتبال ايران با حمايت هواداران فوتبال
و كارشناس��ان و دست اندركاران مسير سخت
صعود به جامجهاني را با گامهاي مطمئنتري
طي كند و به هدف نهايي برسد.

