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فرکی:   قرار نیس��ت سرمربی تیم ملی ش��وم/ آرزو 
می کنم کی روش برگردد 

دایی:   اکن��ون وقت ده��ان به دهان گذاش��تن با 
پیشکسوتان   نیست 

صالحی:   صادقیان از هفته چهاردهم   بازی می کند
گودرزی:   سرخابی ها  فقط  می گفتند پول بده! 

باتیستوتا:     از دکترم خواستم پاهایم را قطع کند!

حرف تو حرف

  غالمحسین مظلومی، پیشکسوت فوتبال 
ایران و اس�تقالل که چندی اس�ت به دلیل 
بیماری در بیمارستان بستری است، دیروز 

بار دیگر مورد عمل جراحی قرار گرفت.    
  استبان کامبیاسو،  هافبک  34ساله سابق اینتر 
روز گذشته با تیم لسترس��یتی به توافق رسید و 

قرارداد یک ساله بست.  
  در اولین روز مسابقات گرندپریکس قزاقستان، 
س��جاد مردانی نتیجه را در راند طالیی به ایتالیا 

واگذار کرد و از دور رقابت ها کنار رفت.   
  علیرض�ا حقیق�ی، دروازه ب�ان تیم مل�ی 
کشورمان به تیم پنافیل پرتغال پیوست و برای 
بازی کردن باید در انتظار رس�یدنITC  خود 

باشد.  
  تیم ملی والیبال ایران پی��ش از آغاز رقابت های 
جهانی در 2 دیدار دوس��تانه مقابل استرالیا قرار 
گرفت و هر 2 بازی را با پیروزی پشت سر گذاشت.  
  تیم ملی بسکتبال جوانان ایران در فینال مسابقات 
قهرمانی آسیا مقابل چین شکس��ت خورد اما با 
وجود نایب قهرمانی سهمیه جهانی را کسب کرد.  
  س�اموئل اتوئو پس از کنار گذاشته شدن 
از کاپیتان�ی تیم مل�ی فوتبال کام�رون از 

بازی های ملی خداحافظی کرد. 

مداد زرد

|  حسین جمشیدی |   2 ماهی از بازگشت تیم ملی 
کشورمان از جام جهانی می گذرد اما همچنان شاهد 
هستیم که فوتبال ایران در بالتکلیفی به سر می برد.  
در نهایت بعد از گذش��ت 8 روز از حضور س��رمربی 
پرتغالی در کش��ورمان که برای امضای قرارداد آمده 
بود، مدافع سابق تیم ملی کشورمان که تجربه حضور 
در جام جهانی 2006 و جام ملت های آس��یا 2007 
را دارد، معتقد اس��ت این بالتکلیفی از همه بیشتر 
به فوتبال ما ضربه خواه��د زد.  در ذیل گفت وگوی 
رحمان رضایی را با »ش��هروند« در رابطه با ش��رایط 
فوتبال ایران در فاصل��ه 4 ماه مانده به جام ملت های 

آسیا در ذیل می خوانید: 
 کی روش درنهایت روز گذشته از ایران رفت 
و بعید به نظر می رس�د این س�فر او بازگشتی 

داشته باشد. نظر شما چیست؟
فوتبال ای��ران از آن زمانی که م��ن یادم می آید 
همین طور بوده است.  گاهی اوقات حتی تیم ملی 
7، 8 ماه سرمربی نداشته و تصمیم گیری ها خیلی 
کند انجام می گیرد. این مش��کل هم به این دلیل 
اس��ت که برای انتخاب ه��ا هیچ معی��ار واقعی و 

درستی نداریم.  
 دلیل تعلل فدراس�یون را در تمدید قرارداد 
کی روش با وج�ود این که ای�ن مربی به همین 

منظور به ایران بازگشته بود   چه می دانید؟
یکسری مس��ائل باعث این کار شده که ما دلیلش 
را نمی دانیم زیرا از جزیی��ات قرارداد خبری نداریم و 
از روی ش��نیده ها نیز نمی توانیم نظر بدهیم. این که 
فش��اری روی فدراس��یون برای عدم تمدید قرارداد 
کی روش بوده یا این که مش��کالت مالی دلیل اصلی 
امضانش��دن این قرارداد بوده را نمی دانم، شاید هم 
مسأله دیگری در میان است. البته فدراسیون فوتبال 
تنها فدراسیونی است که می تواند به صورت مستقل 

تصمیم گیری کند. 
 رفتاری که با کی روش شد و او با بالتکلیفی 
ای�ران را ت�رک ک�رد، ب�ه نظرتان در س�طح 

بین المللی برای فوتبال ما واکنش های بدی را به 
همراه نخواهد داشت؟

البته قبل از پرداختن به این موضوع نباید یادمان 
برود که کی روش نیز در سال های اخیر خیلی  مواقع 

در سطح بین المللی فوتبال ما را زیر سوال برده است. 
از بحث پیراهن های تیم ملی قبل از جام جهانی بگیر 
تا مسائل مالی که بارها درخصوص آن صحبت شده 
است.  از طرفی دیگر نیز همان طور که گفتم این رفتار 
برای اولین بار نیس��ت که از سوی فدراسیون ما سر 

می زند.
 مثالی برای شما از ایتالیا بزنم که بعد از جام جهانی 
2014 که در آن ناکام بودند.  س��رمربی کنار رفت و 
بعد از آن نیز رئیس فدراس��یون استعفا داد.  با وجود 
این همه تغییر آنها رئیس جدید را انتخاب کرده و او 
نیز کونته را به عنوان سرمربی جدید معرفی کرد که 
کارش را نیز آغاز کرده اس��ت. ما باید این سرگردانی 
را از فوتبالمان بیرون ببریم و به جامعه فوتبال تمرکز 

ببخشیم. 
 با این شرایط حضور مربی ایرانی روی نیمکت 

تیم ملی را به صالح فوتبال می دانید؟
تنها کسی که امکان این را از میان مربیان ایرانی 
دارد روی نیمکت تیم ملی بنشیند، حسین فرکی 
است. او سال ها مربی تیم ملی و باشگاه های ایرانی 
بوده و  س��ال گذش��ته نیز فوالد را قهرم��ان ایران 
کرده اس��ت.  ش��اید بع��د از روی کار آمدن مربی 
ایرانی مردم واکنش منفی نش��ان دهن��د اما این 
واکنش ها نباید متوجه سرمربی جدید شود، بلکه 
باید با کسانی که در جریان فراری دادن کی روش 
مقصر بودند، برخورد کنند. به عقیده من کی روش 

بهترین گزینه در شرایط فعلی بود. 
 پس ب�ه نظرتان با ک�ی روش در جام ملت ها 

فوتبال ایران موفق می شد؟
کی روش مربی بدی نبود و با توجه به شناختی که 
از فوتبال ایران داشت، می توانست تیم خوبی را روانه 
جام ملت ها کند. حاال این که کفاشیان چرا نتوانسته 
قراردادش را تمدید کند، مش��خص نیس��ت.  حاال 
هم اگر حتی کی روش به ای��ران بازنگردد، باید برای 
جام ملت های آس��یا یک تن��وع در فوتبالمان ایجاد 

کنیم. 

گروه ورزش| سرانجام، آنچه نباید اتفاق افتاد و کارلوس کی روش 
بدون این که قراردادی امضا کند ای��ران را ترک کرد. پیرمرد پرتغالی 
قصه ما که با استقبال پرشور مسئوالن وزارت ورزش و فدراسیون به 
ایران آمده بود، غریبانه از طریق فرودگاه امام خمینی)س( کشورمان 
را ترک کرد، بدون این که حتی آبدارچی فدراسیون بدرقه اش کند! بار 
دیگر خوش استقبال و بدبدرقه بودنمان ثابت شد. کی روش به دوبی 
رفت تا به قول خودش برود در خانه اش بنشیند. حاال آرزوهای ملت 
ایران و حتی مرد پرتغالی تقریبا بر باد رفته است. البته یک نکته هنوز 
ما را به بازگشت او امیدوار می کند؛ این که او مجبور بوده به دلیل پایان 

مدت ویزای کارش در ایران، به دوبی و سپس پرتغال برود. 
مصاف بی نتیجه دو شطرنج باز

کفاش��یان و ک��ی روش از دوران حضور تیم ملی  فوتب��ال ایران در 
جام جهانی مثل دو شطرنج باز قصد داشته اند بازی را به سود خود تمام 
کنند. آخرین مرحله این ماجرا رسیدن به قراردادی است که کی روش 
سعی داشته در آن امتیازات بیشتری از فدراسیون فوتبال بگیرد. اما 
این نسخه نهایی که برای استعالم به مراجع باالتر فرستاده شده هنوز 

مورد پذیرش فدراسیون نیست و اگر کی روش از برخی 
شرط ها عدول نکند، قرارداد بسته نخواهد شد؛ البته این 
را هم در نظر داش��ته باش��ید که کی روش پیشنهادهای 

خارج��ی خ��ود را از دس��ت داده و ح��اال موضع 
ضعیف تری به نسبت یک ماه گذشته دارد، این 
همان نقطه ای است که فدراسیون فوتبال ایران 
دوست داشته سرمربی تیم ملی  به آن برسد. 
به نظر می رس��د با این منوال رالی بین آقای 
سرمربی و رئیس فدراسیون فوتبال مدت  
بیشتری ادامه داشته باش��د. درست مثل 

مذاکرات هسته ای!

کفاشیان:    نمی توانند برکنارم کنند
علی کفاشیان که این روزها بیشتر از فکر کردن به قرارداد کی روش، نگران 
برکناری اش از سمت فدراس��یون فوتبال پس از تهدید وزیر ورزش است، 
درباره ترک ایران توسط کی روش می گوید: »کی روش منتظر خواهد 
ماند تا پس از تنظیم قرارداد نهایی او را مطلع کنیم تا به کشورمان 
بازگردد. ن��ه با فرکی و نه با هیچ فرد دیگری وارد مذاکره نش��ده ایم 
و گزین��ه اول و آخر ما کی روش اس��ت.« رئیس فدراس��یون فوتبال 
نمی تواند ناراحتی اش را از وزیر ورزش کتمان کند: »مربی 
خارجی هزینه های باالیی دارد و نباید این طور باشد که 
پس از امضای قرارداد با وی، دست تنها بمانیم و کسی 
برای تأمین منابع مالی کمک مان نکند. متأسفانه من 
در این چند روز وزیر را ندی��ده ام. حتی با او تماس 
گرفتم اما جواب تلفنم را نداد!« کفاشیان با بیان 
این جمله حرف هایش را پایان برد:  »استیضاح 
الکی نیست و نمی توانند مرا برکنار کنند. جای 
نگرانی نیس��ت و من در فدراسیون می مانم.«

حاشیه

 باز هم جام جهانی و این بار بسکتبال

 آغاز  رقابت 
آسمانخراش ها با غول های دنیا

شروین  هاشمی فش�ارکی| هفدهمین دوره 
مس��ابقات جام جهانی بس��کتبال امروز به میزبانی 
کش��ور اس��پانیا آغاز خواهد ش��د و 24 تیم از نقاط 
مختلف دنیا بیش از دو هفت��ه با هم رقابت خواهند 
کرد تا قهرمان این دوره مش��خص ش��ود. ایران نیز 
به عنوان قهرمان آسیا در  سال گذشته توانست جواز 
حضور در این رقابت جهانی را کسب کند. این 24 تیم 
در قالب 4 گروه 6 تیم��ی و به صورت دوره ای رقابت 
خود را آغاز خواهند کرد و پس از برگزاری 5 مسابقه 
درون گروهی، تیم ه��ای اول تا چه��ارم هر گروه به 
مرحله حذفی راه پیدا کرده و تیم های پنجم و ششم 

نیز از گردونه مسابقات حذف خواهند شد. 
مسابقات گروهی در 4 شهر گرانادا، بیلبائو، جزایر 
قناری و سویا برگزار می شود و سپس مراحل حذفی 
و پایانی در دو شهر مادرید و بارسلونا خواهد بود. ایران 
در گروه A به همراه تیم های صربستان، مصر، برزیل 
و فرانسه میزبان مسابقات یعنی اس��پانیا قرار دارد. 
اگر بخواهیم واقع بین باش��یم می ت��وان گفت گروه 
بسیار سختی است و تیم کش��ورمان 5 بازی دشوار 
و طاقت فرس��ا را پیش روی خ��ود دارد که باید حق 
داد صعود از این گروه، نه امری غیرممکن ولی واقعا 
مشکل خواهد بود. در این بین حتی تیمی مانند مصر 
نیز حریف ساده ای برای ملی پوشان کشورمان نیست 
و قطعا اگر دست کم گرفته شود، مشکل ساز خواهد 
شد.  ایران امروز در اولین بازی خود درحالی به مصاف 
اس��پانیا خواهد رفت که میزبان مس��ابقات با تمام 
توان آمده تا جام را در خانه فتح کند. اسپانیایی ها با 
ترکیب 12 نفره آرمانی خود پا به مسابقات گذاشتند 
و با توجه به انصراف چند س��تاره تیم ملی آمریکا از 
همراهی تیمشان، ازجمله کوین دورانت، حاال اسپانیا 
داعیه قهرمان��ی در خان��ه را دارد. در بین بازیکنان 
اسپانیا 8 نفر ش��اغل در NBA هستند و یا این که 
س��ال ها در NBA بازی کرده ان��د، مابقی 4بازیکن 
دیگر نیز همگی عضو تیم های بارسلونا و رئال مادرید 
می باش��ند. حامد ح��دادی به واس��طه چند فصل 
حضورش در آمریکا به خوبی با بازی برادران گاسول، 
رودی فرناندز، سرژ ایباکا و خوزه کالدرون آشناست و 
حتما می داند به همراه دیگر ملی پوشان کار سختی 
پیش رو خواهد داشت. شاید امروز پاشنه آشیل تیم ما 
کارهای ترکیبی سرخیو رودریگز و رودی فرناندز و یا 
خالقیت برادران گاسول در تغذیه هم تیمی هایشان 
هنگام بازی پشت به حلقه باشد. برنده یا بازنده، آنچه   
اهمیت دارد تالش بچه ها در بازی امروز خواهد بود. 

بچیروویچ: همه را سورپرایز می کنیم
مهمد بچیروویچ، سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران 
در آستانه دیدار با اسپانیا عنوان کرد: جام جهانی برای 
ما مهم اس��ت اما هدف گذاری فدراس��یون در سال 
جاری روی بازی های آس��یایی اس��ت و مهم ترین 
مسابقه ما محسوب می شود. بهترین های جهان در 
اسپانیا حضور پیدا می کنند و همان طور که می دانید 
ما هم در گروه سختی قرار گرفته ایم. اسپانیا، برزیل، 
صربستان و فرانس��ه قدرت زیادی دارند، اما ما تمام 
تالشمان را می کنیم تا بهترین نتایج را کسب کنیم.  

می خواهیم مردم را سورپرایز کنیم.  
وی افزود: باید واقع بینانه فکر کنیم. در این مسابقه 
99 درصد اس��پانیا ش��انس برد دارد و یک درصد ما. 
بنابراین استرس��ی نداریم و کار خودم��ان را انجام 
می دهیم.  این مسابقه برای آنها بسیار مهم تر است، 
چون در بازی افتتاحیه و مقابل تماشاگران خودی 

باید بازی کنند. 

 دبیری از صعود به فینال آسیا بازماند

هت تریک ناکامی فوتسال ایران
گروه ورزش| تیم فوتس��ال دبی��ری تبریز که از 
چندی پیش در رقابت های جام باش��گاه های آسیا 
حضور پیدا کرده بود، در نهایت با هدایت حس��ین 
شمس نتوانس��ت به فینال این رقابت ها راه یابد و با 
شکست سنگین 6 بر 2 مقابل نماینده ژاپن به دیدار 
رده بندی راه یافت. پس از آن که گیتی پس��ند،  سال 
گذشته نتوانس��ت قهرمانی این رقابت ها را به دست 
آورد و همچنین تیم ملی فوتسال در جام ملت های 
آسیا از کسب عنوان قهرمانی بازماند، جامعه فوتسال 
امیدوار بود نماین��ده ایران که از ی��اران کمکی هم 
بهره می برد، پس از مدت ها بار دیگر بر بام قاره کهن 
بایستد اما این تیم هم با ارایه نمایشی ضعیف به دیدار 
رده بندی رفت تا بیش از پیش ضعف فوتسال ایران 
احساس شود.  حاال در بهترین حالت دبیری به مقام 
سومی این رقابت ها دس��ت پیدا می کند که ارزشی 
برای فوتس��ال ایران که روزی به تنهایی در این قاره 

آقایی می کرد، ندارد. 

کلکسیون کریس رونالدو تکمیل شد

برترین ستاره قاره سبز 

گ�روه ورزش| برتری کریس رونال��دو بر روبن و 
نویر در انتخاب بهترین بازیکن فصل 2014-2013 
فوتبال اروپا قابل پیش بینی بود. کریس با درخشش 
فراوان از اصلی ترین عوام��ل دهمین قهرمانی رئال 
در باالترین سطح رقابت های باش��گاهی اروپا بود و 
به دلیل شکس��تن رکورد گل های زده شده توسط 
یک بازیکن در یک فصل لیگ قهرمانان )17 گل(، 
پایان  سال گذشته برای دومین بار مرد  سال فوتبال 
جهان نام گرفت. همین عوامل دس��ت به دست هم 
داد تا در محل قرعه کشی فصل جدید لیگ قهرمانان، 
کوچک ترین تردیدی درباره انتخاب ستاره پرتغالی 
به عنوان مرد برتر فصل گذش��ته فوتبال اروپا باقی 
نماند. کریس پس از گره کردن مشت هایش به نشانه 
پیروزی در این انتخاب، گفت: »از همه کسانی که مرا 
برگزیدند، تش��کر می کنم؛ به خصوص از خانواده ام 
ب��ه خاط��ر حمایت هایش��ان و هم تیمی هایم که 
بدون کمک آنها، جوایز فردی من حاصل نمی شد. 
از تصاح��ب این جایزه خوش��حالم چ��ون آن را در 
کلکسیون افتخاراتم نداشتم.« 51 گل و 15 پاس گل 
رونالدو را از روبن و نویر که در بایرن و تیم ملی آلمان 
یک بوندس لیگا، یک جام حذفی و یک جام جهانی را 

به ارمغان آوردند، متمایز کرد. 

افتخار

 رالی کی روش و فدراسیون، مثل مذاکرات هسته ای!

کی روش را فراری دادند
کفاشیان:  کی روش منتظر ما می ماند!

 مشکل تازه کاپیتان تیم ملی در اوساسونا

نکونام فقط 48 ساعت فرصت دارد
گروه ورزش| در شرایطی که تصور می شد جواد 
نکونام پس از یافتن تیم مورد نظرش در فصل جدید 
رقابت های باشگاهی ادامه فعالیت دهد، حضور مجدد 
وی در اوساس��ونا هم اکنون با مشکالتی مواجه شده 
و البته به مخاطره افتاده اس��ت. در این ارتباط چند 
روزنامه اسپانیایی گزارش کردند دوشنبه آینده مهلت 
نقل و انتقاالت نیم فصل نخس��ت به پایان می رسد 
اما هنوز مجوز بین المللی )آی.تی.سی( از کویت به 
اسپانیا فرستاده نشده است. در صورتی که این مجوز 
تا دوشنبه به باشگاه اسپانیایی ارایه نشود، اوساسونا 
قادر نخواهد ب��ود نام وی را به طور رس��می به عنوان 
یکی از س��تاره های فص��ل جاری خ��ود اعالم کند.  

رقابت

 هفته ششم لیگ برتر فوتبال

باد صبا، دایی را می برد؟
گ�روه ورزش| 3 دی��دار باقیمان��ده از هفت��ه 
شش��م لیگ برتر فوتبال امروز برگزار می ش��ود. در 
حساس ترین بازی ش��نبه صبای قم و پرسپولیس 
رودرروی یکدیگر قرار می گیرند. پرسپولیس بحران 
زده ک��ه در رده دوازدهم ق��رار دارد، فقط باید در قم 
پیروز شود تا کمی از دلخوری هواداران بی شمارش 
کاسته شود و فشار انتقادهای پیشکسوتان این تیم 
هم از روی علی دایی برداشته شود. این درحالی است 
که سرخپوشان همچنان چند بازیکن تأثیرگذارشان 
را در اختیار ندارند. پیام صادقیان محروم است،  هادی 
نوروزی و حمید علی عسگر هم با مصدومیت دست 
و پنجه نرم می کنن��د و رضا نوروزی ه��م به دلیل 
پارگی رباط صلیبی ماه ها دور از میدان خواهد بود. 
باید دید پرسپولیس با بازیکنان کم تجربه و جوانی 
که در اختیار دارد می تواند از صبا س��ه امتیاز بگیرد 
یا این که شاگردان صمد مرفاوی در قم پرسپولیس را 

در بحران نگه می دارند؟!
برنامه بازی های امروز:  پدیده – راه آهن )ساعت 
17:15(، ملوان - اس��تقالل خوزستان )ساعت 18( 

صبای قم - پرسپولیس )ساعت 19(

گروه ورزش| تیم ملی 
ووش��وی ای��ران یکی از 
پرافتخارتری��ن تیم هایی 
بود که در بازی های آسیایی 
2010 گوانگژو ظاهر شد و از آن روز به بعد نیز با مربی 
ایرانی خود حسین اوجاقی دائما درحال پیشرفت است 
تا این که با گذشت 4 سال از آن افتخار تاریخی این بار نیز 
انتظارات زیادی روی دوش ووشوکاران مشاهده شود. 
قهرمانی در مسابقات جایزه بزرگ و جهانی ووشوکاران 
هر روز آماده تر از روز گذش��ته نشان می دهد تا جایی 
که حتی مس��ئوالن امیدوارند در اینچئون نتیجه ای 
بهت��ر از 3 طال و 3 برن��ز دوره قبلی به دس��ت بیابند. 

جای خالی 2 نفر
ترکیب تیم ووش��وی ایران برای بازی های آس��یایی 
اینچئون مشخص شده و به این نفرات در جست وجوی 
مدال خواهند بود: ساندای بانوان: الهه منصوریان و شهربانو 
منصوریان، تالوی بانوان:  هاینه رجبی و حمیده برخور، 
ساندای مردان: اکبر محمدزاده، محسن محمدسیفی، 
سجاد عباسی و حمیدرضا دالور و تالوی مردان: احسان 

پیغمبری و فرش��اد عربی. با نگاهی ب��ه ترکیب نفرات 
اعزامی و مقایس��ه آن با ووش��وکاران ای��ران در گوانگژو 
متوجه می شویم که اسکلت تیم ایران هنوز تغییر نکرده 
و اکثر نفرات همان قبلی ها هستند اما جای خالی 2 نفر 
به شدت احساس می شود. خدیجه آزادپور که با کسب 
طالی گوانگژو اولین مدال تاریخ ووش��وی بان��وان را در 
بازی های آسیایی به دست آورد و حمیدرضا قلی پور که 
هم در گوانگژو طالیی شد و هم با درخشش در مسابقات 
جهانی اخیر یک��ی از پرافتخارترین ووش��وکاران ایران 
محسوب می شود. آزادپور به دلیل شکست در انتخابی و 
قلی پور به دلیل وزنی که در آن حضور دارد، در بازی های 
آسیایی نیس��ت، در این مس��ابقات غایب اند، اگرچه 4 
مدال آور دیگر ایران در دوره قبلی در اینچئون نیز حضور 
دارند: محسن محمدس��یفی )طال(، احسان پیغمبری 
)برنز(، س��جاد عباس��ی )برنز( و الهه منصوریان )برنز(. 

نتایجی که امیدوارمان کرد
سیر صعودی ووشو از همان بازی های آسیایی 2010 
آغاز ش��د و با ثباتی که در رأس فدراسیون و کادر فنی 
وجود داشته، تیم های ملی آقایان و بانوان ایران هر روز 
نتایجی بهتر از روزهای قبل کسب می کنند. در آخرین 
دیدارهای تدارکاتی نیز تیم ووشوی آقایان 2 قدرت برتر 
جهان یعنی روس��یه و چین را مغلوب کرده تا همه در 
انتظار نتیجه ای بهتر از گوانگژو باشند. البته به گفته کادر 
فنی در اینچئون کار بسیار سخت تر است زیرا عالوه بر 
چین که صاحب اصلی این رشته است، کره ای ها نیز با 
توجه به میزبانی از این رش��ته چند مدال را سهم خود 

می دانند و این مسأله کار ما را سخت تر می کند. 
اوجاقی: پیش بینی تعداد مدال غیرممکن است

حس��ین اوجاق��ی، س��رمربی تیم ملی ووش��و در 
بخش س��اندا درباره وضع نفرات اعزامی به اینچئون 

به »ش��هروند« می گوید: »تیم ما تابه ح��ال 8 مرحله 
اردو برگزار کرده و ی��ک اردوی دیگر پیش از اعزام به 
اینچئون خواهیم داشت. تمام نفرات اصلی نیز طبق 
فرآیند انتخابی مشخص ش��ده اند و جای هیچ بحثی 
باقی نمانده اس��ت. 2 دیدار تدارکاتی با چین و روسیه 
داشتیم که بسیار مفید و امیدوار کننده بود. در ماه های 
اخیر از حمایت بسیار خوب فدراسیون، کمیته المپیک 
و وزارت ورزش نیز بهره مند بودی��م و این روحیه ما را 
بیشتر می کند.« وی همچنین می افزاید: »این بازی ها 
برای ما یکس��ری نقاط قوت و ضعف دارد. نقطه قوت 
ما نتایجی است که در س��ال های اخیر کسب کردیم 
و همین باعث شده تا تیم های بزرگ نیز از ما حساب 
ببرند. از سوی دیگر نقطه ضعف ما این است که چین 
که صاحب این رش��ته است و همیشه مدعی بوده و از 
طرفی دیگر کره ایها به دلیل میزبانی قطعا زنگ خطری 
برای ما محسوب می شوند. با این وضع پیش بینی تعداد 
مدال غیرممکن اس��ت و در کل نمی توان قول داد که 
کاروان ووش��وی ایران نس��بت به دوره قبل عملکرد 

بهتری خواهد داشت.«

در انتظار تکرار افتخار تاریخی گوانگژو

ووشو، هر روز پرامیدتر از دیروز

 تحلیل مشاجره کی روش با مسئوالن ورزش کشور از زبان رحمان رضایی

با آنهایی که کی روش را فراری دادند، برخورد شود
 اولین بار نیست چنین رفتارهایی از سوی فدراسیون سر می زند

گروه ورزش| در شب انتخاب کریس رونالدو به عنوان بهترین بازیکن فصل 
گذش��ته فوتبال اروپا، بزرگانی مانند کارل هاینس ریدله، پاکو خنتو، فرناندو 
هیرو، مانوئل س��انچس در حضور دس��ت اندرکاران و چهره های مشهور 32 
تیم حاضر در فصل آینده لیگ قهرمانان با دست های خود سرنوشت مرحله 
گروهی پنجاه و نهمین دوره معتبرترین رقابت باشگاهی اروپا را رقم زدند. در 
پایان قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان تیم ها به این صورت تقسیم 

شدند: 
گ��روه اول:  آتلتیکو مادری��د، المپیاک��وس، مالمو، یوونتوس/گ��روه دوم:  
رئال مادری��د، لیورپول، رازگراد، بازل/ گروه س��وم: بنفیکا، زنی��ت، لورکوزن، 
موناکو/ گروه چهارم: آرسنال، دورتموند؛ گاالتاسرای، اندرلشت/ گروه پنجم:  
بایرن مونیخ، زسکا مسکو، منچسترسیتی، رم/ گروه ششم: بارسلونا، پاری سن 
ژرمن، آژاکس، آپوئل قبرس/ گروه هفتم: چلسی، شالکه، ماریبور، اسپورتینگ 

لیسبون/ گروه هشتم: پورتو، شاختار، بیلبائو، باته بالروس
برنامه  بازی ها

فصل جدید لیگ قهرمانان از سه ش��نبه 16 سپتامبر)25 ش��هریور( آغاز 
می شود که در مهم ترین بازی های هفته نخست رئال مادرید در خانه میزبان 
بازل است، آرسنال  برای سومین بار در 4 فصل اخیر در خانه رویاروی دورتموند 
می ایستد، بایرن نبرد دشوار خانگی مقابل سیتی را پیش رو دارد، رم پنجه در 
پنجه زسکا می اندازد، بارسلونا در خانه به مصاف آپوئل می رود و زالتان پاری 
سن ژرمنی اولین س��کانس از س��ریال رویارویی با تیم های سابقش را مقابل 
آژاکس به نمایش می گذارد.  چلسی هم در یک دیدار تمام آبی میزبان شالکه، 

اصلی ترین رقیب خود در گروه هفتم است. 

آمار ویژه 
     منچسترسیتی و بایرن برای سومین فصل متوالی و آرسنال و دورتموند 
برای سومین بار در 4 فصل گذشته همگروه شده اند. /      گروه اول تنها گروهی 
است که همه تیم هایش قهرمان فصل قبل لیگ های خود هستند. گروه های 
5 و 6، هر کدام 3 قهرمانی لیگ های داخلی را به خود اختص��اص داده اند. /   
لیورپول در فینال فصل 1981-1980 با برتری یک بر صفر مقابل رئال مادرید، 
قهرمان فصل 1981-1980 جام باشگاه های اروپا شد و در مرحله یک هشتم 
نهایی فصل 2009-2008 لیگ قهرمانان درمجموع پنج- صفر قوهای سپید را 

درهم کوبید. /      رم و بایرن، آخرین بار در مرحله گروهی فصل 2010-2011 
لیگ قهرمانان به مصاف هم رفتند. 

واکنش ها 
امیلیو بوتراگئنو )مدیر اجرایی رئال مادرید(: »لیورپول با داش��تن تاریخی 
باشکوه و استادیومی ترس��ناک، اصلی ترین رقیب ما در این گروه است.  بازل 
در سال های اخیر رشد زیادی داش��ته و رازگراد اولین تیم بلغاری است که در 

سال های اخیر رویاروی ما قرار می گیرد.«
برندان راجرز)سرمربی لیورپول(: »رقابت با قهرمان دوره گذشته مرا به این 
فکر انداخته که در شب میزبانی ما آنفیلد چه حس و حالی خواهد داشت! رئال 

حریف ویژه ای است اما نباید از رازگراد و بازل هم غافل شد.«
یورگن کلوپ)س��رمربی دورتموند(: »رقبای قدیمی و تیم های جدیدی را 
پیش رو داریم. در استانبول یا مقابل اندرلشت بازی نکرده ام.  قبل از قرعه کشی 

هیچ آرزوی ویژه ای نداشتیم.«
فیلیپ الم)کاپیتان بایرن(: »با 3 تیم خیلی خوب همگروه هستیم که سرآمد 
آنها، منچستر سیتی، قهرمان فصل گذش��ته فوتبال انگلیس است اما ما هم 

حرف های زیادی برای گفتن داریم و آماده هستیم.«
فرانک دی بوئر)سرمربی آژاکس(: »وقتی در گروهی با حضور پاری سن ژرمن 
و بارس��لونا قرار دارید، حرف از صعود آس��ان نیست.  بارس��لونا کامل است و 

پاریسی ها، قهرمانی در اروپا طی 3، 4 سال آینده را می خواهند.«
آندونی زوبی زارتا )مدیر تاکتیکی بارسلونا(: »مقابل پاری سن ژرمن 2 بازی 
دشوار پیش رو داریم. اصال نمی توانیم ادعا کنیم مدعی اول صعود از این گروه 

هستیم.«

آنچه باید از قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا بدانید

مرگ در آستین سیتی و بایرن

هیچ جای دنیا مربی با وزیر ورزش قرارداد نمی بندد

کی روش:  با آبرویم بازی کردند 
گ�روه ورزش| کارلوس کی روش درباره وض��ع این روزهای خودش از عبارت »ش��وک زده« 
استفاده می کند. او قبل از ترک ایران در فرودگاه امام خمینی )س( بسیار هوشمندانه به اظهارنظر 
پرداخت.  ش��روع صحبت های کی روش با این جمالت بود: »نمی دانم ناگهان چه شد. همه چیز 
تمام شده بود. در همه جای دنیا مربیان تیم های ملی با رئیس فدراسیون قرارداد امضا می کنند، نه 
با وزیر ورزش.  این اصول در تمام دنیا رخ می دهد.  من هم به ایران آمدم تا با کفاشیان قرارداد ببندم 
اما نمی دانم چه شد!« کی روش در پاسخ به این پرسش که آیا از مسئوالن فوتبال ایران عصبانی 
است، عنوان کرد: »نمی توانم بگویم عصبی هستم اما واقعا ش��وک زده و از این موضوع سورپرایز 
شدم. چرا که با توجه به حرف  هایی که زدیم اتفاقات دیگری رخ داد. به نوعی فکر می کنم با آبرویم 
بازی شده است.« مربی پرتغالی در پایان افزود: »نمی دانم در آینده چه می شود و فقط می خواهم 

یک جمله به مردم ایران بگویم؛ این که همیشه قلبم را برای آنها می دهم.« 

ذره بین

توپ و تور


