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ش�هروند| با پایان یافتن جام ملت های آس��یا برای 
تیم مل��ی فوتبال ای��ران و ح��ذف این تی��م در مرحله 
یک چهارم نهایی جام شانزدهم، عده ای تصور می کردند 
تا ش��اید کارلوس  کی روش از هدایت تیم کش��ورمان 
برکنار ش��ود و جایش را به یک مرب��ی داخلی بدهد اما 
در همین چند روز بعد از دیدار با عراق اتفاقاتی رخ داده 
که همه چیز درنهایت به ماندن ک��ی روش در ایران رای 

می دهد.
کفاشیان را باور کنید

علی کفاشیان بی تردید باهوش ترین رئیس فدراسیون 
فوتبال ایران است؛ می گویید نه؟ کافی است اتفاقاتی را 
که بعد از ناکامی  تیم های فوتبال ایرانی در تورنمنت های 
مختلف رخ  داده است یکبار مرور کنید. راه دور هم نروید؛ 
جوسازی های رس��انه ای فدراسیون کفاش��یان بعد از 
ناکامی در هر رقابتی می توان��د مهم ترین گواه برای این 
ادعا باش��د. وقتی تیم های فوتبال نوجوانان و جوانان از 
رقابت های آسیایی حذف شدند، او در شرایطی که مورد 
انتقاد بس��یاری از اهالی ورزش قرار گرفته بود و زمزمه 
برکناری اش از سوی مجمع بیشتر از همیشه به گوش 
می رسید، با فریب دادن افکار عمومی خودش نشان داد 
و ماجرای حق پخش تلویزیونی را وس��ط کشید. البته 
که اقدام کفاش��یان در راس��تای دریافت حقوق فوتبال 
بس��یار مقتدرانه و کامال منطقی تلقی می شد اما سوال 
این جا بود که چرا درس��ت در گیر و دار برگزاری مجمع 
و در روزهایی که بحث برکناری رئیس فدراس��یون باال 
گرفته، باید چنین بحثی وسط کشیده شود؟ به هرحال 
کفاش��یان بدون توجه به ناکامی  تیم ه��ای پایه جلوی 
پخش تلویزیونی مسابقات لیگ برتر را گرفت تا تحسین 
اکثر منتقدهای خود را برانگیزد. حاال با حذف تیم ایران از 
جام ملت های آسیا)فارغ از بحث های کارشناسی درباره 
تیم ملی( با پیش کشیدن قصه دوپینگ بازیکن عراقی 
و صادر نش��دن رأی AFC به سود ایران همه چیز روی 

هوا رفت. همه اینها اما سرآغاز یک فرافکنی بزرگ است.
ماجرای قرارداد کی روش

روزهای بعد از جام جهانی 2014 را خوب به یاد داریم. 
دو،  سه ماهی که بحث رفتن یا ماندن کارلوس کی روش 
داغ و درنهایت منجر به تمدید ق��رارداد مربی پرتغالی 
ش��د. در همان روزهای داغ تابستانی کفاشیان مدام از 
جزییات قرارداد با ک��ی روش می گفت. به این جمالت 
او در مصاحب��ه با برنامه نود 10 ش��هریور م��اه 1393 
دقت کنید:  »برای فس��خ قرارداد کی روش، قرارداد را 3 
مرحله ای کرده ایم. مقطع اول جام ملت های آسیا است 
که به او گفتیم اگر نتیجه خوبی حاصل نشود، کار سخت 
می شود. در این صورت فدراسیون می تواند با پرداخت 

مبلغ ناچیزی کی روش را برکنار کن��د!« حاال اما قصه 
فرق کرده اس��ت. با پایان رقابت ایران در جام ملت های 
آسیا دوباره تمام بحث های فوتبالی به کی روش و ادامه 
همکاری اش مربوط می ش��ود و کفاشیان روز گذشته 
از غرامتی س��نگین برای فس��خ قرارداد سخن گفت تا 
مشخص شود تا نه تنها مردم ایران بلکه حتی مسئوالن 

وزارت ورزش را هم بازی داده است. 
غرامت  5/6 میلیارد تومانی!

رقم را درست خواندید؛ در قرارداد کی روش آمده است 
که در هر زمانی فدراسیون بخواهد او را برکنار کند، مبلغ 
یکسال از قراردادش )1.4 میلیون یورو( را به او پرداخت 
کند. مبلغی که با احتساب قیمت کنونی یورو در ایران 

)3980 تومان( حدود 5 میلی��ارد و 600 میلیون تومان 
می ش��ود. یعنی اگر همین امروز بخواهیم کی روش را 
برکنار کنیم باید 5 میلی��ارد و 600 میلیون تومان به او 
بپردازیم. این درحالی است که کفاشیان در هنگام عقد 
قرارداد جدید با مربی پرتغالی هرگز چنین مساله ای را 
بیان نکرده بود اما حاال که به س��ر بزنگاه رسیده، دل به 

دریا زد و اصل داستان را برای مردم گفت.
تائید هیأت رئیسه

با این که اعضای هیأت رئیس��ه فدراس��یون فوتبال 
صحبت درباره ادامه همکاری با کی روش را در جلسه روز 
یکشنبه تکذیب کرده اند اما جالب است بدانید یکی از 
اصلی ترین قسمت های جلسه درباره سرمربی تیم ملی 
بوده است. ش��هرام دبیری، عضو هیأت رئیسه با افشای 
این ماجرا به »شهروند« می گوید: »در جلسه  دوساعته 
حدود یک س��اعت درباره کی روش صحب��ت کردیم. 
اعضای هیات رئیسه نظر مثبتی روی کی روش دارند و 
مشکلی با ادامه همکاری با کی روش وجود ندارد. البته او 
باید برنامه هایش را برای جام جهانی 2018 به فدراسیون 
ارایه کند تا ما آنها را بررسی کنیم.« دبیری ضمن تأیید 
غرامت سنگین برای فس��خ قرارداد با کی روش تأکید 
می کند:  »آن زمان که قرارداد امضا شده، من عضو هیأت 
رئیسه نبودم اما به تازگی متوجه شدم که اگر بخواهیم 
قرارداد او را فسخ کنیم، باید این مبلغ سنگین را پرداخت 
کنیم. یک��ی از دالیل موافقت هیأت رئیس��ه ب��ا ادامه 

همکاری کی روش همین مسأله است.«
در انتظار واکنش وزارت ورزش 

در گیر و دار ای��ن اتفاقات، باید منتظر واکنش وزارت 
ورزش باش��یم. وزارتخان��ه ای که با ریاس��ت محمود 
گودرزی بارها از نحوه اداره فدراسیون فوتبال انتقاد کرده 
و در ماجرای کی روش نیز همواره مواضع تندی گرفته 
اس��ت. حال باید دید وزارت ورزش که عامل مهمی در 
تصمیم گیری ها به ش��مار می رود، در مقابله با غرامت 
سنگین برای فسخ قرارداد چه واکنشی نشان می دهد. 
هرچند که پس از برکناری آیت اللهی، نبی و برخی دیگر 
از معاونان و مدیران فدراس��یون رابطه کفاشیان و وزیر 

ورزش بهتر از قبل به نظر می رسد.
چه کسانی سود می برند؟ 

به راس��تی از امضای قرارداد با ک��ی روش چه فرد یا 
افرادی س��ود بردند؟! آیا فوتبال ایران ب��ا پرداخت این 
پول های میلیون دالری به موفقیت بین المللی می رسد 
یا آدرس را از ابتدا اش��تباه به ما داده اند؟! کاش مجمع 
عمومی فدراس��یون فوتبال نس��بت به این قرارداد هم 
حساس ش��ود و از رئیس فدراس��یون فوتبال توضیح 

بخواهد.

گزارش »شهروند« از چگونگی تغییر موضع فدراسیون برای همکاری با سرمربی تیم ملی

غرامت5/6میلیاردیبرایفسخقراردادکیروش

جام ملت های آسیا

استرالیا یا امارات؛ کدام یک فینالیست می شوند؟

طوفانسرخدریکقدمیجام
شهروند| رویای س��ومین فینال تمام عربی تاریخ جام ملت های آسیا 
با اولین حضور 27 س��ال اخیر کره جنوبی در فینال ای��ن رقابت ها از بین 
رفت. عراق برای تکرار پیروزی نیمه نهایی  سال 2007 مقابل کره جنوبی 
به فاکتورهایی بیش از آنچه در بازی دیروز دیدیم، نیاز داش��ت. در س��وی 
مقابل کره جنوبی با ارایه ی��ک بازی بهتر به گل نخوردن هایش در این جام 
ادامه داد و حاال در صورتی که شش��مین فینال خ��ود در تاریخ رقابت ها را 
هم به بدون  گل خورده به س��ود خود خاتمه دهد، پس از ایران به دومین 
قهرمان بدون گل خورده تاریخ رقابت ها تبدیل می شود. کیم یونگ گوون و 
لی چونگ هیوب با زدن 2 گل، شمار گل های کره جنوبی در جام ملت های 
آسیا را به 99 رساندند و حساب گل های خورده رقیب را به 39 گل افزایش 
دادند. عراقی ها در س��ومین حضور در جمع 4 تیم برتر آسیا انگار به دلیل 
بازی فرسایشی دور قبل با ایران، توان الزم برای حمله و گل زدن را نداشتند، 
البته کره جنوبی هم به تیم »راضی شنایش��ل« فرص��ت الزم را نمی داد. 
ستاره های آلمان در جام های جهانی 1982 و 1986( می رود تا در قاره ای طوفان سرخ آسیا با آلمانیزه شدن به لطف تفکرات اولی اشتیلیکه )یکی از 

دیگر هم ردی از یک آلمانی در یک جام معتبر به جا بگذارد.
روز دشوار میزبان

مصدومیت عبدالرحمن، ستاره مرغوب ترین تیم عربی حال حاضر آسیا، 
اردوی امارات را در ش��وک فرو برد. او ک��ه در تمرینات 2 روز پیش تیمش 
آسیب دید با تالش پزش��کان اماراتی به سرعت مراحل درمان را پشت سر 
می گذارد. اگر این س��تاره تکنیکی مورد توجه دورتمون��د در بازی امروز 
نیمه نهایی مقابل اس��ترالیای میزبان حاضر باش��د، احتمال رقم خوردن 
ش��گفتی دیگری در این جام وجود دارد. آس��یایی حاضر در جام جهانی 
1990، پس از ح��ذف پرافتخارترین تیم قاره )ژاپن( در یک چهارم  نهایی، 
قصد حذف میزبان را دارد؛ اتفاقی که در صورت وقوع، استرالیا را به نهمین 
میزبان ناکام در رس��یدن به فینال جام ملت های آسیا تبدیل می کند و به 
امارات فرصت می دهد برای دومین بار بازی نهایی این رقابت ها را تجربه کند. 
جالب این که اولین و آخرین میزبانی امارات، اولین و تا به امروز آخرین صعود 

آنها به بازی نهایی جام ملت های آسیا را رقم زد. 

ریکلمههمرفت
خوان رومن ریکلمه، یک��ی از بازیکنان بزرگ 
تاریخ فوتبال آرژانتین رسما از فوتبال خداحافظی 
کرد. او درباره تصمیم خودش گف��ت:  »از زمانی 
که با آرژانتینیوس جونیورز به دسته باالتر صعود 
کردیم، تصمی��م گرفتم فوتبال را کن��ار بگذارم. 
گفته بودم تا زمانی فوتبال بازی می کنم که برایم 
هیجان انگیز باشد. اکنون هم فکر می کنم بهترین 
زمان برای گرفتن این تصمیم در آرامش بود و از 

این پس نیز دیگر فوتبال بازی نخواهم کرد.«

بوندسلیگامعتاداست
دکتری آلمانی به نام »رونالد هالتر پتری« ادعا 
کرد بوندس لیگا در هجمه عده ای مربی، بازیکن، 
مدیر و تماش��اگران آلوده به م��واد مخدر توهم زا 
اس��ت! او گفته فعال صرف مش��روبات الکلی زیر 
ذره بین اس��ت اما اعتیاد هم ارکان بوندس لیگا را 
تهدید می کند و اتحادیه فوتبال آلمان هم با قبول 
این موضوع، تحقیقات خود را شروع کرده است. او 
گفته هواداران بی هیچ منع خاصی موادمخدر به 
ورزشگاه می آوردند و با مصرف آن، درگیری های 
وحش��تناک در داخل و خارج از اس��تادیوم ها به 
وجود می آورند. حرف های او از آن جایی درس��ت 
به نظر می رس��د که هواداران در چند هفته اخیر 
بارها بنرهایی با مضمون مصرف مواد مخدر را در 

ورزشگاه به نمایش گذاشته اند.

اولینصعودکردههای
جامملتهایآفریقا

سرنوشت گروه اول جام ملت های آفریقا با صعود 
کنگوو گینه استوایی میزبان به یک چهارم نهایی 
خاتمه یافت. در آخری��ن روز بازی های گروه اول، 
گینه اس��توایی یک بر صفر گابن را برد. کنگو 2 
بریک بورکینافاس��و )نایب قهرمان دوره قبل( را 
شکست داد و این تیم را از دور رقابت ها خارج کرد. 
درنهایت کنگو با 7 و گینه استوایی با 5 امتیاز ازاین 

گروه صعود کردند.

بالتر،رادیوییمیشود
س��پ بالتر، رئیس فیفا قصد دارد پس از پایان 
صدارت بر فدراس��یون جهانی فوتب��ال با اجرای 
برنامه در رادیو به آرزوی دوران کودکی اش تحقق 
ببخشد. او دالیل خاص خودش را دارد:  »همیشه 
گفته ام که دوس��ت دارم در رادی��و کارکنم چون 
رادیو حتی از تلویزیون هم محبوب تر است. درواقع 
محبوب تر از همه وس��ایل الکترونیک��ی. آرزوی 

دوران کودکی ام، گزارشگری در رادیو بود.«

ورزش جهان

تیتر بازی

 اینستاگرام

 تیم ملی هندبال با شکست شیلی نخستین پیروزی 
تاری��خ را در جام جهانی رقم زد و امروز برای کس��ب 

مقام بیست ویکم باید مقابل عربستان قرار بگیرد.
   وزارت ورزش مراس��م تجلی��ل از م��دال آوران 
بازی های آسیایی و پاراآسیایی را 10بهمن با حضور 

رئیس جمهوری برگزار می کند.
   ذبیح اهلل پورش��یب کاراته کای وزن 84- کیلوگرم 
تیم صدرای زیرآب مدال طال نخستین مرحله لیگ 

جهانی پاریس فرانسه را بر گردن آویخت.
 بدهی مالیاتی باعث شد حنیف عمران زاده مدافع 

استقالل ممنوع الخروج شود.
   ممکن اس��ت علیرضا حقیقی،  دروازه بان تیم ملی 
به دلیل مصدومیت از ناحیه کتف،  مورد عمل جراحی 

قرار بگیرد.
تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام با پیروزی 72 بر 
69 مقابل دانش��گاه  آزاد تکلیف تیم صعود کننده به 

فینال را به بازی پنجم در تهران کشاند.

پروین:  با هدایتی 20 درصد از س��هام را می خریم/ 
همین کی روش را روی چشممان بگذاریم

منتظری:  کی روش به همه چیز فکر کرده بود، جز 
داور استرالیایی 

شجاعی:  کی روش برود همه داشته ها فرو می ریزد

صاحباناصلیپرسپولیس

حسین هدایتی، پس از جلس��ه با پیشکسوتان 
پرسپولیس با انتش��ار این عکس در اینستاگرامش 
نوش��ت: »جلس��ه امروز ش��رکت پیشکس��وتان 
پرس��پولیس و توافقات ارزش��مند جه��ت خرید 
20 درصد برند باشگاه پرسپولیس. امیدوارم باشگاه 
بزرگ پرسپولیس با دعای خیر شما هوادران عزیز 
به صاحبان اصلیش که شما هواداران و پیشکسوتان 

هستید، تعلق گیرد. یا علی.«

دیدار خاک خورده های استقالل  با سیدحسن 
خمینی و  هاشمی رفسنجانی

داراییهایاستقاللوقفیاست!
شهروند| درحالی که اعالم شده 20 درصد از سهام 
باشگاه های اس��تقالل و پرسپولیس به پیشکسوتان 
این 2 باشگاه واگذار می ش��ود اما آبی پوشان قدیمی 
برخالف پیشکس��وتان س��رخ،  اقدامی خاصی برای 
خرید این درصد از سهام باشگاه انجام نداده اند. البته 
به نظر می رس��د در فاصله کمی که تا زمان واگذاری 
2 باشگاه باقی مانده پیشکسوتان استقالل نیز دست 
به کار ش��ده اند اما نه برای خرید سهام باشگاه،  بلکه 
برای جلوگیری از واگذاری غیرقانونی این باش��گاه. 
غالمحسین فرزامی، پیشکسوت باشگاه استقالل که 
گفته می شود به دلیل شرایط مالی مناسب تنها فردی 
از میان قدیمی های این باشگاه است که می تواند برای 
خرید سهام وارد عمل شود،  دراین باره می گوید: »بنده 
یکشنبه شب به همراه برخی پیشکسوتان استقالل 
جلسه ای داشتیم و نامه ای را تنظیم کرده ایم که آن 
را به رئیس جمهوری اهدا کنی��م و درباره غیرقانونی 
بودن واگذاری اس��تقالل خبر بدهیم. همچنین به 
دنبال این هس��تیم تا از آیت اهلل  هاشمی  رفسنجانی 
و حجت االسالم سیدحس��ن خمینی وقت بگیریم 
و نزد آنها برویم. باش��گاه استقالل یا تاج قدیم وقفی 
است و طبق قانون چیزی را که وقف شده نمی توانند 

بفروشند زیرا این اقدام خالف است!«

حاشیه

اولین پالس مثبت به درخشش بانوان ورزشکار

الههمنصوریاندرراهووشویچین
ش�هروند| درخشش بانوان ورزش��کار ایرانی در 
بازیهای آس��یایی 2014 از موفقیت های ارزشمند 
ورزش ای��ران در س��ال 93 بود که ش��اید به تدریج 
پالس های این اتفاق خوش یمن را در سال های آینده 
در میان بانوان ورزشکار شاهد باشیم. الهه منصوریان،  
دارنده مدال نقره ووشوی بازی های آسیایی که یکی 
از ستاره های ایران در این مسابقات بود، با پیشنهادی 
از باشگاه های چینی مواجه شده که می تواند او را در 
راهی قرار دهد که کمتر بانوی ورزش��کاری در ایران 
آنرا رفته است. لژیونر ش��دن بانوان ورزشکار جدا از 
مس��ائل فنی با محدودیت هایی نیز مواجه است که 
به نظر می رسد باش��گاه چینی »چانگ چون« آن را 
پذیرفته است. این که بانوی ووش��وکار ایران بتواند 
با حجاب اس��المی در رقابت های باش��گاهی چین 
حضور پیدا کند،  از ش��روط اصل��ی منصوریان بوده 
که مورد موافقت چینی ها قرار گرفته تا اگر ش��رایط 
مساعد باشد، سال آینده منصوریان در باالترین سطح 
ووشوی جهان مبارزه کند. پیش��نهاد مالی باشگاه 
چینی نیز ماهیانه 8 میلیون تومان است که در صورت 
موافقت فدراسیون با این انتقال، قرارداد رسمی بین 
2 طرف امضا خواهد ش��د. نمونه بسیار کمی برای 
فعالیت ورزشکاران زن ایرانی در باشگاه های خارجی 
تا به امروز داشتیم و حضور منصوریان می تواند قطعا 

سرآغازی برای این راه باشد. 

ذره بین

قلعه نوعی علیه کی روش بیانیه صادر کرد

وارد بازی رسانه ای »استاد« نمی شوم
امیر قلعه نوعی س��ر حرفش ایستاد و با انتش��ار بیانیه جواب صحبت های کارلوس کی روش 
را داد. در بخشی از بیانیه سرمربی استقالل آمده اس��ت: »پس از گذشت چند روز از حرف های 
کی روش، هنوز نتوانسته ام منطقی در ادعاهای او پیدا کنم. مگر او با در اختیار داشتن بهترین های 
ایران چه دستاوردی داشته که مربیان لیگ ایران را ناکارآمد و ناموفق معرفی می کند؟ اگر صعود 
در دور مقدماتی در جام ملت های آس��یا یک شاهکار محسوب می شود، پس تمام مربیان لیگ 
ایران هم که در رده باش��گاهی آسیا موفق شده اند.  تیمش��ان را به مراحل باالتر ببرند، شاهکار 
کرده اند! کارلوس کی روش چگونه به خود اجازه می دهد که تفکری دیکتاتورگونه داشته باشد و از 
خبرگزاری ها بخواهد که صدای مخالف را منتشر نکنند؟!« قلعه نوعی ادامه داده است:  »من هیچ 
نقد غیرمنصفانه ای نداشته ام که به عنوان مسئول نتایج ایران در جام ملت های آسیا معرفی شوم! 
تمام ماجرا چیزی نیست جز یک بازی رسانه ای برای سرپوش گذاشتن به ضعف های شخصی که 
من وارد آن نمی شوم. باقی حرف ها و حواشی ایجاد شده چیزی نیست جز تالش برای مدیریت 
رسانه ها که دوس��ت و دش��من، مخالف و موافق، کی روش را در این زمینه »استاد« می دانند. با 
این حال ک��ی روش را درک می کنم؛ من هم در همین مرحله ب��ا ضربات پنالتی باخته ام، البته 
مقابل یکی از قدرت های اول آسیا- کره جنوبی- و بدون داشتن فدراسیونی اما هیچ کس را متهم 
نکردم و تمام مسئولیت شکست را پذیرفتم؛ حتی در دادگاه تلویزیونی که حامی اول رسانه ای این 

روزهای شما برپا کرده بود.«

چلسی- لیورپول، برگشت نیمه نهایی جام اتحادیه

روزهدیه
شهروند| دست تقدیر 24 ساعت پس از سالروز 
تولد، 2 دوست سابق و رقیب امروز را برای رسیدن 
به فینال به جان هم انداخته اس��ت. ژوزه مورینیو، 
26 ژانوی��ه 1973 درح��ال ب��از ک��ردن کادوهای 
جش��ن تولد 10 س��الگی اش بود که در گوشه ای 
دور از زادگاهش)لیس��بون( در ایرلن��د ش��مالی، 
کارگرزاده ای به نام برندان راجرز متولد ش��د. حاال 
راج��رز 41 و مورینیوی 51 س��اله ی��ک روز بعد از 
سالروز تولدش��ان، تیم های خود را به میدان دشوار 
بازی برگشت نیمه نهایی جام اتحادیه می فرستند؛ 
آن هم درحالی که بازی رفت با نمایش ش��جاعانه 
لیورپول و عملکرد بی منطق چلسی با تساوی یک بر 
یک در آنفیلد خاتمه یافت. برنده این بازی، روزهای 
بد خود را پایان یافته خواهد دید. اگر برنده، چلسی 
باشد، شکست 4 بر 2 دور چهارم جام حذفی مقابل 
برادفورد فراموش می شود و رویای فتح 3 جام زنده 
می ماند و چنانچه راجرز خنده نهایی را س��ردهد، 
یکی از تنها 2 کورسوی باقیمانده برای لیورپول در 

فصل جاری به امید تبدیل می شود.
 بی اولویتی آقای خاص

سر مربی چلس��ی در آس��تانه بازی امشب گفته 
هیچ وقت برای جامی خاص برنامه ریزی نمی کند و 
همیشه بازی به بازی پیش می رود. بر این اساس با 
توجه به این که بازی امش��ب تیم او در جام اتحادیه 
اس��ت، از نظر این مربی االن این ج��ام، مهم ترین 
رقابت ممکن اس��ت. او حرف های جال��ب خود را 
اینگونه ادامه داد:  »البته که لیگ برتر بس��یار مهم 
است اما ما به عنوان تیمی حرفه ای به تمام بازی ها 
می نگریم. اصال ادعا نمی کنم به جام حذفی اهمیتی 
نمی دهیم؛ این بازی ها برای ما مهم است.« بازی با 
لیورپول تحت هر شرایطی برای تیم مورینیو دشوار 
است چون لیورپول با وجود عملکرد پر فراز و نشیب، 
هرگز در 10 بازی گذشته شکست نخورده و می آید 
تا انتقام شکست در فینال سال 2005 جام اتحادیه 
را بگیرد؛ جایی ک��ه در یک بازی نفس گیر، گل اول 
چلسی در وقت های قانونی، مورینیو را وادار به دادن 
فرمان سکوت به لیورپولی ها کرد و چلسی با برتری 3 
بر 2 در وقت های اضافه، یکی از جام های اولین دوره 
حضور آقای خاص روی نیمکتش را به دست آورد. 
چلسی در صورت به دس��ت آوردن نتیجه مناسب 
برای هفتمین بار راهی فینال جام اتحادیه می شود 
تا بلک��ه برای پنجمین ب��ار فهرمان ای��ن رقابت ها 
ش��ود. لیورپول که با 8 قهرمانی پرافتخارترین تیم 
جام اتحادیه است، اصال دوست ندارد فرصت تجربه 
دوازدهمین فینال)یک رک��ورد در این زمینه( را از 

دست بدهد.

رقابت

شهروند| کاپیتان سابق تیم ملی والیبال با این که چند 
سالی است که به دالیل مختلف از تیم ملی دور مانده اما 
هنوز هم انگیزه بازگش��ت دارد و ح��اال که مدت زیادی 
است به دلیل مصدومیت نتوانسته به دلیل مصدومیت 

به میدان برود،  خودش را آماده حضور بازگشت می کند.
80 درصد آماده شدم

علیرضا نادی در ابتدا از آخرین شرایط خود در دوران 
نقاهت به »ش��هروند« می گوید: »مدت زیادی اس��ت 
که تمرینات خود را آغاز ک��رده ام و 80 درصد آماده ام. از 
چند روز قبل نیز با تیم متین ورامین تمرین می کنم تا 
خودم را آماده بازگشت به میدان کنم. سعی می کنم تا 
قبل از شروع مرحله پلی آف لیگ خودم را آماده کنم تا اگر 
نظر پزشکان مثبت بود و قانون اجازه می داد به یک تیم 

لیگ برتری ملحق شوم.«
نظر مثبت کواچ

از او پرسیدیم آیا برای بازگشت به تیم ملی امید دارد 
که اینطور پاسخ داد: »قبل از جراحی ام با کواچ،  سرمربی 
تیم ملی صحبت کردم. تا زمانی تمرینات تیم ملی آغاز 
شود،  آماده می ش��وم و به اردوی تیم ملی خواهم رفت تا 
با تیم تمرین کنم. البته سعی می کنم قبل از آن همراه 
با یک تیم در لیگ برتر حضور پیدا کنم تا مطمئن شوم 
که می توانم برای تیم ملی هم به میدان بروم. کواچ به من 
گفت که کیفیت بازی تو را قبول دارم و اگر ش��رایط ات 

مناسب بود، به تیم ملی برمی گردی.«
انگیزه ام از جوانی هم بیشتر است

کاپیتان اس��بق تیم ملی در ادام��ه از انگیزه هایش در 
34 سالگی گفت: »با اتفاقاتی که برای من در سال های 
اخیر رخ داده،  انگیزه ام حتی از زمانی که 20 س��الم بود، 
هم بیش��تر است و ش��اید از بازیکنان جوان حال حاضر 
تیم ملی نیز بیشتر انگیزه داشته باشم. پارسال بهترین 
بازیکن لیگ بودم اما با بدشانسی مصدوم شدم و نتوانستم 
تیم ملی را همراهی کنم. ش��اید اگر این اتفاق برایم رخ 

نمی داد، االن خیلی چیزها فرق می کرد.«
مربیگری برایم زود است

وی در ادامه می گوید: »ش��اید هر کسی به جای من 
بود با 34 س��ال س��ن دیگر به بازگش��ت به والیبال فکر 
نمی کرد و سراغ مربیگری می رفت اما فکر می کنم برای 
من مربیگری خیلی زود باش��د. هیچ چیز بدی به جز 2 
مورد در این والیبال ندیدم که بخواهد دل زده ام کند. یکی 
کاری بود که والسکو با من کرد و باعث دوری ام از تیم ملی 
شد و دیگری هم مصدومیتی بود که برایم پیش آمد. البته 
هنوز آن قدر قابلیت دارم که در سطح اول والیبال ایران 

بازی کنم.«
معروف مدیون تیم ملی است

ن��ادی در پای��ان درباره حضور س��عید مع��روف در 
زنیت کازان روس��یه حرف زد:  »بازیکنان دیگری نیز در 
تیم ملی ایران بودند که لیاقت حضور در تیم های بزرگ 
اروپا را داشتند اما این اتفاق باالخره برای سعید معروف 
رخ داد. معروف توانایی های باالیی دارد و امیدوارم موفق 
باش��د اما قطعا موفقیت های تیم مل��ی نقش مهمی در 
این انتقال داشته اس��ت. حضور در لیگ جهانی و رفتن 
به مراحل پایانی مس��ابقات قهرمانی جه��ان خیلی به 
معروف کمک کرد تا شناخته شود. با این که شایستگی 
سعید بر هیچ کس پوشیده نیست اما او بخش اعظمی از 

موفقیت هایش را مدیون تیم ملی است.«

علیرضا نادی در گفت وگو با »شهروند« از انگیزه هایش در 34 سالگی می گوید

کواچ گفت می توانی به تیم ملی برگردی
هرکس جای من بود، دنبال مربیگری می رفت

ش�هروند| در 5، 6 ماهی که از لی��گ برتر فوتبال 
کشورمان در فصل 93 – 94 می گذرد یکی از سوژه های 
اصلی رسانه ها که به دغدغه خیلی از باشگاه ها تبدیل 
شده، بحث کارت های معافیت جعلی بود که درنهایت با 
برخورد سازمان نظام وظیفه و ستاد کل نیروهای مسلح 
مواجه ش��د و خیلی از بازیکنانی که در فصول گذشته 
میلیاردی قرارداد می بستند،  االن خانه نشین هستند، 
اگرچه بعد از فشارهای زیاد مجوز 2 بازیکن ملی پوش 
برای حضور در ج��ام ملتها صادر ش��د و از قضا همان 
بازیکنی که تا چند هفته قبل حض��ورش در تیم ملی 
مش��خص نبود، با اخراج��ش باعث حذف ش��اگردان 

کی روش شد. 
انتقادها براساس روشنگری نیست

سردار موسی کمالی، جانش��ین اداره منابع انسانی 
ستاد کل نیروهای مس��لح در گفت وگو با »شهروند« 
درباره انتقادهایی که به صدور مجوز دو بازیکن س��رباز 
برای حضور در تیم ملی می شود، می گوید: »اول این که 
این مجوز به کس��انی که این روزه��ا انتقاد می کنند،  
ارتباطی ندارد زیرا در گروی تصمیم ستاد کل نیروهای 
مس��لح اس��ت. در ضمن ترجیح می ده��م جوابی به 
این دوس��تان ندهم چون در هر صورت انتقادش��ان را 

می کنند.«
اگر مجوز سربازها را نمی دادیم...

او در ادامه به تأثیر پوالدی در حذف تیم ملی اش��اره 
می کند:  «مطمئنا اگر این 2 نفر با مخالفت س��تاد کل 
نیروهای مسلح به جام ملت های آسیا اعزام نمی شدند 
و تیم ملی در همین مرحله حذف می شد،  می آمدند و 
می گفتند که اگر اینها بودند تیم ملی حذف نمی شد. 
به نظرم اخراج پوالدی به نوعی خواس��ت خدا بود زیرا 
کی روش روی حضور این بازیکن ش��دیدا اصرار داشت 
و آخر هم نتیجه اش را دید. کی روش می گفت اگر این 
بازیکن باشد،  اینچنان می شود و آنچنان می شود. جالب 

بود که از همان بازیکن ضربه خورد و با اخراجش باعث 
حذف تیم ملی شد. ش��اید اگر مجوز را نمی دادیم االن 

کی روش در مصاحبه هایش از ما هم انتقاد می کرد. «
زمان بازگشت پوالدی به ایران

از کمالی پرسیدیم تکلیف پوالدی با توجه به این که 
او به ایران برنگشته، برای آینده چیست که اینطور پاسخ 
داد: »پ��والدی از مردم ایران عذرخواه��ی کرده و به ما 
اعالم کرده که هیچ مشکلی برای گذراندن سربازی اش 
ندارد. تنها مشکل او قراردادی است که با باشگاه قطری 
دارد و بعد از س��پری کردن آن قرارداد قول داده که به 
ایران بازگردد. به نظر می رسد اگر او در میانه قراردادش 
به تعهداتش عمل نکند، مشکالتی برایش پیش می آید 

که ماجرا را پیچیده می کند.«
وزیر ورزش نامه بدهد

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح 
حرف هایش را با توضیح درباره سایر بازیکنان سرباز به 
پایان می برد:  »فعال این بازیکن��ان از هر گونه فعالیت 
فوتبالی محروم هس��تند. درباره حض��ور آنها در لیگ 
قهرمانان آسیا نیز تصمیم جدیدی نگرفته ایم. البته اگر 
بار دیگر وزیر ورزش درخواستی درباره حضور در لیگ 
قهرمانان به ما بدهد،  بررسی می کنیم و اگر تشخیص 
داده ش��ود که منافع ملی در میان اس��ت،  شاید مجوز 

صادر شود.«

توضیحات سردار کمالی درباره سربازهای فوتبال در گفت وگو با »شهروند«: 

خواست خدا بود پوالدی باعث حذف تیم ملی شود!
با درخواست وزیر ورزش حضور سربازان در لیگ قهرمانان را بررسی می کنیم


