
اتهام دزدی و داللی
شهرام دبیری، عضو هیأت رئیسه فدراسیون درباره مالقاتش با سرمربی تیم ملی نیز اظهارنظر جالبی کرده است: 
»روز دوم فروردین کی روش را مالقات کردم و با او صحبت هایی انجام دادم. کی روش از بعضی مسائل ناراحت بود 
و می گفت با او رفتار خوبی نشده است. کی روش گفت او را متهم به دزدی و داللی کرده اند و با این شرایط نمی تواند 
ادامه دهد. من با کفاش��یان هم صحبت کردم قرار است در بازگشت رئیس فدراسیون از سفر هر چه سریعتر وضع 

سرمربی تیم ملی را مشخص کنیم.«

چه کسانی خوشحال می شوند؟
شاید به جز برخی منتقدان سرمربی تیم ملی که در سال های اخیر ثابت کرده اند، به همه چیز 
انتقاد دارند و فقط دوست دارند خودشان یا دوستانشان سر کار باشند، چند نفر دیگر برنده اصلی 
رفتن کی روش از ایران هستند. این افراد کسانی نیستند جز بازیکنانی که در این چند سال در 
لیست سیاه کی روش قرار گرفته بودند. بازیکنانی همچون رحمتی، عقیلی، خلعتبری، نوری 

و.... . البته به این جمع باید علیرضا اسدی و برخی مسئوالن ورزش کشور را هم اضافه کرد.

مشکل مالیاتی، تصمیم عجیب بازیکنان
درحالی که سرمربی پرتغالی تیم ملی هم جدایی اش از ایران را قطعی دانسته اما 
بعد از 2 بازی تدارکاتی در اروپا همراه با بازیکنان به تهران بازگشت. سرمربی 
تیم ملی اما با چالش جدیدی مواجه ش��ده اس��ت که حتی باعث شد 
یک روز دیرتر به اردوی تیم ملی در اتریش ملحق ش��ود. کی روش با 
مشکل مالیاتی روبه رو شده اس��ت و حتی در زمان بازگشت به ایران 
گذرنامه او به همین دلیل ضبط ش��د. دراین باره جالب است بدانید 
وقتی در آستانه س��فر تیم ملی به اتریش خبر جدایی کی روش به 
گوش ملی پوشان رسید، بازیکنانی که تقریبا همه آنها از حامیان 
پروپا قرص سرمربی شان هستند، در فرودگاه تهران قصد تحریم 
اردوی تیم ملی را داشتند. این ماجرا که تا 20 دقیقه قبل از پرواز 
ملی پوش��ان به اتریش ادامه داشت، درنهایت با وساطت تلفنی 
خود کی روش حل ش��د. کی روش که به دلیل مشکل مالیاتی 
همراه تیم نبود، با یک تماس تلفن��ی بازیکنان را راضی کرد تا 
سوار هواپیما شوند. حاال معلوم نیست در صورت جدایی او این 

ماجرا ادامه دار شود یا خیر.

کار به اینستاگرام روحانی کشید
به نظر می رسد این بار نیز عالقه مردم به کی روش یکی از 
موانع اصلی فدراسیون برای قطع همکاری با این مربی باشد. 
طرفداران کی روش در ایام نوروز هم بیکار ننشستند و در صفحه 
اینستاگرام رئیس جمهوری زیر هر پستی که منتشر می شد، از دکتر 
روحانی درخواست کردند که کی روش را نگه دارد و حتی اگر وزیر ورزش 

با حضور این مربی مخالف است، وزیر را برکنار کند، نه کی روش!

این بار هم سرکاریم؟
نوروز برای فوتبالی ها امسال خیلی خلوت تر از سال های گذشته و فقط 
2 بازی ملی تنها دلخوشی مردم فوتبالدوست ایران بود. دیدار نخست 
برابر شیلی پایان خوشی برای ایران داشت. برتری 2 بر صفر در این دیدار 
شاید نتیجه ای تاریخی را برای فوتبال ایران رقم زد. شکست 3 بر یک 
برابر سوئد و تک ستاره اش یعنی زالتان ابراهیموویچ پایانی برای حضور 
کی روش در تیم ملی بود اما آی��ا واقعا همه چیز به برای همکاری ایران 
و کی روش به آخر رس��یده است؟ ش��اید در روزهای آینده اتفاقاتی در 
ساختمان فدراس��یون رخ دهد که باز هم ثابت کند همه در این مدت 

سرکار بوده اند و حضور سرمربی پرتغالی در ایران ادامه دار است.
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هرآنچه باید درباره دعوای تازه مربی پرتغالی با مسئوالن فوتبال بدانید

جدایی کارلوس از تیم ملی؛ قسمت هزار و یکم!

وداع
ال کالسیکویی که رسانه هاي ایران را داغدار کرد

کوه غم روی شانه های خبر
شهروند| کمک خلبانی که انگار قصد خودکشی داشت، جماعتی 
را کشت و ملتی را داغدار کرد. هواپیمایی که از بندر بارسلون به سمت 
دوس��لدورف درحال حرکت بود، جان 2 خبرنگار ورزشی ما را گرفت؛ 
میالد حجت االسالمی، خبرنگار خبرگزاری تسنیم و همتایش حسین 
جوادی در وطن امروز. با وجود متالش��ی ش��دن دومین جعبه س��یاه 
هواپیما، تحقیقات زمان بر از طریق اطالعات به دست آمده از جعبه سیاه 
اول هواپیما ادامه دارد و البته موج همدردی ها با سرعت بیشتری نسبت 

به تحقیقات جاری می شود.
سکوت ملی و جهانی

عالوه بر بازیکنان تیم ملی که به شکل اختصاصی برای دو خبرنگار 
اعزامی به ال کالس��یکو، یک دقیقه قبل از ش��روع هر 2 بازی دوستانه 
سکوت کردند، میالد و حسین در سکوت یک دقیقه قبل از شروع همه 
بازی های مهم فوتبال دنیا در آخرین روز از تعطیالت نوروزی هم سهم 
داشتند. سایر بازی های هفته بیست وچهارم لیگ برتر فوتبال ایران هم 
با یک دقیقه سکوت به احترام دو خبرنگار شروع می شود. پیام تسلیت 

اعضای بلندپایه سیاس��ی خیلی زود از طریق شبکه های اجتماعی و 
اپلیکیش��ن های موبایلی بازنشر ش��د و دراین میان، جامعه خبری ما 
باقی ماند و خبرهای اختصاصی خبرنگارانی که در این دنیا نبودند اما 
خبرهایشان روی خروجی سایت ها قابل رویت بود. متاسفانه به دالیلی، 
میالد حجت االسالمی و حسین جوادی موفق به تماشای ال کالسیکو 
نشدند و در بازگشت از سفری که به قصد پوشش اخبار اردوی تیم ملی 
در اتریش و تماشای ال کالسیکو صورت گرفته بود به دلیل آنچه تمایل 
کمک خلبان دارای سابقه افسردگی به خودکشی حدس زده می شود، 
جان خود را از دس��ت دادند. موج همدردی ب��ه کارلوس کی روش هم 
رس��ید. او با خطاب کردن حجت االسالمی فقید با لفظ »میالد عزیز« 
از درگذشت دردناک او و جوادی ابراز تاسف کرد و این اتفاق را غیرقابل 
توصیف خواند. نکونام هم گل های ملی اخیر خود در بازی با ش��یلی و 
سوئد را به روح حس��ین جوادی و میالد حجت االسالمی تقدیم کرد. 
همچنین اعضای تیم ملی پس از رسیدن به تهران با نثار دسته گل در 

فرودگاه به این 2 عزیز درگذشته ادای احترام کردند.
ایمیل باشگاه بارسلونا

باشگاه بارسلونا هم با ارسال ایمیلی، درگذشت میالد حجت االسالمی 
را تسلیت گفت و خانواده این جوان 30ساله با حضور در محل حادثه، 
برای آخرین بار کنار فرزند خود رفتند. حاال در ش��رایطی که ش��رکت 

هواپیمایی »لوفت هانزا« پذیرفته به خانواده قربانیان غرامت حداکثر 
50 هزار یورویی بده��د، اخبار حکای��ت از عمدی بودن اتف��اق دارد. 
گویا کمک خلبان مدتی پس از بهبودی از افس��ردگی، دوباره سودای 
خودکشی به سرش می زند و وقتی خلبان به سرویس بهداشتی مراجعه 
می کند، در به روی او می بندد و درنهایت صحنه دردناک سقوط شکل 
می گیرد. در این شرایط »س��ی ان ان« گزارشی از بازتاب اتفاق رخ داده 
برای دو خبرنگار ایرانی منتش��ر کرده است. ضمن این که از ساعت 15 
الی 17 روز دوشنبه 17 فروردین مراسم بزرگداشتی برای این 2 مرحوم 

در مسجد امام صادق)ع( میدان فلسطین برگزار می شود. 

از حضور پرشور افغان ها تا شکست مقابل عربستان

امیدها به المپیک نزدیک شدند
ش�هروند| تیم فوتبال امید ایران که در ماه های 
اخیر با حواش��ی زیادی خود را آماده حضور در دور 
نخس��ت رقابت های مقدماتی المپیک ک��رده بود، 
درنهایت توانست دور اول از این رقابت ها را به سالمت 
پشت سر بگذارد، اگرچه در گام آخر شکست تلخی را 

مقابل عربستان تجربه کرد.
3 پیروزی مقتدرانه با ستاره ها

درحالی که محمد خاکپور به هر روش��ی که شد 
توانس��ت س��ردار آزمون و علیرضا جهانبخش را از 
لیگ های اروپایی به ایران کشانده و از حضور آنها در 
اردوی تیم ملی بزرگس��االن جلوگیری کند، انتظار 
زیادی از تیمش می رفت. تیم امید ایران که بازیکنان 
صاحب نامی از لیگ برتر را در اختیار داشت، با برتری 
5 بر صفر در گام نخست مقابل نپال نشان داد که دیگر 
نباید در انتظار نتایج عجیبی که این تیم در بازی های 
آسیایی کسب کرد، باشیم. این پیروزی های پر گل 
در 2 بازی بعدی مقابل فلسطین و افغانستان نیز ادامه 
داشت تا ایران به استقبال دیدار سرنوشت ساز مقابل 

عربستان در گام آخر برود.
روز تاریخی افغان ها در آزادی

حضور تماشاگران افغانی مقیم ایران در دیدارهای 
تیم امید این کشور در رقابت های مقدماتی المپیک 
یک��ی از نکات جالب توج��ه این رقابت ه��ا بود. این 
درحالی است که خاکپور و شاگردانش در هیچ کدام از 
دیدارها اصال حس میزبانی نداشتند و نهایتا 2، 3 هزار 
هوادار را روی س��کوهای آزادی می دیدند اما در روز 
دیدار ایران و افغانستان اتفاقی غیرقابل پیش بینی 
رخ داد. 80 هزار افغانی س��کوهای ورزشگاه آزادی را 
به تسخیر خود درآوردند، درحالی که در مقابل فقط 
حدود 400 ایرانی در آزادی حضور داش��تند. البته 
برتری 6 بر صفر شاگردان خاکپور افغان ها را دست 
خالی به خانه فرستاد اما بار دیگر زنگ خطر جدی در 

بحث جذب تماشاگر در فوتبال ایران به صدا در آمد.
پایانی تلخ و شیرین در حضور وزیر

  C کار صعود ایران به عنوان تیم نخس��ت از گروه
مرحله مقدماتی المپیک حتی با کسب یک تساوی 
در گام آخر مقابل عربس��تان هم قطعی می شد اما 
کادرفنی تیم امی��د که با حض��ور مایلی کهن روی 
نیمکت وزن بیش��تری گرفته بود، نتوانست از این 
امتحان نسبتا جدی سربلند بیرون بیاید. در روزی که 
استقبال تماشاگران بیشتر شده بود و وزیر ورزش نیز 
در کنار کفاشیان از نزدیک بازی تیم امید را مشاهده 
می کرد، ای��ران با نتیجه 2 بر یک مقابل عربس��تان 
شکست خورد تا کارش برای صعود از این گروه به اما و 
اگر کشیده شود. البته بعد از چند ساعت مشخص شد 
که امیدهای ایران به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به 
تیم های دوم گروه های دیگر مجوز حضور در مرحله 

بعدی را کسب کرده است. 
محصص: از کادرفنی حمایت می شود

مرتضی محصص، کارش��ناس فوتب��ال و رئیس 
کمیت��ه فنی فدراس��یون درب��اره نتایج تی��م امید 
می گوید: »بازی ها را خیلی خ��وب و تهاجمی آغاز 
کردیم. ای کاش دیدار اول ما مقابل عربستان برگزار 
می شد و در آن ش��رایط وضع فرق می کرد. وقتی ما 
در 3 دیدار ابتدای��ی خود مقابل دو تیم ضعیف مثل 
نپال و افغانس��تان بازی کردیم کارم��ان برای دیدار 
مقابل عربستان خیلی سخت شد. با حضور بازیکنانی 
مثل علیرضا جهانبخش و سردار آزمون می توانیم در 
دیدارهای آینده موفق باشیم. البته فراموش نکنیم 
تیم فعلی در مدت زم��ان کمی کنار یکدیگر بودند. 
از این کادرفن��ی قطعا حمایت می ش��ود و خاکپور 

برخالف شایعات به کارش ادامه می دهد.«
به دنبال شکستن طلسم

بازی های تیم امید در مجموع نسبت به بازی هایی 
که از ای��ن تی��م در س��ال های اخیر دی��ده بودیم، 
امیدوارکننده بود و در این مرحله شاید کسب مجوز 
صعود مهم بود که به آن رسیدیم. حاال در سالی که 
می تواند با یک صعود تاریخی بعد از 40 س��ال برای 
فوتبال ایران همراه باشد، باید از این تیم حمایت شود 
تا با آرامش بیشتر بتوانند در مرحله بعدی نیز موفق 

باشند و طلسم صعود به المپیک را بشکنند.

جهانبخش، پرمشتری ترین فوتبالیست ایران 

از بلژیک تا سلتیک
ش�هروند| پس��ری که چند ماه پیش از س��وی 
یکی از چهره های سرش��ناس فوتبال ما به رسمیت 
شناخته نمی شد، حاال از بلژیک تا سلتیک، خواهان 
دارد. علیرضا جهانبخش، چندی پس از پش��ت سر 
گذاشتن کشمکش دعوت به تیم امید یا بزرگساالن 
در تی��م امید درخش��ید و حاال اخب��ار غیرموثق از 
قطعی ش��دن انتقال او به سلتیک حکایت می کند. 
جهانبخش 21س��اله که در فصل جاری لیگ هلند 
12 گل زده، عالوه بر سلتیک اسکاتلند، کلوب بروژ 
و استاندارد لیژ بلژیک، هیرنوین و خرونیخن هلند و 
نوریچ انگلیس، باشگاه اندرلخت را نیز خواهان جذب 
خود می بیند. طبق قرارداد تیم هلندی، هر باشگاهی 
که خواهان جذب علیرضاست، باید 2 میلیون یورو 
بپ��ردازد. جهانبخش ب��ا توجه به این پیش��نهادها 
امکان ماندن در لیگ هلن��د را دارد اما تلویحا اعالم 
کرده در صورت داشتن پیش��نهاد مناسب ترجیح 
می دهد در جایی خ��ارج از لیگ هلند و رقابت هایی 
معتبرتر به دوران حرفه ای اش ادامه دهد. یان بانکر، 
رئیس باشگاه سلتیک درباره جدب جهانبخش گفت: 
»مذاکرات خوبی با نایمخن داشتیم و همه چیز به 
خوبی پیش رفته اس��ت. تنها مسائل کوچکی باقی 
مانده است که امیدوارم به زودی آنها را حل کنیم.« 
اگر این گفته های او را بپذیریم، باید به حضور اولین 

ایرانی تاریخ سلتیک افتخار کنیم.

ذره بین

ورزش جهان

تیتر بازی

   ب��ا حمایت فیف��ا محرومیت فدراس��یون فوتبال 
مراک��ش از 2 دوره بع��دی ج��ام ملت ه��ای آفریقا 

بخشیده شد.
   اتحادیه جهانی کشتی تازه ترین رده بندی برترین 
آزادکاران جه��ان را اع��الم کرد که اس��ماعیل پور، 
محم��دی و قاس��می در رده دوم اوزان خ��ود ق��رار 

گرفته اند.
   اعزام تیم های ذوب آهن و نی��روی زمینی به جام 
باشگاه های وزنه برداری آس��یا به دلیل آماده نشدن 
نتیجه آزمایش دوپینگ وزنه ب��رداران در  هاله ای از 

ابهام قرار دارد.
   سعید عزت الهی،   هافبک ایرانی تیم فوتبال جوانان 
اتلتیکومادرید در تمرین تیم اصلی این تیم اسپانیایی 

شرکت کرد.
   امین قاسمی پور به عنوان دومین لژیونر بوکس ایران 
در مسابقات نیمه حرفه ای جهان حضور خواهد یافت.

منصوری�ان: ک��ی روش بماند نکونام دس��تیارش 
 می شود

اسالمیان: مایلی کهن و فرکی گزینه نیستند
فرگوسن: نیمار از مسی و رونالدو هم بهتر می شود

داورزن�ی: بای��د با حداکث��ر امکانات ب��ه جنگ با 
بهترین های جهان برویم

توقف پرسپولیس و شکست استقالل

نفت، صدرنشین ماند
ش�هروند| لیگ برتر ای��ران دیروز ب��ا برگزاری 
6 دی��دار در ش��هرهای مختل��ف در چارچ��وب 
هفته بیس��ت وچهارم در  سال 94 اس��تارت خورد. 
پرس��پولیس در ته��ران مقابل راه آهن ت��ه جدولی 
که ح��دود 50 دقیقه 10 نفره بازی ک��رد، در دقایق 
پایانی با یک پنالتی از شکس��ت ف��رار کرد. گل های 
رضاییان و منوچهری توس��ط طارمی و نوری پاسخ 
داده شد تا ش��عار حیا کن، رها کن بار دیگر به گوش 
درخشان و شاگردانش برس��د. سرخپوشان در این 
دیدار 2 غای��ب بزرگ هم داش��تند. صادقیان که در 
تعطیالت نوروز بار دیگر با درخشان درگیری لفظی 
پیدا کرده بود. همچنین سوش��ا مکانی قبل از بازی 
وقتی از عدم حضورش در ترکیب اصلی مطلع ش��د، 
بعد از صحبت های عجیبی خطاب به س��رمربی اش 
اردوی پرس��پولیس را ترک کرد.  اس��تقالل نیز که 
چند هفته ای است نتوانسته هواداران خود را راضی 
کند، در اهواز مقابل تیم فوالد خوزستان قرار گرفت. 
امیرقلعه نوعی ک��ه تیمش را ب��ا ترکیبی عجیب به 
زمین فرس��تاده و 7مدافع را به ص��ورت همزمان و با 
تغییر پست به بازی گرفته بود، در دقیقه 13 توسط 
رضا عنایتی لبخند بر لبانش نشس��ت اما این شادی 
در نیمه دوم نیمه کاره ماند. بازی نه چندان مطلوب 
آبی پوشان با عملکرد خوب شاگردان اسکوچیچ همراه 
ش��د تا فوالد با گل های ش��ریفات و چاگو در دقایق 
71 و 83 به برتری برس��د.  در دیگر بازی های دیروز 
تراکتورسازی با 3 گل احمدزاده، ادینیو و تیموریان از 
سد استقالل خوزستان گذشت اما با برتری نفت تهران 
برابر همنام مسجدسلیمانی اش در همان جایگاه دوم 
باقی ماند تا شاگردان منصوریان همچنان صدرنشین 
باش��ند. در دیگر بازی روز گذشته سایپا با یک گل بر 
ملوان غلب��ه کرد. امروز نیز صبا از س��پاهان میزبانی 
می کند و ذوب آهن به مصاف گسترش فوالد می رود. 

سومی آسیا، حاصل عدم توجه

فوتبال ساحلی، جهانی شد
شهروند| فوتبال ساحلی ایران در سال های اخیر 
پیشرفت قابل مالحظه ای داش��ته است. هنوز مزه 
قهرمانی ساحلی بازان کشورمان در رقابت های جام 
بین قاره ای زیر زبانمان است و در ذهنمان به یادگار 
مانده که چق��در در روزهای پس از کس��ب جام به 
مسئوالن هشدار داده ش��د به این تیم توجه کرده و 
نگذارند شیرازه اش از هم بپاشد. با تمام اینها تیم ملی 
فوتبال س��احلی بدون برگزاری اردوهای تدارکاتی 
مناسب از اوایل نوروز 94 پای به رقابت های آسیایی 
گذاشت و با وجود این که مدعی قهرمانی به حساب 
می آمد اما از رسیدن به فینال مسابقات بازماند. اگرچه 
تیم ایران در دیدار رده بندی موفق باش��د لبنان را به 
نتیجه پُر گل 8 بر 3 شکس��ت ده��د و جواز حضور 
در جام جهانی 2015 فوتبال س��احلی در پرتغال را 
به دست آورد اما بی ش��ک مردم ایران حسرت عدم 
قهرمانی در رقابت هایی که ژاپ��ن به عنوان تیم اول 
قدرت همیش��گی اش را نداش��ت را در دل خواهند 

داشت.  

رقابت

حاشیه

جد ول رد ه بند ی
امتیازتفاضلباختتساویبردبازیتیمهاردیف

2413921648نفتتهران1

2414551947تراکتورسازی2

2311841041سپاهان3

241257941استقالل4

241257841فوالد5

2310761237ذوبآهن6

23968233سایپا7

429-23788صبایقم8

428-247710پرسپولیس9

225-235108پدیده10

424-23599ملوان11

823-244119استقاللخوزستان12

922-234109گسترشفوالد13

922-234109پیکان14

1420-2431110نفتمسجدسلیمان15

2120-245514راهآهن16

شهروند| خداحافظی جواد نکونام با فوتبال ملی، 
خاطرات جذاب او با تیم ملی را در خاطر افکار عمومی 
زنده کرد. کاپیتان تیم ملی در هجمه انتقادات شکل 
گرفته علیه خودش در سال های حضور کی روش با 
گلزنی در هر 2 بازی دوس��تانه مقابل شیلی و سوئد، 

جواب منتقدان را داد.
بچه ای از ری

بازیکن متولد شهرری سرانجام در سن 34سالگی 
فوتبال ملی را کنار گذاش��ت، آن ه��م درحالی که با 
انجام 151 بازی ملی، باالتر از دایی، دارنده بیشترین 
بازی ملی در تاریخ تیم ملی کش��ورمان اس��ت. اگر 
بخواهیم تصاوی��ر به یاد ماندن��ی او در فوتبال ملی را 
مجسم کنیم، غیر از چند گل آسیایی بعضا مهم چیز 
خاصی به خاطر نمی آوریم اما در عرصه باش��گاهی 
غیر از درگیری با امیر قلعه نوعی در دوران نه چندان 
طوالنی حض��ور در محبوب ابدی اش )اس��تقالل( 
اتفاقات خاطره انگیزی مانند گلزنی به رئال مادرید با 
سر زدن روی س��ر راموس در برنابئو را رقم زده است. 
گل ثانیه های پایان��ی جواد برای اوساس��ونا در یک 
هش��تم نهایی 5 فصل پیش لیگ اروپا مقابل بوردو، 
هنوز از خاطر هواداران تیم اهل باسک نرفته. جوانی 
که بدون حضور در اس��تقالل و پرس��پولیس لژیونر 

شد، به نظر می رس��ید در تیم محبوبش، استقالل 
روزهای خوبی داشته باشد اما با قلعه نوعی درگیر شد 
و مجالی برای درخش��ش نیافت. 7 فصل حضور در 

پاس، چنین کارنامه ای برای او رقم زد؛ 187 بازی و 
49 گل. در امارات چندان به نکو خوش نگذش��ت و 
سرانجام با حضور در اوساسونا، دوران حرفه ای اش را 

متفاوت کرد.
عاشق کشی

گلزنی از روی نقطه پنالتی مقابل بارسلونا، نوعی 
عاشق کش��ی تلقی می ش��د چون از ابت��دای دوران 
حضور در اس��پانیا سنگ بارسا را به س��ینه می زد و 
قبل از هر جدال مقاب��ل رئال مادرید از این عالقه اش 
می گفت! نکونام با س��ابقه گلزنی ب��ه رئال مادرید و 
بارسلونا در روزهای دس��ته دومی شدن اوساسونا به 
این تیم برگشت و در هجمه اتفاقات رخ داده پیرامون 
روسای متخلف باشگاه، افتان و خیزان برای اوساسونا 
جنگید. حاال چند گل مهم، یادگاری های اوس��ت؛ 
یادگاری های مردی ک��ه به گفته کی روش، بهترین 
کاپیت��ان تیم ه��ای دوران حرفه ای ب��ود. مردی که 
حداقل در سطح حاشیه چندانی نداشت، مردی که 
می گویند کی روش نمی خواست و نمی توانست او را 
تعویض کند. مردی که برای اولین بار یک گل ملی زد 
اما تیم کشورش باخت. مردی که باالخره بعد از زدن 
39 گل ملی و تبدیل شدن به سومین گلزن برتر تاریخ 
تیم ملی، ترجیح داد در رده ملی تمام شود. نکونام را 
ازجمله تأثیرگذارترین لژیونرهای تاریخ فوتبال ایران 
می دانند؛ نه به خاطر استمرار در گل ها بلکه به دلیل 

گل زدن به مرغوب ترین تیم های باشگاهی دنیا.

به بهانه خداحافظی کاپیتان تیم ملی فوتبال

نامی که »نکو« ست

شهروند| در آخرین روزهای  سال 93 وقتی تقریبا تمام رسانه ها به استقبال تعطیلی  سال جدید رفته بودند، 
خبری عجیب از عمارت خیابان سئول )فدراس��یون فوتبال( به گوش رسید. کارلوس کی روش و علی کفاشیان 
بعد از جلسه ای چند ساعته تصمیمشان را برای پایان همکاری 4ساله خود رسما اعالم کردند. خبری که در آستانه 
رویارویی تیم ملی با 2 تیم بزرگ فوتبال جهان ش��وک بزرگی را به بازیکنان وارد کرد و تبعات زیادی هم داشت، 

اگرچه خیلی ها هنوز جدایی سرمربی پرتغالی را قطعی نمی دانند.

دبیرکل؛ نقش اول
بوی جدایی کی روش از زمانی به مشام فوتبالی ها رسید که اسدی، دبیرکل جدید فدراسیون 

اولین شخصی در فدراسیون بود که بعد از 4 سال انتقادهای شدیدی را به کی روش وارد کرد. 
سرمربی پرتغالی که در برابر این انتقادات به شدت واکنش نشان داد، درنهایت وقتی دید 
که کفاشیان نیز مواضع دبیرکل جدید را دنبال می کند، تصمیم به استعفا گرفت و رئیس 
فدراسیون نیز که بهترین فرصت را برای جدایی بدون هزینه کی روش پیدا کرده بود، آن 
را پذیرفت. جالب این که اسدی همچنان به انتقادهایش نسبت به کی روش ادامه می دهد: 
»فعال صالح فوتبال ایران را کسی مشخص می کند که مدعی می شود من در تیم ملی 

نمی مانم اما ایران را ترک نمی کند. امی��دوارم آنهایی که امروز انتقادهای 
تندی را علیه من مطرح می کنند روزی پی به واقعیت ها ببرند.«

برکناری کی روش قانونی است؟
با این ک��ه در ظاهر ک��ی روش اس��تعفا داده اما به نظر 
می رس��د او را وادار به این کار کرده ان��د. اما آیا برکناری 
سرمربی تیم ملی توسط دبیرکل قانونی است؟ شهرام 
دبی��ری، عضو هیات رئیس��ه فدراس��یون دراین باره 
توضیح می دهد: »در آخرین جلسه ای که با حضور 

همه اعضای هیأت رئیس��ه فدراسیون برگزار شد 
تصمیم گرفتیم با کی روش ادامه دهیم و قرار بر 
این بود تا کفاشیان با او صحبت کرده و شرایط 
را برای ماندنش مهیا کند. دبیرکل فقط مجری 
تصمیمات هیات رئیس��ه اس��ت که زیر نظر 

رئیس فدراسیون کار می کند.«

تأثیر وزارت ورزش
خیلی از کارشناسان بر این باورند که جدایی 

کی روش خواسته وزارت ورزش بوده که کفاشیان 
برای بهبود رابطه اش به وزیر به آن تن داده اس��ت. ورود اسدی به 
فدراسیون و شروع بحث جدایی کی روش به نظر می رسد از سوی 
وزارت ورزش مدیریت ش��ده اس��ت. این دخالت غیرمستقیم 

وزارتخانه باید دید تا کجا ادامه پیدا می کند.

نفر جایگزین کیست؟
حاال که رئیس فدراس��یون و کی روش جدایی سرمربی پرتغالی را 

قطعی دانسته اند، هنوز هیچ نام و نشانی از جانشین احتمالی کی روش به 
میان نیامده است. در صورت عملی شدن فسخ قرارداد کی روش، گزینه 
بعدی به احتمال فراوان ایرانی خواهد بود و از آن جایی که خیلی بعید 
به نظر می رسد فدراسیون به مربیان جوان برای نشستن روی نیمکت 
تیم ملی اعتماد کند، فقط چند گزینه بیشتر باقی نمی مانند. مربیانی 
که قطعا به عنوان جایگزین کی روش کار بس��یار دش��واری خواهند 
داشت. از طرفی رقابت های مقدماتی جام جهانی و جام ملت های آسیا 
در دوره آتی از حدود 2 ماه دیگر آغاز خواهد ش��د و قطعا مسئوالن 
باید هرچه سریع تر به فکر باشند تا مثل همیشه کار ما به دقیقه 90 

کشیده نشود.


