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افشــین پیروانی، مدیر 
تیم ملی فوتبال: نمی توانم 
علیه برانکــو موضع بگیرم/ 
بازیکنــان در زمــان مقرر 
بــه تیم ملی می آینــد/ بین 
کــی روش با مربیان باشــگاهی 
تعامل ایجاد می کنیم/ من هم یک پرسپولیســی 
هستم/هیچ وقت چنین برخوردی با تیم ملی نشده 

است

فرهاد پورغالمی سرمربی 
را  کارم  ملوان:  مستعفی 
آغاز کرده بودم ولی شرایط 
برای همکاری وجود نداشت/ 
همســر و فرزندانم استرس 
شدیدی داشــتند و به همین 
خاطر از ســرمربیگری ملوان انصراف دادم/فوتبال 

ارزش ناراحتی خانواده ام را ندارد

دانیل نــوروزی، مهاجم 
کــی  ر نما ا د - نی ا یر ا
سپاهان: دوســت دارم در 
تیم ملی ایران بازی کنم/ با 
حضور در لیگ ایران فرصت 
خوبی دارم/ خودم را دانمارکی 
می دانم تا ایرانی/امیدوارم در ســپاهان 

موفق باشم

تریبون

نقل و انتقاالت

 محمد ایرانپوریان قراردادش با تراکتورســازی را 
برای یک فصل دیگر تمدید کرد.

  باشگاه ذوب آهن رضایت نامه مسعود حسن زاده را 
برای ماشین سازی صادر کرد.

  هادی محمدی، مدافع فصل گذشــته ذوب آهن، 
به عنوان بازیکن سرباز به تراکتورسازی پیوست.

  آرش افشــین دیروز در تست پزشــکی باشگاه 
استقالل شرکت کرد.

  مدیرعامل باشــگاه ســایپا، مذاکره با احســان 
حاج صفی را تکذیب کرد.

  سیدینهو،  هافبک برزیلی به سپاهان پیوست.
  مجتبی جباری و پژمان منتظری قراردادشان را با 

باشگاه االهلی فسخ کردند.
  حنیف عمران زاده و وحید طالب  لو با باشگاه نفت 

آبادان وارد مذاکره شدند.

پایان تلخ نیمار
یک سال قبل در چنین روزی)30 خردادماه 
1394(  باشگاه استقالل رسما اعالم کرد برنامه های 
ایگور استیماچ گزینه کروات این تیم بعد از جلسه ای 
که با وی در محل باشگاه برگزار کردند، مورد قبول 
اعضای هیأت مدیره قرار نگرفته و یک ایرانی سرمربی 

آبی پوشان برای لیگ پانزدهم خواهد شد. 
30 خرداد ماه  سال گذشته تیم فو تبا ل صربستان 
با برتری برابر برزیل قهرمان جام جهانی جوانان شد. 
در فینال این مسابقات که در نیوزلند برگزار می شد، 
صرب ها موفق شــدند با نتیجه  دو بر یک برزیل را 

شکست دهند و قهرمان این دوره از رقابت ها شوند.
 یک ســال قبل در چنین روزی کری دیکســون
53 ساله که یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ چلسی 
و تیم ملی انگلیس اســت، به دلیل ضرب و شــتم 
چند فــرد بی گناه به 9 ماه زندان محکوم شــد و به 
زندان رفت. همچنین تیم ملی تکواندوی جمهوری 
آذربایجان بــا هدایت مربی ایرانی اش موفق شــد 
قهرمانی بازی های اروپایی شود. رضا مهماندوست 
در پایان این رقابت ها که به میزبانی آذربایجان برگزار 

می شد، تیمش را روی سکوی نخست قرار داد.
در همــان روز نیمار، کاپیتــان تیم ملی فوتبال 
 برزیل که امید نخســت این تیم برای درخشش در

کوپا آمریکای 2015 بــود به خاطر جنجالی که در 
دیدار برابر کلمبیا به پا کرد، 4 بازی از همراهی این تیم 
محروم شد تا این رقابت ها عمال برای او به پایان برسد.  
همچنین در چنین روزی طی حکمی از ســوی 
رئیس فدراســیون ورزش های رزمی، اکبر عبدی 
بازیگر مطرح ســینما و تلویزیون به عنوان مشاور و 

رئیس کمیته فرهنگی این فدراسیون منصوب شد.

تونل زمان

تیتربازی

  علیرضا منصوریان با مدیر مجموعه آزادی دیدار 
و گفت وگو کرد تا تمرین اســتقالل به زمین 2 این 

مجموعه انتقال پیدا کند. 
   امیر قلعه نویی دیروز در میان استقبال پر شور 
هواداران تراکتورسازی وارد تبریز شد و اولین تمرین 

این تیم را زیر نظر گرفت.
   هیأت رئیسه سازمان لیگ فوتسال با افزایش 

تعداد تیم های لیگ این رشته مخالفت کرد.
   رئیس کمیته فنی و توسعه ســازمان لیگ از 
بازبینی چند ورزشگاه تیم های لیگ برتری و دسته 

اولی خبر داد.
   کیومرث  هاشمي در نامه اي به رئیس سازمان 
صداوســیما از انعکاس خوب مسابقات بین المللي 

ورزشي قدرداني کرد.
   فدراســیون جهانی وزنه برداری از حســین 
رضازاده برای حضور در مســابقات قهرمانی جوانان 

جهان در گرجستان دعوت کرد.
   مصطفی قنبرپــور به عنوان مدیــر آکادمی 
باشگاه پرسپولیس انتخاب و از جمع کادرفنی تیم 

بزرگساالن جدا شد.

»اسکرین شات« های تقلبی، ورزشکاران را به دردسر انداخت

تفریح با زندگی خصوصی فوتبالیست ها
رئیسحراستفدراسیونفوتبال:بهمسائلشخصیافرادورودنمیکنیم

یک ایرانی روی نیمکت تیم ملی آمریکا| 
»رکسانا کمال« نوه عبدالمنعم کمال پیشکسوت 
سابق تیم ملی والیبال ایران که سال هاست در آمریکا 
زندگی می کند، هدایت تیم ملی فوتسال بانوان این 
کشور را برعهده گرفت تا تیمش را برای رقابت های 
قهرمانی اقیانوس آرام در ژوئــن 2016 آماده کند. 
رکســانا کمال درباره انتخابش ازسوی فدراسیون 
آمریکا می گوید: »من برنامه های زیادی برای فوتسال 
بانوان دارم و هدفم این اســت زیرساخت های الزم 
برای شکوفایی بانوان فوتسالیست را فراهم کنم. من 
مدافع حقوق این بانوان هستم و نقطه عطف کار من 
روزی خواهد بود که بتوانم تماشاگران زیادی را برای 

حمایت از این تیم به ورزشگاه بکشانم.«
یوسف کرمی، بازیگر شد| یوسف کرمی بعد 
از احمد میررفیعی دومین قهرمان از رشــته رزمی 
تکواندوست که طی سالیان اخیر بعد از خداحافظی از 
تیم ملی با بازی در یک فیلم سینمایی وارد عرصه هنر 
می شود. قهرمان سابق تکواندوی ایران برای حضور 
در فیلمی با نام »قهرمانان کوچک« به توافق رسیده 
است. کرمی درباره حرفه جدیدش می گوید: »یکی 
از دوستان پیشــنهاد بازی در این فیلم را ارایه داد و 
بعد از خواندن فیلمنامه تصمیم گرفتم برای کمک 
به تولید داخلی همکاری داشته باشم. در این فیلم 
در نقش خودم بازی می کنم و با چند قاچاقچی کاال 

درگیر شده و...«
تغییرات جدید در مدیریت ســرخابی ها| 
محمود گــودرزی، وزیــر ورزش و جوانان با صدور 
احکامی حســن زمانــی را به عنــوان عضو پنجم 
هیأت مدیره باشــگاه استقالل و فرشــید گل زاده 
را به عنوان عضو هیأت مدیره باشــگاه پرسپولیس 
منصوب کرد. همچنین گل محمدی، مدیرکل وزارت 
ورزش استان البرز به عنوان مدیرکل وزارت ورزش 
تهران و به جای حمیدرضا گرشاسبی منصوب شد. 
گرشاسبی نیز به جای بهرام افشارزاده، مدیرعامل 
استقالل در ســمت مدیرکل حوزه وزارتی وزارت 

ورزش کار خواهد کرد. 
ساخت جایگاه پیشکسوتان در ورزشگاه 
آزادی| هادی طباطبایی، پیشکســوت فوتبال و 
رئیس کانون پیشکســوتان و مربیان استان تهران 
ظهر دیروز در نشســتی با سیدحسن طباطبایی 
رئیس مجموعه ورزشی آزادی طرحی را که پیش 
از این به وزیر ورزش ارایه کــرده بود، مطرح کرد و 
پس از موافقت رئیس مجموعه مقرر شد در ورزشگاه 
آزادی جایگاه پیشکسوتان ساخته شود. دروازه بان 
سابق استقالل می گوید:  »سال هاست که می بینیم 
پیشکســوتان فوتبال کشــورمان که سرمایه های 
ورزش مان هستند برای تماشای مسابقات فوتبال 
با مشکالت عدیده ای روبه رو هستند. چنین کاری 
در راســتای حفظ حرمت این عزیزان انجام خواهد 

گرفت.«

خارج از گود

بازیکن استقالل کنار گاز سه شعله

درست در روزی که مدیر کمپ استقالل از امکانات 
خوب این کمپ صحبت کرده و علیرضا رمضانی را 
متهم کرده بود که دلیل مصدومیتش چیزهای دیگر 
اســت نه امکانات ضعیف کمپ، این عکس منتشر 
شد. عکسی تاسف آور از محل استقرار استعدادهای 
آینده فوتبال ایران که باید در چنین فضای رقت آوری 
استراحت کنند. محل اســتراحت بازیکنان جوان 
استقالل که ظاهرا باید غذایشــان را هم خودشان 
روی گاز »ســه شــعله« آماده کنند، هیچ تناسبی 
با اسم بزرگ باشگاه اســتقالل و دبدبه و کبکبه آن 
ندارد. استقاللی که این روزها در فصل نقل وانتقاالت 
میلیاردی خرج می کند، بد نیست چند  میلیون هم 

برای تجهیز معمولی اتاق های کمپش خرج کند. 

عکس نوشت

انتقال رضایی به پرسپولیس منتفی شد

همه سرکار بودند
شــهروند| یکی از بازیکنانی که دو باشگاه 
پرطرفدار پایتخت به دنبال جذب او بودند، کاوه 
رضایی بــود. مهاجم فصل گذشــته ذوب آهن با 
این که فصل خیلی خوبی را پشــت سر نگذاشت 
و فقط توانســت 6 گل به ثمر برســاند، مدنظر 
اســتقالل و پرســپولیس قرار گرفت. او با هر دو 
باشگاه وارد مذاکره شــد و آن قدر این مذاکرات 
را کش داد و رقم قــراردادش را باال برد که هر دو 
باشــگاه از جذب او انصراف دادند و عقب نشینی 
کردند. پرسپولیســی ها که تا رقم یک میلیارد و 
700 میلیون تومان برای جذب رضایی رســیده 
بودند، وقتــی از مدیر برنامه هــای این بازیکن 
شــنیدند، او تصمیم گرفته به فوتبالش در اروپا 
ادامه دهد، رســما اعالم کردنــد حضورش در 
پرســپولیس منتفی است. اســتقاللی ها هم که 
زودتر از پرســپولیس از این انتقال انصراف داده 
بودند. این درحالی است که تعدادی از هواداران 
پرســپولیس با امضای طوماری با استناد به تیتر 
یکی از روزنامه ها مبنی بر اســتقاللی بودن کاوه 

بابت جذب نکردن او ابراز خوشحالی کردند. 

حاشیه

پریسا اسالم زاده- شهروند| درهمــه جای دنیا 
زندگی خصوص افراد سرشناس خصوصا فوتبالیست ها 
و هنرپیشه ها زیر ذره بین مردم و رسانه ها قرار دارد. برای 
مردم عادی دانستن این که ستاره ها و سلبریتی ها چه 
می پوشند، چه می خورند و کجا و با چه کسانی زندگی 
می کنند، جذاب است، حتی برخی پا را فراتر می گذراند 
و به زندگی خصوصی ستاره ها سرک می کشند تا بدانند 
فالن فوتبالیست یا هنرپیشه چندبار ازدواج کرده و چند 
فرزند دارد. موضوعی جالب اما دردناک است که وقتی 
در گوگل فارسی اســم فردی سرشناس را جست وجو 
می کنید، نخســتین عبارتی که به شما داده می شود، 
جست وجوی عکس آن فرد به همراه همسر یا فرزندش 
اســت. وقتی واژه عکس را تایپ می کنید، نخســتین 
عبارتی که نشان داده می شــود »عکس های لو رفته« 
اســت. به این میزان از عالقه مندی به دانستن مسائل 
خصوصی زندگی ســلبریتی ها ایراد وارد است. چون 
گاهی کنجکاوی و کنکاش در زندگی افراد سرشناس به  

حدی می رسد که به حریم خصوصی آنها لطمه می زند.
شبکه های اجتماعی دردسرساز شده اند

حریم خصوصی تعریف مشــخصی دارد. یعنی هر 
فردی چه مشهور و چه عادی حق محفوظ نگه داشته 
شــدن بخشــی از اطالعات زندگی خود را دارد. این 
موضوع وقتی بیشتر اهمیت پیدا می کند که پای افراد 
سرشانس جامعه درمیان باشد. از سال های گذشته بارها 
عکس و فیلم از زندگی خصوصی فوتبالیست ها منتشر 
شده است. گاهی انتشــار فیلم ها و عکس ها برای آنها 
دردسرساز شده و گاهی هم فقط چند روزی لقلقه دهان 
خاله زنک ها شده است. طی سال های اخیر با گسترده 
شدن استفاده از شبکه های اجتماعی و دشواری حفظ 
اطالعات خصوصی، تصاویر زیادی از نامزدها و همسر 
و فرزندان فوتبالیست ها منتشر شده است. گاهی خود 
فوتبالیست ها دست به انتشــار این تصاویر می زنند و 
گاهی هم عکس هایشان در زمره عکس های لو رفته قرار 
می گیرد که آن وقت کار به شکایت از منتشرکنندگان 
عکس ها کشیده می شود. البته هستند فوتبالیست هایی 
که آنچنان حصار محکمی به اطراف زندگی خصوصی 
خود کشیده اند که کسی نه چیزی از زندگی آنها می داند 

و نه عکسی دیده است. برخی هم با اهمال کاری خود 
را به دردســر می اندازند. یکی از بزرگترین پرونده های 
جنجالی فیلم و عکس لورفته در سال های اخیر مربوط 
به سوشــا مکانی بود که اعتقاد داشت این عکس های 
خصوصی از او و نامزدش بدون اطالع آنها منتشر شده 

و یک هکر تلگرام او را هک کرده است.
مکالمات قالبی!

اما مدتی است که دردسرهای زندگی خصوصی افراد 
سرشناس به ویژه فوتبالیست ها از عکس و فیلم گذشته 
است. با پیشرفته شدن تلفن های همراه و امکاناتی که 
دارند، شما می توانید مکالمات خود را ضبط کنید و آن را 
با همه به اشتراک بگذارید. مدتی پیش یک فایل صوتی 
بین اهالی رسانه دست به دست می شد که صدای این 
فایل شباهت زیادی به علیرضا بیرانوند داشت. شباهت 
صدای موجود در این فایل با صدای بیرانوند آن قدر زیاد 
بود که همه را به شــک انداخت. این دروازه بان که آن 
روزها در آستانه پیوستن به پرسپولیس قرار داشت، به 
صراحت گفت این مکالمات غیراخالقی به او ربطی ندارد 

و یک نفر خواسته با تقلید صدای او برایش دردسر درست 
کند. بیرانوند باالخره توانست بی گناهی خود را ثابت کند 
و از منشوری شدن خالص شود. حاال این که چه کسی 
با بیرانوند دشمنی شخصی داشته و خواسته این چنین 
از او زهر چشم بگیرد را حتما دروازه بان پرسپولیس بهتر 
از همه می داند. متاســفانه با گسترده ترشدن امکانات 
ابزارهای ارتباطی و قرارگرفتن آن در دســترس عموم 

دردسرهای زیادی برای افراد درست می شود.
اسکرین شات مشکل بزرگ آدم معروف ها

این  روزها شــما حتی اگر یک آدم عادی و معمولی 
هم هســتید، باید مواظب جمالتی که در چت هایتان 
می نویسید، باشید. یکی از قابلیت جدید و دردسرساز 
موبایل های پیشرفته پدیده ای به نام »اسکرین شات« 
است. با اسکرین شــات شما می توانید از تمام صفحات 
گوشــی خود عکس بگیرید. جدیدترین دردسری که 
برای بازیکن تازه وارد اســتقالل درست شده، از طریق 
همین اسکرین شات است. محمدحسین کنعانی زادگان 
که انتقال جنجالی فوتبال ایران در فصل نقل وانتقاالت 

بود، یاغی جدید ســرخابی ها اســت که استقالل را به 
پرســپولیس ترجیح داد. بعد از آبی پوش شــدن این 
بازیکن، تصاویری از چت های اینســتاگرامی با نام این 
بازیکن در فضای مجازی منتشــر شد. کنعانی زادگان 
که از انتشار این تصاویر ناراضی بود، همه چیز را تکذیب 
کرد و گفت: عده ای می خواهند زمینش بزنند، وگرنه او 
راه زندگی سالم و پاک را در پیش گرفته است. با شرایط 
موجود به نظر می رسد فوتبالیست ها باید مراقب تمام 
مکالمات و چت های خود هم باشند تا به دردسر نیفتند و 

مجبور به پاسخگویی به مراجع قضائی نباشند.
حمیسی: به زندگی خصوصی فوتبالیست ها 

ورود نمی کنیم
محمدحسین حمیسی، رئیس حراست فدراسیون 
فوتبال درباره جنجال های اخیر که برای فوتبالیست ها 
رخ داده به »شــهروند« می گوید: »ما هرگز برنامه ای 
برای ورود به زندگی خصوصی فوتبالیســت ها نداریم، 
چون معتقدیم هر فردی زندگی خصوصی خود را دارد 
و تا جایی که لطمه ای به ارزش ها وارد نشــود، ما کاری 
به زندگی افراد نداریم و به مــوارد خصوصی آنها ورود 
نمی کنیم. باید حریم زندگی خصوصی افراد حفظ شود 
اما وقتی که ما شاهد اتفاقات زندگی خصوصی آنها در 
سایت ها هستیم، مجبور می شویم واکنش نشان دهیم. 
وقتی خود فوتبالیست ها رفتاری نشان می دهند که در 
مألعام زندگی خصوصی شان را به نمایش می گذارند، 
موضوع تفاوت پیدا می کند، وگرنه حراست فدراسیون 
برنامه ای برای ورود به مسائل خصوصی فوتبالیست ها تا 

هنگامی که به سطح جامعه نرسیده، ندارد.«
سرکشی به زندگی خصوصی فوتبالی ها ممنوع!

اخیرا سوءاستفاده هایی که از شهرت فوتبالیست ها 
می شود، برای آنها دردسرســاز شده و طی سال های 
گذشته بارها شاهد انتشار مســائل خصوصی اهالی 
فوتبال بوده ایم. این که فوتبالیست ها به عنوان الگوهای 
جامعه باید مواظب رفتار و روابط خود باشــند، قابل 
قبول است اما سرک کشیدن به زندگی خصوصی آنها 
و منتشرکردن مسائلی که شاید در زندگی همه افراد 
معمولی جامعه هم وجود داشــته باشد، کار اخالقی 

نیست.

شهروند| وزارت ورزش و جوانان از محمد رویانیان 
و علی فتح اهلل زاده به  دلیل پرداخت های میلیاردی به 
فوتبالیست ها در دوران فعالیت خود در پرسپولیس 
و استقالل شــکایت کرد. این 2 مدیرعامل همیشه 
ماجــرای قراردادهای میلیاردی با فوتبالیســت ها 
را تکذیب می کردند اما حاال اســنادی از دو باشگاه 
پایتخت در زمان مدیریت رویانیــان و فتح اهلل زاده 
به دست  آمده که نشــان می دهد این دو مدیرعامل 
پرداخت هــای زیــادی در زمان مدیریت شــان به 
فوتبالیست ها داشــته اند. از زمان مدیریت رویانیان 
و فتح اهلل زاده در پرسپولیس و استقالل، بدهی های 
زیادی هم باقی مانده که مدیران بعد از آنها همیشه 
با چالش این بدهی ها و شکایت ها درگیر بوده اند. حاال 
وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی سرخابی های 
پایتخت برای روشن شــدن ماجــرا، از این دو مدیر 
به ســازمان بازرسی شــکایت کرده است تا تکلیف 
پرداخت هــای میلیاردی و بدهی هــای باقی مانده 
روشن شــود. محمد رویانیان، مدیرعامل سال های 
نه چندان دور باشگاه پرسپولیس، بدعت گذار امضای 
قراردادهای میلیاردی در فوتبال ایران بود. رویانیان 
در نخستین  سال مدیریتش در باشگاه پرسپولیس 
برای این که خودی نشــان دهد و بمــب بترکاند، 
حسابی ولخرجی کرد. او ستاره های آن زمان فوتبال 
ایران را با مبالغ نجومی و میلیاردی به پرســپولیس 
آورد و تیمی رویایی اما ناکام ســاخت که 3 شکست 

پشت هم را در دربی تهران تجربه کرد. ستاره هایی 
مثل جالل حسینی، محســن بنگر، شهاب گردان، 
محمد قاضی، کریم انصاری فرد و حســین ماهینی 
شاخص ترین بازیکنانی بودند که در زمان مدیریت 
رویانیان به پرسپولیس آمدند. قراردادهای میلیاردی 
این بازیکنان به عالوه خارجی هایی که به پرسپولیس 

آمدند، بعدها حسابی برای باشگاه باعث دردسر شد 
و خزانه پرســپولیس را خالی کرد. رویانیان در زمان 
مدیریتش در پرسپولیس وعده های بزرگ اقتصادی 
داد و بارها دچار چالش های بزرگی شــد. همزمان 
با نشســتن محمود گودرزی بر صندلی ریاســت 
وزارت ورزش و جوانان، بحث قراردادهای میلیاردی 

فوتبالیست ها مطرح شد. ماجرا آن قدر بزرگ شد که 
حتی ورزشکاران رشته های دیگر هم به دریافت های 
میلیاردی فوتبالیست ها معترض بودند. اختالفات 
رویانیان بــا وزارت ورزش و جوانان و برخی اتفاقات 
حاشیه ای درنهایت منجر به برکناری او شد. اتفاقی که 
باعث شد پرسپولیس تا مدت ها ثبات مدیریت نداشته 
باشد و دچار بحران شود. حاال رویانیان متهم ردیف 
اول پرداخت های میلیاردی در فوتبال ایران است. تا 
قبل از مدیرعاملی رویانیان در پرسپولیس، بازیکنان 
انگشت شماری در فوتبال ایران بودند که قراردادهای 
سنگین می بستند اما با حضور رویانیان در پرسپولیس 
نیمی از قراردادهای بازیکنان این تیم میلیاردی شد. 
حاال فرمانده سابق پلیس راهنمایی و رانندگی متهم 
ردیف اول پرداخت های میلیــاردی در فوتبال ایران 
است و باید به سازمان بازرســی دراین باره پاسخگو 
باشد. علی فتح اهلل زاده همتای رویانیان در استقالل که 
دوست نداشت از پرسپولیس در نقل وانتقاالت عقب 
بماند، برای جذب ستاره ها به استقالل قول پرداخت 
 میلیاردی داد. در زمان فتــح اهلل زاده بازیکنانی مثل 
مهدی رحمتی، جواد نکونام، آندو تیموریان، مجتبی 
جباری و پژمان منتظری از اســتقالل دریافت های 
میلیاردی داشــتند. این قراردادهای میلیاردی هم 
خرج زیادی روی دســت استقالل گذاشت. بخشی 
از بدهی های میلیاردی حال حاضر باشگاه استقالل 

میراث مدیریت فتح اهلل زاده در این تیم است.

شــهروند|  لبخندهای برانکو ایوانکوویچ و کارلوس کی روش به 
همدیگر، خیلی زود جایشــان را به مصاحبه های تنــد و تیز دادند. 
خودمختاری کی روش در تعیین تکلیف بــرای بازیکنان ملی پوش 
و دادن اســتراحت اجباری به آنها تا شروع اردوهای تیم ملی حسابی 
باعث عصبانیت سرمربی پرسپولیس شده است. بعد از این که کی روش 
حضور در تمرینات باشگاهی را برای ملی پوشان ممنوع کرد، برانکو هم 
شمشیر را برای او از رو بست و با مصاحبه های تندش به انتقاد از رفتار 
سرمربی تیم ملی پرداخت. برانکو حتی به ملی پوشانش طعنه هم زد 
که انگار موبایل هایشان را گم کرده اند چون آنها پاسخی به تماس های 

مسئوالن باشگاه هم نمی دادند. 
ترس ملی پوشان از کی روش

آنچه باعث شد دیروز آتش برانکو شعله ور شود و حسابی کی روش 
را به باد انتقاد بگیرد، نرفتن بازیکنان ملی پوش پرسپولیس به تست 
پزشکی در مرکز ایفمارک بود. ماجرا از این قرار است که کی روش از 
این که ساختمان جدید کمپ به مرکز پزشکی- ورزشی تبدیل شده 

و دراختیار زهره هراتیان قرار گرفته، ناراضی اســت چون کی روش 
می خواسته این ساختمان به امور مربوط به تیم ملی اختصاص پیدا 
کند. همین موضوع باعث شده که سرمربی تیم ملی حضور در تست 
پزشــکی را برای ملی پوشــان ممنوع کند. اتفاقی که حسابی باعث 
عصبانیت برانکو شد و او کی روش را متهم به گروکشی بازیکنان کرد. 
برانکو دراین باره گفت: »اجازه نمی دهم بازیکنانم به اردوی تیم ملی 
بروند. درباره آنها کمیته انضباطی باشگاه تصمیم می گیرد. بازیکنان 
باید در اردو حاضر شوند، چراکه از باشگاه پول می گیرند و این باشگاه 
اســت که باید به آنها زمان استراحت، تمرین و سایر مسائل را بگوید. 
بازیکنان هم در این موضوع مقصر هستند چراکه آنها باید به وظیفه 
حرفه ای خود عمل کنند. رفتار کی روش برای من عجیب اســت و او 
وارد بازی  خطرناکی شده و درخصوص بازیکنان گروکشی می کند. 
کی روش می خواهد تصمیم بگیرد که چه تیمی از لیگ بیفتد و چه 
تیمی قهرمان شــود. او مربی تیم ملی ایران اســت و تیم ملی برای او 

نیست و با احساس های میلیون ها ایرانی بازی می کند.«

لزوم ورود فدراسیون به ماجرا
تعیین این که در این ماجرا حق با باشگاه است یا تیم ملی کار آسانی 
نیست. عرف فوتبال در سراســر جهان قبول نمی کند که سرمربی 
تیم ملی درباره محل انجام تست پزشکی توسط بازیکنان  ملی پوش هم 
نظر بدهد اما شاید سرمربی تیم ملی هم برای خود دالیل مستندی 
داشته باشــد. با این وجود شاید بهتر باشــد مهدی تاج که مدام ادعا 
می کند رابطــه خوبی با کــی روش دارد، ورود کــرده و یک بار برای 
همیشه مشکل کی روش با هراتیان را حل کند تا دیگر شاهد چنین 

اختالف های پیش پاافتاده ای نباشیم.

شعله ور شدن آتش اختالف برانکو و کی روش

جاده پرسپولیس- تیم ملی مسدود شد!
  ایوانکوویچ: کی روش وارد بازی خطرناکی شده است

بدعتگذارهایقراردادمیلیاردینقرهداغشدند

شکایت وزارت ورزش از رویانیان و فتح اهلل زاده

رویانیان: همه  چیز متناقض است
رویانیان امضای قراردادهای میلیاردی با بازیکنان را 
تکذیب نمی کند. وی دراین باره می گوید: »همه  چیز 
متناقض است، چراکه شنیده ام برخی از بازیکنان االن 
حدود 2 میلیارد تومان هم از این دو باشگاه گرفته اند 
که اگر این موضوع صحت داشته باشد، دستگاه های 
نظارتی نباید بین زمان ما با االن فرق قایل شوند. اگر 
مبالغ االن میلیاردی نیست که آن را شفاف اعالم کنند 

و اگر هم این مبالغ درحال حاضر میلیاردی است که 
باید با مسببان آن برخورد شود. این که دستگاه های 
نظارتی فهمیده اند زمان ما مبالغ میلیاردی داده شده 
و االن متوجه نمی شوند، عجیب است. باید مشخص 
شود ســند این که زمان ما پرداخت ها چگونه بوده، 
چطور به  دست مسئوالن رسیده و چرا االن سندهای 

فعلی در دسترس نیست.«

فتح اهلل زاده: بازیکن بزرگ گرفتم
فتح اهلل زاده که جزو نخســتین مدیرعامالنی بود 
که بازیکنــان بزرگ و گران جذب می کــرد، درباره 
شــکاین وزارت ورزش به سازمان بازرسی می گوید:  
»من نمی گویم بازیکن میلیاردی نگرفته ام اما در دو 
سه سال آخری که حضور داشتم، به ترتیب  سال اول 
قهرمان لیگ،  ســال دوم قهرمان جام حذفی و  سال 
سوم در بین 4 تیم آســیا قرار گرفتیم، پس من اگر 

خرج کردم، نتیجه  هم گرفتم اما آنهایی که بیشــتر 
از ما خرج کردند و نتیجه نگرفته اند چه بگویند. االن 
هم اگر مدیرعامل شوم باز هم بازیکن بزرگ می گیرم 
چون تیم بــزرگ بازیکن بــزرگ می خواهد. مگر 
می شود بدون بازیکن خوب، تیم خوبی بست. ضمن 
اینکه در همان  سال که ما بازیکنان خوب گرفتیم،  

تیم های دیگری بودند که بیشتر هزینه کردند.


