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هفته نامه

اتفاق هفته
در هفته ای که ســپری شــد، باز 
هم یکی دیگــر از مربیان لیگ 
برتری از ســمت خــود برکنار 
شد. امید روانخواه که جانشین 
نظرمحمدی در ســپیدرود شده 
بود، بعد از دو بازی که روی نیمکت این 
تیم نشست، با کسب یک برد و یک شکست از سمت 
خود برکنار شد. مدیران این باشــگاه بعد از اخراج 
روانخواه، علی کریمــی را به جای او انتخاب کردند. 
کریمی درحالی سرمربیگری این تیم را پذیرفت که 
در ابتدای لیگ سرمربی نفت تهران بود اما به دلیل 

بالتکلیفی این باشگاه از سمت خود استعفا کرد.
چهره هفته

برانکــو ایوانکوویــچ در روزهای اخیر حســابی 
خبرساز بوده اســت. او در تغییر موضعی ناگهانی 
بعد از درخواست رسمی فدراســیون برای حضور 
ملی پوشــان بعد از هفته هجدهم لیــگ برتر در 
تمرینات ریکاوری تیم ملــی، موافقت خود را با این 
برنامه اعالم کرد. او بــا تمجید از کارلوس کی روش 
گفت؛ به برنامه ای که او برای آماده سازی تیم ملی در 
نظر گرفته، اطمینان دارد و سرمربی تیم ملی را برای 
اجرای برنامه هایش همراهی می کند. برانکو درحالی 
به تمجید از برنامه های کی روش پرداخته که  سال 
گذشته ملی پوشان پرسپولیس به دلیل اختالف آنها 

برای مقطعی از لیست تیم ملی حذف شدند.
طنز هفته

بعــد از این کــه دخترخانمی با لبــاس مبدل و 
تغییره چهره به اســتادیوم غدیر اهواز رفت تا دیدار 
پرسپولیس و فوالد را تماشا کند، این اتفاق در تهران 
هم رخ داد. این بار هم در جریان بازی پرســپولیس 
و تراکتورســازی بود که یک خانــم دیگر با گریم و 
پوشیدن لباس مردانه به ورزشگاه آزادی رفت و در 
بین هواداران پرسپولیس به تشویق تیم محبوبش 
پرداخت. نکته جالب دربــاره حضور بانوان با لباس 
مبدل و گریم در ورزشــگاه آزادی این است که هر 
دوی آنها طرفدار پرســپولیس بودند و فعال خبری 
از اســتقاللی ها نیســت. ظاهرا هواداران تیم قرمز 

پایتخت بیشتر اهل ریسک هستند!
الیک هفته

بهداد سلیمی در مسابقات جهانی 
وزنه برداری مثــل المپیک ریو 
اسیر ماجراهای پشت پرده در 
فدراسیون جهانی وزنه برداری 
شد. سلیمی در مسابقات جهانی 
از کسب مدال طال بازماند و ناکامی 
خود را مرتبط به تصمیمات ناعادالنه هیأت داوران 
دانست. او انتظار داشــت فدراسیون ایران بابت این 
اتفاق به فدراسیون جهانی اعتراض کند اما این اتفاق 
نیفتاد تا بهداد تصمیم به خداحافظی از وزنه برداری 
گرفت. البته خداحافظی او خیلی طول نکشــید و 
ســلیمی با مداخله وزیر ورزش و به خواست مردم 

دوباره به تیم ملی وزنه برداری برگشت.

ورزش جهان

مجرمیت مدافع لیورپول به خاطر ضرب و 
شتم نامزدش| یان فالناگان مدافع انگلیسی تیم 
فوتبال لیورپول به خاطر حمله فیزیکی به نامزدش 
و ضرب وشتم او مجرم شناخته شد. این بازیکن 
25ساله در دادگاه مجیستریتس شهر لیورپول 
حضور پیدا کــرد تا از خــود در برابر اتهام حمله 
فیزیکی به راشــل وال دفاع کند. در مدارکی که 
برای اثبات اتهام فالناگان به دادگاه تحویل داده 
شده، فیلم ضبط شــده از یک دوربین مداربسته 
وجــود دارد که حمله این بازیکن انگلیســی به 
نامزدش- کســی که 18ماه با او رابطه داشت- را 
اثبات می کند. گفته می شود برای مدافع لیورپول 
به عنوان مجازات، خدمــات اجتماعی اجباری 

درنظر گرفته خواهد شد.
قهرمان ســابق بوکس جهان و تجارت 
حشیش| قهرمان پیشین بوکس سنگین وزن 
جهان با 50 پیروزی )44ناک اوت( و 6 شکست 
در ماه های اخیر تصمیم به راه اندازی کسب وکار 
جدیدی گرفته اســت. تایســون 51ســاله به 
مناســبت صدور مجــوز قانونی برای کاشــت 
»ماریجوانا« مزرعه ای در کالیفرنیــا دایر و روی 
آن ســرمایه گذاری کرده تا اوقات فراغتش را در 
آن جا سپری کند. او یک مزرعه 40 هکتاری به نام 
»مزرعه تایسون« تأسیس کرده که در آن تعدادی 
گیاه شناس و کشاورز ماهر مشغول به کار هستند. 
او اعتقاد خاصی به تاثیرات مثبت استفاده صحیح 
و پزشکی از حشــیش دارد و قسمتی از مزرعه او 
برای تحقیق روی ایــن موضوع اختصاص یافته 

است.
اســتخدام مربی یوگا توســط کونته| 
احساســاتی بودن آنتونیو کونته با واکنش های 
هیجانــی اش در کنــار زمیــن بازی بــه همه 
اهالــی فوتبال جزیره ثابت شــده کــه البته در 
این میان برخی مانند ژوزه مورینیو، ســرمربی 
منچستریونایتد از این نوع واکنش های سرمربی 
چلسی اســتقبال نکرده و به او توصیه کرده اند 
خودش را کنترل کند. ظاهــرا کونته هم به این 
توصیه گوش کرده و برای این که هم احساسات و 
هیجانات خود را در کنار زمین کنترل کند، هم با 
خونسردی بیشتری بتواند دستورالعمل های الزم 
را در حین مسابقات به شاگردانش انتقال دهد، به 
سراغ ورزش یوگا رفته است. ظاهرا باشگاه چلسی 
یک مربی یوگا اســتخدام کرده که به سرمربی 
ایتالیایی این تیم برای برطرف کردن استرسش 

هنگام تماشای بازی های شاگردانش کمک کند.

شــهروند| فدراســیون فوتبال با آدیداس یک 
توافق بد داشته اســت. این مهمترین انتقادی است 
که کارشناســان و مدیران اقتصادی فوتبال ایران از 
عملکرد فدراســیون درباره قرارداد البسه تیم ملی 
مطــرح می کنند. این کــه ایران تنها کشــوری در 
جام جهانی باشــد که برای لباس های خود مجبور 
باشد به اسپانسر پول بدهد، جنجال زیادی در روزهای 
اخیر در رسانه ها و محافل ورزشی به راه انداخته است. 
جنجالی که مدیران فدراسیون فوتبال را مجبور کرد 
که روز گذشته با شفافیت بیشتری درباره همکاری با 
این برند به مردم توضیح بدهند. البته هنوز درباره ریز 
مسائل مالی این قرارداد هیچ توضیح قانع کننده ای 
به اهالی فوتبال ایران داده نشده است اما خبر خوب 
بازگشت نقش یوزپلنگ آسیایی به پیراهن تیم ملی 

در جام جهانی است.
چرا پول نمی گیریم؟!

اولیــن ناراحتی این اســت که چــرا آدیداس به 
فدراسیون فوتبال پول نمی دهد و ما باید از آنها لباس 
بخریم و هم تبلیغ آنها را داشته باشیم. علی خطیر، 
عضو کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال توضیحاتي را 
درباره انتقادهای مطرح شده ارایه می دهد: »آدیداس 
را در ایران و دنیا همه می شناسند و دلیلی ندارد که 
برای تبلیغــات و آگهی برند خــود در ایران هزینه 
کند. اگر آدیداس با آلمــان قرارداد امضا می کند، به 
دلیل انگیزه مالی است زیرا  سال گذشته 2میلیون از 
پیراهن این تیم را فروخته و نزدیک به 100 میلیون 
دالر درآمد کسب کرده، پس طبیعی است که حتی 
30 میلیون دالر به این کشور برای تأمین البسه بدهد. 
یا حتی کشوری مانند چین با 1.5 میلیارد جمعیت 
مطمئنا بازار بزرگی برای آدیداس اســت اما در بازار 

ایران امکان فروش پیراهن آدیداس نیست.«
فدراسیون حاضر نشد به آدیداس گارانتی 

بدهد
فدراسیون فوتبال در ابتدا برنامه داشت مقدماتی 
را فراهم کند که پیراهن های اصل آدیداس تیم ملی 
در بازار کشــور به فروش برســد. منتهی به خاطر 
مســائل کپی رایت و بازار البسه تقلبی پوشاک این 
اتفاق عملی نشــد. بعد از آن فدراسیون به آدیداس 

پیشــنهاد می دهد که برای 7 میلیون ایرانی ساکن 
خارج برنامه ریزی فروش پیراهن داشــته باشد که 
در ایــن زمینه توافق صورت نگرفته اســت. خطیر 
پیرامون جزییات این مســأله هم می گوید: »ما به 
مسئوالن آدیداس پیشــنهاد دادیم که با توجه به 
حضور 7 میلیون ایرانی خارج از کشور که اکثرا شرایط 
مالی مناسبی برای تهیه پیراهن های تیم ملی دارند 
و مشکلی برای دسترسی و تهیه البسه اصل ندارند، 
فرمولی برای فــروش پیراهن به این افــراد که بازار 
مطمئنی هســتند، ارایه کنند و این افراد را جامعه 
هدف برای فــروش پیراهن تیم ملی در نظر بگیرند. 
پیشــنهاد آنها این بود که ما فروش 200 هزار لباس 
را گارانتی کنیم و آدیداس به ما 4 میلیون بدهد. در 
صورتی که ما این میزان فروش را گارانتی می کردیم 
و رخ نمــی داد، بایــد جریمه آدیــداس را پرداخت 
می کردیــم. این تضمین برای فدراســیون فوتبال 
ریسک باالیی داشت که در صورت عدم تحقق این 
موضوع ما باید جریمه سنگینی را پرداخت می کردیم 
که می توانســت با توجــه به محدودیــت بودجه 

فدراسیون فوتبال دردسرساز شود.
دلیل نه به نایکی و پوما و آندرآرمور

کارلوس کی روش و بازیکنان تیم ملی می خواستند 

که در جام جهانی از البسه برندهای مشهور استفاده 
کنند. همین خواسته هم فدراسیون فوتبال را مجاب 
کرد که به فکر درآمدزایی از قرارداد با شــرکت های 
درجه دو تولیدی لباس نباشد. منتهی عدم قرارداد 
با شرکت های نایک و پوما و انتخاب نهایی آدیداس 
هم داســتاني جالب دارد که عضو کمیته بازاریابی 
فدراسیون این گونه آن را روایت می کند: »ما 4 برند 
درجه یک البسه ورزشی در دنیا داریم و بقیه برند ها 
در درجه دوم و سوم قرار دارند که دو برند یعنی نایکی 
و آندرآرمور به دلیــل آمریکایی بودن امکان مذاکره 
با آنها وجود نداشــت و ما دو گزینه پوما و آدیداس را 
داشتیم. پوما اسپانسر البسه تیم ملی اسراییل است و 
به دلیل این که خاطرات خوبی از جام جهانی 2006 
و همکاری با ایران نداشــت، شرایط همکاری فراهم 
نبود و به همین دلیل آدیداس تنها انتخاب ما از بین 

برندهای معتبر بود.«
آدیداس چه امتیاز های دیگری می خواست؟!

یکی از جدی ترین انتقادها به فدراسیون فوتبال 
این اســت که چرا با توجه به حساسیت بازی های 
جام جهانی با هیأت دولت برای عقد قرارداد بلندمدت 
اسپانسرینگ مذاکره نکرد تا مصوبه بگیرد. منتهی 
مسئوالن فدراسیون فوتبال این نقد را هم نادرست 

قلمداد می کنند. علی خطیر می گوید: »این یک اتهام 
نادرست است. ما به سراغ دولت رفتیم و نامه های آن 
نیز موجود اســت. دولت به ما اعالم کرد در موضوع 
واردکردن البسه آدیداس تنها این امکان وجود دارد 
که البسه تیم ملی وارد شود که آدیداس این موضوع 
را قبول نمی کرد؛ زیرا به دنبال این بود که برای تمامی 
تجهیزات خود که قصد واردکردن آنها به کشــور را 
داشت، معافیت بگیرد. این موضوع ممکن نبود زیرا 
این امکان وجود داشت که دیگر فدراسیون ها نیز با 
دیگر برند های خارجی به توافق برســند و به دنبال 
چنین امتیازهایی باشــند. مــا نمی گوییم که یک 
قرارداد بدون عیب و اشکال امضا کردیم؛ اما مفاد این 
توافق با شرایط تحریم های ناجوانمردانه و مباحث 
رعایت نشدن کپی رایت در بازار ایران و موارد گمرک 

و... بهترین حالتی بود که می توانست اجرایی شود.«
موافقت با طرح یوز ایرانی 

یکی از اصلی ترین اتفاقــات مربوط به قرارداد یک 
ساله فدراســیون فوتبال با شرکت آدیداس موضوع 
بازگشــت یوز ایرانی به پیراهن تیم ملی است. یوز 
ایرانی از جام جهانی 2014 برزیل به یکی از نمادهای 
اصلی پیراهن تیم ملی فوتبال تبدیل شد و تا به امروز 
هم روی لباس بازیکنان نقش این یوز حک می شد. 
منتهی در ابتدای مذاکرات فدراســیون و آدیداس 
شرکت آلمانی با استفاده از این یوز روی پیراهن های 
تولیدی خــود مخالفت کرده بــود. آدیداس اعتقاد 
داشــت که یوز با برند آل اشپورت عجیب شده است 
و این برند بــه آدیداس لطمه می زنــد و نباید روی 
پیراهن تیم ملی با مارک آدیداس یوز ایرانی حضور 
داشته باشد. منتهی وقتی فضای کار به سمت قرارداد 
یک ســاله خرید از این کمپانی بــزرگ پیش رفت،  
مدیران فدراسیون فوتبال توانستند این شرکت را قانع 
کنند که نقش یوزپلنگ ایرانی روی پیراهن تیم ملی 
برای جام جهانی حک شــود. به ایــن ترتیب گفته 
می شود که فیفا هم با درخواست فدراسیون فوتبال 
برای حک شــدن نقش یوز ایرانی مخالفتی تاکنون 
نداشته  است و به این ترتیب شاید تنها اتفاق بزرگ 
قرارداد عجیب و پر از ابهام فدراســیون با آدیداس،  

همین بازگشت قطعی یوز روی پیراهن ها باشد.

شهروند| بستری شدن اسطوره باشگاه پرسپولیس 
در بیمارستان اتفاق بدی بود که عصر سه شنبه رخ داد. 
خوشبختانه علی پروین بعد از این که یک روز تحت نظر 
پزشکان قرار گرفت، با بهبود حال عمومی اش امروز از 

بیمارستان مرخص می شود.
قند خون دردسرساز

پیشکسوت پرســپولیس پیش از این هم سابقه 
بستری شدن در بیمارســتان را داشته اســت. او از 
بیماری قند خون رنــج می برد و بــا این که اعضای 
خانواده اش مراقــب تغذیه او هســتند اما گاهی به 
دلیل فشارهای عصبی و رعایت نکردن رژیم غذایی 
این بیماری برایش دردسرساز می شود. پروین ظهر 
سه شنبه درحالی  که به همراه خانواده اش در ویالی 
لواسان خود حضور داشت، به دلیل سرگیجه شدید با 
اصرار همسر و فرزندانش به بیمارستان مراجعه کرد. 
ادامه سرگیجه او باعث شد پزشکان بیمارستان کسری 

تصمیم به بســتری کردن او بگیرند اما پروین با این 
موضوع موافقت نکرده و ترجیح داد به خانه برگردد. 
بعد از ترک بیمارستان حال پروین بهبود پیدا نکرد تا 
او باز هم مجبور به مراجعه به بیمارستان شود. اسطوره 
پرسپولیس بار دیگر به همراه خانواده اش به بیمارستان 
کسری رفت و این بار با دستور اکید پزشکان بستری 
شــد و تحت مراقبت قرار گرفت. معاینات پزشکی 
و سی تی اسکن مغز مورد خطرناکی را در سر پروین 
نشان ندادند و همین باعث شد خیال همه از شرایط 
مساعد او آسوده شــود. البته با وجود این که پروین 
مشکل خاصی نداشت اما پزشکان ترجیح دادند او یک 

شب در بیمارستان تحت مراقبت باشد.
پیغام پروین برای هوادارانش

بستری شــدن علی پروین در بیمارستان کسری 
باعث شد تماس های زیادی از طرف فوتبالدوستان 
برای پرس وجو از وضع او با این بیمارستان برقرار شود. 

به همین دلیل پروین در پیامی تصویری به ابراز نگرانی 
مردم پاســخ داد و گفت: »از همه هــواداران ممنون 
هستم. حالم خوب شده و خطری تهدیدم نمی کند. 
از آنهایی که جویای احوالم بودند، تشکر می کنم. فردا 

)امروز( از بیمارستان مرخص خواهم شد.«
جروبحث با محمد پروین؟

شــایعه عجیبی که درباره دلیل بستری شدن 
پروین در بیمارســتان مطرح شــده، جر و بحث 
شدید او با پســرش اســت. ظاهرا پروین بعد از 
دعوای مفصلی که با محمد داشــته، دچار حالت 
تهوع و ســرگیجه شــده و به همین دلیل راهی 
بیمارســتان شــده اســت. محمد پروین بعد از 
شکست در یک پروژه اقتصادی و تجاری با دردسر 
بدهی میلیــاردی روبه رو شــده و در صورتی که 
نتواند این بدهی را به دولت پرداخت کند، ویالی 

لواسان پدرش مصادره خواهد شد.

پروین: امروز از بیمارستان مرخص می شوم

شایعه عجیب درباره 
سلطان

همه آنچه باید از جزییات قرارداد فدراسیون فوتبال با آدیداس بدانید

بازگشت یوزپلنگ به پیراهن تیم ملی
 عضو کمیته بازاریابی فدراسیون چرایی عدم توافق با شرکت پوما برای جلوگیری از خرید لباس را توضیح داد

کیوسک

بازار و قدرت 5 تیم

روزنامه ایتالیایی »گاتزتا دلو اســپورت« به نقل 
و انتقاالت زمســتانی فوتبال ایتالیا اشاره کرد. این 
روزنامه با تیتر » بازار و قدرت 5تیم« به گزینه های 
احتمالی خرید باشگاه های بزرگ اشاره کرده و نوشته 

است: »یوونتوس و تورینو نخواهند خوابید«.

برای بازی کردن

روزنامه »مارکا« چاپ اسپانیا با انتشار عکس دیگو 
کاســتا تیتر »برای بازی کردن« را برگزید و نوشت: 
»دیگو کاســتا پس از هفت ماه دوری از فوتبال به 

اتلتیکو بازگشت«.

شایعه روز

 جدی شدن ترانسفر طارمی
به الغرافه

بعد از این که مهدی 
طارمــی با پیشــنهاد 
با  تمدید قــراردادش 
مخالفت  پرسپولیس 
کرد، مدیران این باشگاه 
تصمیم به فــروش او 
گرفتنــد. طارمی که 

می خواهد به عنوان بازیکــن آزاد بعد از جام جهانی 
با دریافت احتمالی پیشــنهادهای اروپایی لژیونر 
شود، عالوه بر مخالفت با پیشنهاد تمدید قراردادش 
با پرسپولیس با تصمیم باشــگاه برای فروش او به 
الغرافه هم مخالفت کرده است. پرسپولیسی ها در 
حالی تصمیم به فروش آقای گل خود گرفته اند که 
می خواهند ســود مالی از این انتقال داشته باشند. 
این در حالی اســت که طارمی اگــر در پایان فصل 
بخواهد لژیونر شــود الزم نیست مبلغی را به عنوان 
پول رضایت نامه به پرسپولیس بدهد. به همین دلیل 
باشگاه پیشنهاد الغرافه قطر را که حدود یک ماه پیش 
ارایه شده بود، جدی گرفته و به دنبال جلب رضایت 
طارمی برای این انتقال است؛ البته طارمی تاکنون 
موافقت خود را با حضور در الغرافه اعالم نکرده چون 
عالوه بر این که مبلغ پیشــنهادی این تیم چندان 
دندان گیر نیست، این مهاجم باید یک سوم از این پول 
را به باشگاه پرسپولیس بدهد. با این حال مذاکرات 
طارمی و پرسپولیس همچنان ادامه دارد و مدیران 
این باشــگاه ابراز امیدواری کرده اند تا امروز رضایت 

طارمی را برای رفتن به الغرافه قطر جلب کنند.

آن سوی مرز

بازتاب حضور حاج صفی در 
المپیاکوس

پیوســتن ملی پوش ایرانی به تیم قهرمان لیگ 
برتر یونان مورد توجه رسانه های قطری قرار گرفته 
است. روزنامه استادالدوحه با اشاره به حضور احسان 
حاج صفی در تیم المپیاکوس نوشــت: »احسان 
حاج صفی از تیم پانیونیوس به المپیاکوس پیوست. 
احســان حاج صفی در 14بازی فصل جاری سوپر 
لیگ یونان به میدان رفت و یک گل به ثمر رساند. 
حاج صفی پیش از انتقال به سوپر لیگ یونان در تیم 
دسته دومی اف اس وی فرانکفورت آلمان نیز بازی 

کرده بود.«

 کاوه، نامزد غیرمعمول آقای گلی
در بلژیک

سایت فوتبال کرانت بلژیک در گزارشی راجع به 
شانس آقای گلی کاوه رضایی در ژوپیلر لیگ نوشته 
است: »چه کسی پیش از آغاز فصل جاری ژوپیلر 
لیگ بلژیک فکر می کرد ایســاک تالین )مهاجم 
سوئدی تیم واسلند( و کاوه رضایی )مهاجم ایرانی 
تیم شارلوا( در فهرست برترین گلزنان قرار بگیرند؟ 
آنها نامزدهای غیرمعمولی آقای گلی هستند که 
می توانند به جایزه گاوه طالیی برای بهترین مهاجم 
فصل ژوپیلر لیگ بلژیک دست یابند؛ یک بازیکن 
از تیم واسلند و دیگری از تیم شارلوا. البته این یک 
تصادف نیست و هر دو بازیکن می دانند چگونه باید 
این فصل از فوتبال برتر باشگاهی بلژیک را متعجب 
کنند.« رسانه بلژیکی سپس به بررسی وضع گلزنی 
مهاجمان مطرح دیگر تیم ها ازجمله اف سی بروژ که 

انتظار آقای گلی از آنها می رفت، پرداخته است.
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عکس نوشت

کمپ 2 میلیون دالری تیم ملی در روسیه
بعد از حاشیه های فراوان مســئوالن فدراسیون کمپ باشگاه لکوموتیو مسکو را به عنوان محل اسکان 
تیم ملی در مدت جام جهانی انتخاب کرد؛ رزرو این کمپ برای فدراسیون حدود دومیلیون یورو هزینه در 
برداشته و کارلوس کی روش آن را تأیید کرده است. کمپ لکوموتیو پیش از این توسط ایتالیا رزرو شده بود 

که با حذف این تیم از جام جهانی به ایران رسید. 

نوستالژی

مهدوی کیا در تیم منتخب دبیرستان ها
اکثر فوتبالیست هایی که در دودهه گذشته توانستند نامی برای خود دست وپا کنند و به لیگ های معتبر 
فوتبال اروپا هم برسند، از زمین های خاکی در دوران نوجوانی شروع کردند. در این عکس مهدی  مهدوی کیا 
در ترکیب تیم دبیرستان های تهران با لباس آبی رنگ در ردیف نشسته پایین حضور دارد. این مسابقات در 

 سال 1372 در تهران برگزار شد و مهدوی کیا از همان جا نظر مسئوالن بانک تجارت را جلب کرد.

شهروند| در حالی  که احتمال می رود استقالل و تیم خونه به 
خونه که ســرمربیگری آن بر عهده جواد نکونام است، در فینال 
جام حذفی با هم برخورد کنند، بازیکن ســابق استقالل به دلیل 
پرداخت نشــدن مطالباتش موضع تندی علیــه مدیران این تیم 

گرفته است.
تهدید نکونام به حذف استقالل از آسیا

وقتی وکیــل نکونام برای مذاکــره با اســتقالل بابت دریافت 
مطالباتش خواستار دیدار با افتخاری شده، او پاسخی به نماینده 
نکونام نداده و همین موضوع باعث دلخوری او شــده اســت. به 
همین دلیل نکونام از اســتقالل به کمیته انضباطی شکایت کرد 
و حاال باشــگاه ســابق خود را تهدید کرده که اگر مطالبات او را 
پرداخت نکند، به AFC شکایت می کند. نکونام در این باره گفته: 
»اگر روزی نامه از AFC برســد و مسئوالن استقالل بخواهند مرا 
مقابل مردم بگذارند، جــواب آنها را می دهم. تقاضای من در ابتدا 
از اســتقالل این بود که فقط مالیاتم را بدهنــد و پول قراردادم را 
نمی خواستم. آنها به این درخواســت من بی توجهی کردند حاال 
 AFC مــن کل مبلغ قــراردادم را می خواهم و اگر الزم شــود به
هم شــکایت می کنم. آن وقت اگر نامه AFC به دستشان رسید، 

مصاحبه نکنند که نکونام می خواهد استقالل را از آسیا حذف 
کند. آقایان جــواب تلفن و ایمیــل و پیامک من و 

وکیلم را ندادند و بدتریــن بی احترامی را به من 
کردنــد.« نکونام کــه حدود یک مــاه پیش در 
مراســمی با افتخاری روبه رو شد اما با او سالم 
علیک نکرد، درباره گله مدیرعامل اســتقالل 
از خودش می گویــد: »وقتــی افتخاری به 
من با این همه ســابقه و نام نیکم در فوتبال 

بی احترامی می کند دلیلــی نمی بینم که با او 
احوالپرســی کنم. دلم واقعا بــرای هواداران 
استقالل می سوزد چون به این مدیران اعتماد 

می کنند. بــا این حال من تا ریــال آخر پولم را 
می گیرم و کوتاه نمی آیم.«

تکذیب ادعای کی روش
جــواد نکونام کــه ظاهرا این روزها حســابی 
عصبانی اســت، در مصاحبه اخیر خــود بدون 
این که از کارلوس کــی روش نامی بیاورد از او هم 
انتقاد کرده اســت. نکونام با تکذیــب این ادعای 
کی روش که گفتــه او به دلیل پرداخت نشــدن 
حقوقش از طرف فدراســیون از تیم ملی 
جدا شــده، می گوید: »من هرگز به 
خاطر پول تیم ملــی را رها نکردم. 
اگر کسی می گوید این طور بوده، 
بگوید تا من جواب بدهم. دوست 
نــدارم در این خصــوص حرف 
بزنم چون بازیکن تیم ملی بودم 
و برای کشــورم تــالش کردم و 
بایــد دید  زحمت کشــیدم.« 
ســرمربی تیم ملی چه واکنشی 
به این حرف های نکونام نشــان 

خواهد داد.

نکونام: از بی احترامی  آقایان نمی گذرم

کاپیتان نکو طغیان کرد


