
شنبه 21 بهمن 1396 | سال پنجم | شماره 1342 10

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/00- 17/30

ورزش جهان

رقابت ۷ گزینه برای هدایت تیم ملی ایتالیا|  
آلساندرو کاستا کورتا نایب رئیس مجمع فدراسیون 
فوتبال ایتالیا می گوید که برای هدایت تیم ملی این 
کشور 6،7 گزینه زیر نظر گرفته شده اند که سرمربی 
موقت فعلی این تیم، لوئیجی دی بیاجو هم یکی از 
آنهاس��ت. از آنتونیو کونته، کارلو آنچلوتی، روبرتو 
مانچین��ی و کلودیو رانیری به عن��وان گزینه های 
هدایت آتزوری یاد می شود اما ظاهراً این افراد تنها 

گزینه های فدراسیون فوتبال ایتالیا نیستند.
ضرر ۱۲ میلیون پونــدی ترامپ به یونایتد|  
تغییراتی که رئیس جمهوری آمریکا در سیستم 
مالیاتی این کشور اعمال کرده، سبب افت سهام این 
باشگاه در بورس نیویورک و متعاقب آن ضرر مالی 
12.87 میلیون پوندی مالکان آمریکایی شیاطین 
سرخ در نیمه اول  سال مالی این باشگاه شده است. 
طبق آمارها، 28.7 میلیون پوند سودی که باشگاه 
منچستریونایتد در سه ماه پایانی  سال 2017 کسب 
کرده، نسبت به سود باشگاه در همین بازه زمانی از 

 سال 2016 افتی 23.7 درصدی داشته است.
مشکل ســرمربیان تیم های مسلمان در 
جام جهانی|  ماه رمضان  سال آینده با آماده سازی 
برخی از تیم ه��ای حاض��ر در جام جهانی 2018 
روس��یه همزمان خواهد بود. دقیقا یک ماه قبل از 
جام جهانی مسلمانان 30 روز روزه خواهند گرفت. 
یکی از سرمربیانی که با ماه رمضان روبه رو خواهد 
شد هکتور کوپر است. س��رمربی آرژانتینی مصر 
دراین باره با سایت الناسیون صحبت کرد و گفت: 
»پیش از جام جهانی یک مش��کل دارم که آن ماه 
رمضان است. بازیکنانم از زمانی که خورشید طلوع 
می کند و ت��ا غروب آفت��اب روزه خواهند بود. من 
چگونه می توانم آنها را تمرین بدهم؟« عالوه بر مصر 
6 تیم حاضر در جام جهانی که اغلب جمعیت شان 
مسلمان هستند ماه رمضان را تجربه خواهند کرد. 
ایران، مراکش، تونس، سنگال، نیجریه، عربستان 

این 6 کشور هستند.

شهروند| ش��اید در نگاه اول خنده دار و یک شوخی 
بیاید اما شرکت سامسونگ به عنوان اسپانسر بازی های 
المپیک زمس��تانی کره جنوبی، ورزش��کاران ایران و 
کره شمالی را از دریافت هدیه خود منع کرد؛ هدیه ای که 
یک گوشی نوت هشت سامسونگ است و شاید از نظر 
مادی چندان قیمتی نباشد اما همین که ورزشکاران دو 
کشور ایران و کره شمالی فقط از لیست دریافت کننده این 
هدیه منع می شوند، موضوع فراتر از یک اتفاق ورزشی 

می رود و پای مسئوالن بلندپایه کشور را وسط می آورد.
چرا سامسونگ به ایرانی ها گوشی نداد؟

تا قبل از شروع المپیک زمس��تانی همه چیز خوب 
و ایده آل بود. چند ورزش��کار زن و مرد ایرانی در مراسم 
حمل مش��عل هم حاضر بودند و با بنرهایی که روی آن 
سامسونگ نوشته ش��ده بود، عکس و فیلم گرفتند. در 
محل دهکده بازی ها نیز مش��کلی وجود نداشت اما روز 
چهارشنبه این شرکت کره ای به همه ورزشکاران حاضر 
در المپیک زمستانی یک دستگاه تلفن همراه اهدا کرد اما 
این هدایا به ورزشکاران ایران و کره شمالی تعلق نگرفت. 
اما ماجرا چه بود؟ طبق گزارش��ی که آسوش��یتدپرس 
منتشر کرده، دلیل اهدا نشدن گوشی های سامسونگ 
به ورزش��کاران و مسئوالن کره ش��مالی و ایران تحریم 
روابط تجاری با این کشورها از سوی سازمان ملل است. 
از آن جایی که هر گوشی سامس��ونگ 920 دالر ارزش 
دارد، داده ش��دن این گوشی ها به ورزش��کاران ایرانی و 
کره شمالی به عنوان یک کاالی الکچری، باعث می شود 
کره جنوبی بیش از حد مجازی که س��ازمان ملل برای 
آنها تعیین کرده اس��ت با این دو کش��ور تبادل تجاری 
کاالهای لوکس داشته باشد. به همین خاطر 22 ورزشکار 
کره شمالی و 4 ورزشکار ایرانی که در بازی های المپیک 
زمستانی حضور دارند، این هدایا را دریافت نکردند. در این 
خصوص نیویورک تایمز احتمال دیگری را مطرح کرده 
است؛ در گزارش این رسانه معتبر به احتمال بکار گیری از 
گوشی های هوشمند به منظور استفاده از اپلیکیشن های 
نظامی اشاره شده که می تواند یکی از دالیل داده نشدن 
این گوشی ها به ورزشکاران دو کشور ایران و کره شمالی 

باشد.
نخستین واکنش  ایران

بعد از اتفاقات پیش آمده کمیته المپیک ایران سریعا 
با ارسال نامه ای به کمیته بین المللی المپیک اعتراض 
خود را اعالم کرد. شاهرخ شهنازی، دبیرکل کمیته ملی 
المپیک با ارسال نامه ای جداگانه  به کمیته  بین المللی 
المپیک و کمیته  ملی المپیک کره جنوبی و سفیر این 
کشور خواستار پیگیری و برخورد با تصمیم غیرالمپیکی 

کمپانی سامسونگ با کاروان اسکی ایران شد. در این نامه 
آمده است: »این اقدام کمپانی سامسونگ نقض آشکار 
منشور المپیک است، چرا که منشور المپیک بر حضور 
ورزشکاران کشورهای سراسر دنیا در این بازی ها بدون 
در نظر گرفتن ملیت رنگ، دین، مذهب، نژاد و سیاست 
تأکید دارد.« شهنازی همچنین طی تماس با افتخاری 
سرپرست کاروان ورزش��ی ایران در المپیک زمستانی 
پیونگ چانگ خواستار نامه نگاری و پیگیری موضوع از 

مسئوالن ستاد برگزاری بازی ها شد.
دستور برای خرید گوشی و تماس با وزیر خارجه

رضا صالحی امی��ری، رئیس کمیته ملی المپیک نیز 
بعد از رفتار تبعیض آمیز کمپانی سامس��ونگ س��ریعا 
دست به کار شد و دستور داد تا برای ورزشکاران ایرانی 
حاضر در پیونگ چانگ کره جنوبی گوشی تلفن همراه 
خریداری شود. رئیس کمیته المپیک اقدامات دیگری 
نیز برای پیگیری این مسأله انجام داد. او در توضیحی که 
دراین باره منتش��ر کرد، آورده است: »هیچ گاه در مقابل 
توهین به غرور، هویت و غیرت ملی س��کوت نخواهیم 
کرد. از ساعت 7 صبح پنجشنبه که از رفتار غیراخالقی 
و غیرحرفه ای سامسونگ در دهکده المپیک زمستانی 
مطلع ش��دم چند اقدام همزمان را در دس��تورکار قرار 
دادم: 1- اعتراض رسمی به سفارت و سفیر کره جنوبی 
در تهران.2- تماس با وزیر محترم امور خارجه و تقاضای 
احضار سفیر کره جنوبی به وزارت خارجه که نتیجه آن 
در بیانیه وزارت خارجه اعالم ش��د. 3- اعتراض رسمی 
به کمیته بین المللی المپیک نسبت به ورود سیاست به 
حوزه ورزش که مغایر با منشور و اساسنامه کمیته ملی 
المپیک اس��ت. 4- مذاکره با وزیر محترم ورزش جهت 
هماهنگی با دولتمردان به منظور انجام اقدامات تنبیهی 
علیه سامسونگ. ۵- هماهنگی با رس��انه های داخلی 
برای ایجاد کمپین اجتماعی علی��ه رفتار توهین آمیز 

سامسونگ.«
ظریف: گوشی تلفنم را عوض می کنم اگر...

بعد از تماس رئیس کمیته ملی المپیک با محمدجواد 
ظریف پای وزیر امور خارجه هم به ماجرا باز شد و خیلی 
زود واکنش جالب ظریف را شاهد بودیم. در سایت کمیته 
المپیک دراین باره آمده اس��ت: »محمد جواد ظریف، 
وزیر امور خارجه در محفلی اعالم کرده که اگر ش��رکت 
سامسونگ عذرخواهی نکند و از این تصمیمی که مبنی 
بر تحریم شرکت کنندگان ایرانی در بازی های المپیک 
زمستانی 2018 پیونگ چانگ گرفته عدول نکند، وی 
دیگر از گوشی سامسونگ اس��تفاده نخواهد کرد. هم 
اکنون گوش��ی همراه دکتر ظریف، سامسونگ است.« 

وزارت خارجه همچنین سفیر کره جنوبی در ایران را نیز 
احضار کرد. در پ��ی این اقدام توهین آمیز صورت گرفته 
از سوی شرکت سامسونگ حجت االسالم والمسلمین 
محمدجعفر منتظری دادس��تان کل کش��ور هم طی 
دستور ویژه ای به معاون خود در حقوق عمومی خواستار 

پیگیری ویژه موضوع شد. 
رودست ال جی به سامسونگ

جالب ترین خبر در جنجال حضور ایرانی ها در المپیک 
زمستانی به اقدام مسئوالن شرکت ال جی برمی گشت. 
ال جی که رقیب سامس��ونگ در دس��تگاه های صوتی 
و تصویری اس��ت، بعد از جنجالی ک��ه رقیبش ایجاد 
کرد، تصمیم گرفت پکیج بهت��ری از محصوالت خود 
را در اختیار ایرانی ها قرار دهد. در بیانیه شرکت ال جی 
آمده است: »در راس��تای حمایت از ورزشکاران ایرانی 
شرکت کننده در المپیک زمستانی 2018 کره جنوبی، 
ش��رکت ال جی الکترونیکس یک دس��تگاه گوش��ی 
پرچمدار + V30 و یک دس��تگاه تلویزیون OLED به 
تمامی ورزش��کاران ایرانی این دوره اهدا خواهد کرد.« 
جالب اس��ت بدانید ارزش هدایای شرکت سامسونگ 
حدود 4 میلیون تومان بوده و ارزش هدایایی که ال جی 
فقط به ورزشکاران ایرانی اهدا کرده، حدود 12 میلیون 

تومان است.
بیانیه سامسونگ؛ بدون عذرخواهی

درنهایت فش��ارهای موجود ش��رکت سامسونگ را 
مجبور کرد تا اطالعیه ای در این خصوص صادر کند و از 
موضع قبلی خود کوتاه بیاید. در اطالعیه سامسونگ آمده 
است: »شرکت سامسونگ الکترونیکس بیش از 4 هزار 
گوش��ی ویژه المپیک پیونگ چانگ 2018 )نسخه ای 
خاص از گوشی گلکسی نوت 8( را به کمیته بین المللی 
المپیک و کمیته برگزاری المپیک 2018 تحویل داده 
اس��ت. هرچند سامس��ونگ دخالتی در روند بررسی 
کمیته بین المللی المپیک برای تحویل این گوشی ها به 
ورزشکاران ایرانی نداشت، اما برای جلوگیری از هرگونه 
سوءتفاهم به صورت فعال اطالعات الزم را در اختیار این 
کمیته قرار داده است. اکنون خوشحالیم که می شنویم 
کمیته بین المللی المپیک نهایتا به این تصمیم رسیده 
است که گوشی ویژه المپیک پیونگ چانگ 2018 را در 
اختیار ورزشکاران ایرانی قرار دهد.« در ادامه این اطالعیه 
این طور توضیح داده شد: »سامسونگ همواره خانواده 
ایرانی خود را به عنوان بخش��ی از هویت جهانی خویش 
به رسمیت شناخته و به آنها احترام کامل گذاشته است 
و در این جریان نیز نگرانی بجای مردم ایران را به اطالع 
کمیته بین المللی المپیک و دیگر مسئوالن این بازی ها 

رسانده اس��ت. ما از نظرات کاربران ایرانی مان قدردانی 
کرده و همواره تمامی تالش خ��ود را برای حل هرگونه 
مشکلی به کار خواهیم بست، حتی اگر خودمان نقشی 

در آن نداشته باشیم.«
نه ایران به سامسونگ

شرکت سامس��ونگ با وجود اصرار مسئوالن ایرانی 
هیچ عذرخواهی رسمی از ورزشکاران ایرانی انجام نداد 
تا واکنش دوباره کمیته المپیک را در پی داش��ته باشد. 
صالحی امیری، رئیس کمیته المپیک بعد از تغییر موضع 
شرکت سامسونگ بیان کرد: »تا زمانی که از ورزشکاران 
ایرانی عذرخواهی نش��ود، آنها گوشی های همراه هدیه 
شرکت سامسونگ را قبول نمی کنند.« این درحالی است 
که شرکت سامسونگ اعالم کرده بود، کمیته بین المللی 
المپیک مسئول پخش گوش��ی ها به عنوان هدیه بین 

ورزشکاران بوده است.
IOC عذرخواهی

در نهای��ت ماجرا رئیس کمیته برگ��زاری بازی های 
المپیک زمس��تانی طی نامه ای به سرپرس��ت کاروان 
ایران عذرخواهی کرد. در این نامه آمده اس��ت: »بابت 
اتفاقات اخیر در عدم توزیع گوشی های سامسونگ بین 
ورزشکاران کشورمان رسماً عذرخواهی و اعالم می کنیم 
که ناهماهنگی در توزیع، دلیل این ماجرا بوده و حاال با 
ارس��ال این نامه به دنبال دلجویی کاروان کش��ورمان 

است.«
تأثیرگذاری بر روابط تجاری

این مسأله با هر دلیلی که اتفاق افتاده باشد می تواند 
روی مناسبات تجاری و سیاسی ایران و کره جنوبی تأثیر 
بگذارد، چنانچه بالفاصله با واکنش و تهدید مسئوالن 
سیاس��ی، ورزش��ی و اقتصادی ایران همراه شده است. 
وزارت خارجه ایران در پی این اقدام شرکت سامسونگ 
اعالم کرد که در صورت عدم عذرخواهی شرکت  مذکور 
این اتفاق بر روابط تجاری سامسونگ با ایران تأثیرگذار 
خواهد بود. این درحالی است که تاکنون هیچ توضیحی 
درخصوص امتناع از اعطای گوش��ی های تلفن همراه 
سامسونگ به ورزش��کاران ایرانی ش��رکت کننده در 
رقابت های المپیک زمستانی 2018 پیونگ چانگ توسط 
کمیته بین المللی المپیک ارایه نشده است. به هرحال 
باید منتظر ماند و دید با توج��ه به این که وزارت خارجه 
این موضوع را رفت��ار غیراخالقی و مغایر با روح حاکم بر 
بازی های المپیک که ش��عار خ��ود را ورای رنگ، دین، 
نژاد و سیاست قرار داده به سفیر کره جنوبی اعالم کرده، 
دانسته، چه اقدام هایی در آینده در مواجهه با مسئوالن 

کره جنوبی انجام خواهد داد.

تعلق نگرفتن هدیه شرکت کره ای به ورزشکاران ایرانی 
حاضر در المپیک زمستانی جنجال به پا کرد

سامسونگ از چشم افتاد
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عکس نوشت

اسب در زمین فوتبال!
دربی جذاب مازندران میان نساجی قائمشهر و خونه به خونه بابل با برتری تیم بابلی به پایان رسید؛ حاشیه 
مهم این مسابقه حضور چند اسب برای برگزاری مراس��م ویژه دهه فجر در بین دونیمه در زمین بود که 
باعث تعجب بسیاری شده بود. محمودزاده، رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ دراین باره گفت: »هیچ 

هماهنگی در این خصوص با ما انجام نشده بود و کار مسئوالن مازندرانی را تأیید نمی کنیم.«

نوستالژی

سالگرد گل همایون 
بهزادی به اسپارتاپراگ

4۵ س��ال پی��ش در چنین 
 )13۵1 بهم��ن  روزی)21 
مرح��وم همایون به��زادی در 
جری��ان دیدار پرس��پولیس و 
اس��پارتا پراگ که یک مسابقه 
دوس��تانه بود یک گل به ثمر 
رس��اند، اما نتوانس��ت مانع از 
شکست 2 بر یک تیمش شود. 
او در بازی دوس��تانه منتخب 
ته��ران و بایرن مونی��خ نی��ز 
در س��ال ۵1 که با برد شش بر 
دو تیم ایران همراه ش��ده بود، 
یک گل به ثمر رساند. بهزادی 
در 2 بهمن 94 در 74 س��الگی 

درگذشت.

تیم های  نپوشیدن  توضیح درباره آدیداس 
پایه فوتبال| طبق قرارداد فدراس��یون فوتبال با 
شرکت آدیداس البسه تیم ملی فوتبال بزرگساالن 
باید رایگان باش��د و البسه س��ایر تیم ها و رده های 
ملی با 70 درصد تخفیف خریداری شود. با این حال 
تیم های رده های ملی همچنان لباس های مجید را 
به تن می کنند که لباس های این برند نیز خریداری 
می ش��ود. هدای��ت ممبینی، عضو هیأت رئیس��ه 
فدراسیون دراین باره گفته است: »چون لباس های 
تیم های پایه هنوز به خط تولید نرسیده تا آدیداس 
لوازم را آماده کند، این اتفاق رخ نداده است. از تاریخی 
که آدیداس لباس ها را آماده کند، تمام تیم های ملی 

ما از لباس های این برند استفاده خواهند کرد. «
عنایتی از هدایت مشکی پوشان استعفا کرد|  
رضا عنایتی که دو بازی پیش از پایان نیم فصل اول 
به جمع سیاه جامگان اضافه شد و روی نیمکت این 
تیم نشس��ت پس از عدم موفقیت در دور برگشت 
بازی های لیگ و درحالی که تیم مشهدی برابر پیکان 
نیز نتوانست به نتیجه ای بهتر از شکست دو بر یک 
دست پیدا کند از سمت خود استعفا کرد. عنایتی 
پس از برگزاری این بازی و در بین خبرنگاران به اعالم 

استعفای خود پرداخت. 
توضیــح وزارت ورزش دربــاره ممنوعیت 
عکســبرداری از زنان|  مازیار ناظمی، رئیس 
مرکز روابط عمومی و اطالع رس��انی وزارت ورزش 
توضیحاتی درباره ممنوعیت عکس��برداری از زنان 
ورزش��کار ارایه کرد. او گفت: »توجه به ورزش زنان 
و قهرمانان بانوی ایران زمی��ن ازجمله راهبردهای 
مهم ورزش در دولت های یازدهم و دوازدهم بوده و 
خواهد بود . هماهنگی و همکاری خوب و فنی بین 
بخش های مختلف وزارتخانه برای فعالیت رسانه ای 
خانم های فعال رس��انه های رس��می وجود دارد و 
ممنوعیتی برای عکاسان معرفی شده و مورد تأیید 
رسانه های کش��ور به هیچ عنوان وجود ندارد.« این 
درحالی است که عکاس��ان رسانه ها حق حضور در 
مس��ابقات ورزش زنان را ندارند و حتی تلفن همراه 
تماشاگران و خبرنگاران زن هم به سالن ها راه داده 

نمی شود.

خارج از گود  

تیتربازی

  مهدی خراطی، رئیس دپارتمان تیم های ملی از 
انجام کارهای مقدماتی برای تمدید قرارداد سرمربی 

تیم ملی فوتبال خبر داد.
  تیم ملی فوتسال ایران با یک پله سقوط در رتبه 

ششم جهان قرار گرفت.
  ویزای کمانداران ایران برای حضور در مسابقات 

جهانی آمریکا هنوز صادر نشده است.
  بازیکن استقالل در مراسم ختم احمدرضا شاکر 
بازیکنی که در سانحه تصادف همراه مهدی قائدی 

بود و جانش را از دست داد، شرکت کردند.
  مدیر تیم های ملی بس��کتبال اع��الم کرد که 
امشب)شنبه( سرمربی تیم ملی بسکتبال انتخاب 
می شود اما نام او تا پایان مسابقات لیگ برتر معرفی 

نخواهد شد.
  مس��عود س��لطانی فر، وزیر ورزش و جوانان و 
مس��عود پزش��کیان، نایب رئیس مجلس شورای 
اسالمی با حضور در سالن شهید پورشریفی تبریز از 
نزدیک تماشاگر رقابت های بین المللی کشتی آزاد 

جام تختی شدند.
  تیم تأسیسات دریایی به عنوان قهرمانی لیگ 

برتر هندبال ایران رسید.
  تیم ملی هاکی سالنی ایران به دومین پیروزی 
خود در رقابت های جام جهانی برلین مقابل آفریقای 

جنوبی دست یافت.

مسعود ســلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان: 
سامسونگ و IOC به خواسته 

ما عمل کردند / دستگاه های 
اجرایی به دنب��ال اقدامات 
تنبیه��ی ب��رای کره ای ها 
هستند / 14 کشور در جام 

تختی حاکی از سطح باالی آن 
است / از کشتی در س��ال پرترافیک حمایت کامل 
انجام می دهی��م / به عوامل اجرایی ورزش کش��ور 

خسته نباشید می گویم

علی علیپور، مهاجم پرســپولیس: آرزو دارم 
افتخار ش��اگردی کی روش را 

در تیم ملی داش��ته باشم / 
پرسپولیس با هدف ویژه ای 
در لی��گ قهرمانان آس��یا 
شرکت می کند / نه دربی را 

پیش بینی می کن��م و نه کری 
می خوانم / برای انتقام گیری از نف��ت آبادان بازی 
نکردم / علی پروین اس��طوره فوتبال است و برایش 

آرزوی سالمتی دارم

وینفرد شفر، سرمربی استقالل: قلب تیم من 
مقابل سپیدرود فوق العاده کار 

کرد / استقالل هنوز کار دارد 
و باید بهتر شود / چشمان 
نورافکن به لب های من است 
/ سپیدرود می تواند در لیگ 

بماند / برای انتخاب دروازه بان 
تیم در لی��گ قهرمانان زمان داری��م / تیام بازیکن 

جدیدمان نیاز به زمان دارد تا با تیم هماهنگ شود

سعید آذری، مدیرعامل ذوب آهن: اشتباهات 
س��ریالی خورش��یدی علیه 

ما ب��ه ضرر خودش اس��ت 
/ نخس��تین بار ب��ود ک��ه 
قلعه نوعی به این ش��دت 
عصبانی می شد / نمی شود 

هر هفته از اش��تباهات داوری 
ضرر کنیم / کمیته داوران با این رویه ضرر می کند 

/ از قلعه نوعی، همکارانش و بازیکنان تشکر می کنم

استقالل به کورس سهمیه برگشت

هفته بیست و سوم لیگ برتر که روز چهارشنبه 
با دو مس��ابقه آغاز ش��ده بود، دیروز و پنجشنبه 
با برگزاری 6 مسابقه دیگر هم به پایان رسید. در 
مهمترین بازی  تیم استقالل در ورزشگاه آزادی 
میزبان سپیدرود رشت بود که با نتیجه دو بر صفر 
و با گل های فرشید اسماعیلی و امید ابراهیمی به 
برتری رسید و توانست جمع امتیازاتش را به 3۵ 
برساند. در دیگر بازی حساس سایپا و ذوب آهن 
به مصاف یکدیگر رفتند که در یک بازی جذاب و 
جنجالی شاگردان علی دایی تیم امیر قلعه نوعی را 

با نتیجه 4 بر 2 شکست دادند.
نتایج کامل هفته بیست و سوم لیگ برتر

پرسپولیس 3- نفت آبادان صفر/تراکتورسازی 
2- گس��ترش فوالد 1/س��ایپا 4- ذوب آهن 2/ 
اس��تقالل 2- سپیدرود رش��ت صفر/پدیده 1- 
پارس جنوبی 2/ استقالل خوزستان صفر - فوالد 
صفر /پیکان2 – سیاه جامگان1 / سپاهان صفر - 

نفت تهران صفر 

انتقاد به کی روش بابت ندیدن بازی ها
ای��ن روزها اگ��ر بخواهید 

س��رمربی تیم ملی فوتبال 
را در ای��ران پیدا کنید، باید 
س��ری ب��ه همایش های 

تبلیغاتی بزنید ی��ا مثالً به 
پیست اس��کی دربندسر بروید 

چرا که در این صورت شانس بیشتری دارید تا بتوانید 
با کارلوس کی روش دیدار کنید. رفتن به ورزشگاه ها 
برای دیدن کی روش اصوالً کار بی فایده و عبثی است 
و شاید هم اگر به ورزشگاه بروید و کی روش استثنائاً 
در ورزشگاه باشد، نتوانید باز هم او را ببینید. حضور 
کارلوس کی روش در همایش تبلیغاتی بانک سامان 
در روزی که بازی های لیگ برتر در جریان بود صدای 
بسیاری از اهالی فوتبال و کارشناسان را در آورد. لیگ 
برتری ها اعتقاد دارند در سال منتهی به جام جهانی 
س��رمربی تیم ملی باید در ورزشگاه ها حاضر شود و 
بازی ها را تماشا کند اما او ترجیح می دهد فیلم بازی 
را دریافت کرده و بعدا به صورت ضبط ش��ده آنها را 
تماشا کند. جالب این که فدراسیون فوتبال در این 
خصوص س��کوت کرده و هیچ اظهارنظری درباره 
ندیدن بازی های لیگ توسط کی روش و همکارانش 
انجام نمی دهد. باید دید آیا ب��ا توجه به انتقادهای 
مطرح ش��ده ک��ی روش تغییر موض��ع می دهد و 

بازی های لیگ برتر را در آینده تماشا می کند یا خیر.

تریبون

تریبون

چهره روز

شهروند| علی کریمی دست بردار نیست؛ او بعداز شکست تیمش مقابل 
استقالل بار دیگر دست به جنجال سازی علیه مسئوالن فدراسیون فوتبال 
به خصوص مهدی تاج و عادل فردوسی پور زد و این بار موضوع جدیدی را هم 
در البه الی صحبت هایش گفت؛ این که پسرخوانده کی روش مربی تیم ملی 
ایران شده است. سرمربی سپیدرود بعد از صحبت های جنجالی اش از سمت 
خود نیز اس��تعفا کرد اما این استعفا با موافقت مدیران باشگاه رشتی مواجه 

نشده است.
جنجال دوباره

کریمی بعد از بازی با اس��تقالل در جمع خبرنگاران مسائل قبلی درباره 
مهدی تاج و عادل فردوس��ی پور را با شفافیت بیش��تری مطرح کرد و البته 
درباره یک مسأله مهم حرف زد. کریمی گفت: »درباره خروجم از کادرفنی 
تیم ملی باید از تاج بپرس��ید. واقعیت این است که کی روش آن چیزی نبود 
که من می خواستم و پس از آن بارها تالش کردم رابطه ما همان رابطه مربی-

بازیکن بماند. من خودم احترامم را حفظ کردم اما از تاج بپرسید که چرا مربیان 
ایرانی تیم ملی اخراج شدند.« کریمی افزود: »چرا پسر خوانده کی روش بدون 
مدرک، مربی تیم ملی شده است؟ پسر خوانده کی روش مدرکی ندارد و فکر 
می کنم او را اخیراً به دوره ای در اروپا فرستاده اند تا یک کاغذ یا مدرکی بگیرد. 
من هم اگر قدرت داشتم شاید پسر خاله و پس��ر عمه ام را می آوردم. به من 
گفتند به جلس��ه می رویم که این بار دیگر او را اخراج کنیم اما نمی دانم چه 
شد که ناگهان نظرشان برگشت. کی روش عادت دارد همیشه با توپ پر به 

جلسات می رود و با گرفتن چند امتیاز از موضع خود کوتاه می آید. فکر می کنم 
قبل از قرعه کش��ی جام جهانی بود که قرار بود کی روش را اخراج کنند اما 

نشد، دالیلش را هم نمی دانم.« جادوگر فوتبال ایران در بخش دیگری 
از حرف هایش بیان کرد:  »من آینده ای در این فوتبال ندارم و کارهایم 

را در فوتبال انجام دادم و رفتم. اکنون هم اگر آمدم به خاطر همین 
داستان هایی است که شروع شده است.«

ماجرای استعفا از سپیدرود
اتفاقات پیش آمده درباره کریمی و فدراسیون فوتبال، سبب 
شد تا س��رمربی سپیدرود رشت از س��متش روی نیمکت تیم 
رشتی استعفا کند. کریمی در این خصوص گفته است: »به این 

نتیجه رسیدم که همیشه خواستن توانستن نیست. من مسئولیت 
تیم شهرم را به امید تغییرات مثبت قبول کردم. البته در این مدت 
کوتاه با حمایت هواداران س��پیدرود و مردم خوب استان گیالن 

که همیشه محبت شان شامل حال من بوده، تا حدودی هم موفق بودم. اما 
گاهی اوقات اتفاقات فوتبالی و غیرفوتبالی مسیر رسیدن به هدف را ناهموار 
می کند. اینجاست که احساس می کنی رفتن موثرتر از ماندن است. به همین 
دلیل شاید رفتن من ش��وک مثبتی به تیم ایجاد کند. من علی کریمی که 
همیشه اصرار به احقاق حقم را داشته و دارم، امروز این حق را 
برای باشگاه سپیدرود و مالک محترمش قائلم که برای بهبود 
شرایط تیمش هر تصمیم و تغییری درخصوص کادرفنی 
را اتخاذ کند. طبیعی است که به عنوان مسئول فنی تیم 
تابع تصمیم باشگاه خواهم بود.« البته این استعفا 
با موافقت مس��ئوالن س��پیدرود همراه نبود. 
فرهاد خراسانی، سخنگوی باشگاه سپیدرود 
دراین باره گفت: »من خیال همه را جمع کنم 
و به شبهات پایان دهم؛ آقای دکتر تن زاده 
مالک باشگاه تا پایان مدت قرارداد با علی 
کریمی؛ دس��ت از حمایت همه جانبه از 
مربی تیم خود بر نخواهند داش��ت زیرا 
ایش��ان یک برنامه ریزی بلند مدت برای 
تیم و باشگاه دارند و با تصمیمات مقطعی و 
احساسی کامال مخالف هستند. پس کریمی 

با قدرت به کارش ادامه می دهد.« 

  با وجود این که سامسونگ عذرخواهی رسمی از ایرانی ها انجام نداد
 اما رئیس کمیته برگزاری المپیک زمستانی ضمن دلجویی دلیل این 

اقدام را ناهماهنگی در توزیع هدایا اعالم کرد
  وزارت خارجه: این موضوع بر روابط تجاری ایران و کره جنوبی 

تأثیر می گذارد
  ال جی در واکنش به اقدام سامسونگ عالوه بر گوشی، یک دستگاه 

تلویزیون به ورزشکاران ایرانی هدیه داد
  ظریف: گوشی تلفنم را عوض می کنم

جنجال های کریمی ادامه دارد؛ استعفا از سپیدرود موافقت نشد

 افشای ماجرای 
پسرخوانده کی روش


