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دعوا برای تسویهحساب

کارلوس کیروش بعد از مدتها آرامش ،چند ساعت مانده به بازی حساس ذوبآهن با استقالل
علیه قلعهنوعی موضع تندی گرفت

چرا کیروش مثل دشان و لوپتگی عمل نکرد؟

درســت اســت که کارلوس کیروش و مدیران فدراسیون فوتبال تاکید
کردهاند به خاطر زمانبندی تعیینشده از سوی فیفا هیچ راهی برای اعالم
لیستنداشتند،منتهینکتهاینجاستکهایناتفاقعمالتأثیرمنفیزیادی
روی تیم ذوبآهن و ستارههای این تیم گذاشت .بههرحال نکته قابلتامل
اینجاست که کیروش در شرایطی اعالم کرد تمامی تیمهای صعود کرده به
جامجهانی باید تا تاریخ 15می( 25اردیبهشت  )97فهرست خودشان برای
جامجهانی را اعالم میکردند که تیمهای ملی اسپانیا و فرانسه هنوز این کار را
انجام ندادهاند .بد نیست بدانید بعد از صعود مارسی به فینال لیگ اروپا ،دیدیه
دشان سرمربی تیمملی فرانسه اعالم کرد به خاطر حضور بازیکنان فرانسوی
در این تیم ،فهرســت تیمملی را دیرتر از موعد مقرر اعالم خواهد کرد و یک
روز بعد از این دیدار لیست را اعالم میکند .همچنین یولن لوپتگی سرمربی
تیمملی اســپانیا نیز اعالم کرد با توجه به حضور رئالمادرید در فینال لیگ
قهرمانان ،فهرســت این تیم برای جامجهانی یک روز بعد از این دیدار اعالم
میشــود تا بازیکنان روحیه خود را در صورت دعوت نشدن از دست ندهند.
جالباینجاستکهتابعدازظهرروزگذشتههمتیمهایملیژاپن،عربستان،
اروگوئه،صربستان،سوییس،سوئد،انگلیسوسنگاللیستبازیکنانخوددر
جامجهانیرااعالمنکردهبودند.

قلعهنوعی گزینه تیمملی است؟

گفته میشود یکی از دالیلی اصلی این دو مربی در سالهای اخیر شایعاتی
بودهکهدربارهحضورقلعهنوعیبهجایکیروشدررسانههاومحافلورزشی
بارها و بارها مطرح شده اســت .این شایعه البته درباره برانکو ایوانکوویچ هم
چندبار عنوان شده و کیروش هم تلویحا به این موضوع واکنش نشان داده
بود تا برانکو مجبور شود بگوید ســرمربی پرسپولیس است و برنامهای برای
حضور در تیمملی ایران ندارد .با این وجود ،کیروش یک بار دیگر قلعهنوعی
را به تالش برای رسیدن به جایگاه خودش متهم کرده و گفته است« :راجع به
آینده خودم هم میخواهم این را بگویم که من هیچ شک و شبههای درباره
صالحیت باالی شما برای جایگزینیام در آیندهای نزدیک ندارم ،بهویژه االن
که زمینی با باالترین استانداردها و یک ساختمان با بهترین امکانات آماده
برای تیمملی و بازیکنانی بســیار فوقالعاده برای دعوت به تیمملی اینجا
وجود دارد» .البته قلعهنوعی هم خیلی زود به این صحبت واکنش نشان داد
و درباره شائبه تالش برای رسیدن به صندلی کیروش گفت« :آقای کیروش
صحبتهای شما برایم خیلی عجیب بود ،چون آنها را تاکتیکی برای فرار رو
به جلو میبینم که دیگر در فوتبال ایران نخنما شده است .انشاءاهلل ماه آینده
هم شما مربی ایران میمانید و به شما اطمینان میدهم که واهمهای از کسی
بهعنوانجانشیننداشتهباشید».

ملیپوشان شاغل در اروپا تفریح را ترجیح میدهند!

لژیونرهای تیمملی کجا هستند؟

شهروند| تمرینات تیمملی فوتبال ایران در فاصله یکماه مانده به سفر این تیم به روسیه سوت و کورتر
از همیشه است .این در حالی است که لیگهای اروپایی به پایان رســیده و لژیونرها که عمدتا در ترکیب
اصلی تیمملی حضور دارند ،از مســابقات باشــگاهی رهایی یافتهاند؛ اما هنوز به اردوی تیمملی نیامدهاند
و ظاهرا کــیروش برای ریکاوری به آنها مرخصــی داده تا بعد از روزهای پرمشغلهشــان آماده حضور در
تمرینات تیمملی شوند .علیرضا جهانبخش ،کریم انصاریفرد ،رضا قوچاننژاد ،احسان حاجصفی ،سردار
آزمون ،ســعید عزتاللهی ،میالد محمدی ،مهدی طارمی ،امیر عابدزاده ،ســامان قدوس و کاوه رضایی
لژیونرهایی هســتند که اغلب در ترکیب اصلی تیمملی قرار میگیرند و ســتون تیم کیروش را تشکیل
میدهند .برخی از این لژیونرها هنوز به ایران نیامدهاند و ترجیح دادهاند تعطیالت خود را در اروپا ســپری
کنند اما برخی هم برگشتهاند و بهزودی به اردوی تیمملی اضافه میشوند.
رضا قوچاننــژاد :بهتازگی
پدر شــده اســت .او با فراغت
از بازیهای لیــگ هلند این
روزها توانســته بیشتر از قبل
روزهایش را با پســر کوچکش
ســپری کند .گوچی ایــن روزها
حسابی پسرش را به گردش میبرد و روزهای خوبی
را با او سپری میکند.
کریــم انصاریفرد :آقای گل دوم ســوپر لیگ
یونان فصلــی رویایی را ســپری کــرده و حاال هم
تعطیالتی دلانگیز را پای برج ایفل میگذراند .کریم
که بهتازگی به دنیای متأهلها ملحق شده به همراه
همســرش در پاریس روزهای مرخصی را ســپری
میکند تا به تمرینات تیمملی اضافه شود.
سعید عزتاللهی :هافبک
تیم آمکار روســیه بعــد از به
پایــان رســیدن لیــگ این
کشــور و انجام کارهای اداری
در باشــگاهش در هفتــه اخیر

با تیمملی لطمه زدید ،اگر این دروغ است ،رسما اعالم
کنیدوبهبازیکنانتانتوضیحدهید».
پاسخقلعهنوعی؛فرافکنینکنید!
درگیری امیر قلعهنوعی و کارلــوس کیروش به
شکلی باال گرفت که ســرمربی ذوبآهن مجبور شد
با وجود اینکه چند ســاعت به بازی حساس تیمش
مقابل استقالل در ورزشــگاه آزادی باقی مانده بود،
توضیحاتی پیرامون اظهارات تند کیروش ارایه بدهد.
امیردربارهادعاهایمطرحشدهازسویکیروشتاکید
کرد« :نکته اول درخصوص این استکه گفتهاند من
بازیکنان ذوبآهن را در اختیار تیمملی قرار ندادهام.
حرف من این است ایشان که اصال در ایران نبود و من
ی مسابقات که هر 4روز
در آن مقطع به دلیل فشردگ 
به 4روز بازی میکردیم ،تصمیم گرفتیم با هماهنگی
تیمملی و کادر فنــی ریکاوری ملیپوشــانمان را
خودمان انجام بدهیم .بعد از تماس با دستیار ایشان،
آقای مــارکار آقاجانیان و تشــریح موقعیتی که در
آن قرار داشتیم بنا شد ایشــان با کارلوس کیروش
صحبت کنند و نتیجه را به اطالع ما برسانند که بعد
ازاینتماسآقایآقاجانیانبهماگفتندآقایکیروش
موافقت کرده و گفته ایرادی ندارد .پس من هیچ وقت
جلوی حضور بازیکنانم در اردوی تیمملی را نگرفتهام.
نکته دوم برمیگــردد به ایران و ایرانی؛ من ســوالم
اینجاست درحالیکه سرمربی تیمملی ایران حاضر
نشــده بهعنوان ســرمربی و نام ایران در قرعهکشی
جامملتهای آسیا حاضر شــود ،چگونه میتواند از
ایرانوایرانیصحبتکند؟وقتیمنسرمربیتیمملی
بودم در زمانی که فدراسیون رئیس نداشت و قراردادی
نداشتم ،هدایت تیمملی را برعهده گرفتم و تیمم اول
آسیا بود ،هیچ وقت هم برای این مسأله منتی بر سر
کسینگذاشتم».

به تهران آمــد .عزتاللهی هم امروز قرار اســت در
تمرینات تیمملی حاضر شود.
علیرضا جهانبخش :پســر ریشقرمز ایران که
تمام اخبار فوتبال باشــگاهی هلند را به قبضه خود
درآورده؛ از آنجا که حســابی دلتنــگ خانوادهاش
بــود ،ترجیــح داد زودتر به ایــران بیایــد .او بعد از
ســفر به مشــهد ،دیروز در کنفرانس خبری پروژه
اقتصادیاش شــرکت کرد و امروز به اردوی تیمملی
میرود.
ســردار آزمون :فصل خوبی
را در روسیه ســپری نکرد .او
ترجیح داد بــرای تعطیالت
همچنان در این کشور بماند.
آزمــون پنجشــنبه بــه ایران
میآید و به تمرین تیمملی میرود.
احســان حاجصفی :همبازی کریم انصاریفرد
در المپیاکوس زودتر از بقیــه لژیونرها به ایران آمد.
حاج صفی تعطیالتش را کنار خانواده در شهر کاشان
سپری میکند.

میالد محمدی :دیگــر بازیکــن ایرانی لیگ
روســیه زودتر از بقیه به ایران آمد .او ترجیح داد
تعطیالتش را در تهران و کنار خانواده سپری کند.
میالد هم تا پایان هفته به جمع ملیپوشان اضافه
میشود.
مهــدی طارمــی :مهاجم
تیمملی بــا الغرافــه در لیگ
ســتارگان قطر چهارم شد و
چند روز بعد به ایــران آمد و
مدتی را کنار خانوادهاش سپری
کرد .او با اجازه کیروش قرار اســت
تا پایــان هفته به اردوی تیمملی اضافه شــود؛ اما به
توصیه سرمربی تیمملی تمرینات اختصاصی را انجام
میدهد.
امیر عابدزاده :با رویای بازی
در تیمملــی از لیــگ پرتغال
آمده اســت .امیر دو روز پیش
در آخریــن بــازی ماریتیمو
در پرتغــال به میــدان رفت و
قرار اســت تا فردا به تهران بیاید .او
برعکس بقیه لژیونرها مرخصی نداشــت؛ چون لیگ
پرتغال دیرتر از بقیه لیگها تمام میشود.
کاوه رضایی :نخســتین فصل
حضــورش در اروپا را به رویایی
سپری کرد .کاوه چند روز بعد
از پایان لیــگ بلژیک به ایران
آمد و به همراه همســرش بعد
از سفر کوتاه به شمال کشور آماده
حضور در اردوی تیمملی میشود.
ســامان قدوس:هافبک تیم اوسترشوندس این
روزها مشــغول بازیهای لیگ کشور سوئد است و تا
زمان فیفادیها نمیتوانــد در اردوی تیمملی حاضر
باشد.

مسلمان و محرمی رفتنی شدند3 ،بازیکن دیگر هم در شرف جدایی هستند

مخمصه بدموقع پرسپولیس

شهروند|بعدازدبلقهرمانیدرلیگ،صعودبهمرحله
بعد لیگ قهرمانان آســیا هم بــرای قرمزهای پایتخت
آرام بخش نبود .این اتفاق بزرگ نتوانســته پایان بخش
حاشیهها و دردســرها برای پرسپولیس باشد چون بعد
از پیروزی مقابل الجزیره چهار ســتاره این تیم به اضافه
محسن مسلمان که حسابی با برانکو درگیر است ،بهطور
رســمی و غیررســمی از جمع قرمزهای پایتخت جدا
شدند .این اتفاق درحالی رخ داده که پرسپولیس در فصل
نقلوانتقاالت با پنجرهای بسته روبهرو است و نمیتواند
بازیکن بخرد .با این شــرایط فصل آینده دشواریهای
زیادیپیشرویپرسپولیسخواهدبود.
خداحافظیتلخ
وحید امیری ،صــادق محرمی ،فرشــاد احمدزاده و
محمد انصــاری از بازیکنانی بودند کــه در فصل اخیر
نمایشهای فوقالعادهای برای پرســپولیس داشتند.
این 4نفر در تمام طول فصل عصای دست برانکو بودند
و نبودشان در پرســپولیس با توجه به ممنوعیت جذب
بازیکنبرایاینتیمکابوسبزرگیبرایسرمربیقرمزها
خواهد بود .بعد از بازی با الجزیره زمزمههایی مبنی بر این
مطرح شد که آنها ادامه فوتبالشان در فصل آینده را در
جایی دیگر جز پرسپولیس سپری کنند .به جز این4نفر
کهدرآستانهجداییهستند،جداییمحسنمسلمانکه
قبل از جنجالهایش با برانکو مهندس محبوب قرمزها
بود،ازپرسپولیسمسجلشدهاست.
وحیدامیری؛میخواهدلژیونرشود
وحیدامیریدردومینفصلحضورشدرپرسپولیس
تاثیری انکارناپذیر در قهرمانی این تیم داشت و روز بازی
با الجزیره آخرین روز قراردادش با پرسپولیس را سپری
کرد .امیری در نیم فصل دوم هم از لیگ ســتارگان قطر
پیشنهاد داشت اما با توجه به وضع پرسپولیس و جدایی
مهدی طارمی ترجیح داد در پرسپولیس بماند .حاال هم
از گوشه و کنار خبر میرسد او پیشنهادی نجومی از قطر
دارد و این بار رغبت زیادی به این انتقال دارد .بعد از پایان
بازیباالجزیرهدرحالیکهقرمزهامشغولبرگزاریجشن
صعود بودند ،شنیده شد که امیری برای تمدید قرارداد
به باشگاه چراغ سبز نشان نداده و گفت ه سال آینده را در
خارج از کشور سپری خواهد کرد .این درحالی است که
پرسپولیسیها حســاب زیادی روی وفاداری او باز کرده
بودند و انتظار داشتند با توجه به بسته بودن پنجره نقل
و انتقاالتی ،امیری قراردادش را تمدید کند که ظاهرا این
اتفاقرخنخواهدداد.
فرشاداحمدزاده؛خداحافظیبهسبکخودش
فرشــاد احمدزاده که زمانی لقب پسر برانکو را داشت
و در ترکیب پرسپولیس خوش میدرخشید ،به تدریج
از تفکرات برانکو دور شــد.احمدزاده که در اواسط فصل
هم زمزم ه جدایی از پرســپولیس در پایان فصل و قبول
پیشنهاداتخارجیراآغازکردهبود،بعدازبازیباالجزیره
از همبازیهای خــود خداحافظی کرد و به آنها خبر داد

ســال آینده دیگر در جمع قرمزها نیست.احمدزاده در
جمع بازیکنان پرسپولیس مدعی شده پیشنهاداتی از
لیگ قطر ،هلند و سوئد دارد و بیمیل نیست فصل آتی
گ ایران دنبال کند .او که
را به دور از حواشی در خارج از لی 
مدتی نیز با برانکو دچار چالش شده بود ،به دلیل درگیری
با شایان مصلح و بعد از آن شجاع خلیلزاده شرایط خوبی
ندارد و همین مســائل تصمیم او را برای جدایی قطعی
کردهاست.
محمدانصاری؛دورافتخارمشکوک
قرارداد او با پرســپولیس به پایان رســیده و احتمال
میرود که فصــل آینده او را در جمــع قرمزها نبینیم.
انصاری که پیش از این هم اعالم کرده بود پیشنهاداتی از
لیگ ستارگان دارد ،تصمیم جدی خود را گرفته تا فصل
آینده را در خارج از کشــور سپری کند .مدیربرنامههای
انصاری بــه او اعالم کرده پیشــنهادهایی از لیگهایی
مثل چین ،قطر ،یونان و کراواســی دارد و از طرف دیگر
برانکو شدیدا خواهان باقی ماندن محمد انصاری در تیم
پرسپولیس است و از مســئوالن باشگاه خواسته تا این
بازیکن را حتما حفظ کنند ولی انصاری بعد از صعود با
پرسپولیسبهمرحلهیکچهارمنهاییلیگقهرماناندر
ورزشگاه آزادی دور افتخار زد که ظاهرا نشان از جدایی
او دارد.
صادقمحرمی؛کوچبهکرواسی
پدیده این فصل پرســپولیس اولین لژیونر لیگ برتر
اســت .محرمی فصلی رویایی را در پرسپولیس سپری
کردوقبلازپایانفصلبهدیناموزاگربپیوست.محرمی
درحالی توانست به این سادگی از پرسپولیس جدا شود
که تنها ســابقه دو فصل حضور در این تیم را دارد و اگر
سال گذشــته قراردادش تمدید میشد به این سادگی
نمیتوانســت از جمع قرمزها جدا شود .در هر صورت او
با قطعی شدن قراردادش با دینامو بعد از بازی با الجزیره از
همبازیانشخداحافظیکردتادرمیانبهتتماشاگرانو
مسئوالن پرسپولیس به آسانی از این تیم به اروپا ترانسفر
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جهانبخش ،سفیر «کلییر» در ایران

شــهروند| علیرضا جهانبخش ،ســتاره ایرانی
آلکمــار فصلی رویایی را ســپری کرد و موفق شــد
آقای گل لیگ هلند شــود .جهانبخش که از مدتی
قبل سفیر شامپوی کلییر در ایران و خاورمیانه شده
بود ،در نشستی خبری در این خصوص شرکت کرد.
اوزگور کولوکفاکی ،مدیرعامل شرکت یونیلیور ایران
پس از خوشامدگویی به اصحاب رسانه ،اظهار داشت:
«یونیلیور واردات محصوالت خود را به ایران ازسال
 2001آغاز کرد و در سال  2003هیأت حقوقی خود
را در ایران تحت عنوان «یونیلیور ایران» ثبت و با 5
کارمند شروع به فعالیت کرد .در همانسال کارخانه
خود را در قزوین تأســیس کرد و خط تولید کارخانه
درسال  2005با تولید صابون  Luxکلید خورد و در
حالحاضر یونیلیور ایــران  389کارمند دارد ».وی
ســخنان خود را با توضیحاتی پیرامــون برند کلییر
ادامه داد« :کلییر یکی از مهمترین برندهای یونیلیور
ایران است .برندی پیشــتاز در مبارزه با شوره که در
ســال  1975به بازار معرفی شد .فرموالسیون کلییر
با کمــک تحقیقات متمرکــز و آزمایشهای بالینی
توسط دانشــمندان ،همواره درحال توسعه و تکامل
بوده است .به همین دلیل اســت که کلییر بهعنوان
شامپویی پیشــتاز در مراقبت از پوستسر در جهان
زبانزد شده است ».مدیرعامل یونیلیور ایران در ادامه
صحبتهای خود در نشست خبری سفیر برند کلییر
گفت« :شــامپوی ضدشــوره کلییر با پیغام «دلیلی
برای پنهانشــدن نیست ».به شــما اعتمادبهنفس
ناشــی از عدموجود شــوره روی پوستسر را وعده
میدهد تا بــا ظاهر بینقص خودتــان دیگر چیزی

برای پنهانکردن نداشــته باشــید و به دنیا نشــان
دهید که چطور در مورد شــما بیندیشند و هرگونه
قضاوت و پیــشداوری را به چالش بکشــید .کلییر
شامپوی مردانه شماره  1جهان است که برای بانوان
نیز محصوالت تخصصی متنوعــی ارایه میدهد که
در ایران و سراســر جهان با اســتقبال خوبی مواجه
شده اســت .کلییر برای 3سال متوالی برنده تندیس
زرین برند محبــوب مصرفکنندگان ایرانی شــده
است که اثباتی اســت بر کیفیت باالیی که این برند
عرضه میکند .برجســتهکردن نگاه کلییر با انتخاب
شخص علیرضا جهانبخش میسر میشود و ما بسیار
مفتخر هســتیم که او را بهعنوان سفیر برند در کنار
خودمان داریم ».مدیرعامل یونیلیــور ایران عنوان
کرد« :اعتمادبهنفــس و روحیــه قهرمانانه علیرضا
جهانبخش گواهی اســت بر عملکرد قهرمانانه برند
کلییر و شــعار «دلیلی برای پنهانشــدن نیست».
علیرضا جهانبخش مناسبترین گزینه برای معرفی
برند کلییر است ،چراکه موهای سالم و خوشحالت
جهانبخش ،نشــانگر همان پیام برنــد و از میدان به
دربردن شورههاست ».بهگفته اوزگور کولوکفاکی،
علیرضا جهانبخش کلییر را انتخــاب کرده ،زیرا به
موهایــش اهمیت زیادی میدهــد و او باور دارد که
انتخاب شــامپوی مناسب بســیار مهم است .کلییر
نیازهای پوستســر آقایان را ب ه خوبی میشناســد
و این دلیلی اســت که او همیشــه کلییر را انتخاب
میکند .علیرضا جهانبخش اعتقاد دارد که شخصیت
او و برند کلییر شباهتهای بســیاری دارند ،چراکه
او همان اعتمادبهنفس و روحیــه قهرمانانه کلییر را
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شهروند| در ماههــای اخیر بازشــدن زخم کهنه
درگیریهای امیر قلعهنوعــی و کارلوس کیروش باز
هم به سوژه اصلی رســانهها و محافل ورزشی تبدیل
شده است .ماجرا از زمانی شروع شد که امیر قلعهنوعی
یکبار به خاطر فشــردگی مسابقات اجازه حضور سه
ملیپوشخوددرتمرینریکاوریتیمملیراندادوپس
از آن کیروش دیگر قید استفاده از بازیکنان ملیپوش
ذوبآهن را زد .در چنین شرایطی غیبت طوالنیمدت
وب هخطرافتادنموقعیتحضوردرتیمملیرویروحیه
مرتضی تبریزی ،ســیدمحمدرضا حسینی و رشید
مظاهری تأثیر منفی گذاشــت و درنهایت هم وقتی
لیســت 35نفره تیمملی اعالم شد ،سرمربی تیمملی
تهدید خود را عملی کرد و روی نام تبریزی و حسینی
بهعنوان دو ســتاره تیــم ذوبآهن بــرای حضور در
جامجهانی قلم قرمز کشید و فقط رشید مظاهری را به
اردودعوتکرد.همینمسألهباعثشدبازهمکیروش
و قلعهنوعی با هم وارد جدال لفظی شدید شوند .در این
میان اعراض و انتقاد اصلی قلعهنوعی به زمان بد ،اعالم
لیستدرآستانهبازیحساسذوبآهناستقاللبود!
شروعدعوابااعتراضشدیدقلعهنوعی
امیر قلعهنوعی در کنفرانس خبــری پیش از بازی
برگشت برابر اســتقالل به صراحت به انتقاد از رفتار
کیروش و سیاست تعیینشــده برای اعالم فهرست
تیمملی پرداخــت .او گفته بود« :اگر لیســت بعد از
بازی با استقالل اعالم میشد ،بهتر بود .از استقالل 7
بازیکن دعوت شدند و این اتفاق در روحیه تیمی آنها
میتوانســت تأثیر بگذارد .به نظر کادرفنی تیمملی
احترام میگذارم اما شاید بعضی بازیکنان ما نیز انتظار
داشتندودرروحیهآنهاتأثیرمیگذارد.لیستیکهاعالم
شد ،به نظرم طراحی است و فکر نمیکنم اتفاقی باشد!

ما با یک تیم ایرانی بازی داریم و بازی با العین نیست.
ارسال لیست به فدراســیون فوتبال و اعالم عمومی
تفاوت زیادی دارد! ضمن اینکه االن دو بازیکن اصلی
ما که شاید شانس کمی برای خودشان قایل بودند که
در جامجهانی باشند ،حاال با خطخوردن روحیه خود را
از دست دادهاند».
اعالملیستتیمملیبهخاطر
تسویهحساب؟
به همین ترتیــب مدیران فدراســیون
فوتبال و کارلوس کیروش هم میتوانســتند
طبق تاریخ مقرر لیســت را برای فیفا بفرستند و برای
نگهداشــتن روحیه بازیکنان تیمهای پرســپولیس،
استقالل و ذوبآهن بهعنوان نمایندگان ایران در آسیا،
بعد از مســابقات آنها لیست را رسانهای کنند .منتهی
کیروش که تمرینات تیمش برای حضور باشگاهها در
لیگ قهرمانان آسیا با تعداد کمی بازیکنان آغاز شده ،با
این رفتار عمال ضربه بزرگی به پرسپولیس و ذوبآهن
زد .جالب اینجاست که از بین ســرمربیان این  3تیم
وینفرد شفر تنها مربیای بود که حاضر شد با کیروش
جلسه بگذارد و با او به تعامل برسد .نتیجه این تصمیم
همدعوت 7استقاللیبهاردوی تیمملیبود تابازیکنان
این تیم با روحیه باال به مصــاف ذوبآهنی بروند که
ستارههای اصلیاش به خاطر خطخوردن از تیمملی
روحیهمناسبیندارند.
کیروش:شمامسئولخطخوردنبازیکن
ذوبآهنهستید!
با توجه به سابقه قبلی درگیریهای امیر قلعهنوعی
و کارلوس کیروش از همان صبح روز گذشــته همه
سرمربی تیمملی را در تمرینات با چهرهای برافروخته و
عصبانیمشاهدهکردند.بههمینترتیبکیروشبرای
پاسخدادنبهصحبتهایقلعهنوعیدربینخبرنگاران
حاضر شــد و این جمالت را بــه زبــان آورد« :آقای
قلعهنوعی! لطفا خود را پشت داستانهای ماسکگونه
پنهان نکنید .لطفا سعی نفرمایید که اذهان عمومی را
بهسمت دیگری ببرید .شما ب ه صورت رسمی صداقت،
وجاهت و تعهد کاری من را زیرسوال بردید .اگر این کار
در پرتغال میافتاد ،میدانستم چطور پاسخ دهم اما به
خاطراینکهدرایرانهستیمومیدانمدر5دقیقهدیگر
از طرف رئیسم و فدراسیون هشدار دریافت میکنم،
فقط از شما تشکر میکنم .میتوانیم محترمانه با هم
اختالفنظر داشته باشیم اما وقتی شما میفرمایید که
من این لیست را بهصورت عمدی برای لطمه به شما
و تیمتان اعالم کردم ،با این فرضیه صداقت ،وجاهت و
تعهد کاری من را زیرسوال میبرید .مدیرعامل شما به
ما اطالع داد که این شما بودید به همکاری بازیکنانتان
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شودبدوناینکهحتییکریالنصیبباشگاهشود.
مسلمان؛خداحافظیباانگخیانت
میخکوبشدن محسن مســلمان بعد از گل دقیقه
 89جالل حسینی و در شرایطی که ورزشگاه آزادی در
آستانه انفجار قرار داشت ،این بازیکن را با اتهام بزرگی
روبهرو کرده اســت .وقتی عکس مسلمان که باحالتی
مغموم روی نیمکت فریز شــده بــود درحالیکه بقیه
بازیکنانبهجشنشادیگلحسینیاضافهشدهبودند،
منتشر شــد اتهامات زیادی متوجه او شد .مسلمان در
صفحات مجازی قرمزها به خیانت محکوم شده به این
دلیل که در جشن گل دوم قرمزها شرکت نکرده است.
این موضوع آنقدر برای پرسپولیسیها ناراحتکننده
بودهکهحتیعضوهیأتمدیرهباشگاههمبهآنواکنش
نشان داده است .محمدرضا حاجیبیگی ،یکی از اعضای
هیأتمدیره پرسپولیس درباره محسن مسلمان گفته:
«مسلمان نتیجه این حرکتش را میبیند و حتما برای
فصل آینده جایی در پرسپولیس نخواهد داشت .البته
مهم این است که ما به مرحله بعد صعود کردیم و همه
هم خوشــحال بودند ».در این بین شایعات عجیب و
غریبی هم مطرح شــده که او در ایجاد این حواشــی
تنها نبــوده و ظاهرا از طرف یکی از اطرافیان باشــگاه
پرسپولیس که خیلی در باشــگاه نفوذ دارد ،تحریک
میشود تا جو باشگاه پرسپولیس را به هم بریزد و به نفع
آنشخصعلیهباشگاهپرسپولیسکارکند.ایندرحالی
اســت که مســلمان در یکی دو فصل اخیر درخشش
فوقالعادهای داشته و از دست دادن او دریغ بزرگی برای
پرسپولیس خواهد بود .جدایی مسلمان از پرسپولیس
حتی با وجود بسته بودن پنجره نقلوانتقاالت قطعی
است چون روابط او با برانکو،بازیکنان و حتی مسئوالن
باشگاه بســیار تیره شــده و نمیتوان تصوری از آینده
او در پرسپولیس داشــت .البته مسلمان میتوانست
خداحافظی بهتری از پرسپولیس داشته باشد اما حاال با
انگخیانتازاینتیممیرود.

در خود میشناســد .در ادامه این نشســت خبری،
علیرضا جهانبخش ،ســفیر برند کلییــر اظهار کرد:
هدف کلییر این اســت که ایــن اعتمادبهنفس را در
میان جوانان ترویج دهد که بتوانند بیهیچ ترسی از
قضاوت دیگران وارد اجتماع شوند و تواناییهایشان
را نشــان دهند و ایــن همان چیزی اســت که من
دوســت دارم همسنوســالهای خودم را در جهت
رســیدن به آن تشــویق کنم .نترســید و نگذارید
ترس از قضاوت بقیه ،شما را عقب براند .چالشها را
قبول کنید و به دنیا نشــان دهید که چگونه درمورد
شــما بیندیشــند .دلیلی برای پنهانشدن نیست.
پس از ســخنرانی ،اوزگور کولوکفاکــی مدیرعامل
یونیلیور ایران و علیرضا جهانبخش همچنین پخش
کلیپهــای تبلیغاتی ســفیر برند کلییــر در ایران،
اوزگور کولوکفاکی و علیرضا جهانبخش پاسخگوی
پرســشهای خبرنگاران حاضر در نشســت خبری
بودند .اوزگور کولوکفاکی در پاســخ به پرسش یکی
از خبرنگاران که چرا کلییر شامپوی شماره  1مردانه
جهان محسوب میشــود ،اظهار داشت :همه مردم
متوجه شدهاند که نیازهای پوستسر مردان و زنان
متفاوت است و تکنولوژی کلییر بهطور کامل و دقیق
به دغدغههای پوستســر آنها میپردازد و با کلییر
میتوانند آرامشخاطر داشــته باشند که شوره سر
برای همیشــه از بین میرود و مشکالت پوستسر
هرگز دوباره اتفاق نمیافتد.
همچنین ،مدیرعامل یونیلیــور ایران درخصوص
میزان تمایل مردم ایران به مصرف شامپوی کلییر و
تأثیر انتخاب علیرضا جهانبخش بهعنوان سفیر این
برند در افزایش فروش این محصول گفت« :انتخاب
کلییر بهعنــوان برند محبــوب مصرفکنندگان در
سهسال متوالی نشــان از اســتقبال باالی مردم از
این برند اســت .کلییر میتواند برای همیشه شوره
را از میــدان بهدر کند .کلییر برای تمام کســانی که
میخواهند بــا مراقبت از پوستســر و موی خود از
شــوره جلوگیری کنند ،بهترین انتخاب است ،برای
همه آنان که میخواهند همیشــه مورد تحســین
باشــند ».در ادامه جلسه پرســش و پاسخ ،علیرضا
جهانبخش ،ســفیر برند کلییر در پاســخ به پرسش
خبرنگاران درخصوص دالیل انتخاب خود بهعنوان
سفیر برند کلییر گفت« :من همیشه سعی کردهام با
نهایت توانم از رویارویی با چالشها اســتقبال کنم و
این موضوع شباهت بسیار زیادی با شخصیت کلییر
دارد ».ستاره فوتبال کشــورمان در پاسخ به پرسش
یکی از خبرنگاران درخصوص ویژگی منحصربهفرد
شــامپوی کلییر برای معرفی به دوستدارانش گفت:
«کلییر باعث ســامت پوستســر شــما میشود
تا موهای بیعیب و نقصی داشــته باشــید و به شما
اطمینان میدهد تا شورهها را برای همیشه از میدان
بهدر کند».

