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آستانه  در ایران
لیگقهرمانانآســیا انصــرافاز

دایی به فدراسیون رفت، اما مذاکره نکرد

 نامه عجیب AFC با پاسخ تند مقامات ایرانی همراه شد
مدیران فوتبال بار دیگر تأکید کردند در هیچ کشور ثالثی به میدان نمی روند

 انتقاد تند
  ملی پوش والیبال

 از مسئوالن ورزش
فرهاد قائمی، ملی پوش 

والیبال ایران طی مصاحبه ای 
گفته است:   »دیگر عادت 

کرده ایم که مسئوالن بعد از 
یک تورنمنت می آیند عکس 

می گیرند و می روند. وقتی 
می آیند، می فهمیم چه خبر 

است. مثل زمانی که استان 
ما )گلستان( سیل آمده بود 
که راحت و شیک و مجلسی 

می آمدند عکس شان را 
می گرفتند و می رفتند. آنها 

در روزهای سخت کنار ما 
هستند، اما بیشتر در عکس ها! 

در اصل نگاه کنید ما اصال 
پاداش نمی خواهیم و همان 

پولی که برای خود بازیکنان 
است؛ مثال در مسابقات 

لیگ جهانی بین قاره ها که 
شرکت کردیم، دالرهایی که 

مختص خود بازیکنان بود به 
ما بدهند، برای ما کافی است 
و ما راضی هستیم.« او افزود: 

»چندین سال است چیزی 
از پاداش ها نگرفته ایم. بین 
قاره ها ما سوم شدیم و هیچ 

مبلغی برایمان نیامد. پاداش 
لیگ جهانی هم به برد و باخت ها 
و اینکه به مرحله نهایی می رویم 

یا نه، بستگی دارد. فکر می کنم 
پاداش لیگ جهانی پارسال 

نزدیک 200 هزار دالر بود که باید 
بین بازیکنان تقسیم شود. 

هنوز این پول را نگرفته ایم. از 
سال های قبل هم طلب داریم 

و چند سال است پاداش مان را 
نگرفته ایم. در جام بین قاره ها 
هم سوم شدیم و پاداش خود 
این مسابقات100هزارتا بود که 

هنوز نگرفته ایم.«

عذرخواهی داور 
جنجالی از استقاللی ها

 ، محمدحسین زاهدی فر
داور جنجالی دیدار سپاهان و 

استقالل در لیگ برتر با گذشت 
چندماه از هواداران آبی پوش 

تهرانی عذرخواهی کرد. او درباره 
خطای هند پنالتی که در این بازی 

به سود استقالل نگرفت، بیان 
کرد: »قبل از هرچیز می خواهم 
در مورد فضای حاکم بر داوری 

کشورمان صحبت کنم. ما 
قبل از اینکه از داوران انتظار 

قضاوت بدون اشتباه داشته 
باشیم، باید ببینیم آیا فضای 

خوبی را برای قضاوت آنها 
فراهم کرده ایم. الزم می دانم 

در اینجا بابت اشتباهی که در 
بازی سپاهان و استقالل از من 

سر زده شد، رسما از باشگاه 
استقالل و هواداران این تیم 

عذرخواهی کنم. من بعد از آن 
بازی که تقریبا برای دوماه پیش 

بود، هیچ اظهارنظری نکردم و 
االن به خاطر احترامی که برای 
شما رسانه ها قائلم، سکوت 

خود را شکستم.« او افزود: 
»اشتباه خود را در آن مسابقه 

می پذیرم و شهامت این را دارم 
که عذرخواهی کنم. کمیته 

داوران هم همان طور که داوران 
را به خاطر قضاوت های خوب 

تشویق می کند، آنها را به خاطر 
اشتباهات شان تنبیه هم 

می کند و این مسأله در مورد من 
هم اتفاق افتاد.«

با  ایران  فوتبال  مناقشه  نتیجه  ]شهروند[ 
کنفدراسیون فوتبال آسیا درنهایت همان چیزی شد که 
علی نژاد، معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش 
اعالم کرده بود. این مقام ارشد ورزش ایران گفته بود: 
» AFCبه علت اهداف سیاسی تعیین شده به احتمال 
قوی روی تصمیم خود می ماند و ما هم روی تصمیم 
خود برای انصراف از مسابقات برای دفاع از احترام و عزت 
ملی می مانیم.« دیروز نامه رسمی دبیرکل کنفدراسیون 
فوتبال آسیا به فدراسیون رسید و ایران هم پاسخ تندی 
به این نامه داد. با این شرایط حاال همه منتظر هستند 
کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم نهایی و رسمی خود را با 

توجه به نامه ایران اتخاذ کند.

نامهعجیبدبیرکلAFCبهفدراسیونایران
برنامه  خود  عجیب  تصمیم  نخستین  در     AFC
میزبانی تیم های ایرانی در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان 
آسیا را تغییر داد و به صورت رسمی اعالم کرد استقالل و 
شهرخودرو باید مسابقات خود را در مرحله پلی آف مقابل 
الکویت و الرفاع بحرین در کشور قطر بیست وپنجم ژانویه 
)شنبه پنجم بهمن( برگزار کنند. در نامه وینزور جان، 
تصمیم  همچنین  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  دبیرکل 
این مجموعه برای مسابقات گروهی نیز ذکر شده است. 
بر این اساس AFC برنامه برگزاری مسابقات را تغییر داده 
و در نظر دارد تمام بازی های خانگی نمایندگان ایران در 
دور برگشت برگزارشود. در کنار این مسأله بخش اداری 
کنفدراسیون ارزیابی خود را از وضع موجود و شرایط ایران 
تا ماه مارس 2020 میالدی انجام خواهد داد و تاریخ دقیق 
اعالم  متعاقبا  ایران  از  کنفدراسیون  نمایندگان  بازدید 
خواهد شد، یعنی برگزاری مسابقات تیم های ایرانی در 
دور برگشت در کشور خودمان منوط به گزارشی است که 
مسئوالن کنفدراسیون از بازدید از ایران به هیأت اجرایی و 

کمیته مسابقات AFC ارایه خواهند داد.

خارجنمیشویم کشور جوابتندایران؛از
بالفاصله بعد از این نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا، 
جلسه ای با  حضور مسئوالن فدراسیون و مدیران عامل 
شهر  و  استقالل  سپاهان،  پرسپولیس،  باشگاه های 
خودرو در محل فدراسیون برگزار شد. اعضا در نتیجه این 
جلسه متن جواب فوتبال ایران را به AFC نگارش کردند که 

جزئیات آن به شرح زیر است:   
1-به اطالع می رساند باشگاه های ایرانی با این استدالل که 
هیچ دلیل قانونی برای سلب حق میزبانی آنان وجود ندارد، 
اعالم می کنند به هیچ عنوان میزبانی خود را به خارج از 

مرزهای جمهوری اسالمی ایران منتقل نمی کنند.
2-تمامی باشگاه های ایرانی حاضر در مسابقات اعالم 
می کنند صرفا در شرایطی در مسابقات حاضر می شوند 
که کنفدراسیون به صورت رسمی اعالم کند این باشگاه ها 
ایران  اسالمی  جمهوری  سرزمین  داخل  خود  رقبای  از 

میزبانی می کنند.
3- در صورت قبول شرایط فوق توسط کنفدراسیون، 
باشگاه های ایرانی صرفا تغییر زمان برگزاری مسابقات 

داخل تقویم برگزاری را می پذیرند.
ع  4- مدیران عامل باشگاه های ایرانی تقاضا دارند در اسر
وقت  جلسه ای با رئیس و دبیرکل کنفدراسیون فوتبال 

آسیا برگزارکنند.

نگرانیبابتمیزبانیهایتیمملی
در  بار  چندمین  برای  فوتبال  فدراسیون  مدیران 
عنوان  هیچ  به  کردند  اعالم  صراحت  به  اخیر  روزهای 
مسابقات  برگزاری  از  تیم ملی  محرومیت  برای  نامه ای 
هم  قرار  و  دریافت نکرده اند  ثالث  کشور  در  خانگی 
نیست چنین اتفاقی رخ دهد. البته توییت و اظهارات 
این  قوت گرفتن  در  زیادی  تأثیر  بحرینی  خبرنگار  چند 
شایعه داشت و با توجه به هجمه های ایجادشده علیه 
ایران بعید نیست فیفا را هم وارد این بازی سیاسی کنند 
که تصمیم بگیرد بازی های تیم ملی مقابل هنگ کنگ،  
عراق و بحرین در زمین بی طرف برگزار شود. با این حال، 
سخنگوی فدراسیون فوتبال دراین باره گفته است: »در 
 شرایط فعلی، مبنای اخبار دیروز رسما این شایعات را 

تکذیب کرد. «
تأکیدمدیراناستقاللوشهرخودرو

با شرایط فعلی باشگاه استقالل و شهرخودرو قطعا 
حاضر نمی شوند مسابقه پلی آف خود را در کشور قطر 
خلیل زاده،  اسماعیل  برگزارکنند.  آینده  هفته  شنبه 
سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقالل در اینباره گفته 
است: »موضع رسمی ایران در نامه چهار باشگاه اعالم شد 
و ما به جز خاک ایران در هیچ کشور دیگری میزبان حریفان 
ایران  در  آسیایی  کشورهای  تمام  شد.  نخواهیم  خود 
سفارت خانه دارند و می توانند استعالم بگیرند تا مشخص 
شود کجای ایران ناامن است؟ ما اگر قبول کنیم در کشور 
بی طرف بازی کنیم، یعنی پذیرفته ایم که ایران کشور ناامنی 
است. پس تحت هیچ شرایطی عزت ملی خودمان را زیر 
سوال نمی بریم.« حمیداوری مالک باشگاه شهر خودرو 
نیز با تأکید روی همین مسائل اعالم کرد: »این پیشنهاد 
جدید AFC هم نامردی است. عزت و شرف ایران برای 
من از همه چیز مهم تر است و اگر قرار باشد ما در دیدار 
پلی آف در کشور خودمان میزبان نباشیم، پیشنهاد AFC را 
نمی پذیرم، زیرا قطر با زمین حریف فرقی برای ما ندارد و من 
می خواهم هواداران تیمم به راحتی به ورزشگاه بیایند و از 

تیم حمایت کنند.«

نمیرویم حرفزور بار بهاروند:زیر
هم  فوتبال  فدراسیون  سرپرست  بهاروند،  حیدر 
فوتبال  کنفدراسیون  از  نامه  دریافت  از  بعد  بالفاصله 
آسیا و ارسال پاسخ رسمی ایران مواضع قبلی خود را تکرار 
کرد و گفت: »با توجه به نامه اخیر کنفدراسیون فوتبال 
آسیا نمی پذیریم که تیم های استقالل و شهرخودرو در 
در  آسیا  قهرمانان  لیگ  پلی آف  مرحله  بازی  نخستین 
زمین بی طرف به مصاف حریفان خود بروند. باشگاه ها 
این مسأله را نپذیرفتند و فقط در ایران بازی خواهیم 
کرد.« مدیرعامل باشگاه پرسپولیس هم معتقد است 
به این کنفدراسیون فوتبال آسیا و قول هایی که می دهد، 
نمی شود اعتماد کرد. محمدحسن انصاری فرد می گوید: 
»ما به هیچ عنوان در کشور ثالث بازی نمی کنیم، چون هم 
از نظر فنی ضربه بدی خواهیم خورد و هم به عزت و غرور 
ملی ایران خدشه وارد می شود. االن که کشور ایران امن 
است، دارند چنین تصمیم غیرورزشی و سیاسی می گیرند. 
فرض کنید ما در دور رفت تمام بازی هایی را که میهمان 
هستیم، برگزار کردیم. چه تضمینی وجود دارد که برای 
دور برگشت دوباره نگویند ایران امن نیست؟ در صورت 
قبول این پیشنهاد هم زیر سوال خواهیم رفت و پای 

حرف خود هستیم و در کشور ثالث بازی نخواهیم کرد.«

ظریف:بازیغیرورزشیراشروعکردهاند
به دنبال اتفاقات اخیر دستگاه دیپلماسی کشور هم 
وارد گود شده و به ورزش ایران برای مواجهه با این بحران 
کمک می کند. محمدجواد، ظریف وزیر امور خارجه درباره 
این شرایط در مصاحبه ای گفته است: »جلسه یک ساعت 
و 40 دقیقه ای با حضور همه مدیران و معاونان وزارت امور 
و  جوانان  و  ورزش  وزیر  منطقه ای،  دستیاران  و  خارجه 
روش های  و  کردیم  برگزار  المپیک  ملی  کمیته  رئیس 
مختلف برای بررسی و مقابله با این موضوع مطرح شد. 
روش های مختلفی درباره اقدام بدون مبنا مطرح شد. 
ایران امن ترین کشور منطقه است، از این رو اقداماتی 
تدارک دیدم، زیرا مشخص است که بازی غیرورزشی شروع 
شده است. امیدواریم به طریق معمول ورزشی با این 

موضوع برخورد شود.«

]شهروند[ در روزهایی که همه اهالی فوتبال منتظر اعالم سرمربی جدید 
تیم ملی هستند و در رسانه ها نیز گمانه زنی های زیادی در این خصوص انجام 
شده، حضور علی دایی در فدراسیون یک تالقی جالب به نظر می رسید. با 
توجه به اینکه برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم ملی عمان شده و از طرفی امیر 
قلعه نویی نیز با سپاهان قرارداد دارد و باشگاه  اصفهانی اجازه حضورش را 
در تیم ملی نمی دهد، به نظر می رسد علی دایی اصلی ترین گزینه فدراسیون 
برای سپردن هدایت تیم ملی است. از این رو شهریار فوتبال ایران روز گذشته 
در محل فدراسیون حضور یافت تا خیلی ها تصور کنند او به عنوان سرمربی 
رسمی تیم ملی انتخاب خواهد شد. این اسطوره فوتبال وقتی با سواالت 
پرتعداد خبرنگاران مواجه شد اما با یک جمله خیال آنها را راحت کرد: »هیچ 
صحبتی برای هدایت تیم ملی با من نشده است. االن هم برای حضور در 

کمیته استیناف اینجا آمدم و برای مذاکره در فدراسیون حضور نیافتم.«
با وجود این اما حرف های دایی خبرنگاران را قانع نکرد و آنها به سراغ 
امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، رفتند تا نظر او را در این باره 
بگیرند. علوی گفت: »آقای دایی برای سرمربیگری تیم ملی به فدراسیون 
نیامدند. ایشان یکی از گزینه های اصلی سرمربیگری تیم ملی هستند اما 
مباحث نهایی در هیأت رئیسه فدراسیون در حال تکمیل است و  در صورت 

اتخاذ هر تصمیمی آن را رسما اعالم خواهیم کرد.« با این توضیحات 
انتخاب،  در  این قدر  فدراسیون  چرا  که  است  این  مهم  سوال 
سرمربی تیم ملی تعلل می کند؛ این طور که از شواهد پیداست 
گزینه ایرانی اصلی آنها علی دایی است و شنیده هایی درباره حضور 

دراگان اسکوچیچ هم وجود دارد. حال اینکه چرا مسئوالن 
فدراسیون نام سرمربی را اعالم نمی کنند، عجیب به 

سرمربی  انتخاب  زمان  درباره  علوی  می رسد.  نظر 
تیم ملی دیروز صحبت کرده و گفته بود: »ما تا بازی 

با هنگ کنگ 66 روز زمان داریم. به همین خاطر 
سعی می کنیم تا با برنامه ریزی سرمربی را انتخاب 

کرده و برای آن مسابقه استارت بزنیم.«
سخنگوی فدراسیون فوتبال همچنین اعالم 

کرد که با منتفی شدن برانکو همچنان یک گزینه 
خارجی مد نظر فدراسیون نشینان است و دایی تنها 

درنهایت دید  و  ماند  منتظر  باید  نیست.   گزینه 
  چه زمانی سرمربی جدید تیم ملی انتخاب و معرفی

 خواهد شد.

انتقاد رئیس فدراسیون تکواندو از پست اینستاگرامی کیمیا

چرا کیمیا نمی تواند برای آلمان یا هلند بازی کند؟
]شهروند[ چند هفته ای از انتشار خبر مهاجرت کیمیا علیزاده به اروپا می گذرد 
و در این مدت اخبار ضدونقیضی درباره تنها مدال آور تاریخ ورزش زنان ایران در 
المپیک شنیده می شود. در ابتدا عکسی از او در تمرین هلندی ها منتشر شد 
تا شایعه حضورش در ترکیب تیم ملی این کشور مطرح شود. اخیرا هم که کیمیا 
علیزاده با نوع پوشش و همچنین پست اینستاگرامی اش بازنگشتن خود به 
ایران را قطعی کرده، موضوع حضور او در ترکیب تیم ملی آلمان مطرح شده است. 
برای تغییر ملیت یک تکواندوکار در سطح بین المللی، دو راه وجود دارد؛ اول اینکه 
آن تکواندوکار از کشوری که قبال برایش مبارزه کرده، رضایت نامه کتبی دریافت 
کند که این موضوع با توجه به روابط فعلی بین فدراسیون ایران و کیمیا علیزاده 
منتفی است. راه دوم هم این است که سه سال از آخرین مسابقه آن تکواندوکار 
برای کشور اول بگذرد تا او بتواند ملیت خود را تغییر داده و برای کشور دیگری 
مسابقه بدهد. با این شرایط کیمیا علیزاده که در جام جهانی 2019 که در شهریورماه 
 سال جاری برگزار شد، در ترکیب تیم ملی ایران به میدان رفت، حداقل تا دو سال 
دیگر نمی تواند برای هیچ کشوری جز ایران در میادین بین المللی مسابقه دهد. 
اما یک راه برای حضور این دختر تکواندوکار در المپیک وجود دارد. او می تواند 
خودش را در یکی از کشورهای اروپایی پناهنده کند و زیر پرچم المپیک در توکیو 

2020 حاضر  شود. 
در شرایطی که اخباری مبنی بر پشیمانی کیمیا علیزاده در برخی رسانه ها منتشر 
شده، رئیس فدراسیون تکواندو دیروز بار دیگر به انتقاد از ملی پوش سابق ایران 
پرداخت: »مطالبی که از قول او گفته شده را این ورزشکار نگفته است. آن متنی که 
در صفحه اش قرار داده را خانم علیزاده حتی نمی تواند از رویش یک بار بخواند، چه 
برسد به اینکه خودش نوشته باشد. برخی افراد با هدف و نیت های خاص برایش 

نوشته اند.« 
پوالدگر در ادامه به منع قانونی علیزاده برای حضور در تیم ملی یک کشور دیگر 
اشاره کرد: »قانون می گوید اگر ورزشکاری بخواهد به تیم ملی دیگری برود، باید 
سه سال از زمان حضورش در ترکیب تیم ملی قبلی گذشته باشد. کسانی که این را 
بیان می کنند هم، از قانون بی خبر هستند. این امر اصال امکان پذیر نیست، مگر 
اینکه کمیته بین المللی المپیک بخواهد او را به عنوان عضو تیم پناهجویان 

استفاده کند که آن هم شرایط خاصی دارد.«

ویلموتس، برانکو، کالدرون و استراماچونی غرامت می خواهند

تیغ مربیان خارجی زیر گلوی فوتبال ایران
]شهروند[ با اینکه مدیران فوتبال ایران تصمیم گرفتند نیمکت تیم ملی و 
سرخابی ها را کامال از حضور مربیان خارجی خالی کنند، اما به نظر می رسد تبعاتی 
که حضور نصف و نیمه مربیان خارجی در چند سال اخیر در این تیم ها داشت، 

سنگین تر از چیزی باشد که تا حاال فکرش را می کردیم. 

آخرینفرصتپرسپولیسبرایتوافقبابرانکو
آن طور که برانکو و وکالیش اعالم کردند پرسپولیس فقط چند روز برای پرداخت 
مطالبات 780 هزار یورویی این مربی کروات وقت دارد؛ مبلغی که باشگاه ایرانی زیر 
بار آن نمی رود. پرسپولیسی ها هم به فسخ قرارداد یک طرفه برانکو اعتراض دارند 
که در ابتدای فصل صورت گرفت و هم از او خواهان تخفیف 30 درصدی هستند، 
اما طرف مقابل تأکید دارد هر چه سریع تر باید مطالباتش را دریافت کند؛ وگرنه 
کار به شکایت و کسر امتیاز احتمالی خواهدکشید. جدا از پرونده برانکو به نظر 
می رسد پرسپولیسی ها به زودی با شکایت گابریل کالدرون آرژانتینی هم به خاطر 

مطالباتش روبه رو شوند.

واستراماچونی شفر فشار استقاللزیر
وینفرد شفر، سرمربی آلمانی سابق استقالل که با تصمیم مدیران این تیم 
اواخر فصل گذشته از هدایت آبی ها کنار گذاشته شد، همان مقطع اعالم کرد که 
با پیگیری حقوقی، مطالباتش را از این باشگاه می گیرد. به نظر می رسد اتفاقات 
ماه های اخیر پیرامون استراماچونی باعث شده استقاللی ها کامال پرونده شفر 
را از یاد ببرند؛ اتفاقی که شاید برای آنها سنگین تمام شود. از سوی دیگر وکیل 
تعهدات  به  عمل نکردن  علت  به  استقاللی ها  که  کرده  ادعا  هم  استراماچونی 
خود باید به این مربی ایتالیایی غرامت بدهند؛ در شرایطی که باشگاه استقالل 
در ماجراهای پیچیده اخیر بعد از خروج استراماچونی، این مربی ایتالیایی را بابت 
رفتار غیرحرفه ای محکوم کرد. با این شرایط به نظر می رسد اگر استقالل در پرونده 
استراماچونی هم نتواند برگ برنده را در اختیار خود بگیرد، زیر بار مالی سنگینی به 

علت پرداخت مطالبات ارزی به دو مربی خارجی اخیر خود خواهد رفت. 

ویلموتسهمخسارتمیخواهد!
قطع  علت  به  نیز  فوتبال  فدراسیون  پایتخت،  پرطرفدار  باشگاه  دو  از  جدا 
همکاری با مارک ویلموتس با تهدید این مربی مواجه شده است. این مربی 
بلژیکی از فدراسیون فوتبال شکایت کرده است و درخواست غرامت یک ساله از 
ایران دارد. شنیده می شود او و دستیارانش می خواهند تنها با 6 ماه حضور در 
تیم ملی ایران باالی 4.5 میلیون یورو به جیب بزنند. فدراسیون که تأکید داشت 
قرارداد ویلموتس به شکل درستی بسته شده و فقط باید سه ماه خسارت به او 

پرداخت کند، هنوز واکنشی به شکایت سرمربی بلژیکی نداشته است.


