
۱۳ 1896 ســال هفتــم | شــماره     1۳98 6 بهمــن    | ورزشیشــنبه  
w w w . s h a h r v a n d d a i l y . i r

سوژه روز

پلی آف با اعمال شــاقه

کاش از عزت ملی حــرف نمی زدید

استقالل و شهرخودرو امروز با دغدغه های فراوان به میدان می روند

 برخورد زشت
با مهاجم خارجی 

استقالل

بامداد روز گذشته درحالی که 
بازیکنان استقالل، تک تک خود 

را به فرودگاه مهرآباد 
می رساندند تا به پرواز 

اختصاصی این تیم به دوبی 
برسند، حضور دیرهنگام شیخ 

دیاباته در فرودگاه مهرآباد با 
حواشی عجیبی همراه شد. 

دیاباته که از تاکسی پیاده شده 
بود، با چمدان و وسایل 

شخصی با عجله خود را به 
ورودی ترمینال فرودگاه 

می رساند که بعد از پرسیدن 
آدرس از یکی دو مأمور مقابل در 

ورودی سالن، درحالی که به 
سمت گیت بازرسی می رفت، با 

تنه ناگهانی فردی که مشغول 
تمیزکردن فرودگاه بود، مواجه 

شد. دیاباته این فرد را پشت سر 
گذاشت، اما او با خونسردی 

عجیبی پای خود را دراز کرد تا برای 
دیاباته پشت پا بگیرد! البته 

دیاباته با قد و قامت بلند زمین 
نخورد، اما تعجب و عصبانیت او 

از رفتار این فرد قابل دیدن بود. 
این کار عجیب با واکنش کاربران 

در شبکه های اجتماعی مواجه 
شد. کاری غیرقابل توجیه که 

مشخص نیست با چه انگیزه ای 
انجام شده است. یکی از 

خبرگزاری ها از قول باشگاه 
استقالل اعالم کرد که برخورد 

الزم با فرد خاطی صورت خواهد 
گرفت. 

ع لیگ برتر  شرو
بعد از تعطیلی طوالنی

اگرچه شاهین بوشهر و 
شهرخودرو جمعه هفته 

گذشته نخستین دیدار هفته 
هفدهم لیگ برتر را انجام دادند، 
اما این مسابقات به طور رسمی 

از امروز آغاز خواهد شد و تب 
فوتبال داخلی بار دیگر داغ 
می شود. از این هفته دیدار 

استقالل و فوالد به تعویق افتاد 
و امروز هم مهم ترین مسابقه 

بین ماشین سازی و سپاهان در 
تبریز برگزار می شود. البته 
حساس ترین بازی هفته 

هفدهم دیدار پرسپولیس و 
تراکتور است که روز یکشنبه در 
ورزشگاه آزادی انجام می شود و 
به موقع به آن مسابقه خواهیم 

پرداخت. پیکان-ذوب آهن، 
گل گهر-سایپا، ذوب آهن-

پارس جنوبی و نفت 
مسجدسلیمان- نفت آبادان 

سایر مسابقات هفته هفدهم 
هستند. 

 ]شهروند[ بحث مهم فوتبال ایران دیگر این نیست 
که پرسپولیس،  استقالل،  سپاهان و شهرخودرو به دنبال 
 محرومیت از میزبانی باید لیگ قهرمانان آسیا را تحریم 
می کردند یا نه. االن بحث حیاتی و مهم تر فاصله بسیار  زیاد 
صحبت های مدیران در یک هفته گذشته با خروجی جلسه 

آنها با دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیاست. 

مرور اظهارنظرهای قبلی مدیران ایرانی
روزهای  در  ایران  ورزش  و  فوتبال  مدیران  تمام 
ابتدایی ارسال نامه از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به 
صراحت  در مصاحبه های رسمی ضمن نقد این رفتارهای 
اقتدار  و  احترام  نمی دهند  اجازه  کردند  تأکید  غیرورزشی 
و  عزت  درباره  صحبت   برود.  سوال  زیر  امنیت  ایران  و 
شرف ملی فاکتور مشترک مدیران عامل چهار باشگاه 
پرسپولیس،   استقالل،  شهرخودرو و مدیران فدراسیون 
فوتبال،  سازمان لیگ و وزارت ورزش بود. به این مصاحبه  
باشگاه  مدیرعاملی  سرپرست   اسماعیل خلیل زاده، 
استقالل در تاریخ 30 دی ماه با دقت توجه کنید:  »به هیچ 
عنوان  مورد پذیرش ما نیست که در کشور ثالث بازی کنیم. 
اگر قرار باشد ما به کشور دیگری برویم و بازی کنیم، در  واقع 
وجود  همچنین  است.«  ناامن  ایران  که  می کنیم  تأیید 
جمالتی چون »عزت ملی را زیر پا نمی گذاریم«،   »بازی در زمین 
بی طرف یعنی تن به ذلت دادن«، »روی تصمیم خودمان 
می مانیم« و ... عمال باعث شد همه باور  کنند که ایران مقابل 
کنفدراسیون فوتبال آسیا خواهد ایستاد. با وجود نامه 
اول  AFC  و واکنش های شدید ایران،   با وجود اینکه در نامه 
اولیه آمده بود قطر میزبان مسابقات پلی آف است،  این 
بار شهر دوبی کشور امارات برای  میزبانی از تیم های ایرانی 
انتخاب و معرفی شد. واکنش ها به این تصمیم  AFC  هم 
همان مصاحبه ها و جمالت  تکراری بود و حتی کار به بیانیه 
200 نماینده مجلس و اظهارنظر مسئوالن سیاسی کشور در 

اعتراض به  رفتارهای سیاسی کنفدراسیون رسید. 

اصرار برای سفر به مالزی
ورزش  نمایندگان  ابهام،  از  پر  فضای  این  دنبال  به 
با  تا  داشتند  مالزی  به  اضطراری  سفری  ایران  فوتبال  و 
مقامات  کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدار و گفت و گو کنند. 
در شرایطی که هدف از این سفر برگزاری نشست با شیخ 
 سلیمان بود،  میزبانی از هیأت ایرانی را وینزور جان، دبیرکل 
کنفدراسیون برعهده گرفت. ابراهیم  شکوری سرپرست 
دبیرکلی فدراسیون،  علی نژاد معاون ورزش قهرمانی وزارت 
ورزش به همراه انصاری فرد،  خلیل  زاده،  تابش و حمیداوی 

اعضای هیأت ایرانی بودند که به کواالالمپور  سفر کردند. 

القای یک پیروزی بزرگ
بعد از جلسه دو ساعته، عکس های هیأت ایرانی که 
به مالزی اعزام شده بودند در مقر کنفدراسیون فوتبال 
آسیا در  رسانه ها به همراه ویدیویی از مصاحبه های آنها 
در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شد. درواقع 
از نتیجه  مذاکرات این طور به جامعه فوتبال القا شد که 
دستاورد بزرگی رخ داده و  AFC  را مجبور به عقب نشینی 
از  مصوبات و اقدامات خود کرده اند. حتی برخی ها هم از 
پیروزی بزرگ حرف زدند. مصاحبه های نمایندگان اعزامی به 
 مالزی محتوایی فاتحانه داشت و تالش بر این بود که همه 

باور کنند اتفاق بزرگی رخ داده است و مسئوالن  تأکید کردند 
میزبانی ایران را پس گرفته اند، اما قبول کرده اند بازی های 

پلی آف در کشور ثالث برگزار شود. 

آغاز حمله به مدیران فوتبال ایران
واکنش عمومی به این اتفاق اصال خوب نبود. حتی 
ایران  فوتبال  شده  شناخته  چهره های  و  پیشکسوتان 
هم به  تند ترین شکل ممکن به انتقاد از صحبت  های 
مدیران وزارت ورزش و مدیران عامل باشگاه ها و مدیریت 
 فدراسیون پرداختند. مهدی مهدوی کیا در یک استوری 
اینستاگرامی نوشت: »گفتن اینکه در هیچ جا، هیچ  قدرت 
و نفوذی نداریم برای مردم قابل درک تره.  امان از دروغ و 
فرافکنی...« بسیاری دیگر از بزرگان فوتبال ایران هم تأکید 
کردند بر خالف ادعای مسئوالن واقعیت تغییری  نکرده و 
همان دستور کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار است اجرایی 

شود. 

اتفاق جدید چه بود؟
همه به خوبی به یاد دارند که  AFC  رسما اعالم کرده بود 
مسابقات تیم های ایرانی و بازی های پلی آف به دلیل شرایط 
امنیتی باید در کشور ثالث برگزار شود و مسابقات خانگی 
 تیم های ایرانی در دور برگشت انجام خواهد شد. البته در 
شرایطی که یک تیم امنیتی با سفر به تهران در  فروردین 
را تأیید کند. واکنش ها به این  شرایط امنیتی کشور ما 
نامه طبق پیش بینی تند بود و مدیرعامل  پرسپولیس و 
سایر باشگاه ها تأکید کردند در کشور ثالث بازی نمی کنند 
و اعتمادی به کنفدراسیون ندارند، چون  تضمینی وجود 
ندارد برای بازی های برگشت با این میزبانی ایران را تأیید 
کنند. علی نژاد معاون ورزش قهرمانی  وزارت ورزش و حیدر 
بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال با حضور در برنامه 
زنده تلویزیونی این رفتار  AFC   را رسما به »دو دوزه بازی و 

عملیات فریب« تشبیه کردند. 

چرا ایران کناره گیری نکرد؟
در چنین فضایی مدیران فوتبال ایران پس از ساعت ها 
مذاکره با دبیرکل  AFC  در یک سفر پر خرج، وقتی  فهمیدند 
در صورت کناره گیری تمام تیم ها از مسابقات محرومیتی 

ملی  ایران  و  باشگاهی  فوتبال  متوجه  سنگین  بسیار 
خواهد شد از موضع خود کوتاه آمدند و باب مذاکره را برای 
گرفتن امتیاز از  AFC  باز کردند. آنها در جلسه  تأکید کردند 
اگر االن ابهام و مشکل شرایط پروازی ایران و تنش ها با 
ثالث  کشور  را در  بازی های پلی  آف  آمریکاست حاضرند 
آنها  به  باید  هم  کنفدراسیون  مقامات  اما  کنند،  برگزار 
تضمین کتبی بدهند که مسابقات  خانگی در مرحله گروهی 
در کشور ایران برگزار شود که به نظر می رسد  AFC  با این 
موضوع موافقت کرده اما  تضمین رسمی نداده است. 
با این حال مدیران ورزش و فوتبال ایران می گویند این 
تضمین را گرفته اند و نامه پر  از ابهام کنفدراسیون را هم در 

رسانه ها منتشر کرده اند. 

و درنهایت موافقت با بازی در کشور ثالث 
حاال اگر باز هم قبول کنیم که  AFC  برای بازی های خانگی 
اصلی  بحث  کرد،  نخواهد  کارشکنی  برگشت  دور  در 
 اینجاست که ایران قبول کرده مسابقات را در کشور ثالث 
برگزار کند. این خالف چیزی است که مسئوالن ورزش یک 
هفته  درباره اش حرف می زدند و نکته اینکه حاال همان 
با مردم حرف می زنند. علی نژاد،  بزرگ  از پیروزی  مدیران 
این  گونه  این  اما  ورزش  وزارت  قهرمانی  ورزش   معاون 
اتفاقات را توجیه می کند: مدیران  AFC  گفتند دو بازی  پلی آف 
را بیرون از خانه بازی کنید و پس از آن میزبانی شما را ارزیابی 
می کنیم که نپذیرفتیم. گفتیم اگر تیم های  ایرانی در دور 
گروهی در خانه خود میزبان باشند، به برگزاری پلی آف در 
زمین بی طرف فکر می کنیم. ویندزور جان  گفت نمی توانم به 
تنهایی تصمیم بگیرم و باید با افراد کلیدی  AFC  صحبت کرد. 
جان پس از تماس های متعدد گفت  بدون پیش شرط 
می پذیریم بازی های تیم های ایرانی در خانه خودشان برگزار 
شود. این توافق خیلی مهم بود. ما  یک هفته گفتیم حاضر 
نیستیم از حق مان بگذریم و از آن نگذشتیم. این مهم ترین 
دستاورد ماست. حرف ما  تغییری نکرده است و گفتیم برای 
کسب میزبانی تضمین می خواهیم که آن را گرفتیم. ما 
میزبانی دو بازی پلی آف  را دادیم و میزبانی 10 تا 12 دیدار را 
گرفتیم. ما با این توافق میزبانی بازی های ملی را هم تضمین 
کردیم. چون قرار بود  سلب میزبانی ملی قدم بعدی آنها 

باشد.  

 ]شهروند[ بعد از کش وقوس های فراوان استقالل و شهرخودرو دو نماینده ایران 
البته  می دهند.  انجام  را  خود  نخست  پلی آف  امروز  بازی های  آسیا  قهرمانان  لیگ  در 
ناهماهنگی هایی که در سفر دو تیم به امارات و به خصوص  برای استقاللی ها رخ داد،  باعث 

شد آنها با بدترین شرایط ممکن به محل برگزاری مسابقات شان برسند.  

استقالل- الکویت؛  نخستین آزمون مجیدی آسیایی است
استقالل با بدترین شرایط ممکن به امارات رسید تا مقابل الکویت به میدان برود. 
مسئوالن باشگاه با توجه به  زمان اندکی که برای سفر به امارات داشتند، سعی کردند با پرواز 
چارتر زاگرس شبانه از فرودگاه مهرآباد آبی ها را  به امارات اعزام کنند اما با توجه به صادرنشدن 
ویزای اعضای تیم این پرواز مجوز سفر دریافت نکرد. معطلی  چندین ساعته استقاللی ها 
در فرودگاه مهرآباد درنهایت به رفتن اعضای این تیم به فرودگاه امام خمینی)ره( منجر شد. 
 کاروان استقالل ساعت 5 بامداد روز گذشته در هتل فرودگاه امام خمینی)ره( مستقر شد 
تا ظهر روز گذشته با پرواز  مستقیم از تهران به امارات برود. ناراحتی شدید فرهاد مجیدی 
سرمربی آبی ها به خوبی این مسأله را می رساند  که باشگاه وظیفه اش را در اعزام تیم به 
امارات درست انجام نداده است. در چنین شرایطی استقالل مقابل تیمی  قرار می گیرد که 
هرگز حریف آسانی نیست. حریف کویتی برای رسیدن به این مرحله تیم الفیصلی اردن را 
 شکست داده است. از طرفی استقالل از حق میزبانی در حضور هواداران خودی محروم 
شده اگرچه در امارات  نیز ایرانی های زیادی به تشویق شاگردان مجیدی می روند اما بی تردید 
این مسأله روی روند آبی ها تأثیرگذار  خواهد بود. این مسابقه نخستین بازی رسمی فرهاد 
مجیدی به عنوان سرمربی آبی پوشان ایران است و همه  فوتبال دوستان ایرانی امیدوارند 

استقالل از سد این حریف کویتی عبور کند. 

شهرخودرو- الرفاع؛ دعای مشهدی ها از راه دور
دیگر نماینده ایران یعنی شهرخودروی مشهد که برای نخستین بار جواز حضور در لیگ 
قهرمانان آسیا را کسب  کرده، امروز در امارات مقابل تیمی ناشناخته قرار می گیرد. الرفاع 
بحرین که به عنوان قهرمان کشورش به این  مرحله رسیده، به نظر می رسد حریف نه چندان 
قدرتمندی باشد اما از آنجایی که کری های خاص فوتبالی  میان ایران و بحرین وجود دارد، 
شاید کار نماینده ایران گره بخورد.  شهر خودرو ایران با یحیی گل محمدی به  آسیا رسیده 
اما بدون او نخستین بازی اش را در قاره کهن انجام می دهد و مجتبی سرآسیایی جانشین 
گل محمدی  شده است. او نیز نخستین  مربیگری اش در آسیا را تجربه می کند. با این همه 
امیدوارند فوتبال ایران روز شنبه با  نتایج خوب و مطلوبی که استقالل و شهر خودرو در 

پلی آف می گیرند پاسخی دندان شکن به حاشیه سازان بین  المللی فوتبال ایران بدهند. 
 **گفتنی است؛ دیدار های استقالل مقابل الکویت و شهرخودرو در برابر الرفاع بحرین 

ساعت ۱7و50 دقیقه به وقت  تهران برگزار می شود.  

کیمیاعلیزادهبهایرانبرمیگردد؟
 پدر تکواندوکار مهاجرت  کرده سعی در تلطیف اوضاع دارد
رئیس فدراسیون هم از خط دهی افراد خاص به او می گوید

موضوع  فرحناک[  ]پانیذ   
خبری  علیزاده  کیمیا  مهاجرت 
شوکه کننده برای جامعه ورزش 
ایران بود؛  تنها دختری که در تاریخ 
مدال  شد  موفق  ایران  ورزش 
المپیک به دست آورد، در حالی 
 که خیلی ها انتظار حضورش را در 
المپیک توکیو می کشیدند، به 

صورت کامال ناگهانی پناهنده شد و با انتشار متنی عجیب در اینستاگرامش صحبت های 
تندی را مطرح کرد. کیمیا که از کمبودهایش در ایران حرف زده بود، خیلی سریع با واکنش 
تند مدیران ورزش مواجه شد. در چنین شرایطی اما اخباری به گوش می رسد که علیزاده از 
کاری که انجام داده پشیمان شده و حتی شایعاتی درباره احتمال بازگشت او به ایران نیز به 

گوش می رسد؛ البته که این اخبار هرگز از سوی منابع رسمی تأیید نمی شود.

منع حضور در تیم کشورهای دیگر
از روزی که کیمیا علیزاده ایران را ترک کرد و عکس تمرین مشترکش با تیم 
تکواندوی دختران هلند منتشر شد، خیلی ها تصور کردند که او را در المپیک با پیراهن 
هلندی ها خواهیم دید. چند روز بعد شایعه حضور او در آلمان مطرح شد و حتی 
خودش نیز در مصاحبه ای اعالم کرد که عالقه مند است در المپیک برای تیم ملی آلمان 
مبارزه کند. این  صحبت ها در حالی بیان شد که ظاهرا کیمیا علیزاده و نزدیکانش از 
قوانین سفت و سخت فدراسیون جهانی تکواندو درباره تغییر ملیت خبر نداشتند. 
قانون تغییر ملیت ورزشکاران در تکواندو به این صورت است که اگر قهرمانی بخواهد 
زیر پرچم کشور دیگری غیر از کشور مبدأ خود مبارزه کند،  باید از آخرین حضورش برای 
کشور اول دو  سال گذشته باشد یا اینکه از فدراسیون اول کتبا رضایتنامه بگیرد. به 
عبارت بهتر کیمیا علیزاده که همین دو سه ماه قبل در مسابقات مقدماتی المپیک 
زیر پرچم ایران مبارزه کرده و سهمیه المپیک هم کسب کرده بود، اگر بخواهد برای 
کشور دیگری مبارزه کند، باید حداقل دو سال از آخرین مسابقه اش گذشته باشد و 
با این شرایط به المپیک نمی رسد. از طرفی راه دوم این است که فدراسیون تکواندو 
رضایت نامه کتبی برای حضور او در آلمان یا هلند صادر کند که این امر هم قطعا میسر 
نیست. از این رو علیزاده برای اینکه در المپیک حضور داشته باشد، فقط می تواند زیر 

پرچم IOC  با تیم پناهجویان به ژاپن برود و مبارزه کند.

مصاحبه تند پوالدگر و یک نکته کلیدی
هفته پیش که سیدمحمد پوالدگر، رئیس فدراسیون تکواندو، در مصاحبه ای تند 
به کیمیا علیزاده حمله کرد و او را فردی دروغگو خواند، یک جمله کلیدی نیز بر زبان آورد: 
»متنی که علیزاده در صفحه شخصی اش گذاشته را از رو هم نمی تواند بخواند«. این 
جمله اگر چه برای حمله به تکواندوکار سابق تیم ملی ایران بود اما این را می رساند که 
پوالدگر می خواهد بگوید برخی افراد کیمیای بیست ویک ساله را فریب داده اند و آن 

متن عجیب هم کار آنهاست. 

حرف های قابل تأمل پدر علیزاده
با گذشت چند هفته از اتفاقاتی که برای کیمیا علیزاده پیش آمد، روز پنجشنبه پدر 
این تکواندوکار در مصاحبه ای کامال متفاوت جمالتی را بر زبان آورد تا دخترش را مبرا از 
اتفاقات کند. کیوان علیزاده می گوید از تصمیم دخترش باخبر نبوده و این مطالبی که 
بیان شده نیز مواضع کیمیا و همسرش نیست. پدر تکواندوکار سابق تیم ملی عنوان 
کرد:  »هدف کیمیا و همسرش برای رفتن به اسپانیا سفری تفریحی بود و آنها برای 
پناهندگی و ماندن نرفته بودند. من در جریان تصمیم کیمیا برای ماندن در اروپا و حتی 
انتشار پست در فضای مجازی نبودم و فکر می کنم خودشان هم برنامه ای برای این 
موضوع نداشتند. از تصمیم آنی آنها برای اقامت در خارج از کشور شوکه شدم. پس 
از انتشار پست کیمیا در اینستاگرام، این مطلب را در تماس تلفنی به آقای پوالدگر، 
رئیس فدراسیون هم گفتم.« او ادامه داد: »ادبیات دخترم و همسرش را می شناسم 
و بعید می دانم صحبت های منتشرشده مربوط به آنها یا مواضع کیمیا و حامد باشد. 
ورزشکاران حرفه ای در تمام دنیا مشکالت و توقعات خاص خودشان را دارند و این 
تنها مربوط به ایران نیست.« کیوان علیزاده حرف هایش را با جمله ای مهم به پایان 
برد: »کیمیای من کشورش را دوست دارد و به مردم ایران هم عشق می ورزد. دیدن 

دور افتخار کیمیا با پرچم ایران از قشنگ ترین لحظات عمرم بود.«

کیمیا برمی گردد؟
اگر چه تاکنون هیچ منبع  رسمی ای صحبتی درباره احتمال بازگشت کیمیا علیزاده 
به ایران انجام نداده اما یک تحلیل از صحبت های پدر این تکواندوکار این است که 
دخترش از ترک ایران پشیمان شده است. تأکید بر اینکه دور افتخار کیمیا با پرچم 
ایران از زیباترین لحظات عمرش بوده می تواند دلیلی برای این باشد که کیوان علیزاده 
نیز عالقه مند است که دخترش به ایران برگردد. از طرفی وقتی فلش بکی به مصاحبه 
هفته گذشته رئیس فدراسیون می زنیم و می بینیم که او نیز تأکید داشت برخی افراد 
علیزاده را فریب داده اند، شاید بتوانیم شایعه بازگشت علیزاده را به ایران مطرح کنیم؟ 

باید دید چه اتفاقاتی طی روزهای آینده در این باره رخ می دهد. 

پرسپولیسبهبلژیکمیرود؟ بیرانونداز
شایعات  که  شرایطی  در 
زیادی درباره علیرضا بیرانوند و 
پیشنهاد باشگاه خنک بلژیک 
این  است،  شده  مطرح  او  به 
دروازه بان روز گذشته در تمرین 
و  یافت  حضور  پرسپولیس 
کارش را انجام داد. درباره بیرانوند 
با  پنجشنبه  روز  می شد  گفته 

حضور در تمرین از هم تیمی هایش خداحافظی کرده است،  اما این موضوع را مقامات 
باشگاه تأیید نکردند. البته بیرانوند در قراردادش بندی درباره جدایی در صورت لژیونر 
شدن دارد و از آنجایی که پیشنهاد تیم بلژیکی هم جدی است، او اگر 700 هزار دالر به باشگاه 

بپردازد می تواند جدا شود. باید دید چه اتفاقاتی در این باره رخ می دهد. 

خبرگرافی

 مدیران فوتبال درحالی دستاورد سفرشان به مالزی را یک پیروزی بزرگ می دانند که
هیچ اتفاق  جدیدی در ماجرای میزبانی ایران در لیگ قهرمانان نیفتاده است

معطلی طوالنی مدت استقاللی ها در فرودگاه


