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مشعل بازی های المپیک ریو کمتر از ۶ ماه دیگر روشن می شود اما در ایران هنوز 
کورســویی از تکرار موفقیت المپیک لندن برای عالقمندان پیدا نیست.یکی از 
شاخصه های مهم برای تعیین میزان پیشرفت و توان ورزش هر کشوری ، نتایج 
کاروان ورزشی آن در بازی های تابستانی است . نتایج قهرمانان ملی در المپیک 
و مدال های کسب شــده می تواند رتبه و جایگاه توســعه یافتگی ورزش و قدرت 
ورزشــکاران هر ملت را در عرصه رقابت جهانی نمایان سازد. در این میان میزان 
بودجه ای هم که برای نمایندگان المپیکی هزینه می شــود ، نشان می دهد هر 
دولتی چه میزان برای این ابزار تبلیغی و حائز اهمیت در مناسبات بین المللی ارزش 

قایل است و نقش آن را در روحیه و همبستگی ملی درک می کند.
به گزارش تابناک، اینکه در ایران چه میزان به این مســئله اهمیت داده می شود 
خود مقال جداگانه ای می طلبد اما در فاصله کمتر از ۶ ماه تا شروع المپیک بیشتر 
از اینکــه بخواهیم به این نقــد وارد کنیم که چرا بودجه در نظر گرفته شــده برای 
کاروان اعزامی به المپیک ریو کمتر از المپیک لندن است می خواهیم اوضاع و 
احوال امروز ورزش کشور ، از طبقات مدیریتی دست اندرکار گرفته تا موقعیت رشته 
هایی که در این آوردگاه تاریخی نقش دارند، را مرور کنیم. وزنه برداري؛ رشــته اي 
که شــانس دوم کسب مدال کاروان ایران در ادوار مختلف بازي هاي تابستاني از 
جمله در ریو ۳۱۲۷ محسوب مي شود، تا همین چندي پیش به بهانه عدم دریافت 

بودجه و نرسیدن هزینه اردوها، در حالت تعطیلي تمرینات تیم ملي قرار داشت. 
مصدومیت سنگین بهداد سلیمي هم کار را در براي حسین توکلي دشوارتر کرده 
است و در کل دورنماي این رشــته در ریو بسیار مبهم است. مشخص نیست که 
بهداد در بازگشت همان سنگین وزن آماده و قبراق باشد که انگیزه رکوردشکني 
داشت. سایر نفرات از جمله کیانوش رستمي نیز تازه استارت المپیك را زده اند و باید 

تا یکماه مانده به سفر حرکت بسوي قله رکورد شخصي خودشان را تکمیل کنند.
در این بین اختالف بین بزرگان این رشــته که به افشاگري شاهین نصیري نیا از 
دخالت فدراسیون در مهره چیني سرمربي تیم ملي انجامید، نشان مي دهد این تیم 
با حواشي سنگیني نیز دست به گریبان است.آنهایی که نگران این رشته هستند از 
این بابت دغدغه دارند که آیا حسین توکلی می تواند اقتدار کنترل و نظم تمرینی ملی 
پوشان را در دست گیرد یا خیر؟ وزنه برداری ایران در مسابقات جهانی  هیوستون 
چنگی به دل نزد و نتایج فوق العاده ضعیف را به حساب مصدومیت و محرومیت 
چندین چهره سرشناس تیم گذاشت. همچنین مرادی و اطرافیانش به طور مداوم 
از میراث فدراسیون گذشــته و خرابه ای که تحویل گرفته اند می گویند اما تکرار 

ناکامی علی مرادی در ریو دیگر بهانه ای به جا نمی گذارد.

قهرمانان را چه پیش آمد، المپیکی ها را چه شد؟
بوکس؛ فدراسیون پرحاشیه بوکس همواره در بحران های درونی غوطه ور است. 
تاکنون تنها احسان روزبهانی توانسته سهمیه المپیک را کسب کند اما این ورزشکار 
به دلیل اختالفاتی که با فدراســیون دارد به صورت انفرادی و زیر نظر کمیته ملی 
المپیک در حال تمرین است! از سویی اتفاقات حاشیه ای که برای فروتن گل آرا 
و سجاد محرابی رخ داد همه چیز را تحت تاثیر قرارداد. ابندا گفته شد این دو قصد 
پناهندگی دارند و سپس اعالم شد که این دو در اردوی چین اخراج شده اند اما در 
نهایت هر دو به تیم ملی بازگشتند که البته برای کسب سهمیه راه سختی در پیش 
دارند و زمان طالیی تمرین را از دست داده اند. از سویی حاشیه های بوکس فقط 
به این دست مشکالت مالی محدود نمی شــود بلکه اختالف بین اکبر احدی و 
استکی دو مربی تیم ملی هم در حال ضربه زدن به بوکس است و معلوم نیست تا 
به کی باید در انتظار نشست تا فدراسیون برای حل این مشکل اقدام الزم را کند. در 
این هیاهو، رییس همیگشی این فدراسیون نیز در خلق حاشیه دستکمی از ستاره 

هایش ندارد و او که گویا این صندلی ریاست را مادام العمر در اختیار گرفته، با عزل 
و نصب های مداوم، فدراسیون را به محله بروبیا تبدیل کرده است. مسایلی مثل 
سفر نزدیکان و مدیران نامربوط همراه تیم های اعزامی به اردوهای اروپایی نیز جزو 
حواشی کوچک این رشته ممنوع الپخش شده در صداوسیما محسوب می شود.
تکواندو: سجاد مردانی، فرزان آشورزاده و مهدی خدابخش موفق به کسب سهمیه 
شده است و تاکنون خبری مبنی بر اینکه تکواندو دچار مشکل حادی شده باشد 
به بیرون مخابره نشده اما مسایلی مثل گالیه مرد نقره ای المپیک لندن از مدیران 
فدراسیون مبنی بر دریافت نکردن بخشی قابل توجهی از حقوق و پاداشش ، باعث 
افت روحیه بازیکنان فعلی و عدم اعتماد آنها به وعده های مدیریت فدراســیون 
خواهد شد. تکواندو سومین رشته ای است که ورزش ایران برای کسب مدال در 
ریو به آن دل بسته است هرچند برزلی های میزبان، خود در این رشته مدعی صید 

مدالها محسوب می شود.
جــودو: پرحاشــیه ترین و کم فروغ ترین فدراســیون رزمی رشــته ای اســت که 
می توانســت پرمدال ترین رشته ایران باشــد اما جودو مطابق معمول سال های 
گذشته با مشــکالتی مدیریتی دســت به گریبان است. از مشــکالت مالی این 
فدراسیون همین بس که محجوب که برای رسیدن به المپیک راه دشواری دارد 
مدتی به دلیل کسب درآمد به کشتی چوخه روی آورد ! و شاید فرصت بسیار مهم 
تمرین در اردو را صرف تامین هزینه های زندگی خودش و معاش خانواده اش کرد. 
دیگر ورزشکار این رشته مالیی است که او هم با همین مسائل کمابیش دست و 
پنجه نرم می کند. امیدواری به کسب مدال و درخشش جودو در پایین ترین حد خود 
قرار دارد. این فدراسیون همچنان توسط سرپرست اداره می شود و خدابخش که 
مسئولیت این فدراسیون را برعهده گرفته این روزها بیشتر به فکر تغییرات مدیریتی 
است تا پشتیبانی از دو ورزشکاری که باید خود را برای رسیدن به المپیک آماده کنند. 
قایقرانی: این رشــته دو وضعیت متفاوت دارد.قابقرانان رشــته آب های آرام در 
مسابقات کسب سهمیه ناکام ماندند تا ایران در ریو در این رشته ورزشکار و نماینده 
ای روی آب نداشته باشد. به دلیل حاشیه هایی که در این فدراسیون بابت مسائل 
مالی و بی توجهی به ورزشکاران پیش آمد، سعید فضل اولی یکی از پاروزنانی که امید 
اول کسب سهمیه بود از ایران رفت و در اقدامی غیرقابل دفاع پناهنده شد. در بخش 
های رویینگ، اساللوم و بادبانی البته کاروان ایران هنوز شانس کسب سهمیه را 

دارد اما بعید است این سهمیه ها به مدال و سورپرایزی بدل شود. 
تیروکمان: وضعیت این رشته برای کسب سهمیه اصال مناسب نبود. تیروکمان 
برای المپیک ریو فقط یک سهمیه کسب کرد که آن هم توسط زهرا نعمتی کسب 
شــد. به تازگی هم او در قشم اردوی آمادگی خود را پشت ســر گذاشته اما ظاهرا 

امکاناتی که در اختیار او هست چندان مناسب نیست. 
تیراندازی: رشته پرمدال تیراندازی به نسبت المپیک لندن توانسته میزان کسب 
ســهمیه خود را افزایش دهد و به نظر می رســد که نجمه خدمتی و الهه احمدی 
امیدهای ایران در ریو باشند. البته این رشته با مشکالت عجیب و غریبی هم دست 
و پنجه نرم می کند. مثال ورزشکاران این رشته گاهی بدون فشنگ و مهمات تمرین 
می کنند)!( که این مسئله در دنیای ورزش حرفه ای بی سابقه است. عجیب است 
که این فدراسیون به طور مداوم با بحران مالی و بودجه ای مواجه می شود و هر بار 
به همین دلیل در گمرک محموله ای ترخیص نشده دارد که با میزان آمادگی ملی 

پوشانش ارتباط مستقیم دارد.
کشتی: ناگفته پیداست که بخت نخست ایرانیان برای دیدن مدال های خوشرنگ 
المپیک هاست. هروقت به المپیک نزدیک می شویم کشتی مهم می شود و این 
دوره نیز با ریاست یک کشتی گیر و کشتی شناس کاربلد، امیدهای زیادی به نتایج 

دوبنده پوشان فرنگی و آزاد بسته شده. 

رسول خادم که خود سرمربیگری کشــتی آزاد را برعهده دارد تا حدودی توانسته 
حاشیه های یکسال گذشته این فدراسیون را پس از بازگشت از مسابقات جهانی 
امریکا کنترل کند و با جذب یک حامی مالی همیشگی به سبک فدراسیون والیبال، 
میزان زیادی از وابستگی اش به بودجه کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش را مرتفع 
سازد. صحبت انتقادی محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی مبنی بر اینکه 
فضای ورزش المپیکی نیست باعث شد تا شرایط برای دوبنده پوشان بهتر شود. 
حضور بنا در کشــتی فرنگی دغدغه ها را نسبت به کسب مدال در ریو کمتر کرده 
است و همه می دانند تا وقتی او هست تمرینات منظم و بدون عیب و نقص برگزار 
می شــود و نمی توان بابت آماده سازی فرنگی کاران نگرانی به دل راه داد. رییس 
فدراسیون و سرمربی تیم ملی فرنگی تا اینجای کار اجازه ندادند اختالفات گذشته 
باردیگر مطرح شود اما شاید تنها نقطه تضاد خادم و بنا در بحث انتخاب نفرات به 
صورت گزینشی باشد. واژه ای که خادم به  آن عالقه مند است اما بنا اعتقادی به 
آن ندارد. باید دید در ماه های آخر این دو چگونه درون اردو مشکالت خود را در اتاق 

دربسته حل می کنند و اجازه رسوخ حاشیه به متن کشتی را نمی دهند.
دوومیدانی: در این رشته به طور طبیعی همه نگاه ها تنها به احسان حدادی خیره 
شده است. او این روزها با مربی اختصاصی خارجی خود در حال تمرین است و می 
خواهد به اوج برگردد. حدادی در مســابقات اخیری که داشته پرتاب های خوبی 
نداشته و با حدنصاب شخصی خودش هم فاصله بسیار زیادی دارد. گرچه انتشار 
برخی اخبار حاشیه ای از یک حاشیه و پرونده قضایی، باعث نگرانی جامعه ورزش 
بابت شانس مدال رشته پرتابی ایران شده بود اما فعال او با برنامه ریزی برای اردوی 
گرانقیمت و پرهزینه آفریقای جنوبی مشــغول آماده سازی است. این فدراسیون 
اخیــرا رییس جدیدی در راس خود می بیند و همیــن مدیر جوان که خودش یک 
گزارشگر رسانه ای و دونده سابق بوده، می داند با دست خالی و هزینه های سرسام 

اور چه را دشواری در پیش دارد.
رشته های تیمی: ایرانیان مثل اکثر ادوار تاریخ در کارهای تیمی و گروهی ضعیف 
هستند و در المپیک نیز معموال در رشــنه های انفرادی صاحب عنوان شده اند. 
ویتریــن المپیکی ورزش ایران از یک مدال تیمی خالی اســت و در این رشــته ها 
امیدواری حتی به کســب سهمیه هم زیاد نیست. شاید تنها رشته تیمی که بتواند 
باعث سربلندی شود والیبال اســت که البته لوزانوی آرژانتینی برای نشان دادن 
عیار خود فشــار زیادی را باید تحمل کند. بسکتبالی ها قطعا راه دشواری را پیش 
روی خود دارند و البته یکی از شانس های مهم خود را چندی قبل در بازی های قاره 
ای از دست دادند.  همان طور که هندبال باید با سه تیم قدر اروپایی شامل اسپانیا، 

سوئد و اسلوونی رقابت کند و به نظر نمی آید بتوانند بلیت المپیک را کسب کنند. 
در مورد فوتبال هم که از این همه ناکامی در راه المپیک دیگر واژه ها هم کم آورده 
اند . تیم امید با دســتپخت مربیاني که تا پاي پله هواپیما حواس شان به حمله به 
کي روش به جاي حمله به رقبا بود، به قطر ضعیف باخت و در بازی حذفی به ژاپن 
قهرمان باخت و از صعود بازماند. قطري که خود مغلوب عراق جنگزده شد و راهي 

به برزیل پیدا نکرد!
اوضاع ستادی کاروان ایران: مدیران ارشد ورزش ایران که به عنوان اساتید رشته 
های ورزشی در دانشــگاه ،در ادوار گذشــته از بیرون گود راهکارهای مختلف و 
نســخه های رنگارنگ می پیچیدند ، این روزها بیش از آنکه نگران نتایج کاروان 
ایران در ریودوژانیرو باشند، درگیر پروسه تغییرات و انتخابات در فدراسیون فوتبال 
هستند. نتیجه حاصل از جستجوی دکتر نصراله سجادی در موتورهای جستجوی 
اینترنت، مصاحبه های متعددی است که وی برای تعیین جانشین موقت برای 
علی کفاشیان انجام داده است. اختالف همین چهره با کمیته ملی المپیک برسر 

برخی اعضای هیات اجرایی نیز سوژه و تیتر رسانه ها شده بود. 

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

دیدار تیم های فوتبال 
پرسپولیس و سپاهان 
بعدازظهر سه شنبه با نتیجه 
مساوی در ورزشگاه آزادی 
تهران به پایان رسید.

تیتر دو

بدون فشنگ نباید به کسب 
مدال در ریو فکر کرد

مه لقا جام بزرگ در گفت و گو با ایرنا، افزود: فدراسیون 
تمام تالش خود را برای آماده سازی تیراندازان به کار 
می گیرد و از طرفی یکی از بهترین مربیان جهان تیم 
ملی را هدایت می کند، اما این دو بدون داشتن فشنگ 
برای تمرین کافی نیســت و کم اثر می شــوند.دارنده 
مدال نقره رشــته سه وضعیت مســابقات تیراندازی 
قهرمانی هند، ادامه داد: البتــه همه تیراندازان می 
دانند که فدراســیون تمام تالش خــود را برای تامین 
فشــنگ به کار می گیرد، ولی همه می دانیم که حل 
این معضل به یک عزم ملی نیازمند است و امیدواریم 
بخش های مربوطه تالش خود را برای تامین فشنگ 
مورد نیاز برای تیم ملی داشته باشند تا ملی پوشان در 
فرصت باقی مانده بتواند به آمادگی دست یابند.دارنده 
سهمیه المپیک ۲۰۱۶ ریو با بیان اینکه اگر فشنگ 
مورد نیاز تیم ملی تامین شــود، تیم می تواند در چهار 
ماه مانده تا المپیک با فشــنگ تمریــن کند، گفت: 
رقابت های المپیک به دلیل حضور برترین ها بسیار 
سخت و پر استرس هست حال تصور کنید تیراندازن 
ایران بخواهند با چهار ماه تمرین با ورزشکارانی رقابت 
کنند که چهار ســال به صــورت منظم و با فشــنگ 
تمرین کرده اند.وی ادامــه داد: برای من فرقی نمی 
کند که تمرینات تیم ملی در ایران برگزار شود یا خارج 
از کشور ، مهم این است که تمرینات با فشنگ انجام 
شــود.جام بزرگ درخصوص رقابت های تیراندازی 
قهرمانی هند، گفت: سطح این رقابت بسیار باال بود 
زیرا بهترین تیراندازان جهان در آســیا حضور دارند و 
آمده بودند تا از آخرین فرصت کسب سهمیه استفاده 
کنند که البته تیم ایران نشان داد با تمام مشکالت از 
جمله نداشتن فشــنگ توانایی بهتر بودن را دارد.وی 
تصریح کرد: اما این موفقیت نباید این توهم را ایجاد 
کند که تیراندازان با همین شرایط در المپیک هم می 
توانند به مصاف رقیبان رفته و مدال کسب کنند.این 
تیرانداز جوان پس از بازگشت به ایران مدال نقره رشته 
سه وضعیت در رقابت های تیراندازی قهرمانی جهان 
در هنــد را به رهبر معظم انقالب اهدا کرد.مه لقا جام 
بزرگ متولد ۱۳۷۰ در همدان اســت و از سال ۱۳۸۷ 

عضو تیم ملی است.

اولین شمشیرباز محجبه 
آمریکایی به المپیک می رود 

ابتهاج محمد، شمشــیرباز زن مسلمان آمریکایی، 
اولین زن آمریکایــی محجبه ای خواهــد بود که در 
مســابقات المپیک شــرکت می کند.وی توانســت 
در مســابقات جهانی شمشــیربازی در رشته سابر، 
مدال برنز کســب کند و بدین شکل سهمیه المپیک 
ریــو ۲۰۱۶ را به دســت بیــاورد.او همچنیــن اولین 
زن مســلمانی است که توانست از کشــور آمریکا در 
مسابقات شمشــیربازی شرکت کند. او این فصل در 
مسابقات جهانی دو مدال برنز کسب کرد.محمد در 
تیم  ملی شمشیربازی آمریکا از نظر امتیاز در رنکینگ 
دوم قرار دارد. نفر نخســت ماریل زاگونیس است که 
دو بار قهرمان المپیک شده اســت. او در مسابقات 

جهانی امسال نیز مدال طال کسب کرد.

محرومیت سه جلسه ای 
لوئیس بخاطر خطای شدید 

روی مسی
فیلیپــه لوییس به علــت خطای شــدید روی لیونل 
مسی سه جلسه محروم شــد. هفته گذشته بارسلونا 
و اتلتیکو مادرید به مصاف هم رفتند که در این دیدار 
فیلیپه لوییس مدافع برزیلی اتلتیکو در دقایق پایانی 
نیمه نخست خطای شــدیدی روی مسی انجام داد 
و بالفاصلــه کارت قرمز مســتقیم دریافت کرد. این 
خطا موجب وحشــت و اعتراض کادر فنی بارســلونا 
شد.کمیته مسابقات اللیگا محرومیت سه جلسه ای 
مدافع قرمز و سفیدپوشان مادریدی را به علت بازی 
خشن اعالم کرد.بر این اســاس او دیدار با تیم های 
ایبار، ختافه و ویارئال را از دســت خواهد داد و در ۲۷ 
فوریه در داربی مادرید حضور خواهد داشت.باشگاه 

اتلتیکو می تواند به این حکم اعتراض کند.

 غیبت یک ماهه فدرر 
در مسابقه های تنیس

راجر فدرر به دلیل مصدومیت از ناحیه مینیسک زانو 
یک ماه از مســابقه های تنیس کناره گیری می کند. 
او بعــد از مصدومیــت در پایان مســابقه های تنیس 
اوپن استرالیا به دلیل پارگی مینیسک عمل جراحی 
انجام داده اســت. راجــر فدرر که تاکنــون ۱۷ بار در 
مسابقه های گرند اسلم قهرمان شده، درست یک روز 
بعد از مســابقه های تنیس اوپن استرالیا دچار آسیب 
دیدگی شد. فدرر ۳۴ ســاله به دلیل این مصدومیت 
نمی تواند در تورنمنت تنیس روتردام و مســابقه های 
قهرمانی تنیس دوبی دیوتی شرکت کند.او در این باره 
گفت: من ناراحت هستم که مسابقه های روتردام و 
دوبی را از دست می دهم. با وجود اینکه فکر می کنم 
این آسیب دیدگی یک بدشانسی بود، خوشحالم که 
تاکنون سالم مانده ام و می توانم حرفه ام را ادامه دهم.
بازیگر پرآوازه هالیوود به عنوان رییس یک باشــگاه 

در ولز انتخاب شد.
گلنتریت ولز در ســایت رســمی اش نائومی واتس را 
رییس جدید باشــگاه اعالم کرد و نوشت: گلنتریت 
افتخار می کنــد که نامومی واتــس، بازیگر هالیوود 
ریاســت باشگاه را پذیرفته اســت.واتس نیز از عهده 
دار شدن این سمت، ابراز خوشحالی کرد. او جانشین 
گئورگ میرک شــد که ۲۰ سال ریاست این باشگاه را 
به عهده داشت.باشــگاه دسته سومی ولزی امیدوار 
اســت که حضور این بازیگر به توسعه این تیم کمک 

کند.

منع حضور در ورزشگاه تا اطالع ثانوی!
بر اســاس اعالم بازپرس پرونده سوشا مکانی، 

این دروازه بان تا اطالع ثانوی حق حضور 
در بازی ها را ندارد. بر اســاس نامه ای 
از ســوی بازپرس پرونده سوشا مکانی 

، ایــن دروازه بــان تا اطــالع ثانوی 
حق حضور در بازی های رسمی را 
ندارد و فقــط می تواند در تمرینات 

پرسپولیس شــرکت کند.این دستور 
طــی نامــه ای خطاب به حراســت 
فدراســیون فوتبال، مدیر باشــگاه 
پرســپولیس و رئیس ســازمان لیگ 

بــوده و در این نامه به صورت رســمی 
اعالم شــده که مکانی حــق حضور در 

بازی ها و میادین رسمی را ندارد.

قهرمانان را چه پیش آمد، المپیکی ها را چه شد؟
اوضاع وخیم مدال آوران ورزش ایران در آستانه المپیک

کارلوس کی روش پس ازجلســه با علی کفاشــیان درباره 
حضورش در قطر و تماشای دیدارهای تیم ملی امید ایران 
در مقدماتی المپیک ۲۰۱۶ گفت: ســفر خوبی داشــتم. 
دوست داشتم در آنجا حضور پیدا کنم تا ایده های مختلف 
را با سرمربیان دیگر تیم های حاضر در مسابقه ها رد و بدل 
کنم و همچنین دوست داشتم عملکرد بازیکنان جوانم را 

در تیم امید ببینم.
وی ادامــه داد: وظیفه من آنجا هیچ ربطی به رقابت های 
برگزار شده نداشت بلکه مسائلی در ارتباط با توسعه فوتبال 
در فیفا و AFC و نیز رد و بدل کردن ایده ها از بعد آموزشی 
مدنظر بــود. در ادامه به اروپا ســفر کــردم و فوتبال های 
دیگری را از نزدیک دیــدم هرچند برخی دیدارهای برگزار 

شده در قطر را نیز مشاهده کردم.
ســرمربی تیم ملی در ادامه با اشــاره به اینکــه فروردین و 
خردادماه ســال آینده تیم ملی بازی هایــی را دارد که باید 
برگزار کند گفت: فعال بهتر اســت به باشگاه های فوتبال 
ایران بیشتر پرداخته شود چرا که به خاطر وقفه بلندمدتی 

که در بازی های باشگاهی افتاد باید هم اکنون این بازی ها 
مد نظر قرار گیرد و در حال حاضر از سوی باشگاه ها "شو"ی 
بزرگ و سرگرم کننده ای وجود دارد که باید به اتمام برسانند 
و ما نیز پشت پرده کار به صورت حرفه ای مسائل را زیر نظر 
داریم. در ادامه خبرنگاری به کــی روش گفت که امیدوار 
اســت صحبت هــای امروز ســرمربی تیم ملــی پایانی بر 
ممنوع المصاحبه بودنش باشد. کی روش در پاسخ گفت: 
در درجه اول بگویم که دلیل اصلی حضورم در فدراسیون، 
این بود که مراتب تقدیرم را به ریاست فدراسیون ابراز کنم 

و در جلسه ی بســیار کوتاهی که با او داشتم، با او سالم و 
احوالپرسی داشــته باشــم. به او گفتم که اصحاب رسانه 
عزیز اینجا حضــور دارند و او به من اجازه داد که ســالم و 

احوالپرسی هم با شما داشته باشم.
در ادامــه کــی روش در واکنش به ســوالی درباره شــایعه 
مذاکره اش بــا باشــگاه االهلی مصــر و اخبــاری که در 
رســانه های مصری در ایــن باره مطرح شــده بود گفت: 
سیاست ما مانند قبل این اســت که در سکوت مسیرمان 
را ادامــه می دهیم و با تالش دوچنــدان نتیجه کارمان را 
در مستطیل سبز نشان می دهیم. سیاست ما حرف کمتر 
و دســتاورد بیشتر اســت. صالح اســت که از کنار بعضی 

سوال ها با بی تفاوتی و سکوت عبور کنیم.
ســرمربی تیم ملی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا 
امکاناتــی که مدنظر او بوده فراهم شــده یا خیر گفت: باز 
هم تاکید می کنم بهتر اســت به دلیل وقفه طوالنی مدتی 
که در رقابت های لیگ افتــاده همگی از بازی های لیگ 

برتر لذت ببریم.

صالح است از کنار بعضی سوال ها با بی تفاوتی عبور کنم
کی روش: دوست داشتم عملکرد بازیکنان جوانم را در ترکیب تیم امید از نزدیک )در قطر( ببینم

ورزش


