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مهمترین ماجرای این روزهای فوتبال ما اختالف کی روش و  علیرضا اســدی 
است. کافی است آرشیو روزنامه ها و ســایت ها را در روزها، هفته ها و ماه های 

قبل جستجو کنید تا شاهد مصاحبه ها و بیانیه هایی در این خصوص باشیم.

شروع ماجرا
علیرضا اســدی از بهمن ماه سال گذشــته به عنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال 
انتخاب شد تا جایگزین نبی در این پســت باشد. بازیکن سالهای دور تیم های 
راه آهــن و اکباتان که در زمــان دهداری پیراهن تیم ملــی را نیز برتن کرده بود 
عهده دار وظیفه ای مهم در فدراســیون فوتبال شــد. با حضور اسدی قرار شد 
دیگری خبری از »کشــوی جادویی« آقای دبیرکل نباشــد که به نظر می رسد 
تا کنون چنین مســاله ای رخ داده اســت. چند ماه بعد و در اســفند ماه، اسدی 
بزرگترین قدم خود را برداشــت و آن بازخواســت ســرمربی تیم ملی ایران بود. 
کارلوس کی روش در این ســالها که روی نیمکت تیم کشــورمان می نشیند از 
ادبیات خاصی اســتفاده و حق به جانب صحبت کرده بود اما این بار داســتان 
فرق می کرد. طرفی که مقابل کی روش نشســته؛ فوتبالیســت ســالهای دور 
تیم ملی و تحصیلکرده ای بود که رســما اعالم کــرد که از نتایج تیم ملی راضی 
نیســت. در جلسه 4 ســاعته بین دبیرکل فدراســیون فوتبال و ســرمربی تیم 
ملی ، اســدی ضمن مقایســه کارنامه دوران کــی روش و برانکــو در تیم ملی،  
اعالم کرده بود که  این ســرمربی پرتغالی خواســته ها را برآورده نکرده اســت. 
پس از این ماجرا کی روش مصاحبه ای علیه اســدی انجــام داد. البته قرار بود 
 چند مــاه قبل کنفرانس های مطبوعاتی جداگانه برگزار شــود که این مســاله 

منتفی شد.

پشت پرده ارجاع پرونده چیست؟
در ماه هــای اخیر تیم ملی در مســابقات مقدماتی جام جهانــی 2018 و جام 
ملتهای 2019 آسیا نتایج دلخواهی کسب نکرد تا باز هم  شاهد مصاحبه هایی 
از کی روش و دکتر اسدی باشیم. سرمربی تیم ملی اعتقاد داشت که تجار باید به 
این تیم کمک کنند در حالی که دبیرکل فدراسیون معتقد است اینکه چه کسانی 
باید به تیم ملی کمک کنند را فدراســیون مشــخص می کنــد نه فرد دیگری! 
اوج ماجــرا در هفته های اخیر به زمانی بر می گردد که کی روش در برنامه 90 
اعالم کرد علیرضا اسدی  پرونده خانبان و آقاجانیان را به کمیته اخالق ارجاع 
داده اســت!  البته این مساله از سوی دبیرکل فدراســیون رد شد ضمن اینکه 

وی سرمربی تیم ملی را به مناظره دعوت کرد. دبیرکل فدراسیون 
فوتبال در گفت وگو با تسنیم در خصوص اینکه بحث 

مناظره اش با کی روش به کجا کشــید و در اصل 
موضوع مناظره چه خواهد بود، گفت: »بحث 

ســر این اســت که مهمترین رکن اجرایی 
فدراسیون دبیرکل است و کسی جز علی 
کفاشــیان که رئیس فدراسیون فوتبال 
اســت نمی تواند برای دبیــرکل تعیین 
تکلیف کند که چــه پرونده ای را ارجاع 
بدهد یا ابالغ کند. هیچ کس نمی تواند 
بگوید که شما تیرتان را به کجا شلیک 
کنید ضمــن اینکه به ایــن بنده خدا 

)کارلوس کی روش( اطالعات اشــتباه داده شده چرا که پرونده او قبل از ورود 
من به فدراســیون به جریان افتاده بود!« از طرف دیگر حســین آبانگاه عضو 
سابق کمیته اخالق فدراسیون فوتبال در مورد اینکه پرونده کی روش را اسدی 
به کمیته اخالق فرســتاد یا نبی دبیر سابق فدراسیون،  به فارس گفت: »کلید 
این ماجرا از زمانی زده شــد که کی روش با بی بی ســی مصاحبه کرد و صحبت 
از لباس های تقلبی آل اشــپورت در تیم ملی را به میــان آورد. به همین خاطر 
حراســت وزارت ورزش نامه ای نوشت و خواســتار پیگیری این مسئله شد زیرا 
بازتاب منفی زیادی در رســانه های جهان پیدا کرده بود. مهدی محمدنبی نیز 
در پیرو آن نامه به ســپهر مسئول حقوقی فدراسیون نامه ای می نویسد و سپهر 
به ما اعالم می کند که در جریان این مســئله نیســت و آن را از سر خودش باز 
می کند. نامه سپس توسط نبی به کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال می رود که 
ترابیان هم می گوید من در جریان مســئله آل اشپورت نیستم. در همین حین 
نبی دبیر فدراســیون تغییر پیدا می کند و پرونده به کمیته اخالق می آید.« وی 

در مورد درگیری کی روش با اسدی که بحث اول فوتبال ایران شده، 
گفت:»آقای کــی روش روزی 14 میلیون تومان از 

فوتبال ایران می گیــرد و بعد این اجازه را 
به خــودش می دهد کــه به همه 

توهیــن کند و هــر کاری 
کــه می خواهــد انجام 

بدهد. ایــن در حالی 
است که طبق یکی 
از بندهــای قرارداد 
کــی روش او حــق 
مصاحبه با رسانه ها 
را ندارد مگــر اینکه 

مجوز کتبی از رئیس 
فوتبــال  فدراســیون 

داشته باشد. کی روش 
طبق قــراردادش فقط 

می توانــد در حین تمرین 
در مورد مســائل 

تمرین تیم ملی صحبت کند اما اکنون شــاهد این هســتیم که او هر روز علیه 
شــخصیت های معتبر فوتبال ایران صحبت می کند و به آنها می تازد. یک روز 
به مایلی کهن می توپد روز دیگر شــخصیت بازیکنی مثل رحمتی را زیر ســوال 

می برد.«

همه علیه اسدی
اتفاقــی که البته در این بین دیده می شــود خط و خطوطی اســت که به کی 
روش و دیگــر اعضــای کادر فنی تیم ملی داده می شــود چرا کــه  بجز کی 
روش، دستیاران وی نیز در این خصوص صحبت کرده اند.  صدای اعتراض 
ســیدجالل حســینی کاپیتان تیم ملی نیز روز گذشته شــنیده شد و ماجرای 
پیراهن هــای تیم ملی را برایمان زنده کرد. پیش از شــروع جام جهانی، کی 
روش از کیفیت پایین البسه آل اشــپورت گفت و متاسفانه این مساله بازتاب 
جهانی هم پیدا کرد. به تبع کی روش، بازیکنان تیم ملی نیز در این خصوص 
مصاحبه کردند ولی به یکباره همه چیز گل و بلبل شــد. حاال پس از یکســال 
از ماجرا مشخص شــده ســرمربی تیم ملی با دریافت 100 هزار 
دالر مصاحبه های خــود را فراموش کرده اســت. البته 
یکبار دیگر نیز  بازیکنان تیم ملــی متحد بودند.  بعد 
از بازگشــت تیم ملی از برزیل و در فرودگاه، همه 
بازیکنان خواســتار باقی مانــدن کی روش در 
تیم ملی شــدند. حاال هم بعید نیســت پس از 
مصاحبه سیدجالل حســینی، سایر اعضای 
تیم ملی علیه اســدی، مصاحبــه کنند. نکته 
جالب ماجرا اینجا اســت که کــی روش نباید 
علیــه مســئولین ورزش ایــران صحبــت 
کنــد و از کفاشــیان نیــز اخطاری در 
این خصــوص گرفته ولــی بازهم روز 
گذشــته مصاحبه و اعالم کرد اسدی 
را نمی شناســد! دکتر اســدی البته این 
 بــار اعالم کرد با آرامش بــه کار خود ادامه

 خواهد داد!

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

دیدار تیم های والیبال 
شهرداری ارومیه و سایپا در 
هفته سوم لیگ برتر والیبال

تیتر دو

شانس باالی سهراب برای 
حضور در مسابقات جهانی 

دبیر فدراســیون و ز نه بر د ار ی می گوید برای حضور 
قطعی سهراب مرادی در مســابقات جهانی منتظر 
تاییدیه هیات رییسه فدراسیون جهانی هستند، اما با 
این حال شــانس او برای وزنه زدن در آمریکا بین 80 

تا 90 درصد است.
حســین مقامی درباره حضور قطعی سهراب مرادی 
در مســابقات و ز نه بــر د ار ی قهرمانی جهــان، بیا ن  
کرد: با توجه به این که نام او در لیســت نهایی نفرات 
حاضر در مســابقات جهانــی وجــود دارد،80 تا 90 
درصد خوش بین هســتیم که بتواند در این ر قا بت ها 
شرکت کند. البته تاماش آیان اعالم کرده که موضوع 
ســهراب مرادی را در جلســه هیات رییســه مطرح 
می کند و در صورت موافقــت اعضا، اجازه حضور او 

در مسابقات جهانی داده می شود.
وی ا دا مــه  داد: مــا تمام شــرایطی که بــرای اعزام 
ســهراب مرادی باید وجود داشــته باشــد را فراهم 
کرده ایــم و او 100 درصــد در کنار تیم به مســابقات 
جهانی اعزام می شود. پس از برگزاری اولین نشست 
هیات رییسه فدراسیون جهانی در صورتی که تاییدیه 
حضور مرادی در مسابقات جهانی گرفته شود، او هیچ 

مشکل خاص دیگری ندارد.
مقامی در پاســخ به این پرســش که زمــان برگزاری 
نشست هیات رییسه فدراســیون جهانی مشخص 
اســت؟ گفت: نشست هیات رییســه در مجارستان 
برگزار می شود در غیر این صورت قبل از کنگره فنی 

مسابقات در کشور آمریکا برگزار خواهد شد.
او در پاسخ به پرســش دیگری مبنی بر این که چقدر 
می توان امیدوار بود هیات رییســه با حضور سهراب 
مرادی در مسابقات جهانی موافقت کند، بیا ن  کرد: 
نظر شخصی من این است که از آنجایی که تعدادی 
از قهرمانان جهان و المپیک نظیر بهداد سلیمی، ایلیا 
ایلین، لیائو هائو، حضور ندارند برای این که ســطح 
مسابقات کاهش پیدا نکند فکر می کنم هیات رییسه 
اجازه دهد و ز نه بر د ار ان خوب دیگری مانند سهراب 
مرادی یا افراد دیگری که وضعیتی مشــابه او دارند، 

در مسابقات حضور داشته باشند.
دبیر فدراســیون و ز نه بر د ار ی درباره آخرین وضعیت 
بهداد ســلیمی نیز گفت: در جلســه ای که با حضور 
رییس فدراســیون پزشکی ورزشی برگزار شد، با نظر 
مساعد خود ســلیمی تصمیم بر این شد که در داخل 
ایــران عمل کند و پــس از این که التهــاب زانوی او 
برطرف شد زمان عمل مشــخص می شود. در مورد 
این که چه کســی او را جراحی خواهد کرد باید بگویم 
رازی و کیهانی هر دو نفر آنها از پزشکان خوبی هستند 
که برای جراحی در نظر گرفته شده اند، اما در نهایت 
تصمیم گیری به خود سلیمی واگذار شده و قرار است 

در یکی، دو روز آینده نظر خود را اعالم کند.

 اخراج والیبالیست ایرانی
  از برزیل به خاطر 

حرکت غیراخالقی
سایت World volley مدعی شد والیبالیست تیم 
پیکان به دلیل رفتار غیراخالقی از جام باشگاه های 
جهان اخراج شده است. این ســایت به نقل از منابع 
نزدیک به کمیته  برگزاری مســابقات نوشــته است 
که این بازیکن بــه یکی از خدمتکاران هتل مرکوری 
در شــهر بلوهوریزنته برزیل آزار غیراخالقی رسانده 
اســت و دوربین واقع در آسانسور این صحنه را ضبط 
کرده اســت که به دنبال آن این بازیکن از مسابقات 
باشــگاه های جهــان اخراج شــده و از بــازی با تیم 
UPCN نتوانست دیگر تیمش را همراهی کند. این 
اتفاق در برخی رســانه های خارجی بازتاب داشــته و 

سایت پل ست اسپورت نیز به آن اشاره کرده است.

تمجید اللوویچ از حضور زنان 
ایران در مسابقات جهانی

اتحادیه جهانی کشتی در گزارشــی به اولین حضور 
زنان ایرانی در مسابقات جهانی اشاره کرد و نوشت: 
فدراســیون کشــتی ایران اوایــل این مــاه ده ها زن 
ورزشــکار ایرانی را به مســابقات قهرمانــی جهانی 
گراپلینگ 2015 در آنتالیای ترکیه فرستاد. اتحادیه 
جهانی کشتی در این باره نوشت: این اولین بار است 
که زنان ایرانی در مســابقات کشــتی جهانی شرکت 
می کنند. اعزام زنان کشــتی گیر ایرانی به مسابقات 
جهانی آنتالیا در حالی اتفاق افتاد که تابستان امسال 
زنان ورزشکار در ایران در مسابقات کشتی با کمربند 
آسیا شرکت کردند. پیش از اعزام شدن به مسابقات 
جهانی گراپلینگ، زنــان ایرانی در یک کمپ 12 روز 
تمرین کردند. با وجود این که زنان کشتی گیر ایرانی 
تجربه زیادی ندارند توانســتند از این موقعیت برای 
پیدا کردن تجربه بیشتر بهره مند شوند. نناد اللوویچ، 
رییس اتحادیه جهانی کشــتی نیز در این باره گفت: 
تمامی رشته های کشــتی از جمله کشتی المپیکی، 
گراپلینگ ، کشــتی با کمربند و کشتی ساحلی همه 
اینها هدفشان گردآوری ورزشکاران و نزدیک کردن 
آنها به هم اســت. فدراســیون کشــتی ایران سخت 
تالش کرد تا بتواند حضور زنان ایرانی در مسابقات را 
افزایش دهد. ما متوجه این تالش شــده ایم و آنها را 

تشویق می کنیم.

احسان حدادی: نوبتی هم 
باشد نوبت طالی ماست

نایب قهرمان المپیک لندن گفت: من هر زمانی که 
سختی کشیدم به مدال رســیده ام و مطمئن هستم 
اگر خوب تمرین کنم و سختی بکشم باز هم می توانم 
مدال آور باشم. احسان حدادی در نشست خبری خود 
بعد از انتخاب کیم بوخونســف به عنوان مربی اش تا 
بازی های المپیک ریو درباره حضور دوباره این مربی 
روس در ایران، گفت: باید از آقای کیهانی تشکرکنم 
که کیــم را راضی کــرد تا بار دیگــر به ایــران بیاید و 
مربیگری مــن را برعهده بگیرد. در این مدت من هر 
کاری که انجام دادم کیم راضی نشــد اما خوشحالم 
که این اتفاق صورت گرفت. حــدادی گفت: من به 
روزهای اوجــم برمی گردم اما قول مدال را نمی دهم 
ولی تمام تالشــم را انجام می دهم تا بهترین نتیجه  
را در ریو بگیــرم. قبل از المپیک لنــدن روزانه هفت 
ساعت تمرین می کردم و برای ریو 10 ساعت تمرین 
می کنم. در تمرینات هیچ اشتباهی انجام نمی دهم 
تا اتفاق خوبــی در ریو برای ما بیفتد؛ چــرا که نوبتی 

هم باشد نوبت ماست و من باید مدال طال را بگیرم.

محرم جانشین فرکی!
بار رفتن حســین فرکی از سپاهان حاال خبر می رسد محرم نویدکیا بر نیمکت این 
تیم تکیه زده اســت. بازیکنی که در این فصل باالترین اختالفات را با ســرمربی 

جدا شــده تیم داشــت و ماه ها در تمرینات حاضر نمی شــد حاالت با 
رفتم سرمربی جانشین او شده است. مدیرعامل سپاهان می گوید 
مسئولیت فنی سپاهان در بازی با راه آهن به نویدکیا واگذار شده 
اســت. اصغر باقریان درباره اینکه گفته می شود مسئولیت فنی 
ســپاهان در بازی مقابل راه آهن به محرم نویدکیا واگذار شــده 
است گفت:  بله این موضوع صحت دارد و ما از محرم خواستیم 

که این بازی را مدیریت کند و مجید بصیرت و قاســم زاغی نژاد 
هم ازکنار زمین به او کمک می کنند. او در پاسخ به این 

ســوال که آیا امکان دارد محرم پس از این بازی هم 
هدایت ســپاهان را بر عهده بگیرد گفت: نه ما در 
حال بررسی گزینه ها هستیم و از محرم خواستیم 
فقط این بازی را به کمک دستیاران حسین فرکی 

مدیریت کند.

همه اختالف اسدی و کی روش
درگیری کش دار سرمربی تیم ملی و دبیرکل فدراسیون

دور برگشــت مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا سه شنبه 
شب با برگزاری 8 دیدار آغاز می شود که در حساس ترین دیدار 
رئال مادرید باید در خانه پذیرای پاری سن ژرمن فرانسه باشد؛ 
دیداری که می تواند برای تعیین سرگروه نقش مهمی ایفا کند.

 رئال مادرید - پاری سن ژرمن شاختار - مالمو
رئال مادرید، صدرنشین لیگا سه شــنبه شب باید در خانه با 
قضاوت مارک کالتنبرگ انگلیسی از پاری سن ژرمن پذیرایی 
کند؛ دیداری که برای تعیین سرگروه اهمیت بسیار زیادی دارد. 
دو تیم در بازی رفت خود که دو هفته پیش در پاریس فرانسه 
برگزار شــد به تســاوی بدون گل رضایت دادند. در آن دیدار 
مادریدی ها تیم برتر میدان بودند اما نتوانستند از برتری شان 
استفاده کنند تا به تساوی بدون گل برسند. رئال مادرید خاطره 
خوبی از تقابل با پاری سن ژرمن ندارد. آنها در سال 1992 در 
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان برابر پاری سن ژرمن 
متحمل شکست سنگینی شده و از دور رقابت ها کنار رفتند. 
البته در سال 1994 نیز دو تیم برابر هم به میدان رفتند که پاری 
سن ژرمن با تک گل ژرژ وه آ توانست تیم ویسنته دل بوسکه 
را شکست دهد. در دیگر دیدار این گروه شاختار در حالی باید 

برابر مالمو به میدان برود.
 منچستریونایتد - زسکا آیندهوون – ولفسبورگ

سرنوشت گروه دوم لیگ قهرمانان بسیار پیچیده است و هر 

4 تیم از شانس صعود به مرحله بعد برخوردارند. در چهارمین 
هفته منچســتریونایتد باید در خانه به مصاف زســکا برود. 
منچستر که با 4 امتیاز در رده سوم گروه قرار دارد در حالی برابر 
زســکا به میدان می رود که دو تیم در دیدار رفت در روسیه به 
تساوی یک بر یک رسیدند. هر دو تیم 4 امتیاز کسب کرده اند 
و دیدار این هفته آنها در اولدترافورد اهمیت بســیار ویژه ای 
برایشــان خواهد داشــت. بازی های اخیر منچستر با انتقاد 
همراه بوده و بازیکنان این تیــم در امر گلزنی ناکام بوده اند. 
پس از تساوی برابر منچستر سیتی و همین طور تساوی برابر 
میدلزبورو در جام اتحادیه که با شکســت در ضربات پنالتی 
همراه بود، یونایتدها این هفته در لیگ برتر برابر کریســتال 
پاالس به تساوی بدون گل رضایت دادند تا بیش از 270 دقیقه 
نتوانسته  باشند گلزنی کنند. در دیگر دیدار این گروه ولفسبورگ 

در هلند مهمان آیندهوون است. 
 آستانه – آتلتیکو مادرید بنفیکا – گاالتاسرای

با دو دیدار دیگر سرنوشت گروه سوم لیگ قهرمانان اروپا تا حد 
زیادی مشخص خواهد شد. یکی از آسان ترین گروه های این 
دوره از رقابت ها که در آن آتلتیکو مادرید با دو برد و یک شکست 
توانسته است در صدر جدول قرار گیرد. "روخی بالنکو" باید در 
چهارمین دیدار خود در این مرحله برابر آستانه قزاقستان به 
میدان برود؛ تیمی که در دیدار رفت توانســت برابر آن به برد 

پرگلی برسد و با 4 گل صاحب برتری شود. البته آتلتیکو مادرید 
در این هفته می توانســت رقابت خود را همراه رئال و بارسا در 
صدر جدول لیگا ادامه دهد ولی توقف در خانه الکرونیا باعث 
شــد تا این تیم در رده ســوم لیگا بماند و اختالفش را با صدر 
جدول بیشتر ببیند. در دیگر دیدار این گروه بنفیکا باید در خانه 

از گاالتاسرای پذیرایی کند. 
سویا – منچسترسیتی مونشن گالدباخ – یوونتوس

یکی از دیدارهای حســاس ایــن مرحله در اندلــس برگزار 
می شود؛ جایی که تیم 6 امتیازی منچسترسیتی که با شکست 
برابــر یوونتوس کار خود را آغاز کرد و بــا دو برد برابر گالدباخ 
و سویا به 6 امتیاز رسید برابر ســویایی به میدان می رود که 3 
امتیاز از دیدارهای قبلی کسب کرده و در این دیدار محکوم به 
برد است. شکست سویا در این دیدار عمال باعث خواهد شد تا 
سیتی به عنوان تیم صعود کننده کارش را جلو ببرد. به همین 
گاه  خاطر شاگردان اونای امری به خوبی از اهمیت این دیدار آ
هستند. در دیدار رفت در حالی که سیتی یک بر صفر از حریف 
خود عقب بود ابتدا گل تساوی را به ثمر رساند و در دقیقه 90 
نیز کوین دی بروین توانست یکی از بازی های خوب خود در 
این فصل را با گل همراه کند و تیمش را به برد برساند. در دیگر 
دیدار این گروه یوونتوس 7 امتیازی به آلمان سفر خواهد کرد 

و برابر گالدباخ به میدان خواهد رفت. 

لشگر پاریسی در مادرید

ورزش


