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بخش اول وعده دولت 
عملي شده است

    برنز دووميداني ب��ه اندازه طالي 
رشته هاي ديگر ارزش دارد

    ورزش اي��ران روي م��دال آوري 
حدادي در المپيك حساب كرده است

    ورزش ايران مي توان��د باالي 50 
سهميه المپيك كسب كند

    با كم��ك دولت اعتبارات س��ال 
94 به ص��ورت كام��ل درياف��ت و به 

فدراسيون ها داده شد
    اميدوارم رشته هاي مدال آور ايران 
بيشتر شود اميد زيادي به مدال آوري 
تيراندازان، شمشيربازان و بوكسورها 

در المپيك داريم
    موضوع المپيك فقط مختص به 
كميته ملي المپي��ك و وزارت ورزش 

نيست
٭ رييس كميته ملي المپيك

   روز گذش��ته ب��ا حض��ور عل��ي 
س��جادي  نص��راهلل  و  كفاش��يان 
فدراس��يون فوتبال ب��ا وزارت ورزش 

تفاهمنامه ۱0 ميلياردي امضا كرد.
   هلند، ايتاليا و آلم��ان گزينه هاي 

پرسپوليس براي اردوي پيش فصل
   برخي اعضاي هيات مديره باشگاه 
پرس��پوليس در ش��رايطي سه شنبه 
شب گذش��ته نشس��تي را با يكديگر 
برگزار كردند كه اص��ال بحث تمديد 
قرارداد برانكو ايوانكوويچ در اين جلسه 

مطرح نشد. 
   عباس��ي، مديرعام��ل باش��گاه 
ك��ه  ك��رد  اع��الم  تراكتورس��ازي 
باش��گاه هاي ايراني حاض��ر در ليگ 
قهرمانان آسيا وكالي خود را مشخص 
كرده اند و فدراسيون قرار است شكايت 

رسمي خود را به CAS ارسال كند. 
   پ��س از جلس��ه فني مس��ووالن 
فدراس��يون واليب��ال به��روز عطايي 
به عنوان س��رمربي تيم ملي واليبال 

جوانان انتخاب شد. 
   روبرتو مارتينز، س��رمربي اورتون 
گزينه ه��اي  اصلي تري��ن  از  يك��ي 
جانش��يني دل بوس��كه در تيم ملي 

اسپانيا  است. 
مشعل المپيك ريو 20۱6 در روز 2۱ 
آوري��ل )2 ارديبهش��ت( در المپياي 

يونان روشن مي شود. 
   تيم مل��ي هندب��ال اي��ران براي 
شركت در مسابقات انتخابي المپيك 
به سوئد رفت. هندباليست هاي ايران 
در اين رقابت ها و از بيس��تم فروردين 
با تيم هاي سوئد، اس��پانيا و اسلووني 

روبه رو مي شوند. 
 IOC كويت اكتبر گذشته از سوي   
محروم ش��د كه دليل آن دخالت هاي 
دولتي در مس��ائل ورزشي بوده است. 
در ماه هاي بع��د از محروميت، ارتباط 
بين IOC و دولت كويت بسيار دچار 
مش��كل ش��ده اس��ت. تالش ها براي 
 IOC برداشتن تحريم كويت از سوي

بازهم بي نتيجه ماند.

حقيق�ي: زود از ك��وره در رفت��ن 
كي روش بدتر از سنگ اندازي ها براي 
تيم ملي نيس��ت/ او امكانات را براي 
خانه اش نمي خواهد/ احمدي نژاد به 
ما روحيه مي داد/ روحاني دلگرم مان 

كرد، حاال هم كمك كند
حدادي فر: كاري به قراردادم ندارم، 
فقط خواهش مي كنم كه 6-۷ هفته 
باقي مانده هم مرا تحمل كنند و پس 
از آن م��ي روم/ ديگ��ر نمي توان��م در 
ذوب آهن بمانم/  اي كاش همه مانند 

گل محمدي صاف و ساده بودند
ك��ي روش  ب��راي  حاج رضاي�ي: 
اس��تفاده از اين ادبيات زش��ت است 
اما اينكه تيم مل��ي امكانات ندارد هم 

خنده دار است
شاه حس�يني: كفاش��يان هشت 
س��ال فوتب��ال مملك��ت و اف��كار 
عمومي را به س��خره گرفته اس��ت/ 
صحبت هاي او درباره پرونده فس��اد 
را هم ش��وخي تلق��ي مي كنيم ولي 
پرونده را ج��دي مي گيري��م. / مهم 
نيست كه آقاي كفاشيان چه حرفي 
مي زند. اينكه آقاي كفاشيان در مورد 
پرونده اي كه به طور محرمانه در قوه 
مقننه بايگاني ش��ده است، صحبت 
مي كند و اعتقاد دارد مدركي وجود 

ندارد، جاي سوال دارد

حدادي: درست نيست مي گويند همه پول ها به من داده مي شود 

جمله هاي طاليي

spo r t@etemadnewspaper. i r

ورزش

سر خط خبرها

تيتربازي

خبر كوتاه

FIFA  رسما  باشگاه استقالل را به كسر ۳ امتياز تهديد كرد
باشگاه استقالل بابت طلب 400 هزار دالري رودريگو توزي دچار مشكل شده و اين باشگاه تنها 
در صورتي مي تواند از خطر كسر امتياز فرار كند كه تا پايان وقت اداري امروز )پنجشنبه( و با توجه 
به تعطيلي روز جمعه مطالبات اين بازيكن را پرداخت كند. كميته انضباطي فيفا در نامه اي مشترك 
به رودريگو توزي و باشگاه استقالل آورده است با توجه به ماده 64 قضايي فيفا و بررسي حكم صادره 
عليه باشگاه استقالل به اين باشگاه اطالع مي دهيم كه هرچه زودتر مطالبات اين بازيكن پرداخت 
شود. با توجه به اين ذهنيت )بدهي باشگاه اس��تقالل به توزي( براي آخرين بار پيشنهاد مي كنيم 
مبلغ بدهكاري اين بازيكن پرداخت شود و رونوشت آن براي اثبات پرداخت به كميته انضباطي فيفا 
ارسال شود. الزامي است كه باشگاه اس��تقالل مبلغ را تا پايان وقت اداري 8 آوريل 20۱6 پرداخت 
و رونوشت آن را قبل از همان تاريخ ذكرشده ارسال كند. اگر اين اتفاق رخ دهد اين مورد به كميته 
انضباطي فيفا ارسال نمي شود و پرونده بسته خواهد شد و در غير اين صورت اگر مبلغ بدهي پرداخت 
نشود )تا تاريخ ذكرشده( و رسيد آن به كميته انضباطي فيفا ارجاع نشود اين نهاد در اين باره تصميم 
خواهد گرفت و تصميم گيري برپايه معيارهاي خودش خواهد بود. بنابراين اين نامه بايد هرچه زودتر 
به كميته انضباطي وصول شود. باشگاه استقالل در اين مدت مبالغي را به بازيكنان خارجي پرداخت 
كرد و اكنون بايد طلب رودريگو توزي را كه 400 هزار دالر است به اين بازيكن پرداخت كند تا سه 

امتياز از اين باشگاه كسر نشود. 

مطالبات فدراسيون از فيفا ارتباطي به سوييفت ندارد
رييس فدراسيون فوتبال درباره انتقال مطالبات فدراسيون فوتبال از فيفا و موضوع سوييفت 
توضيحاتي داد. علي كفاشيان گفت: » در بحث انتقال مطالبات فدراسيون فوتبال از فيفا، روز گذشته 
اشاراتي به موضوع سوييفت ش��د كه نياز به ارايه توضيحاتي دارد. اول اينكه انتقال پول فدراسيون 
فوتبال از فيفا هيچ ارتباطي به موضوع سوييفت نداشته و دوم اينكه اين موضوع يك بحث تخصصي 
است كه در حوزه بانكي مطرح مي شود و اصولًا فدراسيون فوتبال و رسانه هاي مربوط به ورزش اطالع 
چنداني از آن ندارند. روز سه ش��نبه و در زمان انجام مصاحبه، خبرنگاري از من پرس��يد با توجه به 
رفع مشكل سوييفت، چرا فدراس��يون فوتبال همچنان براي دريافت مطالبات خود از فيفا دچار 
مشكل است كه در پاسخ به اين س��وال گفتم اين يك موضوع خبري است و گويا سوءتفاهماتي را 
به وجود آورده و نياز به توضيحاتي دارد. آن هم اينكه دريافت مطالبات فدراسيون فوتبال از فيفا به 
هيچ عنوان به اين موضوع ارتباطي پيدا نمي كند. در حال حاضر به دنبال دريافت مطالبات مالي خود 
از فيفا هستيم. ضمن اينكه با توجه به مشكل به وجود آمده اعتراض خود را به عدم پرداخت به موقع 

طلب هاي مالي خود به فيفا ارايه كرده ايم كه اميدواريم هرچه زودتر اين مشكل رفع شود. 

امروز سرنوشت سيدهاي آسيا مشخص مي شود
آخرين رده بندي فدراسيون جهاني فوتبال امروز توس��ط سايت فيفا اعالم مي شود تا به اين 
ترتيب سرنوشت سيدهاي آسيا نيز مشخص شود. تيم هاي ملي كره جنوبي، ازبكستان، استراليا، 
ايران، قطر، ژاپن، تايلند و عربستان به عنوان تيم هاي اول گروه هاي هشت گانه و چهار تيم چين، 
س��وريه، عراق و امارات به عنوان تيم هاي دوم برتر ۱2 تيمي هس��تند كه ضم��ن صعود به جام 
ملت هاي آس��يا 20۱9 بايد براي صعود جام جهاني در قالب دو گ��روه 6 تيمي در مرحله نهايي 
انتخابي جام جهاني 20۱8 با يكديگر رقابت كنند. بر همين اس��اس قرعه كشي اين رقابت هاي 
سه ش��نبه هفته آينده در كواالالمپور مالزي برگزار مي ش��ود و ك��ي روش و ۱۱ مربي تيم هاي 
صعودكننده براي برگزاري اين رويداد راهي مالزي خواهند ش��د. در واقع فردا با اعالم رنكينگ 
فيفا، تيمي كه هم  سيد ايران شود به طور حتم در گروه بعدي با كشورمان همگروه نخواهد شد. 
در حال حاضر و با آخرين رنكينگ اعالم شده تيم ملي ايران كه تيم اول آسيا بوده و تيم اول نيز 
خواهد ماند با ژاپن هم  سيد است و در صورتي كه همين روند نيز فردا ادامه داشته باشد تيم ملي 
ايران در مرحله بعدي با ژاپن همگروه نخواهد شد. اين احتمال وجود دارد كه تيم هاي كره جنوبي 

يا استراليا با صعود به رده دوم آسيا به اين سيد يك صعود كرده و با ايران همگروه نشوند. 

رييس فيفا: اجازه  نمي دهم درستكاري ام زير سوال برود
رييس جديد فدراسيون بين المللي فوتبال خيلي زودتر از رييس قبلي اين نهاد بزرگ وارد پرونده هاي 
فساد شد. يك روز بعد از انتشار خبر درز حجم عظيم اطالعات فساد مالي در سراسر دنيا، رسانه هاي 
بين المللي گزارش داده اند جياني اينفانتينو رييس سويس��ي فيفا هم يكي از اف��راد دخيل در اين 
پرونده است. اينفانتينو كه اسفند گذشته به عنوان جانشين سپ بالتر انتخاب شد خيلي زود به اين 
گزارش ها واكنش نش��ان داد. به گزارش پايگاه خبري روزنامه اينديپندنت او در بخشي از بيانيه اش 
نوشت: خيلي نگرانم. اجازه نمي دهم درستكاري من زير سوال برود، به خصوص اينكه يوفا در جريان 
تمام قراردادهايي است كه در اين گزارش به آن اشاره شده بوده. قبال هم اعالم كرده ام كه من شخصا 

با شركت »كراس تريدينگ« ارتباطي نداشته ام و رابطه با اين شركت برعهده بخش تجاري يوفا بود. 

بكن باوئر: بارسلونا تا زماني كه مسي را دارد، بهترين است 
اسطوره فوتبال آلمان بر اين باور است كه بارسلونا تا زماني كه مسي را در اختيار دارد، بهترين تيم 
است. هرچند بارسلونا در بعضي از ديدارها خوب ظاهر نمي شود و به راحتي امتياز از دست مي دهد 
اما فرانتس بكن باوئر روي ليونل مسي و فوتبالي كه در تركيب كاتاالن ها ارايه مي كند، نظر ديگري 
دارد. قيصر در اين زمينه گفت: بارسلونا بهترين است تا زماني كه مسي را در اختيار دارد. بر اين باور 
هستم دليل اصلي موفقيت تيمي مانند بارسلونا، در اختيار داشتن بازيكني بزرگ مانند مسي است. 
او بي نظير است. كارهايي را با توپ انجام مي دهد كه ديگر بازيكنان از انجام دادن آنها ناتوان هستند. 
مسي در ديدار بارسلونا برابر اتلتيكو مادريد در تركيب اصلي تيمش به ميدان رفت اما لوييس سوارس 

بود كه هر دو گل شاگردان انريكه را در اين ديدار به ثمر رساند. 

مهدوي: المپيكي نشويم به ايران نمي آييم!
پاسور تيم ملي واليبال تمرين هاي سخت لوزانو را براي پيشرفت تيم ملي و رسيدن به المپيك 
الزم دانست و گفت: تا خسته نشويم و تالش نكنيم نمي توانيم به المپيك برسيم. مهدي مهدوي 
درباره رقابت هاي واليبال انتخابي المپيك در ژاپن گفت: ما مي خواهيم با سوغات سهميه المپيك 
به ايران بياييم و اگر نتوانيم به ايران نمي آييم. نمي توانم جايگاه تيم ملي را در اين رقابت ها پيش بيني 
كنم ولي آينده خوبي را براي اين تيم مي بينم. برنامه ريزي كه براي اين تيم صورت گرفته عالي است 
و تمرين هاي خوبي را پشت س��ر مي گذاريم. با توجه به اينكه بازيكنان به دو گروه تقسيم شده اند 
رقابت خوبي بين همه ايجاد شده است و مي توان گفت هيچ بازيكني حاشيه امنيت ندارد. اين باعث 
شده رقابت بين بازيكنان بيشتر شود و در نهايت سطح تيم ملي ارتقا يابد. پاسور تيم ملي واليبال با 
بيان اينكه انتظارها از واليبال باال رفته است، گفت: به دليل نتايجي كه تيم ملي در سال هاي اخير 
گرفته است انتظار مردم از اين تيم باال رفته و به نظرم انتظارهاي به جايي هم هست. اميدوارم بتوانيم 
به المپيك برويم تا بتوانيم جواب محبت مردم را بدهيم. او درپايان درباره سخت گيري هاي لوزانو در 
تمرين ها گفت: تا خسته نشويم پيشرفت نمي كنيم. لوزانو تاكيد زيادي روي جزييات دارد. جزيياتي 
كه مي تواند روند يك بازي را تغيير بدهد. فكر مي كنم كار او شبيه به والسكو است. تاكيد زيادي روي 

نظم در تمرين ها دارد و به نظرم با اين كارها و برنامه ها تيم ملي موفق مي شود. 

درخواست تفتيان براي حضور در ليگ الماس و ورلدچلنچ 
دونده المپيكي ايران از فدراس��يون د و و ميد ا ني چين درخواست كرده تا در يك مرحله از ليگ 
الماس و ورلدچلنچ شركت كند. حسن تفتيان، دونده سرعتي ايران كه سهميه المپيك ريو را كسب 
كرده است، تصميم دارد در دو ر قا بت مهم د و و ميد ا ني شركت كند. تفتيان از طريق فدراسيون ايران 
به فدراسيون چين نامه داده است تا در يك مرحله ليگ الماس كه به ميزباني شانگهاي چين برگزار 
مي ش��ود و همچنين ر قا بت هاي ورلد چلنچ كه به ميزباني پكن برگزار مي شود، شركت كند. اين 
كشور اعالم كرده است كه بايد فدراس��يون جهاني در اين خصوص نظر نهايي را بدهد. فدراسيون 
د و و ميد ا ني چين اعالم كرده كه اگر خط خالي در اين مسابقات وجود داشته باشد تفتيان مي تواند 
در اين ر قا بت ها حاضر باشد. از ديگر برنامه هاي اين دونده المپيكي ايران حضور در كمپ ايتاليا است. 
فدراسيون نيز تالش خود را انجام مي دهد تا با دريافت ويزاي شينگن، تفتيان بتواند در اين كشور و 

حتي ديگر كشورهاي اروپايي اردو برگزار كند. 

بدمينتون ايران از المپيك ريو قطع اميد كرد 
فدراس��يون بدمينتون ديگر برنامه اي براي اعزام بازيكنان به مسابقات جهت كسب 
سهميه المپيك ندارد و بازيكنان، المپيك ريو را نيز از دس��ت دادند. نگين اميري پور و 
ثريا آقايي در بخش بانوان و فرزين خانجاني و س��روش اسكندري در بخش مردان براي 
كسب سهميه المپيك از ارديبهشت 94 حضور در مس��ابقات بين المللي را آغاز كردند 
تا با جمع كردن امتياز به المپيك برزيل برس��ند. آقايي كه البته توانست به رنكينگ زير 
۱00 دست يابد، در آذر سال 94 به دليل آسيب ديدگي و عمل جراحي از مسابقات دور 
شد. با اين حال س��ه بدمينتون باز ديگر تالش خود را ادامه دادند. اسكندري و خانجاني 
پس از حضور در مس��ابقات تايلند كه در ماه فوريه بود، در مس��ابقات اوگاندا و روماني با 
اينكه نام ش��ان در جدول مسابقات بود، ش��ركت نكردند. اميري پور نيز پس از مسابقات 
تايلند از حضور در مس��ابقات اوگاندا انصراف داد اما در مسابقات سوييس شركت كرد. او 
قرار بود در چند مسابقه اروپايي ديگر نيز شركت كند اما حضورش در آن رقابت ها منتفي 
شد. با اينكه آخرين زمان اعالم رنكينگ براي كسب سهميه المپيك ريو، ماه مه است اما 
به نظر مي رسد فدراس��يون ديگر برنامه اي براي اعزام بدمينتون بازان به مسابقات ندارد 
و اين در حالي است كه بيش��تر هزينه ها براي اعزام ها را خود بازيكنان پرداخت كرده اند. 
به اين ترتيب بدمينتون بازان ايران در المپيك ريو هم حضور نخواهند داش��ت. آخرين 
حضور بدمينتون ايران در بازي هاي المپيك مربوط به المپيك 2008 پكن است كه كاوه 

محرابي موفق به كسب سهميه المپيك شد. 

نايب قهرمان پرتاب ديس��ك المپيك لندن گف��ت: اينكه گفته مي ش��ود تمام بودجه 
و اعتبارات صرف احسان حدادي يا ليال رجبي مي شود درس��ت نيست. احسان حدادي در 
حاش��يه بازديد رييس كميته ملي المپيك از تمريناتش گفت: ش��رايط خوبي را پشت سر 
مي گذارم و از ميزان آمادگي خودم راضي هس��تم. تنها چيزي كه در حال  حاضر به ما كمك 
مي كند وجود آرامش اس��ت. اميدوارم تمام ورزش��كاران المپيكي ايران در آرامش روحي و 
رواني باشند، چراكه عالوه بر بحث تكنيك، آرامش اهميت زيادي دارد. در فاصله باقي  مانده 
تا آغاز المپيك آنچه اهميت زيادي دارد اين است كه همه به ورزشكاران كمك كنند تا بدون 
دغدغه  فكري كارشان را انجام دهند. بايد بحث ها و انتقاداتي كه مطرح مي شود كاهش يابد، 

چراكه آرامش مهم تر ين موضوع براي يك ورزشكار است. او درباره حريفان خود در المپيك 
نيز گفت: هارتينگ، كانتر و ماالخوفسكي جزو حريفان اصلي من هستند كه از لحاظ سني 
من از همه آنها كوچك تر هستم و البته بس��يار اميدوار. حدادي درباره اينكه آيا قول كسب 
مدال طالي المپيك را مي دهد يا خير گفت: من طال نمي خواه��م و به دنبال ركورد خوبي 
هستم. اگر ركورد خوبي را بر جاي بگذاريم مي توانيم به مدال هم برسيم. اگر پرتابي را كه در 
المپيك لندن به دليل خطا از من پذيرفته نشد در ريو تكرار كنم مي توانم به موفقيت برسم. 
حمايت هاي خوبي از من صورت مي گيرد، اما اينكه گفته مي ش��ود تمام پول ها به احس��ان 

حدادي يا ليال رجبي داده مي شود درست نيست. 

گروه ورزش| اختالفات اعض��اي كادر فني و مديريتي تيم 
ملي با مديران فدراسيون فوتبال هر روز شكل تازه اي به خود 
مي گيرد. از سه ماه قبل كه كي روش در تصميمي غيرمنتظره 
اعالم كرد به خاطر پابرجا ماندن مش��كالت تي��م ملي و عدم 
حماي��ت از س��وي دول��ت و وزارت ورزش و برخ��ي مديران 
فدراسيون فوتبال از سمت خود استعفا خواهد داد، تا به امروز 
حاش��يه همواره در اطراف تيم ملي وجود داش��ته است. اين 
روزها هم دوباره مصاحبه هاي آتشين كي روش عليه عليرضا 
اسدي آغاز شده و سرمربي تيم ملي تند ترين صحبت ها را عليه 
دبيركل فدراسيون فوتبال انجام مي دهد. البته افشين پيرواني 
مدير تيم ملي هم اخيرا به صف منتقدان اسدي اضافه شده و به 
دنبال استعفايي كه از سمت مديريت تيم ملي داشت، انتقاداتي 

را عليه اين مقام مسوول انجام داده است. 
اعتراض اعضاي تي��م ملي به كمب��ود امكان��ات و وجود 
مشكالت در ش��رايط كنوني البته به تيتر اول اكثر رسانه هاي 
ورزشي تبديل شده اس��ت. تا جايي كه اين روزها همه منتظر 
هستند تا ببينند در نهايت تكليف اين درگيري ها چه خواهد 
ش��د. در اين ميان درگيري ها و اختالفات و مصاحبه ها هر روز 
شكلي تازه به خود مي گيرد. به عنوان مثال در تازه ترين اتفاق 
مصاحبه هاي افشين پيرواني و امير عابديني عضو هيات رييسه 
سازمان ليگ سروصداي زيادي در محافل ورزشي به راه انداخته 

است اما داستان اين مصاحبه ها از چه قرار است؟
    

واكنش عابديني به مصاحبه هاي اخير پيرواني و كي روش 
زمينه ساز تازه ترين درگيري در فوتبال ايران شده است. او در 
مورد اظهارات كارلوس كي روش كه گفته بود اسدي فرق زمين 
فوتبال و زمين سيب زميني كاري را نمي داند، گفت: »كي روش 
مربي محبوبي اس��ت، اما من نمي خواهم در مورد محبوبيت 
صحبت كنم بلكه مي خواهم حرف كارشناسي بزنم. هرچند 
كي روش گاهي اوقات حريف هاي بس��يار ضعيف را هم مقابل 
ما بسيار بزرگ جلوه داده، حريف هايي مانند هند. هند زماني 
كه فوتبال داشت، ما سه بر صفر شكستش مي داديم، اكنون كه 
دو سال است هند دوباره به فوتبال برگشته است، ما با تيم هاي 
دس��ت دوم هم هند را مي بريم، بنابراين كس��ب 20 امتياز در 
اين مرحله از مس��ابقات و صعود به مرحله بعد خيلي مطلب 
مهمي نيست كه افش��ين پيرواني و كارلوس كي روش چنين 
برخوردهايي را مي كنند و بي فرهنگ��ي را در فوتبال ما ترويج 
مي دهند. بازيكن تيم ملي، بازيكن تيم ايران اس��ت نه بازيكن 

كي روش و رياست تيم ملي هم برعهده رييس دپارتمان ها كه 
همان دبيركل است، بنابراين نبايد كي روش به دبير فدراسيون 
فوتبال ما توهين و بي احترامي كند. اين مساله بي فرهنگي را در 
فوتبال ما حاكم مي كند كه علت آن هم به خودمان برمي گردد، 
به اينكه در سازمان تيم هاي ملي بي برنامه بوده ايم، نتوانسته ايم 
با كي روش تعام��ل كني��م و او را مديريت كنيم. قب��ول دارم 
كه وزارت ورزش با كي روش بد برخورد ك��رده، اما او نبايد هر 
دقيقه چنين صحبت هايي را بيان كند. كي روش معتقد است 
قرعه كش��ي مرحله مقدماتي پاياني جام جهاني اس��ت و اگر 
ببيند ما در گروهي افتاده ايم كه ش��انس صعودمان كم است، 
با همين بهانه ها از تيم ملي مي رود، در غير اين صورت در تيم 
ملي مي ماند. من همواره به كي روش احترام گذاش��ته ام، اما او 
نبايد به همه بي احترامي كند و به آدم هاي دلسوخته فوتبال ما 

بي احترامي كند.«
عابديني با اش��اره به صحبت هاي ك��ي روش عنوان كرد: 
»ما مي گوييم با فرهنگ فوتبال آش��نا هستيم، اكنون كسي 
از اروپا آمده اس��ت و مي گويد ش��ما فرهنگ فوتب��ال نداريد، 
سخت افزار و نرم افزار فوتبال نداريد، شعور فوتبال نداريد و فكر 
مي كند خداي فوتبال اس��ت و هرچه مي گويد درست است و 
ما بايد حرفش را گوش كنيم و اين گونه است كه مي گويد دبير 
فدراسيون فوتبال ايران فرق توپ و سيب زميني را نمي فهمد، 
اين يعني چه؟! من با دكتر اس��دي تعامل زيادي ندارم و به او 
نزديك نيستم، اما او را آدم باس��واد و فرهيخته اي مي دانم كه 
يكي از متدين ترين و ساده ترين آدم هاي فوتبال است، حرفش 
را رك و راست مي زند. اسدي از روي شجاعت، بينش و اعتماد 
به نفسش به كي روش گفته است تو اينقدر مديريتت را به رخ ما 
نكش، ما به كشورهاي بزرگ دنيا آنقدر باج نداده ايم كه تو از ما 

باج مي خواهي.«
    

عضو مجمع فدراسيون فوتبال همچنين شرايط انتخابات 
فدراس��يون و ابهامات مربوط به احتمال تعويق اين انتخابات 
گفته اس��ت: » به نظر م��ن وزارت ورزش دوس��ت ن��دارد كه 
انتخابات فدراس��يون فوتبال به موقع برگزار شود، اما مجمع 
عمومي فدراس��يون فوتبال دوس��ت دارد انتخابات در همان 
تاريخ ۱۱ ارديبهشت كه قبال اعالم شده بود برگزار شود. چالش 
اصلي انتخابات بين دو سه نفر اس��ت و دو چهره اصلي، رقيب 
يكديگر هستند. در حال حاضر اگر هم ناهماهنگي وجود دارد 
يا چيزي با چيز ديگر نمي خواند، بعد از برگزاري انتخابات آن 

را اصالح كنيم، مثلًا اگر قرار است اساسنامه فدراسيون را تغيير 
بدهيم، بعد از انتخابات اين كار را انجام بدهيم. در همين مجمع 
فدراسيون فوتبال هم مي توانيم آن را در دستوركار مجمع قرار 
بدهيم. ما در طول دوران جن��گ، انتخابات هاي مان را همواره 
برگزار كرده ايم، اكنون نبايد بگوييم ك��ه نمي توانيم ۷0، 80 
نفر زير يك سقف جمع ش��وند و انتخابات فدراسيون فوتبال 
را برگزار كنيم و اس��م آن را هم لياق��ت و كاربلدي بگذاريم. به 
نظر من انتخابات بايد برگزار شود، اگر كفاشيان هم از ثبت نام 
نكردنش پشيمان است، ديگر راه چاره اي نيست، او بايد همان 
روز در انتخابات ثبت نام مي كرد، و حاال كه اي��ن كار را نكرده، 

نبايد بهانه اي براي برگزار نشدن انتخابات بياورد.«
    

از فضاي فعلي فوتبال ايران به خوبي مش��خص بود كه 
يك نفر از اعضاي تيم ملي نس��بت ب��ه مصاحبه عابديني 
واكنش نشان خواهد داد. اين فرد هم كسي نبود جز افشين 
پيرواني كه اين روزه��ا در جبهه كي روش حض��ور دارد و 
عليه افراد مختلف تند ترين مصاحبه ه��ا را انجام مي دهد. 
او اين بار به عابديني تاخت و گف��ت: » آقاي عابديني براي 
بار س��وم حرف ها و جمالت توهين آمي��زي راجع به بنده 
به زبان آورده اند. ايش��ان مديرعامل بنده در پرس��پوليس 
بوده اند و سعي كردم به احترام كسوت و مسووليتي كه در 
قبال بنده داشته اند حرمت گذاش��ته و پاسخ شان را ندهم 
اما تصور مي كنند ما بايد هميشه س��كوت كرده و جوابي 
ندهيم« پيرواني در ادامه تاكيد كرد: » قطعا ايشان بار ديگر 
حرفي بزنند پاسخ خواهم داد و متاسفم كه ايشان به جاي 
حمايت از تيم ملي به س��رمربي و مدير تي��م ملي تاخته و 
با فرافكني حرف هايي مي زنند كه اصل ماجرا گم ش��ده و 
به حاشيه كشيده شود. متاس��فم كه ما بايد با مشكالت و 
نداشتن امكانات حداقلي مثل زمين تمرين و لباس و بازي 
تداركاتي بجنگيم. آقاي عابديني شما بهتر است به جاي 
فرافكن��ي و اظهارنظرهاي مداخله جويانه درب��اره امورات 
پرس��پوليس، تيم مل��ي و ديگر مس��ائل ب��ه كار خودتان 
بپردازيد و دنبال مسائل مربوط به دبيركل شدن خودتان 
در مجمع بعدي باش��يد و بدانيد كه از ش��ما به عنوان يك 
فوتبالي انتظار مي رود مشكالت تيم ملي را درك كنيد نه 
اينكه فرافكني كنيد. من به احت��رام اينكه مديرم بوده ايد 
پاس��خ اظهارات توهين آميزت��ان را نمي دهم و س��كوت 
كرده و حرمت مي گذارم اما دفعات بع��د به خاطر خودم و 

مسووليتي كه دارم با ادبيات خودتان پاسخ تان را مي دهم.«
    

به نظر مي رس��د در ش��رايط كنوني مديريت فدراسيون و 
اعضاي كادر فني و سرپرس��تي تيم ملي از دست مقامات ارشد 
فدراسيون فوتبال خارج شده است. علي كفاشيان و همكارانش 
باز هم مثل تمام س��ال هاي گذش��ته هيچ مديريت و تسلطي 
روي اتفاقات ندارند و جو روز به روز دارد خراب تر مي ش��ود. افراد 
مصاحبه هاي مختلف علي��ه هم انجام مي دهن��د و در اين بين 
فوتبال ايران قربان��ي اختالفات و دعواهايي مي ش��ود كه هيچ 
سودي برايش ندارد. شهرام دبيري عضو هيات رييسه فدراسيون 
فوتبال درباره اين مشكالت و اعتراض هاي كي روش به دبيركل 
فدراس��يون مي گوي��د: »كي روش ح��ق ندارد علي��ه مقامات 
فدراسيون مصاحبه كند. اين مساله بارها به او اعالم شده است. 
كي روش مربي خوبي است و از نظر فني كاملًا او را تاييد مي كنيم. 
مطالبي هم كه او و پيرواني در مورد امكانات و كاستي هاي تيم 
ملي مي گويند، درس��ت اس��ت. با توجه به اينكه قرار است روز 
شنبه جلسه اي بين هيات رييسه فدراسيون فوتبال و كي روش 
برگزار شود، در آن جلسه درخواست ما از سرمربي تيم ملي اين 
است كه مصاحبه نكرده و يا در مصاحبه هاي خود مطالب توهين 
و تحريك آميز مطرح نكند. كي روش بايد خواسته هاي منطقي 
خود را در فضايي آرام و بدون تنش با ما مطرح كند و ما هم همه 
تالش مان را براي برآورده كردن خواس��ته هاي مدنظر او به كار 
مي گيريم. ضمن اينكه بنده فكر نمي كنم عليرضا اسدي و تمام 
مديران فدراسيون به دنبال ضربه زدن به تيم ملي باشند. قبول 
داريم مشكالت هست. اما نبايد فضا به شكلي باشد كه به مقامات 

فدراسيون توهين شود.«
    

حاال همه منتظر برگزاري نشست هيات رييسه فدراسيون 
فوتبال با كارلوس كي روشي هس��تند كه دوباره طغيان كرده 
است و حرف از جدايي مي زند. انگار نه انگار كه او با فدراسيون 
فوتبال قرارداد رسمي دارد و طبق قانون به تعهداتش نسبت به 
تيم ملي با همين شرايطي كه وجود دارد بايد پايبند باشد. بدون 
هيچ ترديدي هم هيات رييس��ه فدراس��يون را مكلف خواهد 
كرد كه امكانات مورد نياز تيم مل��ي را در اختيار كادر فني قرار 
بدهد و در نشست هفته آينده هيچ وقت تصميمي براي قطع 
همكاري با كي روش اتخاذ نخواهد شد. به همين ترتيب بايد 
ديد كي روش بعد از جلسه با هيات رييسه روي حرف هاي امروز 

خود براي جدايي از فوتبال ايران خواهد ماند يا خير.

گزارش »اعتماد« از حواشي و مصاحبه هاي تند تمام نشدني اطراف تيم ملي

پيرواني  اين بار  عليه  عابديني
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بازسازي و به امكانات روز مجهز كرده تا عالقمندان اين رشته  به آساني بتوانند در اين باشگاه فعاليت كنند.

عكس نوشت

  عماد واسح  / نوش��تن از سيروس قايقران كار سختي 
است. دليلش در خونسردي شبهه برانگيز مخاطب از وراي 
نوع خواندني مش��خص مي ش��ود كه مي تواند همه آنچه 
هست و نيست را در بر نوعي تضاد قرار دهد و حتي نگاهي 
كاوشگرانه كه مي تواند هيچگاه خوشايند يك عالقه مند 
نباشد. اينكه بخواهد چگونه داده ها و شنيده هاي در ذهن 
را حالجي كند، نوشتن از فردي كه رفتارهاي چندگانه از 
روايت هاي چندسويه در معرفي كليتش دست بر دار نيست، 
مي توانست هر بار ابتدا در قامت شرح تعاريف وارانه از يك 
بازيكن تراز اول فوتب��ال ايران را به خ��ود اختصاص دهد. 
برند نخستين شهرستاني كه توانست بازوبند كاپيتاني را 
در تيم ملي فوتبال كش��وري تصاحب كند كه در برهه اي 
بيش��تر از هر وقت ديگر سليقه اي رفتار مي ش��د را بر بازو 
داش��ته باش��د؛ همان دوراني كه ماركتينگ س��رخ و آبي 
پايتخت نشينان در اثبات شخص در تركيب يك تيم نقش 
بسزايي داشت، او به مانند خيل گس��ترده اي از خود ماها 
بود كه در دور و اطراف مان مشاهده مي كنيم، آدم هايي از 
جنس خودمان كه با اشتباه  زاده و زندگي كردند و مي كنند، 
عده اي چشم پوشي مي كنند و عده اي در بايگاني ذهن، در 
بزنگاهش همه آن داشته هاي جمع آوري شده را رونمايي 
خواهند كرد، همه آن س��هل انگاري ها كه اسمش در بيان 
عده اي مي شود تخريب و براي دسته اي ديگر مي شود بيان 
واقعيت از بزرگ نكردن آدم ها. حرف ها هميش��ه هست، 
درس��ت در لحظه اي كه فيتيله اش را به دس��ت خودمان 
كم و زياد مي كني��م، گاهي حتي آت��ش مي زنيم و گاهي 
هم اغراق مي كنيم در نب��ودن واقعيت به خاطر آنچه خود 
پسندش يا نمي كنيم، يا... .اما يك چيز هميشه مشخص 

اس��ت، او م��رد توانمندي 
در زمي��ن چمن ب��ود، كه 
مي توانست قدرت را در كنار 
منحصربه فردش  تكنيك 
در  كن��د...  صدچن��دان 
تعري��ف فن��ي او حرف��ي 
نيس��ت، يك باكس كامل 
كه ش��ايد تنها ضعفش در 
سرعت بازي اش بود كه در 
نوع شيوه فوتبال آن روزها 
زياد به چشم نمي آمد، مانور 
با توپ، ارسال هاي دقيق و 
درست، تكل هاي بي نقص، 
ايس��تگاهي زني قه��ار و از 
هم��ه مهم تر ش��وت هاي 
س��همگين، او يك باكس 
كامل از فوتباليس��ت باب 
مي��ل ب��ود، فردي ك��ه در 

كنارش بازي كردن يك س��عادت از بر شكفتن صدباره در 
زمين مي شد. 

ام��ا در روي��ه كن��كاش و واكاوي او حرف ه��اي ضد و 
نقيض بس��يار فراوان اس��ت، عده اي با اس��طوره شدنش 
در تضاد هستند و عده اي او را دوس��ت دارند تا به حد قرار 

ژان  وال  ژان  ي��ك  دادن 
انزليچي خطاب��ش كنند، 
ف��ردي ك��ه دس��ت رد به 
س��ينه كس��ي در كمك و 
لوطي گ��ري در نقل ه��اي 
محاف��ل  ش��ده  عن��وان 
ن��زد اي��ن و آن، هميش��ه 
اس��اطيروارانه در نهاي��ت 
سخاوت سير مي كرد، يك 
الگو بي بروبرگش��ت براي 
ي��ك ش��هر. محبوبيتش 
از  ب��ود،  چنداليه ي��ي 
واقعيتي كه هميشه با يك 
هيس بلند قطع مي ش��د، 
از آش��كار ش��دن زندگي 
رفتاري اش ب��دون در نظر 
گرفت��ن دي��ده ش��دن در 
حض��اري ك��ه براي ش��ان 
قضاوت راحت تري��ن كار ممك��ن در هم��ه دوران بوده و 
هس��ت؛ تا تحليل ها و در هم كردن مس��ائلي كه هيچگاه 
جايگاهي از باب اهميت به اصل موض��وع را در خود جاي 
نداد، اينكه حكايت را به سمت تكرار غفلت و فراري دادن و 

قدرنشناسي و راندنش با يك رنو تا مسعود هرمزگان. 

نوشتن از س��يروس قايقران س��خت است، مخصوصا 
اگر بخواهي كمي متفاوت تر از گذشته دست به قلم ببريد 
مطالب نقل شده كوچه و بازار در مورد او را به رشته تحرير 
درآوري و  يك چرايي بزرگ را بگنجايي، يكي اين وس��ط 
امكان دارد، بگويد كه نبش قبر اس��ت، ديگري امكان دارد 
بگويد  از زندگي در تبلور شهرت، در دوران ويراني ملواني 
كه بهمن صالح نيا نقش )حاكم خودمختار( در حكمراني 
تيمي را بازي مي كرد ك��ه قدرت و تاكتيك��ش در نظم و 

ديكتاتوري محض فوتباليش بود. 
اما يك چيز هميشه مشخص بود، او مرد توانمندي 
در زمين چمن بود، كه مي توانس��ت ق��درت را در كنار 
تكنيك منحصربه فردش در تواناي��ي بيرون آوردن يك 
ديدار منتهي كند، اما هميش��ه چيزهايي همراه آدمي 
مي ماند، كه بيشتر ش��بيه وصله به جامه اي مي شود كه 
از جدال با او حس ناگسستني را خواهد داشت. قايقران 
چه در دوران حياتش و چه زماني ك��ه از اين دنيا رخت 
بربس��ت، انبوهي از س��واالت مختلف را س��رگردان در 
محيط پخش كرد. اينكه هميشه آدم ها با شرايطي دست 
به گريبان هستند كه مي شود يك افس��وس از نگاهي 
انداختن به پش��ت س��ر و بازماندگاني كه ديده و نديده 
مس��بباني را يا از روي وهم و خيال يا از روي شنيد ه ها 
علم خواهند كرد، قدري كه دانسته نشد و داستان هايي 
كه بيانش در مخيله يك انس��ان منطقي بي ش��ك ارور 
مي دهد، سيروس قايقران حقيقتي بود از جامعه اي كه 
مايل به اسطوره پروري اس��ت و معموال هم اسطوره ها را 
از زير خاك انتخاب مي كنند. اين به نوبه خود نمي تواند 

بد يا خوب باشد. 

قايقران الگويي براي يك شهر 

ژان وال ژان انزليچي 

ياد

كيومرث    هاشمي٭ 


