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مورينيو: هميشه به اولدترافورد وابسته بودم
بعد از انتخاب شدن به عنوان سرمربي شياطين سرخ مي گويد: »سرمربي منچستريونايتد شدن افتخار بزرگي است. اين باشگاهي است كه همه جهان آن را مي شناسند و آن را مي ستايند. همچنين اين باشگاه 
شهرت و جاذبه اي دارد كه هيچ باشگاه ديگري ندارد. من هميشه به اولدترافورد احساس وابستگي مي كردم. در دوران مربيگري ام در اين ورزشگاه خاطرات فوق العاده اي دارم. هميشه هم از رابطه با ستاره هاي 
يونايتد لذت برده ام. بي صبرانه منتظرم كه مربي آنها شوم و از حمايت فوق العاده آنها در سال هاي اخير لذت ببرم«.

به بهانه فينال تمام اسپانيايي 
ليگ قهرمانان اروپا

دزد و پليس در عصر 
پسافرگوسن

مهدي ترابي: پرسپوليس و استقالل و تيم هاي ديگر با 
خود من مذاكره اي نداشته اند. من بازيكن سايپا هستم 
و سه سال با اين باشگاه قرارداد دارم. هرچه آنها بگويند 

اجرا مي كنم
افشارزاده: به مظلومي نمره قبولي  مي دهم/بايد قبول 
كنيم هميشه در برد يا موفقيت يك تيم تنها سرمربي 
نقش ندارد و عملكرد يك مجموعه اس��ت كه شرايط 
موفقيت يا باخت تيم را رقم مي زند/ تصميم گيري درباره 

آينده استقالل بر عهده هيات مديره است
عباس�ي، مديرعامل تراكتورس�ازي: هيچ بحثي 
براي جذب نويدكيا نداشتيم/ قلعه نويي هنوز برنامه اش 

را نداده و قرارداد سال بد او توافقي است
لرس�تاني: بنا به جلس��ه اي كه خودش پيشنهاد داد، 
نيامد/ دوس��تان س��نجيده تر صحبت كنن��د/ به خدا 

شكست بنا را نمي خواهيم
باوئرمان: جوانان بسكتبال بايد بازي در شرايط دشوار 

را تجربه كنند
سرمربي دوچرخه سواري: ايران جاده دشوار كوهستاني 

براي تمرين ندارد

رونالدو: ارزش ليگ قهرمانان بيشتر از دبل بارسلونا در 
الليگا و حذفي اس��ت/ وقتي كه جام مي برند باز بايد از 
رونالدو ياد كنند. اينكه راجع به من حرف هاي خوب و 
بد زده مي شود جالب است اما مشكل شخصي با پيكه 
ندارم/ مس��لما از نبردن كفش طال ناراحت شدم. با اين 
حال بايد به سوارز كه يك فصل عالي داشت اعتبار داد. 
 مذاكره پرز با اوناي امري سرمربي سويا؛ زيدان قهرمان 

اروپا نشود، مي رود؟
 سايت تيكتبيس: يك هوادار براي خريد بليت فينال 
ليگ قهرمانان اروپا 9 هزار و 879 پوند خرج كرده است 
و اين يك ركورد براي تماشاي يك رويداد ورزشي است. 
 رس��انه هاي ايتاليايي و اس��پانيايي از تالش باشگاه 
يوونتوس براي عقد قراردادي دو ساله با دني آلوز و خاوير 

ماسكرانو ستاره هاي بارسلونا خبر دادند.
ابراهيموويچ: مي دانستم روزي با مورينيو كار خواهم 
كرد!/ منچستريونايتد با عقد قرارداد با اين مربي بهترين 
تصميم را گرفت/ هر باشگاهي اگر قصد قهرماني دارد 

بايد از مورينيو كمك بگيرد.
 بوس��كتس قراردادش را با بارس��لونا تا س��ال 2021 

تمديد كرد.

ايران در انتخابي واليبال 
المپيك با استراليا بازي كرد

رقابت هاي واليب��ال انتخابي المپيك از امروز ش��نبه 
8 خرداد با حضور 8 تيم به ميزباني ش��هر توكيو ژاپن 
آغاز  شد. تيم هاي استراليا، كانادا، چين، فرانسه، ايران، 
ژاپن، لهستان و ونزوئال هشت كشوري هستند كه براي 
كسب آخرين سهميه هاي المپيك 2016 ريو به رقابت 
با يكديگر مي پردازند. سه تيم نخست اين رقابت ها به 
همراه بهترين تيم آس��يايي راهي المپيك مي شوند. 
پيش از اي��ن برزيل به عنوان ميزب��ان بازي ها و امريكا 
نيز به عنوان قهرمان جام جهاني 2015 راهي المپيك 
ش��ده بودند. ايتاليا، آرژانتين، روس��يه، مصر و كوبا نيز 
ديگر تيم هايي هستند كه سهميه المپيك 2016 ريو را 
به دست آورده اند. ايران ساعت       5:40 دقيقه بامداد در 
نخستين بازي خود به مصاف استراليا رفت. بازي دوم 
ايران ساعت 5:40 دقيقه بامداد يكشنبه با كانادا خواهد 
بود. رائول لوزانو، س��رمربي تيم ملي واليبال ايران قبل 
از بازي با اس��تراليا به ش��اگردان خود گفته بود كه اين 

مهم ترين مسابقه ورزشي عمرتان است. 

سرخط خبرها نگاه روز فوتبال ايران

امش��ب آخرين بازى فصل باشگاهى 
اروپا برگزار مى ش��ود. اي��ن در حالى 
اس��ت كه اين بازى، دومين فينال تمام اس��پانيايي 
در سه فصل اخير است. سه فصلى كه تمام جام هاى 
اروپايى را اس��پانيايى ها به خ��ود اختصاص داده اند. 
قهرمان��ى در يك تورنمنت به تمرك��ز، كيفيت فنى 
و البته كمى ش��انس بس��تگى دارد، ام��ا اينكه همه 
قهرمان ها طى س��ه س��ال از يك ليگ باشند، كمى 
احتمال خوش شانسى را از بين مى برد. سال 1999، 
آرسنال نتوانست از عنوان قهرمانى خود در انگلستان 
دفاع كند. آنها در پى منچستريونايتد در جايگاه دوم 
ايستادند. آرس��ن ونگر، در توضيح اين ناكامى گفت: 
»ما امس��ال همانقدر امتياز كس��ب كرديم كه فصل 
پيش با آن قهرمان ش��ديم، اما آنه��ا از ما بهتر بودند 
و امتياز بيش��ترى كس��ب كردند. « مثلى هست كه 
مى گويد؛ »دزد قوى، پليس را قوى تر مى كند.« اين 
مثل در زمان حضور فرگوسن در ليگ برتر بارها اتفاق 
افتاد. قدرت بى حد من يو در زمان فرگى، رقبا را روز 
به روز قوى تر كرد. آرسنال براى آخرين قهرمانى اش 
تا به امروز در س��ال 2004، 90 امتياز كس��ب كرد و 
فصل بعد مورينيو با چلسى 95 امتياز به دست آورد 
تا با خيال راحت قهرمان ش��ود. بع��د از خداحافظى 
س��رالكس از مربيگرى، نه تنها يونايتد كه كل ليگ 
جزيره دچار افت ش��د. در س��ال اول نبود فرگوسن 
روى نيمكت، منچستر سيتى با 86 امتياز و سه امتياز 
كمتر از قهرمان فصل قبل كه خود فرگى بود، قهرمان 
شد. در همين سال منچستر يونايتد با 64 امتياز هفتم 
شد، در حالي كه در فصل بعد، شياطين سرخ تنها با 
شش امتياز بيش��تر يعنى 70 امتياز چهارم شدند و 
س��هميه ليگ قهرمانان را كسب كردند؛ امتيازى كه 
اين فصل مى توانست مقام سوم را براى آنها به همراه 
داشته باشد. در همين فصل جارى، امتيازى كه لستر 
را قهرمان جزيره كرد، كمترين امتياز قهرمان از سال 
2001 بود. دزد و پليس فرگى و رقبا س��بب شد بين 
سال هاى 2005 تا 2011 به جز يك سال، انگليسى ها 
با چهار تيم مختلف، هرساله پاى ثابت فينال باشند 
و بيش��ترين حضور را در جمع چهار تي��م پايانى به 
دست بياورند. با ظهور گوارديوال در اسپانيا اين بازى 
دزد و پليس در اس��پانيا تقويت شد و در ادامه به اوج 
رسيد. اگرچه با وجود الماسيا و خريدهاى كهكشانى 
رئال نمى توان همه نقش اي��ن بازى را به پپ داد. در 
حقيقت هم عصر شدن افسانه هاي واقعي، اين بازى 
را در اسپانيا ش��روع كرد. ژاوى، اينيستا، رونالدينيو، 
مسى، رائول، كاسياس، رونالدو، گوارديوال، مورينيو 
و درادامه نيمار و س��وارز؛ كه هر كدام ش��ان تاريخى 
هس��تند براى دنياى فوتبال، سبب سرعت اين بازي 
شد. بارس��ا با رايكارد در س��ال 2006، قهرمان اروپا 
ش��د، اما اين گواردي��وال بود كه اين ب��ازى را تقويت 
كرد. بارسلونا در س��ال هاى 2009، 2010 و 2011 
با 87، 99 و 96 امتياز قهرمان الليگا شد و البته تنها 
در همان نخس��تين قهرمانى پپ، تعداد گل ها از مرز 
100 گذشت )105 گل( . اينها مورينيو را وادار كرد 
تا تنها قهرمان��ى اش در الليگا را در س��ال 2012 با 
100 امتياز و 121 گل زده جشن بگيرد. در اين بين، 
رقابت مس��ي-رونالدو و ركوردشكنى هاى گوناگون 
اين دو، اين بازى را به اوج رس��اند و توپ هاى طال را 
هر س��اله بين آنها تقس��يم كرد. اگرچه گوارديوال از 
اسپانيا رفت، اما تنها وابسته نبودن اين جريان به پپ، 
تش��كيل مثلث برمودا در بارسا و ادامه نقش اساسي 
مسي-رونالدو، دزد و پليس ها را قوى و قوى تر كرد، 
به طوري كه خود گوارديوال در بايرن طى س��ه نيمه 
نهايى اروپايى اسير همين دزد و پليس هاي اسپانيايي 
شد. به همين سبب امشب فصل باشگاهى فوتبال اروپا 
با قدرت نمايى اسپانيايى ها، پايان خواهد گرفت، اما 
براى فصل جديد بايد كمى صبر كرد تا ببينيم جمع 
ش��دن مربيان برتر قاره در ليگ جزيره، دزد و پليس 
جديدى را به پايتختى منچستر شروع خواهد كرد؟

مي خواهم 
در جواب 

افرادي كه 
چشم انتظار 

مدال من 
بودند، بتوانم 
حداقل مدال 

را بگيرم تا 
خوشحال شان 

كنم

تيتربازي

جهان

خبر

 مذاكره پرس�پوليس با اسپانسر مش�هور لباس؛ 
سورپرايزي به نام آديداس!

 تغيير موضع عجيب نجف نژاد رييس هيات مديره 
استقالل در آستانه فينال حذفي: مظلومي را عوض 

نمي كنيم چون از عملكرد او راضي هستيم. 
 جامعه بزرگ ورزش امروز، ش�نبه هشتم خرداد با 

سيد حسن خميني ديدار مي كند. 
 تاماش آيان، رييس فدراسيون جهاني وزنه برداري 
دهم خ�رداد براي حض�ور در جام فج�ر وارد ايران 

مي شود. 
 نيما عالميان با غلبه بر برادرش قهرمان مسابقات 

تنيس روي ميز جايزه بزرگ آبادان شد. 
 طبق اعالم كميته مس�ابقات انتخاب�ي المپيك، 
قوانين جديدي در خصوص بازبيني تصاوير ويديويي 
مسابقه )سيس�تم جديد ويديو چك با تكنولوژي 

چشم عقاب( در اين رقابت ها اجرا مي شود.

آنها كه برخورد خصمانه با تيم ملي دارند،  براي من مثل عربستاني ها و قطري ها هستند

   خبرگزاري برنا

سرانجام پس از مدت ها رايزني، مكاتبات 
و پيگيري هاي رسمي علي مرادي، رييس 
فدراس��يون وزنه برداري با تام��اش آيان، 
رييس فدراس��يون جهان��ي وزنه برداري 
در خص��وص خاتم��ه دادن به محروميت 
سعيد علي حسيني، قهرمان فوق سنگين 
و رك��ورددار جهان در رده س��ني جوانان، 
جواب داد تا فدراس��يون جهاني رس��ما با 
ارس��ال نامه اي به فدراسيون وزنه برداري 
ايران، تاريخ رس��مي خاتم��ه محروميت 
اي��ن وزنه ب��ردار آذري زبان و ارزش��مند 
كش��ورمان را اعالم كند. دوم آبان 1396 
پايان محروميت اين وزنه بردار خواهد بود. 
س��عيد علي حس��يني درباره بازگش��ت 
مجددش به وزنه برداري بيان كرد: خيلي 
منتظر ماندم تا اين خبر را بشنوم. سال هاي 
س��ختي را گذراندم و خدا را شكر، همين 
كه دوباره مي توانم وزنه بزنم خيلي خوب 
اس��ت. البته كار س��خت بوده زيرا مدتي 
از تمرين ه��ا دور بودم. ب��ا اين حال تالش 
مي كنم مانن��د قبل تمرين كن��م و براي 
كشورم افتخارآفرين باشم. علي حسيني 
در پاسخ به اين پرسش كه بخشيده شدن 
محروميتش قطعي است نيز تصريح كرد: 

اين را بايد از فدراس��يون پرس��يد اما شب 
گذشته آقاي مرادي با من تماس گرفت و 
گفت كه فدراسيون جهاني به ايميل شان 
پاس��خ دادند و حتي آن ايميل را براي من 
هم فرس��تاد. فكر مي كنم قطعي اس��ت. 
وزنه بردار فوق س��نگين ايران با اش��اره به 
بيشتر شدن انگيزه اش براي تمرين كردن 
هم گف��ت: وقتي فهمي��دم قوانين جديد 
اج��ازه مي دهد كه دوباره ب��ه وزنه برداري 
برگردم و چون مي دانستم آقاي مرادي هم 
صددرصد پيگير كارم مي شود، تمرين هاي 
بدنس��ازي ام را از چند ماه قبل انجام دادم. 
اكن��ون نيز تمرين ه��اي وزنه ب��رداري را 
آغاز كردم و تا ش��هريورماه شرايطم خوب 
مي ش��ود و ركوردهايم افزاي��ش مي يابد. 
اگر بدنم آماده باش��د، حت��ي مي توانم به 
مس��ابقه هاي جهاني 2017 هم برسم اما 
بايد به شرايطي برسم كه بتوانم آبرومندانه 
وزنه بزنم ول��ي صددرصد ب��ه بازي هاي 
آس��يايي مي رس��م و در آنجا مي خواهم 
بهترين وزنه ها را بزنم. علي حس��يني در 
پاسخ به اين پرس��ش كه وزنه برداري دنيا 
مدال ه��ا و ركوردش��كني هاي زيادي به 
شما بدهكار است و آيا حق خود را خواهيد 

گرفت، در ادامه تصريح كرد: مي توانستم 
م��دال المپيك پكن را بگي��رم و حتي در 
كنار دوس��تان عزيزم به م��دال المپيك 
لندن هم برسم. حاال نمي گويم چه رنگي. 
در آن زمان مي توانس��تم وزنه هاي خوبي 
بزنم اما آن اتفاقات پيش آمد و نشد. تالش 
مي كنم به هدف هايي كه داشتم و به آنها 
نرسيدم، دست يابم و با كمك دوستانم و 
مس��ووالن بتوانم افتخارآفرين باشم. االن 
بيش��تر به اين فكر مي كنم ك��ه برگردم و 
حداقل جزو مدعيان مدال باشم. شكستن 
ركورد جهان، ش��رايط خاص خود را دارد 
و بايد در مس��ابقه اتفاق بيفتد. صددرصد 
نمي توانم بگويم كه ركوردشكني خواهم 
داش��ت. نخس��تين هدفم اين اس��ت كه 
جزو مدعيان مدال باش��م. او در پاس��خ به 
پرس��ش ديگري مبني بر اينك��ه اتفاقات 
چند س��ال قبل و افرادي كه باعث شدند 
از وزنه برداري دور باش��د را فراموش كرده 
است هم به صحبت پرداخت و عنوان كرد: 
صددرصد. آن زمان در يكي، دو س��ال اول 
ناراحت بودم اما با توجه به اينكه سنم باال 
رفته، نگاهم به زندگي نيز فرق كرده است. 
قبال جوان بودم و احساساتي رفتار مي كردم 

اما االن آن افراد را بخشيدم و مهم اين است 
كه بتوانم زحماتي را كه اعضاي خانواده ام 
برايم كش��يدند جبران كن��م. مي خواهم 
در ج��واب افرادي كه چش��م انتظار مدال 
من بودند، بتوانم حداقل م��دال را بگيرم 
تا خوشحال ش��ان كنم. نمي گويم طالي 
جهان را مي گيرم يا ركوردشكني خواهم 
كرد. از آقاي مرادي هم تشكر مي كنم كه 
از زمان نوجوانان به من لطف داش��ت. آن 
موقع كه محروم بودم و كسي سراغي از من 
نمي گرفت، پيگير كارم شد. تمرين هايم را 
شروع كردم و اميدوارم دستم را بگيرند تا 
زحماتي كه برايم كش��يده شده را جبران 
كنم. علي حسيني در پاسخ به اين پرسش 
كه مراقب هست تا ديگر اتفاقي كه او را از 
وزنه برداري دور ك��رد رخ ندهد نيز گفت: 
همان زمان هم خيلي بهتر از وزنه برداران 
ديگر مراقب بودم. دو ب��اري كه دوپينگم 
درآم��د، در اردوي تيم ملي ب��ودم. زماني 
كه در خان��ه تمرين كردم يا در اردوي تيم 
نفت اهواز بودم و رك��ورد جوانان جهان را 
شكستم، س��ه مرتبه هم تست دوپينگ 
دادم و مشكلي پيش نيامد. خيلي محتاط تر 

از بقيه عمل مي كردم. 

رايزني مرادي با آيان جواب داد؛ محروميت وزنه بردار ايران دوم آبان 96 پايان مي يابد

علي حسيني: سال ها منتظر اين خبر بودم

وزرش ايران

گ�روه ورزش| كارلوس ك��ي روش پس 
از پاي��ان تمرين روز گذش��ته تيم ملي، در 
جمع خبرنگاران حاضر ش��د تا گزارش��ي 
درب��اره عملكرد تي��م مل��ي در هفته اول 
آماده س��ازي ج��ام جهان��ي اراي��ه بدهد. 
همانطور كه پيش بيني مي شد حل نشدن 
تمام مشكالت پيش روي تيم ملي باز هم 
بهانه اي ش��د تا مرد پرتغالي در بخش��ي از 
مصاحبه از كوره در برود و صحبت هايي تند 
به زبان بياورد. البته با وجود اينكه شنيده 
مي شود البسه جديد تيم ملي مورد رضايت 
بازيكنان و اعض��اي كادر فني قرار نگرفته، 
اين مربي صحبت خاصي درباره ش��رايط 
لباس ها انجام نداد و فق��ط به خبرنگاران 
گفت كه روز شنبه )امروز( گزارشي جامع از 
كيفيت و وضعيت البسه تيم ملي در اختيار 
مهدي تاج قرار مي دهد تا درباره اين مورد 

تصميم گيري انجام شود. 
تشكر از بازينان تيم ملي

طب��ق روال گذش��ته اين اج��ازه را بدهيد 
تا از عملك��رد فوق العاده بازيكنان تش��كر 
كن��م كه با تمركز و اه��داف باال در خدمت 
تيم ملي بودن��د. از آق��اي خانلري رييس 
پژوهش��گاه نف��ت هم تش��كر مي كنم كه 
دفتر خود را در اختيار ما گذاشت. از جانب 
خودم و بازيكنان يك بار ديگر از مسووالن 
پژوهش��گاه صنعت نفت تشكر مي كنم كه 

هم��ه امكانات خ��ود را در اختيار تيم ملي 
قرار دارن��د. ضرب المثل پرتغالي مي گويد، 
آن كس��ي كه هرچه در توان داش��ته است 
گذاشته، احتياجي ندارد كه همه چيزش را 
در اختيار بگذارد. همچنين تشكر مي كنيم 
از حمايت هاي��ي كه از ما ش��ده. بدون اين 
حمايت ها نمي توانستيم كاري انجام دهيم. 
االن هم همانطور كه مطلع هستيد با 23 يا 
24بازيكن به مقدونيه س��فر خواهيم كرد. 
ما با تيم اصلي مقدونيه بازي خواهيم كرد 
و منتظر پاسخ مس��ووالن فيفا براي اجازه 
دادن جهت برگزاري اين ديدار هس��تيم. 
اميدوارم بازي دومي ه��م در ايران برگزار 
كنيم. هدف مان اين اس��ت كه در بازي ها 
پيروز شويم. كار ما بررسي عميق و كارآمد 
در فرآيند انتخاب بازيكنان است. به همين 
خاطر نياز به اردو و بازي هاي دوستانه داريم.  

هنوز در داخل فدراسيون برخي ها با 
تيم ملي برخورد خصمانه دارند

متاسفانه مختصر توضيحاتم را نمي توانم 
به اتمام برسانم، در صورتي كه جام جهاني 
از همين ماه براي تيم ملي آغاز شده است. 
جلسات طوالني و متعددي با تاج داشتيم. 
خواس��ته من اين بود كه بروم چون نقطه 
نظرات خودم را داشتم. نمي خواهم شرايط 
را پنهان كنم، چون همه چيز واضح و شفاف 
بود. پس از 67 ساعت جلسه قانع شدم كه با 

مديريت و رهبري تاج فدراسيون فوتبال در 
راستاي حل مشكالت قدم خواهد گذاشت. 
هيچ ش��كي نداريم چه اف��رادي كه درون 
فدراسيون و چه افرادي كه بيرون هستند، 
برخورد خصمانه اي با تيم ملي دارند و اين 

فضا همچنان برقرار است. 
در زمين تفريحي تمرين مي كنيم، 

چون آزادي با ما همكاري نكرد
متاس��فانه افرادي كنار ما حضور دارند كه 
اهداف واضحي دارند كه مخل تيم ملي براي 
رسيدن به اهدافش است. به همين دليل با 
رعايت احترام عنوان كردم كه مي خواهم 
ايران را ت��رك كنم و رابط��ه دوطرفه را به 
اتمام برسانم. اگر بخواهم ريز ماجرا را بگويم 
بي شرمانه اس��ت. رفتار برخي مسووالن از 
جمله مدير ورزشگاه آزادي خصمانه است. 
اطالعي ندارم كه مديريت ورزشگاه آزادي 
تحت نظر چه كس��ي كار مي كند، اما اين 
رفتارها دو س��ال پيش نيز وجود داش��ت. 
آن موقع گفتيم كه س��هوي بوده است، اما 
وقتي دو، سه سال تكرار شد، نشان مي دهد 
خصمانه است. ايش��ان رفتار خصمانه اي 
نس��بت به تيم ملي دارند و مديران مافوق 
او نيز چنين رفتاري دارند. ما بازي مهمي 
مقابل مقدونيه داريم، ولي يك جلسه هم 
در آزادي تمري��ن نكرديم. دو س��ال پيش 
چنين رفتاري كردند و ديگر نمي توان گفت 

كه اتفاقي بوده اس��ت. متاسفانه افسوس 
مي خورم و ناراحتم. از مسووالن پژوهشگاه 
نفت متش��كرم، اما بايد بگوي��م در زمين 
غيراستاندارد تمرين كرده ايم. اين زمين، 
زمين تفريحي است و ابعاد فوتبالي ندارد. 

حمله دوباره به ايفمارك
 برخي شرايط براي من قابل قبول نيست 
و ناراحت كننده اس��ت. اين رفتارها منافع 
تيم ملي را كمك نخواهد كرد. صحبتي از 
سوي دكتر شهاب مطرح شد كه من قصد 
تنبيه او را داش��ته ام. اين مطلب را تكذيب 
مي كنم و چنين اتفاقي نيفتاده است. سه 
نامه از دكتر سيف، شهاب و پرهام خانلري 
دريافت كردم كه آن را در اختيار رسانه ها 
ق��رار مي دهم. تصميم اي��ن ماموريت كه 
ش��هاب به ايفمارك ب��رود، تصميم دكتر 
س��يف بوده اس��ت. دليل اينكه ماموريت 
به شهاب از س��وي دكتر سيف و خانلري 
داده شده اس��ت، به اين خاطر بوده كه آن 
را بازگو مي كنم. اين نقل قول دكتر سيف 
اس��ت: »ماموريت دكتر شهاب اين است 
كه از ورود دش��منان تيم مل��ي به داخل 
ساختمان جلوگيري شود كه توسط دكتر 
هراتيان انجام ش��د«. طبق نوشته آقايان 
ماموريت دكتر شهاب اين است كه از ورود 
افرادي كه ضد منافع تيم ملي هستند، به 
ساختمان ايفمارك جلوگيري شود. طبق 

نظر كي روش 
در مورد رفتار 

خصمانه
هركسي رفتار خصمانه اي 
نسبت به تيم ملي داشته 
باش�د، آن افراد براي من 
مانن�د عربس�تاني ها و 
قطري ه�ا خواهن�د بود. 
وقتي تيم ملي را به پرتغال 
بردم، مس�ووالن دولتي 
كشورم، از تيم ملي ايران 
حمايت كردن�د. به اردن، 
عمان، اتريش، اس�تراليا 
و كش�ورهاي ديگر سفر 
كرده اي�م و هم�ه س�عي 
داشتند به تيم ملي كمك 
كنند اما مدير ورزش�گاه 
آزادي ف�ردي اس�ت كه 
رفت�ارش نس�بت به تيم 
مل�ي خصمان�ه اس�ت. 
هر زم�ان كه اي�ن اتفاق 
مي افتد، به تيم ملي ضرر 

مي رساند. 

اين نقل قول، يك��ي ديگر از داليل حضور 
شهاب، مقابله با حكومت تقلبي اين خانم 
)هراتيان( يعني قلمرويي كه براي خودش 
و نزديكانش به وجود آورده است، بود. من 
اين تصميم را براي دكتر شهاب نگرفته ام. 
اين تصميم از س��وي افراد ديگري گرفته 
شده و من گفتم كه ماموريت دكتر شهاب 
به پايان رسيده است. هر كسي شك دارد، 
ايميل هاي دكتر سيف و شهاب را در اختيار 

آنها قرار مي دهم. 
با تاج توافق كردم بمانم

فين��ال ليگ قهرمانان اروپا كه قرار اس��ت 
بين رئال مادريد و اتلتيك��و مادريد برگزار 
ش��ود. اما درب��اره هر مس��اله اي كه خارج 
اردوي تيم ملي است، نبايد صحبت شود. 
من هم هوادار هس��تم، اما تنها درباره يك 
مطلب صحبت مي كنم و آن هم صعود به 
جام جهاني اس��ت. صعود به جام جهاني با 
بهانه ها امكان پذي��ر نخواهد بود. اگر امروز 
صبحانه و نهار نخوريد، مي توانيد فردا آن 
را صرف ك��رده و جايگزين ام��روز كنيد؟ 
اگر از هواپيمايي ب��دون هيچ بال و چتري 
پايين بپريد، زنده مي مانيد؟ من با تاج براي 
ماندن در تيم ملي توافق كرده ام. من موافق 
تصميمات تاج و فدراسيون فوتبال خواهم 
بود اما در حال حاضر چالش بزرگي پيش 
روي من است و آن چالش بردن تيم ملي به 

جام جهاني خواهد بود. 
 آنها براي من مثل عربستاني ها 

و قطري ها هستند
هركس��ي رفتار خصمانه اي نسبت به تيم 
ملي داشته باش��د، آن افراد براي من مانند 
عربستاني ها و قطري ها خواهند بود. وقتي 
تيم ملي را به پرتغال بردم، مسووالن دولتي 
كشورم، از تيم ملي ايران حمايت كردند. به 
اردن، عمان، اتريش، استراليا و كشورهاي 
ديگر سفر كرده ايم و همه سعي داشتند به 
تيم مل��ي كمك كنند اما مدير ورزش��گاه 
آزادي فردي اس��ت كه رفتارش نسبت به 
تيم ملي خصمانه اس��ت. هر زمان كه اين 
اتفاق مي افتد، به تيم ملي ضرر مي رساند. 

كسي نمي تواند جلوي دهانم را بگيرد
مي دان��م پ��س از اظهارات��م، برخي ه��ا 
مي گويند كه كي روش دوباره صحبت هاي 
گذش��ته را تكرار كرده ام��ا اين بار همان 
افراد هس��تند ك��ه رفتارهاي گذش��ته را 
تكرار مي كنند. تا زماني كه اين رفتارها را 
داشته باشند، هيچ كس نمي تواند جلوي 
دهان من را بگيرد. من هم ممكن اس��ت 
كه به صورت روزمره اشتباه كنم، اما رفتار 
خصمانه نسبت به تيم ملي درست نيست. 
پنج س��ال اس��ت در ايران حض��ور دارم و 
مي دانم كه ممكن اس��ت توجيه كنند كه 
مثال چمن خراب است و شما نيز اظهارات 
آنها را منتشر كنيد اما چند سال است اين 
اتفاق مي افتد. از تاج درخواس��ت خواهم 
كرد كه ب��ازي تيم ملي ايران مقابل قطر را 
به تبريز منتقل كند چون مطمئن هستم 
آنجا رفتار بهتري نس��بت به ما و تيم ملي 

خواهند داشت. 
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