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ورزشی

وطن امروز شماره 1857

اخبار

عربستان :با تیمملی ایران
در این کشور بازی نمیکنیم

فدراسیون فوتبال عربستان  24ساعت پیش
از قرعهکشی مرحله نهایی انتخابی جامجهانی
فوتبال تاکید کرد که در صورت همگروه شدن
نهتنها با تیمملی ایران بلکه با تیم عراق هم در
خاک ایران به می��دان نخواهد رفت .به نقل از
عیونالخلیج ،تیمهای ملی فوتبال عربس��تان
و ای��ران به مرحله نهای��ی انتخابی جامجهانی
 2018روس��یه راه پیدا کردهاند و این احتمال
وج��ود دارد که با هم در یک گروه قرار گیرند.
فدراسیون فوتبال عربستان قبل از قرعهکشی
اعالم کرد حتی اگ��ر با ایران در یک گروه قرار
گی��رد در خاک ایران به میدان نخواهد رفت و
کنفدراسیون فوتبال آسیا باید کشور بیطرف
را به عنوان میزبان بازی تیمملی عربس��تان با
ایران در نظر بگیرد .فدراسیون فوتبال عربستان
با ریاست احمد العید تاکید کرد نهتنها با ایران،
بلکه با تیمملی فوتبال عراق هم در خاک ایران
به می��دان نخواهند رفت ،چرا ک��ه بازیهای
تیممل��ی فوتب��ال عراق هم به خاطر ش��رایط
ناامنی که در این کش��ور وجود دارد قرار است
در ایران برگزار شود و سران فدراسیون فوتبال
عربس��تان تاکید کردند حت��ی در ایران هم به
مصاف تیمملی فوتب��ال عراق نخواهند رفت و
باید بازی در کش��ور ثالث برگزار ش��ود .طالل
بن حس��ن آلالش��یخ ،رئیس کمیته رسانهای
فدراس��یون فوتبال عربس��تان هم تاکید کرد
موضعگیری این فدراسیون برای بازی با ایران
و نمایندههای ایران در رقابتهای مختلف هیچ
تغییری نخواهد کرد و تیمهای ملی عربستان
هم همچون باش��گاههای این کشور در خاک
ایران به میدان نخواهند رفت.

گزارش

وقتی به اشتباه اسطوره فوتبال گیالن را با دیگران یکی میکنند

برنامههای تربیتبدنی ارتش
به مناسبت  29فروردین

رئیس س��ازمان تربیتبدنی آجا به مناس��بت
گرامیداشت سالروز ارتش جمهوری اسالمی ایران
و هفدهمین س��الگرد شهادت امیر سپهبد علی
صیادشیرازیبهتشریحبرنامههایاینسازماندرروز
 29فروردینماه پرداخت .به گزارش روابطعمومي
سازمان تربيتبدني ارتش «جاا» ،در نشستی که
به منظور تشریح برنامههای سازمان تربیتبدنی
آجا در روز ارتش برگزار ش��د ،سرهنگ جمشید
ف��والدی یک��ی از مهمترین اهداف این س��ازمان
را تروی��ج ورزش ارت��ش جمه��وری اس�لامی
ای��ران عن��وان ک��رد و اف��زود :به مناس��بت روز
 29فروردینماه ،روز ارتش جمهوری اسالمی ایران
و نیروی زمینی 29 ،برنامه ورزشی پیشبینی شده
اس��ت که مهمترین آنها برگزاری مسابقات گلبال
ویژه جانبازان و معلوالن ارتش است که با همکاری
همه نیروهای مس��لح ،ارتش و خانواده جانبازان و
معلوالن انجام خواهد شد .همچنین در جشنواره
ویژهای که برگزار میشود 1500 ،نفر در کنار مزار
شهیدعلیصیادشیرازیبهرقابتخواهندپرداخت.
این رقابتها یکشنبه  22فروردینماه آغاز میشود.
همچنین یک گروه دوچرخهسواری در قالب 29
نفر در این جش��نواره به رقابت خواهند پرداخت.
وی همچنین از برگ��زاری رقابتهای ویلچررانی
وی��ژه افراد قطع عضو و قطع نخاع ارتش خبر داد
و خاطرنش��ان کرد :ورزش��کاران ویلچرران ارتش
از کنار مزار ش��هید صیادشیرازی به سمت مرقد
امام خمینی(ره) به رقابت خواهند پرداخت .هدف
م��ا از برپایی این رقابتها ایجاد نش��اط و تجدید
میث��اق با آرمانهای رهبر انقالب اس��ت .فوالدی
همچنین از  29صعود توسط کارکنان ارتش به 29
قله کش��ور در سراسر کشور خبر داد و یادآور شد:
در این صعودها بیش از  1200نفر از دانش��جویان
شآم وزان ارتش روز  26فروردینماه به سمت
و دان 
نورالشهدا حضور دارند.

سهشنبه  24فروردین 1395

آنچه سیروس داشت و مازیار ندارد

مه�دی طاهرخان�ی :از بی��ن تم��ام
بازیکنان��ی که بعد از ف��وت دلخراش
سیروس قایقران در مکتب ملوان رشد
کردند و پیراهن این تیم را پوش��یدند،
لقب س��یروس به مازیار زارع رس��ید.
بازیکنی ک��ه در میانه میدان ش��روع
فوقالع��اده امیدوارکنندهای داش��ت و
تصور میرفت همانند سیروس روزی
کاپیتان تیمملی فوتبال ایران شود اما
فقط  22بار موفق به بازی ملی ش��د و
هرگز نتوانست همانند مرادش ستون
ملی باش��د .با این وجود سالهاس��ت
که در انزل��ی زارع را با لق��ب «مازیار
قایقران» تشویق میکنند .او در مدت
چند فصلی که پیراهن پرسپولیس را
بر تن کرد هم با همین لقب از س��وی
قرمزها تشویق شد اما قطعا «سیروس
قایقران» هرگز در خارج و داخل زمین
همانن��د مازیار نبود .آنچه قایقران را از
دیگران متمایز میساخت و کاری کرد
بعد از  18سال از فوت ناگهانیاش هنوز قدیمیها
با اشک و حسرت او را یاد کنند نوع منش و اخالق
خاصش بود .نه پیراهن استقالل را بر تن کرد و نه
پرسپولیس اما از معدود بازیکنانی بود که بدون وام
گرفت��ن از این نامهای بزرگ برای خودش نامی به
بلندای تاریخ دس��ت و پا ک��رد .مازیار که از همان
ابتدای فوتبالش به دنبال سیروس شدن و بازی در
میانه میدان و ش��وتزنی بود همه درسها را یک به
یک از بر کرد و آزمون داد جز درس اخالق را .او حاال
مرد شماره یک حواش��ی در بازیهای بزرگ شده
است.در روزهای آخرش که پیراهن پرسپولیس را
بر تن داش��ت در بازی با داماش به خاطر اختالف
قدیمی با افش��ین چاووش��ی یکتنه ب��ازی را تا
بحران پیش برد تا دست آخر محمود رفیعی آن را
نیمهکاره در دقایق پایانی رها کند و یک تیر خالص
بر پیکره یک نبرد شلیک کند .مازیار آن روزها که
باید پاس��دار نام بزرگ س��یروس میبود با ادبیاتی
نه چندان خوب از هواداران پرس��پولیس خواست
تنها چند بازی او را تحمل کنند تا برای همیش��ه
از این تیم برود .او رفت و همان جدایی باعث ش��د
سختترین نوع اصطکاک بین او و هواداران این تیم
به وجود بیاید .عامل اصلی  6گله شدن ملوان مقابل
پرسپولیس که آن روزها یحیی هدایتش را برعهده
داشت ،فضایی بود که زارع پدید آورده بود .او وعده

س��رمربی ک��روات س��پاهان ح��اال صریحا از
توطئهای حرف میزند که قصد داشت او را بازنده
دیدار استقالل کند .وظیفه کمیته اخالق فدراسیون
اس��ت که موضوع را به شکل جدی پیگیری کند.
بدون ش��ک لیگ پانزدهم بدترین دوره همه ادوار
لیگ برتر برای س��پاهانیها بود .تیمی که همیشه
در ک��ورس قهرمانی حضور داش��ت و بیش از هر
تی��م دیگ��ری قهرمان جام ش��ده اس��ت حاال در
وضعیت بسیار بدی به س��ر میبرد .اما حرفهای
اس��تیماچ در خاتمه نبرد با استقالل تا حد زیادی
شوکهکننده بود .او صریحا عنوان کرد قبل از بازی
عدهای در حال انجام توطئه بودند تا سپاهان بازی

گلزنی و شادی خاص مقابل پرسپولیس را داده بود
و همین مصاحبه بیموقع و تنشآفرین کاری را کرد
که نمیبایست .البته چند سال بعد با مهار پنالتی
گابریل برزیلی در دقایق پایانی ،انتقامی شیرین از
تیم س��ابق و هوادارانش گرفت اما بازی با هواداران
قرمز کم��اکان ادامه دارد .مازی��ار ،قایقران بودن را
تنها در میدانداری دریافته بود و عاجز از درک این
حقیقت که قایقران محبوب قلبها شد نه مستطیل
س��بز که در آن همه فانی و فراموششدنیاند .در
بازی پرسپولیس و ملوان که پیشداربی به حساب
میآم��د و قرمزها چندین بازیک��ن  2اخطاره و در
معرض محرومیت داشتند مازیار قصد داشت یک
تنه باز هم از همه انتقام بگیرد؛ با زمین خوردنهای
متوال��ی و بزرگنمایی در هر برخ��ورد .او که تصور
میکرد باز هم در حال گرفتن انتقام اس��ت خبر از
گل ثانیههای پایانی نداشت و سناریویی که این بار
او قهرمان و فاتحش نیست .جنجال بزرگ از همین
جا آغاز ش��د .او که دو س��ال قبل شادی گل برابر
پرسپولیس تیم سابق خود را حق طبیعیاش عنوان
کرده بود این بار به ش��ادی همتیمیهای سابقش
احترام نگذاشت .نمیدانست باید به چه چیزی گیر
دهد از این رو به س��مت محسن مسلمان دوید که
چرا همانند سعودیها شادی میکنی؟ البته بعد از
گل رافخایی احتماال حواس��ش جای دیگری بود و

ندید همبازیاش و گلزن ملوان و آبش��ک دقیقا به
همان شکل شادی کردند ،در ثانی چه کسی عنوان
کرده این نوع از ش��ادی مختص سعودیهاس��ت؟
حاال چون یکبار بازیکنان عربستان پس از شکست
تیممل��ی با هدایت دایی در تهران اینگونه ش��ادی
کردند البد پری��دن به هوا و زدن نیمتنه به هم در
ویکیپدیا به نام آنان ثبت شده که اهالی فوتبال از
آن بیخبرند .مازیار زارع قواعد شکست را نمیداند
که اگر میدانس��ت در میکسدزون ورزشگاه تختی
از قاضی مس��ابقه آنگونه خرده نمیگرفت .اگر قرار
بود تیمی از داوری طلبکار باشد این قرمزها هستند
که در ثانیههای پایانی نیمه نخست کامال مشکوک
یک موقعیت دو به تکشان با پرچم عجیب کمک
داور مردود اعالم ش��د .بنگس��تون و طارمی بودند
و دروازهبان ملوان که رضا کرمانش��اهی تسلیم آن
پرچم ش��د ت��ا قرمزها به راحت��ی از گل دوم خود
محروم ش��وند .در تصاویر آهسته تلویزیونی هیچ
برخ��وردی بین مداف��ع ملوان و بنگس��تون دیده
نمیشود که به واس��طه آن ،مدافع میزبان آنگونه
محکم زمی��ن بخورد.اما با ف��رض این موضوع که
کل داوریهای این فصل به نفع پرس��پولیس بوده
(که دقیقا عکس این حکم پابرجاست) آیا بازیکن
سابق این تیم میتواند همه ساختار فوتبال ایران را
زیر سوال ببرد و بگوید برای قهرمانی قرمزها همه

کدام بازیکنان میخواستند باعث باخت سپاهان شوند؟

توطئه خانوادگی خطرناک در بازی با استقالل
را به اس��تقالل ببازد تا به همین بهانه ش��بانه او را
از نص��ف جهان اخراج کنن��د .زردها اگرچه مقابل
اس��تقالل که مدعی قهرمانی است بازی بهتری را
به نمایش گذاشتند و موقعیتهای به مراتب بیشتر
و بهتری را کس��ب کردند ام��ا در نهایت  2تیم به
تساوی بدون گل رضایت دادند .اما بازبینی فیلم این
نبرد نشان میدهد که بعضی از بازیکنان سپاهان
با روزهای قبل خ��ود متفاوت بودند .بعضی از این

بازیکنان در حمله بس��یار کمفروغ بودند و طوری
ب��ه توپ ضربه میزدند که گویی هیچ عالقهای به
گل شدنش نداش��تند! تعویض زودهنگام شیمبا
مهاجم برزیلی سپاهان تا حد زیادی برای هواداران
 2تیم غافلگیرکننده بود .این برزیلی که بهترین
مهاجم زردها به حس��اب میآید بهگونهای بازی
کرد که اس��تیماچ به وی مشکوک شد .البته جز
ش��یمبا ،چند بازیکن دیگر هم ب��ه وضوح بازی

در حال تالش هس��تند؟ اگر این اتهام
نیس��ت نامش چیس��ت؟ مازیار تا ابد
زارع باقی میماند و هیچ وقت فوتبال
ایران با ی��ادآوری نامش به یاد «بامرام
م��و فرف��ری» انزلیچیه��ا نمیافتد.
بازیکن��ان زی��ادی بودند ک��ه در دوره
سیروس قابلیتهایشان اگر بیشتر از او
نبود کمتر هم نه ،اما هرگز محبوبیت و
مقبولیت سیروس را پیدا نکردند چون
فرمولش را نمیدانستند .قایقران کی
و کجا اینگون��ه نمک خورد و نمکدان
شکست؟ سیروس زمانی ملقب به مرد
بامعرفت شد که بامرامها فوج فوج در
فوتبال ایران موج میزدند و الزم نبود
مثل االن با ذرهبی��ن برای پیدا کردن
یکی از آنان تق�لا کنی .کاش پیراهن
شماره  9س��یروس که بعد از مرگش
یکی ،دو دهه به احترام در کلکسیون
مل��وان جا گرفته بود کماکان دس��ت
نخورده باق��ی میماند چرا که ممکن
است آنهایی که سیروس را ندیدهاند و نمیشناختند
حاال با این ش��لوغبازیها و بیاخالقیهای عجیب
مازیار احس��اس کنند آن ش��ماره  9مرحوم شده
هم همانند این یکی ش��ماره  9بیاعصاب بود که
خ��ودش هم نمیداند در حال گرفتن انتقام از چه
چیز و چه کسی است .فاصله مازیار تا آویزان کردن
کفشهایش چندان زیاد نیس��ت اما مدیران ملوان
این تجربه تلخ را به خاطر بسپارند که اگر دفعه بعد
قرار بود لباس سیروس را بر تن یک انزلیچی تازه
بالغ شده دیگر کنند حواسشان بیشتر به خلقیات
او باشد نه پست و شوتهایش .خیلیها بودند که
در همان دوره سیروس ،بهتر از او شوت میزدند و
بعضا تواناییهای بیشتری هم داشتند اما آنچه باعث
فرق قایقران با آنان میش��د رفت��ار او بود؛ کاپیتان
تیمملی که همیشه یک لبخند (ولو تصنعی) گوشه
لبش داشت و هرگز با هیچ تماشاگر و تیمی اینگونه
سر جنگ نداشت مخصوصا اگر نان و نمک آنها را
خورده بود و به واس��طه آن جهشی در زندگیاش
پیدا میکرد .قایقران تنها سیروس بود و بس که اگر
قرار بود با دو شوت و یک پاس بلند کسی قایقران
شود از پل غازیان تا بازار ماهیفروشان انزلی میشد
چند سیروس پیدا کرد اما از جنس پالستیکی.
مازی��ار که امانت��دار خوبی نب��ود کاش بعدی
حواسش به این میراث باشد.

ضعیفی را ارائه دادند و در زدن ضربات آخر دور از
انتظار ظاهر شدند .هماینک وظیفه کمیته اخالق
فدراسیون فوتبال است که با فراخواندن سرمربی
سپاهان با او صحبت کند و اطالعات بیشتری را از
وی بگیرد .این موضوع بسیار مهمتر و حساستر از
مبارزه با بازیکنس��االری است و اگر امروز فوتبال
ایران برخورد مناس��بی را نس��بت به این اعمال
ناجوانمردانه نداشته باشد چه بسا چند سال بعد
همین اتحادهای س��یاه قبل از هر بازی میتواند
باعث اخراج خیلی از مربیان شود .استیماچ کدهای
اولی��ه را داد و از حاال به بعد این وظیفه مدیرانی
است که کار آنها پاک نگه داشتن فوتبال است.

اگرچه افت شدید بارسلونا در هفتههای اخیر
با ضعیف شدن چشمگیر عملکرد همه خطوط
بویژه خط حمله این تیم همزمان شده اما در این
میان افت مسی بیشترین و مستقیمترین تاثیر را
در ناکامیهای اخیر بارس��لونا داشته است .در
طول این فصل و فصل گذشته موفقیت ناگهانی
و قدرتمندانهای که بارسلونا تجربه کرد بیش از
هر چه به وجود مثلث خط حمله قدرتمند این
نس��بت داده ش��د .در نبود مثلث مسی ،سوارز
و نیمار احتماال بارس��لونای لوئیز انریکه هم آن
توانایی را نداشت که بتواند فصل گذشته آنقدر
جام تصاحب کند یا آن همه رکورد بزند .وضعیت
بد کاتاالنها در هفتههای اخیر که با  2شکست
متوالی و یک تس��اوی در اللیگا و یک پیروزی
دش��وار مقابل اتلتیکو در لیگ قهرمانان همراه
بوده ،در ش��رایطی اتفاق میافتد که کاتاالنها
پیش از این حتی توانس��ته بودن��د با  39بازی
بدون شکس��ت رک��ورد جدی��دی را در اللیگا
ب��ه نام خود ثبت کنند .شکس��تهای اخیر در
شرایطی اتفاق افتاده است که تا چند هفته پیش
بارسلونا کامال شکستناپذیر به نظر میرسید و
قهرمانی او در اللیگا هم مسجل فرض میشد.
درست اس��ت که بارسلونا هنوز هم در اللیگا با
 3و  4امتی��از از اتلتیکو و رئال جلوتر اس��ت اما
از دس��ت دادن  8امتی��از از  9امتیاز ممکن در
 3هفته اخیر و کاهش چشمگیر اختالف امتیاز
این تیم با دیگر مدعیان باعث ش��ده که اکنون
رقبای مادریدی هم رسیدن به قهرمانی اللیگا
در هفتههای باقیمانده را غیرممکن نبینند .با این
همه ،کمتر کس��ی شک دارد که در صورت اوج
گرفتن دوباره مسی ،بارسلونا دوباره میتواند به
فرم ایدهآل خود بازگردد و در هفتههای حساس
باقیمانده فصل دوباره به یک تیم شکستناپذیر
بدل ش��ود .مس��ی بارها نش��ان داده مهرهای
تعیینکننده در ترکیب بارسلوناست و افت این
بازیکن در هفتههای اخی��ر و ناکامیهایش در
گلزنی هم برای بارسلونا بسیار گران تمام شده
است .این بازیکن در الکالسیکو نتوانست حتی
شبحی از آن مسی مورد انتظار باشد و در بازی
اخیر برابر رئال سوس��یداد هم این بازیکن تنها
توانست چند موقعیت نصف و نیمه ایجاد کند
که در به ثمر نشاندن آنها هم ناکام ماند .مسی
در ای��ن بازی نش��ان داد آن دقت و تمرکز الزم
برای چسباندن توپ به تور دروازه را در هفتههای
اخیر از دس��ت داده است و نمیتواند در مقابل
دفاع پرتعداد حریف ،بازی خالقانه همیشگی را
به اجرا بگذارد .س��تاره آرژانتینی و برنده  5توپ
طالی جهان ،از زمانی که از بازیهای ملی اخیر
به بارسلونا بازگشته بسیار خسته نشان داده است
و با عملکرد ضعیف خود یکی از مقصران اصلی
بویژه در شکست اخیر بارسلونا در آنوئتا به شمار
میرود .چهارشنبه بارسلونا در شرایطی باید در
ویسنته کالدرون میهمان اتلتیکو باشد که ادامه
افت مسی و  2مهاجم دیگر بارسلونا ،میتواند کار
را برای آبی و اناریها دشوار کند .شاگردان دیگو
سیمئونه هفته پیش نشان دادند چیزی از یک
تیم آماده برای رسیدن به مرحله نیمهنهایی لیگ
قهرمانان کم ندارند و حتی میتوانستند دست پر
نوکمپ را ترک کنند .پیروزی  2بر یک در بازی
رفت ،قطعا تضمینی برای کاتاالنها برای سفر
پیشرویشان به مادرید نخواهد بود.
حاشیه

کیوسک
مارکا

بله ما می توانیم

میرر

جنگی تا پایان

اسپورت

رئیس بزرگ

سان

اشک های پادشاهی

رئالمادرید مقابل مانع سرسخت
وولفسبورگ

رئالمادرید سهشنبهشب در دیدار برگشت
مرحله یکچهارم نهایی لی��گ قهرمانان اروپا
به مصاف تیم سرس��خت وولفسبورگ میرود.
منچسترسیتیهمبابرتریمقابلپاریسنژرمن
میتواند تاریخساز شود .رئالمادرید چهارشنبه
هفته گذش��ته در کمال ناباوری ب��ا  2گل در
زمین وولفسبورگ تن به شکست داد .این تیم
اکنون در س��انتیاگو برنابئو باید دس��ت به کار
بزرگ��ی بزند و بازی را به نفع خودش برگرداند
که البته پیروزی با بیش از  2گل مقابل حریف
جس��وری چون وولفس��بورگ کار دش��واری
اس��ت .رئال برای ب��ازی با ایبار ک��ه به برتری
 ۴بر صفر مادریدیها انجامید به  8بازیکن اصلی
خود استراحت داد تا برای دیدار سهشنبهشب
آماده ش��وند .منچسترس��یتی در دیگر بازی
میزبان پاریس��نژرمن خواهد بود .دیدار رفت
این  2تیم با نتیجه  ۲ - ۲به پایان رسیده است.
نماینده انگلستان برای نخستینبار است به این
مرحله از رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا
کرده اس��ت .س��یتی در  2دوره قبلی رقابتها
توسط بارسلونا از دور رقابتهای لیگ قهرمانان
اروپا حذف شده است اما مانوئل پیگرینی اینبار
فرصت دارد تاریخساز شود.

افت مسی ،فاکتوری اساسی
در سقوط بارسا

صحبته��ای وزی��ر ورزش در برنام��ه ورزش و
م��ردم درباره ک��یروش کام�لا تازه و ت��ا حدودی
غافلگیرکننده ب��ود .به نظر میرس��د وزارت ورزش
قصد دارد در دور جدید بعد از عبور از کفاش��یان به
بهبود رابطه با کیروش بپردازد .لمپنهای وارداتی؛
این چکیده تعریف وزیر ورزش از کارلوس کیروش
بود .یک جستوجوی ساده در موتور گوگل از بدی
فاجعهبار رابطه محمود گودرزی و کارلوس کیروش
پرده برمیدارد .این  2در  2س��ال گذشته تا آنجا که
امکان داشت علیه یکدیگر موضع گرفتند و با ادبیاتی
نه چن��دان معمول یکدیگ��ر را نواختند .وزیر حتی
از واژه لمپن وارداتی هم اس��تفاده کرد و در اینس��و
کیروش که میدانست اسدی مهره وزارت ورزش در
فدراسیون است شدیدترین حمالت را علیه دبیرکل

پشتپرده حرفهای وزیر ورزش در دفاع از سرمربی تیمملی فوتبال

دوری از کفاشیان و نزدیکی به کیروش

فدراس��یون فوتبال انجام داد .اما در چنین وضعیتی
که سرمربی تیمملی با صراحت از رفتن حرف میزند
ناگهان وزی��ر ورزش در برنامه ورزش و مردم حاضر
میشود و حرفهای تازهای را درباره کیروش میزند.
به نظر میرسد مهمترین قصد وزیر عبور از کفاشیان
ب��ود و حاال که وزارتخانه تقریبا به این خواس��تهاش
رسیده است ،پالسهای مثبت برای جذب کیروش
مخابره میش��ود .کیروش بین مردم محبوب است
و این چیزی نیس��ت که رئیسجمهور و مش��اوران
خبرهاش ندانند .از اینرو در فاصله یک س��ال مانده

به انتخابات مهم ریاستجمهوری در سال  ،96بعید
است دکتر روحانی به راحتی اجازه خروج کیروش را
بدهد .از اینرو وزیر ورزش که در نهایت باید اهداف
عالی دولت را پیش بب��رد چارهای ندارد جز صلح با
این سرمربی پرتغالی .مهمترین مشکل وزارتخانه علی
کفاش��یان بود که با توجه به عدم نامنویسی رئیس
فدراس��یون در انتخابات پیشرو به نظر میرسد در
ص��ورت تصویب اساس��نامه س��ال  1386در هیات
دولت ،کفاشیان سرانجام برای همیشه از ساختمان
فدراس��یون فوتبال برود .از این رو عقالنی نیست که

وزیر ورزش بر آتش اختالف اسدی و کیروش هیزم
خشک بیفزاید .از اینرو شخص وزیر در صحبتهایی
بیس��ابقه از کیروش تمجید ک��رد و از ماندن وی
گفت و حتی صحبت از حمایت خاص کرد .اگر این
حمایتها از جنس واقعی باش��د آنگاه کیروش هم
کوتاه خواهد آمد ،چرا که آنچه محل بحث و مجادله
بوده همین عدم حمایت راس��تین از تیمملی است.
شاید برکناری اس��دی و گماردن یک فرد جدید در
پست دبیرکل فدراسیون فوتبال یکبار برای همیشه
به مناقشه کیروش و وزارت ورزش پایان دهد .باید
منتظر ماند و دید واکنش سرمربی پرتغالی تیمملی
به صحبتهای وزیر ورزش چیست .کیروش میداند
وقتی وزیر اینچنین دست دوستی دراز میکند یعنی
قرار است اتفاقاتی از جنس واقعی رخ دهد.

كيروش و اسدي همسفر نشدند

اوج اختالفات زير سقف هتل
«اورينتال»

سرمربي تيمملي و دبيركل فدراسيون فوتبال
كه مشكالت بس��يار آشكار و اساسي با يكديگر
دارند در آس��تانه قرعهكشي رقابتهاي انتخابي
جام جهاني با دو پرواز مج��زا راهي كواالالمپور
ش��دند .به گزارش شفقنا ورزش��ي ،قرعهكشي
رقابته��اي مرحله نهاي��ي انتخابي جامجهاني
 ٢٠١٨روس��يه امروز (سهش��نبه) در قاره آسيا
برگزار ميشود .اين در حالي است كه كيروش
و اسدي ،سرمربي تيمملي و دبير كل فدراسيون
فوتبال ايران نيز به عنوان نمايندگان كشورمان
راهي مالزي شدند .اختالفات اين دو پيش از اين
سفر به حدي رسيده بود كه عمال به توهينهاي
رس��انهاي كشيده ش��د و كيروش ،اسدي را به
اي��ن متهم كرد كه تفاوت زمين فوتبال و زمين
سيبزميني را نميداند .اخباري مبني بر همسفر
شدن اين دو براي اعزام به مالزي به گوش رسيد
اما كيروش زودتر از اس��دي به مالزي رفت تا با
دبيركل همس��فر نشود .اسدي نيز شب گذشته
راهي كواالالمپور شد تا از نزديك شاهد برگزاري
قرعهكشي رقابتهاي انتخابي جامجهاني باشد.
باي��د منتظر ماند و ديد كيروش و اس��دي زير
سقف هتل «ماندارين اورينتال» چه برخوردي با
يكديگر خواهند داشت و آيا بايد منتظر واكنش
تازه يا جنجالي تازهاي از سوي اين دو در آستانه
رقابتهاي انتخابي جام جهاني باش��يم يا خير.
نكته جالب اين اس��ت كه س��رمربي تيمملي و
دبيركل فدراسيون فوتبال در پرواز برگشت نيز
با هم همسفر نخواهند بود و به صورت مجزا در
تاريخهاي متفاوت به ايران بازخواهند گشت.

