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اخبار کوتاه

یکی از کمانداران معلول از هلند بازنگشت!

پــس از اتمــام مســابقات
تیروکمان معلوالن قهرمانی جهان
در هلند به نظر میرســد که یکی
از کمانداران تیم در بازگشــت به
کشور ،تیم ملی را همراهی نکرده
و همچنان در هلند مانده است.
به گزارش ایسنا ،پس از پایان
مســابقات تیروکمان قهرمانی جهان معلوالن در هلند و کسب یک مدال
طال در کامپوند تیمی مردان و یک ســهمیه در میکس تیم کامپوند و ۶
سهمیه در ریکرو و کامپوند انفرادی زنان و مردان ،اینطور به نظر میرسد
که پوریا جاللیپور یکی از کمانداران ریکرو که موفق به کســب سهمیه
بازیهای پارالمپیک  ۲۰۲۰توکیو شده بود ،همراه تیم به ایران برنگشته
و شائبه پناهندگی وی مطرح شده است.
غالمرضا شــعبانی بهار رئیس فدراسیون تیروکمان که خود نیز همراه
تیم ملی در هلند حضور داشت ،دراین باره به ایسنا گفت :در حال حاضر
تیــم ریکرو زنان و مردان برای شــرکت در مســابقات قهرمانی جهان به
منظور کســب سهمیه بازیهای  ۲۰۲۰المپیک در هلند به سر میبرند و
امید نجاری سرپرســت تیم نیز در این مسابقات حضور دارد و پیگیر این
قضیه هســتند تا ببینیم پوریا جاللی پور در کجا به ســر میبرد و به چه
علتی همراه تیم به ایران برنگشته است.
وی تاکید کرد :به هر صورت منتظر بازگشــت تیم ایران هستیم تا از
رئیس انجمن تیروکمان معلوالن جویای این ماجرا شویم.

سبد خرید احتمالی تراکتورسازی

مدیران باشــگاه تراکتور سازی
تبریــز گزینههــای مختلفی را به
منظور تقویت این تیم مد نظر قرار
دادهاند.
به گزارش وبسایت نود ،باشگاه
تراکتورســازی تبریــز از روزهای
گذشــته مذاکراتی را بــا مربیان و
بازیکنــان مختلف انجام داده اســت که طی روزهای آینده به جمع ســرخ
پوشان تبریزی ملحق میشوند.
در روزهای گذشــته نیز رشــید مظاهری دروازهبان فصل گذشــته تیم
ذوبآهن اصفهان ،محمدرضاخانزاده مدافع میانی ســابق تیم االهلی قطر،
ســعید مهریهافبک فصل گذشته تیم ماشین ســازی و مهدی تیکدری
مهاجم فصل گذشته تیم مس کرمان به این تیم پیوسته بودند.
شنیدهها از تبریز حاکی از این موضوع دارد که علی کریمی ،وریا غفوری
و آیاندا پاتوســی ،بازیکنان فصل گذشته تیم اســتقالل و رامین رضاییان،
بازیکن الشــحانیه قطر در ســبد خرید این تیم تبریزی قرار دارند که باید
منتظر نتیجه نهایی مذاکرات باشیم.
ســایت برنامه نود در روزهای گذشــته از احتمال بازگشت فریرا دوس
ســانتونس به تیم تراکتور ســازی تبریز خبر داده بود که در صورت تایید
تستهای پزشکی این بازیکن برزیلی ،قرارداد امضا خواهد شد.

طارق همام :در استقالل میمانم

طارق همام بازیکن عراقی اعالم
کــرد جدایــیاش از تیــم فوتبال
استقالل صحت ندارد و قراردادش
را با این تیم ایرانی تمدید میکند.
به گزارش مهر ،طارق همام در
مصاحبه ای کوتاه گفت :خبرهایی
که درباره بازگشــت مــن به لیگ
عراق منتشر میشود ،صحت ندارد.در استقالل تهران باقی میمانم.
هافبــک عراقی ادامــه داد :بهروز دزهبــود مدیر برنامههایم با باشــگاه
اســتقالل در ارتباط اســت تا قراردادم یک ســال دیگر تمدید شود.به این
موضوع خوشبینم و به زودی این کار تکمیل میشود.
بعد از آنکه فرهاد مجیدی به جای وینفرد شــفر سرمربی استقالل شد،
طارق همام به دلیل مسائل انضباطی از این تیم کنار گذاشته شد.با جدایی
مجیدی از اســتقالل و حضورش در تیم فوتبال امید ایران ،به نظر میرسد
مسئوالن استقالل به دنبال تمدید قرارداد طارق هستند.

آخرین وضعیت انتقال علیعلیپور به تیم یونانی

بحث انتقــال علــی علیپور از
پرسپولیس به مشتری یونانی اش
تا یک هفته آینــده به طور کامل
مشخص میشود.
بــه گــزارش مهــر ،باشــگاه
پرســپولیس قصــد دارد مذاکرات
خود با باشــگاه آاک آتن بر ســر
انتقال علی علیپور را تا هفته آینده
ادامه دهد تا تکلیف این موضوع را به طور کامل مشخص کند.
یونانیها که حاضر شــدند پیشــنهاد اولیه پانصد هزار یورویی خود را تا
 ۷۰۰هزار یورو افزایش دهند منتظر نرمش باشگاه پرسپولیس هستند.
مدیران ســرخپوش پایتخت در آخرین نامه نگاری خود اعالم کرده اند
حاضرند علیپور را در ازای  ۹۰۰هزار یورو به آاک آتن یونان بدهند.
نیاز مبرم مالی باشــگاه پرسپولیس به ارز و همچنین مبلغ قابل توجهی
که به این باشگاه بابت این انتقال میرسد احتمال کاهش مبلغ درخواستی
سرخپوشان را به همراه خواهد داشت.
یونانیهــا فرصت محــدودی را برای جذب علیپــور در نظر گرفته اند و
در صورت عدم توافق مالی با پرســپولیس تا دوشــنبه آینده ســراغ سایر
گزینههای خود میروند.

آقای رئیس در گوشه رینگ فوالد آرهنا

کمیته اخالق به عنوان زیر مجموعه فدراسیون فوتبال
این روزها ظاهرا در گوشه رینگ مدیرانی است که به طرز
عجیبی از دستورات این کمیته سرپیچی میکنند.
به گزارش فارس ،مهدی تاج در این بلبشــوی فوتبالی
که پیش آمده باید شــیوه پاســخگویی و شفاف سازی را
ســرلوحه کار خود قرار دهد که اگر چنین نکند روزهای
سخت تری بابت جمع کردن حواشی در پیش دارد.
اتفاقا شــفاف ســازی از جمله مواردی است که رئیس
فدراســیون فوتبال خودش در صحبتهای رســمی که
از او به جای مانده بر آن تاکید داشــته اســت .نمونه آن
برمیگردد به صحبتی که تاج درباره هفتههای پایانی لیگ
در سایت فدراسیون فوتبال منتشر کرده است.
تاج گفتــه؛ در  3هفته پایانی لیگ برتر ،کمیته اخالق
و انضباطی به شــکل جدی همه مباحث را زیر نظر دارند
و در صورت بروز هرگونه مشکل ،جدیترین و شدیدترین
آرا براســاس آیین نامههای موجود از ســوی آنان صادر
خواهد شد.
مهــدی تاج هم میداند و میدانســته کــه هفتههای
پایانی لیگ و به تبع آن جام حذفی دارای حواشــی است
و کنترل این حواشــی نیازمند چشمان کمیته انضباطی و
حتی اخالق است.
او حتــی قبل تر و روزی که اعالم شــد کمیته اخالق
تشــکیل میشود در مراســم معارفه تورک رئیس کنونی
کمیته اخالق تاکید کرده است؛ دیدگاه فدراسیون همواره
بر شفاف سازی در امور استوار است و باید با نگاهی دقیق
در خصــوص اتفاقات در فوتبال و بــا تخلفات موجود به
صورت جدی برخورد کرد.
وی ادامه داد :فوتبال زمانی به اوج رشــد و تعالی خود
میرســد که تمام تخلفات و مشــکالت آن و به خصوص
بحث تبانی ،رشــوه و ســایر مســایل دیگر در آن مطرح
نشود و قطعا با تالشهای شما و سایر همکارانتان در این

کمیته ،کلیه موارد مورد نظر برطرف خواهد شد.
تاج حتی در دو ســال گذشته که مشکالت داوری در
لیگ بیداد میکرد در دفتر نصراهلل ســجادی ،معاون وقت
توســعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزشوجوانان
پیرامون هرچه بهتر برگزار شــدن لیگ شانزدهم به بحث
و تبادل نظر پرداختند و آنجــا به وزارت قول داد کمیته
اخالق فعال تر شود.
آیــا غیر از این بوده که همیشــه از فدراســیون توقع
میرفته در مواقع بحرانــی کمیتههای انضباطی و اخالق
از آن حالت به شــدت منفعل و کند خارج شوند و نسبت
به موضوعاتی که جنبه ملی پیدا میکند هر چه سریع تر
ورود کنند؟
اگــر مهدی تاج به اهداف اولیــه ای که خودش بر آن
تاکید کرده پایبند باشــد اکنون و امروز باید از او پرسید

فرهاد مجیدی:

دعا میکنم تیمم از شر دروغ و فریب نجات پیدا کند
فرهاد مجیدی سرمربی جدید تیم امید ایران در مصاحبه
ای با رازهای جدایی خود از استقالل را با هواداران در میان
گذاشت .به گزارش «ورزش سه» ،این گفتوگو شامل نکات
پرشماری است که تک تک آنها قابل بحث است .او بعد از نیم
فصل حضور در کادر فنی اســتقالل با گالیه تیمش را ترک
میکند و این مســئله ای است که برای اغلب نفرات کلیدی
باشگاه رخ داده است .
آقای مجیــدی ،از تیم امید شــروع کنیم .روند
مذاکرات به چه صورت بود و آیا درباره دستیاران خود
تصمیمی گرفتید؟
چند روز قبل با تماس آقای استیلی مذاکرات شروع شد و
دیشب در جلسه با آقای تاج به نتیجه نهایی رسیدیم .درباره
تیم امید حتما بعد از اردویی که در پیش داریم صحبتهای
الزم را انجــام میدهم .فعال ایــن را بگویم که با همه وجود
تالش میکنم تا بهترین نتیجه را کســب کنیم .امیدوارم با
حمایت فدراســیون فوتبال و کمیته ملی المپیک و وزارت
ورزش بتوانیم بعد از سالها به المپیک توکیو صعود کنیم.
چه اتفاقی افتاد که از استقالل جدا شدید؟
بعد از مصاحبهای که در پایان بازی با سپیدرود انجام دادم
و اعالم کردم که میتوانم یک اســتقالل متشخص و جذاب
بسازم ،انگار نقشــههای بعضی از آقایان در باشگاه استقالل
دچار مشکل شد .چون پروژ ه بعضی از افراد زیرمجموعه آقای
فتحی این بود که از کانال خودشان مربی خارجی به استقالل
بیاورند.
مدیران اســتقالل بعد از انتخاب شــما به عنوان
سرمربی موقت تاکید داشتند که مجیدی نمیخواهد
فصل آینده سرمربی استقالل باشد .اما از مصاحبههای
شما بعد از پایان لیگ چنین موضوعی برداشت نشد و
گویا عالقه داشتید که سرمربی استقالل باقی بمانید.
من برای سرمربیگری در استقالل دست به کارهای کثیف
نزدم .در شــب بازی با پدیده به آقای فتحی تاکید کردم که
حتما بایــد مربی بزرگ خارجی بیاوریــد اما به عنوان یک
ســرمربی وقتی بیشتر متوجه بحرانهای درون تیم و درون

باشگاه شدم ،وقتی بیشتر در جریان بیپولیهای باشگاه قرار
گرفتم ،ترجیح دادم که اعالم کنم میتوانم فصل آینده این
تیم را اداره کنم .اصرار و عجلهای هم نداشــتم .منتهی این
روزها فهمیدم که انگار برخی تصمیمها با خطدهی مشاوران
و شانتاژ رسانهای به آقای فتحی تحمیل میشود! متاسفانه
باید به اطالع هواداران برسانم که اخبار و اطالعات محرمانه
باشگاه را به صورت مخفیانه دراختیار رسانهها و شبکههای
اجتماعی میگذارند تا از آنها حمایت شــود! فکر و ذکرشان
شهرت و محبوبیت و دیده شدن است.
از مصاحبه چند روز قبل شما این طور برداشت شد
که علیه علی خطیر مسائلی را عنوان کردید .آیا تایید
میکنید؟
من کاری به برداشــت دیگران ندارم امــا درباره این آقا
که اســم بردید برای من جای تعجب دارد که چطور اجازه
میدهند فردی که  ۱۰ماه اســت به باشگاه استقالل آمده و
تجربهای هم ندارد ،مسؤولیت تیم بستن و انتخاب سرمربی
را برعهده بگیرد؟! چرا مدیــران ورزش ما چنین اجازهای را
میدهند؟ هر بار هم که اعتراضها بیشــتر میشود ،خطیر
شماره یک میرود و خطیر شــماره دو میآید! همین االن
توجه کنید به اینکه مثل قبلیها مبلغ قرارداد واقعی سرمربی
خارجی را اعالم نمیکنند .چه اشــکالی دارد با مردم صادق
باشید؟
موضوع دیگری که آخر مشخص نشد ،مسؤولیت
تیم بســتن بود .چه اتفاقی افتاد که هفته قبل اعالم
کردید ،این کار را انجام نمیدهید؟
در جلسهای که در العین با مدیران باشگاه داشتم ،گفتم
که برای فصل آینده صالح نیســت برخی بازیکنان در تیم
بمانند .از آن روز ناگهان موضعشان تغییر کرد! آمده بودند در
جلسه با من درباره تیم بستن صحبت کنند اما وقتی نظرم
را شنیدند و فهمیدند بازیکنان مورد نظرشان در لیست من
نیستند ،به صورت پنهانی مشغول تیم بستن شدند! به من
به صورت شفاهی گفتند که مسئولیت تیم بستن با ت و اما هر
روز میشنیدم که خطیر مشغول مذاکره با بازیکنانی بود که

بخشی از طلب کرواتها آماده شد

باشــگاه پرسپولیس بخشی
از مطالبات سرمربی تیمش را
تهیه کرده تا به او به پرداخت
کند.
به گــزارش ایســنا ،پس از
تالشهــای فــراوان ،مدیران
باشگاه پرســپولیس توانستند
مبلغ مطالبات برانکو ایوانکوویچ
را فراهم کنند تا با پرداخت به
او قرارداد سال آینده خود را با این مربی همچنان باقی نگه دارند.
با وجود این که پیش از این ایرج عرب اعالم کرده بود برانکو و دستیارانش
حدود یک میلیون یورو طلبکار هســتند اما در نهایت مبلغ  ۶۰۰هزار یورو
فراهم شده تا به برانکو پرداخت شود.
با توجه به مشکالت تحریم امکان واریز پول به حساب برانکو وجود ندارد،
پرسپولیســیها در تماسی با سرمربی تیمشان از او خواستند پس از حضور
در تهران ،نقدا مطالبات را دریافت کنند.

کیفیت خیلی از بازیکنان جوان استقالل کمتر از آنها نبود.
یکبار با خطیر تماس گرفتم و به او گفتم که شما صالحیت
این کار را نداری و چرا در این مســائل دخالت میکنی که
جوابی هم نداشت.
گویا شما با بازیکنانی مثل حسینی ،وریا غفوری و
علی کریمی برای تمدید قرارداد صحبت کرده بودید؟
بله ،به آقای فتحی گفتم هر کاری از دستم بربیاید انجام
خواهم داد .در جلســات مختلف خیلی مسائل دیگر را هم
شنیدم .فقط کافیست فهرست بدهیهای استقالل را مرور
کنید .وحشــتناک و تکاندهنده بود .مثال من با حســین
حسینی صحبت کردم .مبلغ توافق شده  ۵۰۰میلیون کمتر
از پولی بود که مدیران اســتقالل انتظار داشــتند اما گفتند
که پولی نداریم! متاســفانه هواداران از خیلی مسائل باخبر
نیستند.
امروز مدیرعامل باشــگاه گفته اســت که تمایل
داشتیم فرهاد به کارش با ما ادامه بدهد ،ضمن آنکه

خود مجیدی هم تمایل داشت در استقالل بماند ،اما
به خاطر منافع ملی قرار شد فرهاد سرمربی تیم امید
شود.
از آقای فتحی ممنونم .ایشان به من لطف دارند و امیدوارم
همــان طور که میگویند به خاطر منافع ملی با جدایی من
موافقت کردند در باشگاه استقالل هم منافع استقالل به جای
منافع دوستیها ترجیح داده شود! من خیلی مسائل را در این
شرایط مطرح نکردم که اگر الزم باشد حتما خواهم گفت .من
برنامههای زیادی برای موفقیت در استقالل داشتم اما اصول
من با اهداف آقایان تفاوت داشت .چون اجازه دخالت در کارم
را به کســی نخواهم داد و بله قربانگوی کسی هم نبودم و
نخواهم بود .یک ریال هم در این مدت از باشگاه نگرفتم و دعا
میکنم استقالل از شر دروغها و فریبکاریها نجات پیدا کند.
به هواداران استقالل باید بگویم که همه تالشم را انجام دادم
و امیدوارم که دیر یا زود در کنار هم به دور از این زشــتیها
استقالل رویایی مورد نظرمان را بسازیم.

رضا قوچان نژاد:

بازگشت به تیم ملی؟همه چیز ممکن است

رحمتی باید بماند

هواداران استقالل دوباره مقابل
ساختمان باشگاه تجمع کردند.
بــه گزارش ایســنا ،هــواداران
اســتقالل دوباره تصمیــم گرفتند
به مقابل ســاختمان این باشــگاه
بروند و به عملکرد مدیران باشگاه
محبوبشان اعتراض کنند.
در ایــن اعتــراض کــه حدود
 ۳۰هوادار در آن حضور داشــتند ،شــعارهایی در حمایت از ســید مهدی
رحمتی داده شــد و آنها خواهان ماندن کاپیتان اســتقالل شــدند .پیش
از این هواداران اســتقالل روز یکشــنبه هم مقابل ساختمان باشگاه تجمع
کرده بودند.

چطور میشــود دو رکن مهم فدراســیون فوتبال که به
کمیته اخالق احضار شــده اند این چنین از این خواسته
ممانعت میکنند درحالی که آنها به عنوان بزرگان فوتبال
و به عنوان کســانی که در راس امور فدراسیون هستند از
این خواسته تمکین نمیکنند.
اینکه چنین صحبتهایی چقدر میتواند صحیح باشد
را خود فدراسیون فوتبال باید شفاف سازی کند اما ظاهرا
برخالف اهداف تشــکیل کمیته اخالق مبنی بر شــفاف
ســازی ،در این فدراسیون از پرده برداشــتن به اتفاقات
خبری نیست.
این نمیشود که وقتی همه چیز طبق مراد است مهدی
تــاج از کمیته اخــاق حمایت کنــد و روزی که بحرانی
میشود و در خود مدیران این مجموعه اختالف نظر پیش
میآید مهدی تاج خودش را کنار بکشد یا نسبت به وقایع

سکوت کند .وقتی حیدر بهاروند به عنوان نفر اول سازمان
لیگ و به عنوان مسئول اجرا کننده مسابقات و همچنین
کاظم طالقانی به عنوان رئیس هیات فوتبال خوزستان از
احضار خود سرپیچی میکنند آیا باید برداشت غیر از این
کنیــم که مهدی تاج به دلیــل نارضایتی از بیانیه کمیته
اخالق در همان شــب کذایی و تلــخ فوتبال ایران مبنی
بر محرومیت ســعید فتاحی و احضــار بهاروند و طالقانی
اکنون بی خیال شفاف سازی و چرایی اتفاقات اهواز شده
و میخواهد مقابل کمیته ای که خودش حکم رئیسش را
امضا کرده گارد بگیرد؟
نمود رفتارها در فدراســیون فوتبال به ما میگوید که
ســئول نشینها نسبت به تصمیم ارگان داخلی که از قضا
قضایی هم هست موضع دفاعی گرفته اند و مقابل نیروی
خودی به دنبال طغیان هستند.
اکنــون باید رئیس فدراســیون بگوید اگــر بهاروند و
طالقانی مشــکلی ندارند و در اتفاقــات رخ داده در فینال
جام حذفــی تقصیری ندارند چرا از توضیــح دادن ان اِبا
دارند و به عنوان الگویی برای سایر فوتبالیها از دستورات
کمیتــه اخالق تمکیــن نمیکنند؟ وقتــی دو رکن مهم
فدراسیون این طور احضار کمیته اخالق را نادید میگیرند
از سایر فوتبالیها چه توقعی میتوان داشت؟
مهدی تاج باید بگوید آیا با تصمیم تورک مشکلی دارد
و خود او هم نمیخواهد شــفاف سازی شود و میخواهد
بــا حمایت دو عضوی که هنوز به صورت رســمی درباره
حواشــی زشــت فنیال توضیحی ارائه نکرده اند ناراحتی
خود را نشان دهد یا اگر داستان دیگری هست آیا دانستن
حق مردم نیست؟
این روزها دیوارهای فدراســیون فوتبــال باال و باالتر
میرود و همچون دژ فوالدین شده که راهی به آن نیست.
آیا این شرایط به مصلحت فدراسیون فوتبال است یا خیر
سوالی است که تاج باید به آن جواب دهد.

مهاجم ســابق تیــم ملی فوتبال ایــران گفت :یکی از
مســائلی که من را ناراحت کرد اتفاقی بود که برای سید
جالل حسینی افتاد و به نظرم به این بازیکن در تیم ملی
بی احترامی شد.
به گزارش فارس ،رضا قوچان نژاد مهاجم ســابق تیم
ملی که بعد از پایان مسابقات جام جهانی توسط کی روش
به اردوی تیم ملی برای جام ملتهای آسیا دعوت نشد بعد
از مدت ها سکوت درباره مسائل مختلف صحبت کرد.
به اینکه پیراهن ایران را پوشیدم افتخار میکنم
قوچان نژاد تاکید کــرد :من به ایران آمدم که زحمت
بکشــم و بجنگــم و پرچم ایران را باال ببــرم .من یکی از
نفرات تیم ملی بودم که میخواســتم تیمم موفق باشــد.
افتخــار میکنم یکی از بازیکنان تیم ملــی ایران بودم و
پیراهن کشورم را پوشیدم.
باز هم میگویم مخلص همه منتقدانم هستم
مهاجــم ســابق تیم ملــی در خصوص اینکــه بعد از
حضورش در ایــران انتقادات زیادی به وی شــد و حتی
حضــور او در ایــران را بــه دالل ها نســبت داده بودند
گفت:من نه ،بزرگترین بازیکنان دنیا هم االن هســتند که
مخالفانی دارند .من که از رونالدو بزرگتر نبودم.من فقط به
نظرات احترام گذاشتم و فوتبال برای همه مردم است نه
بازیکنان و مربیان .ممکن اســت خیلی ها از بازی یک نفر
خوششــان بیاید یا نیاید ولی این رفتارها فکر و نوع بازی

مــن را تغییر نداد .هنوز هم حرفــی را میزنم که بعد از
بازی با کره جنوبی زده ام ،مخلص همه منتقدانم هستم.
به عراق نمیباختیم قهرمان میشدیم
قوچان نژاد در خصوص اینکه در کلکسیون افتخاراتش
یک جام کم دارد ،گفت :واقعا همینطور است ،اگر آن سال
به عراق نمیباختیم ،قهرمان میشدیم .شما ببینید که در
این چند سال تیم های آسیایی اصال حریف ما نمیشدند.
تیم ملی ما تیم بســیار خوبی است و در شرایط فعلی هم
شرایط خوبی دارد .شما دیدید که تیم های خوبی امسال
از لیگ قهرمانان حذف شدند.
هنوز هم نمیدانم چرا در جام جهانی بازی نکردم
قوچان نژاد در پاســخ به این سوال که چه اتفاقی افتاد
کــه در جام جهانی  2018اصال برای تیم ملی بازی نکرد،
گفت :این سوالی است که من هنوز جوابش را نگرفته ام.
گذشته ها گذشته و من نمی خواهم به عقب برگردم ولی
این ســوال را نباید از من بپرســید .من هم فکر میکردم
چون از نظر فرم بدنی آماده بودم ،بازی میکنم.
مــن قبل از جــام جهانی آماده بــودم و خیلی برایم
دردناک بود کــه بازی نکردم .به خصوص دقایقی که تیم
نیاز به کار هجومی داشــت ،خیلــی ناراحت بودم .این را
هم بگویم تیم ملی بزرگ تر از قوچان نژاد و اســم بازیکن
است .من اصال مهم نیســتم .بعد از بازی با مراکش همه
خوشــحال بودیم ولــی در بازی های بعــد اصال فرصتی

به ما داده نشــد .در بازی با اســپانیا و پرتغال که دیدیم
بازی گره خــورده بود و برد میخواســتیم و به نظر من
و خیلی از کارشناســان تصمیم های خوبی گرفته نشــد.
شما اگر بازی را دوباره ببنید ،تصمیماتی که سرمربی تیم
ملی گرفت ،اصال مناســب نبود .در بازی با پرتغال وقتی
از حریــف عقب بودیم ،باید حتمــا میبردیم و باید کمی
ریســک میکردیم .اگر ما  2بر صفر به پرتغال میباختیم
کسی ناراحت نمیشد ولی وقتی تعویض ها رضایت مربی
را نشان میداد ،ناراحت کننده بود .من هیچوقت فقط به
خاطر حضور در جام جهانی خوشــحال نبودم و حضور در
این جام زنگ تفریح نبود .من به تیم ملی رفتم که نتیجه
بگیرم.درســت اســت که ما در گروه مرگ بودیم ولی ما
خودمان را نشــان دادیم و میتوانســتیم صعود کنیم اما
نشد.
 3بار خواستم با کی روش حرف بزنم اما او قبول نکرد
وی در پاســخ به این سوال که آیا برای بازی نکردنش
با کــی روش حرفی زد یا نه گفت :مــن هیچوقت دروغ
نمیگویم .بعد از بازی با اســپانیا در اتاق کی روش را زدم
که بــا او صحبت کنم که چرا چنیــن تصمیماتی گرفته
است.
کیروش به مــن گفت بعدا با هم حرف میزنیم و من
هم به این موضوع احترام گذاشــتم .یکــی دو روز بعد با
آرین قاسمی مرجم ســرمربی تیم ملی حرف زدم و به او
گفتم مــن میخواهم چند دقیقه با کی روش حرف بزنم.
باز هم کی روش گفت هر بار وقت داشــتم با رضا صحبت
میکنم .بعد از اینکه جوابی نگرفتم ،دلیلی نداشت دوباره
ســوال کنم چرا چنین اتفاقاتی افتاده است .االن هم همه
چیز گذشته است.
رفتار کیروش با سیدجالل بیاحترامی بود
مهاجم ســابق تیم ملی تاکید کرد :ناراحتی من چند
دلیل داشت .کسانی که بیرون بودند شاید گفتند قوچان
نژاد قهر کرده ولی اصــا بحث قهر و قهربازی نبود .یکی
از مباحــث تصمیماتی بــود که گرفتنــد .نمیگویم اگر
تصمیمــات تغییر میکرد صد در صد بــازی را میبردیم
ولی اگر کمی هجومیتر بازی میکردیم ،شاید میبردیم.
یکی از مســائلی کــه من را ناراحت کــرد اتفاقی بود که
برای ســیدجالل حســینی افتاد .به نظرم به سیدجالل
بیاحترامی شد.
فوتبالیســتی که جانش را برای تیم ملی گذاشــته و
کاپیتان باشگاهش است چرا همان روزی که خط خورده

بایــد این موضوع را متوجه شــود؟ بازیکنی که این همه
خدمت کرده ،حقش نیســت مثل یک بازیکن دیگر خط
بخــورد و همان روز به او بگویند از تیم ملی خط خوردی.
تــازه این موضوع را خود کی روش نگفت و یکی از کمک
هایش به ســیدجالل منتقل کرد .این مسائل بیاحترامی
است .این مســائل برای خود من هم تکرار شد .ما تیمی
بودیم که احترام برایمان مهم بود ولی وقتی این مســائل
و بی احترامــی ها اتفاق افتاد ،همان زمان تصمیم گرفتم
دیگر با تیم ملی ادامه ندهم.
بعد از سوت پایان بازی با پرتغال تصمیم گرفتم
از تیم ملی بروم
وی ادامــه داد :مســائلی کــه گفتــم مهمترین دلیل
خداحافظــی ام از تیم ملی بود .مطمئن هســتم االن می
توانم به تیم ملی کمک کنم ولی یکسری اتفاقات رخ داد
که نمی توانســتم ادامه بدهم .پدر و مادر من همیشه می
دانند من تصمیمــات عاقالنه می گیرم ،فکرهایم را کرده
بودم و درســت بعد از سوت بازی با پرتغال تصمیم گرفتم
کنار بروم.
بازگشت به تیم ملی؟همه چیز ممکن است
وی در خصوص اینکه آیا به برگشــت به تیم ملی فکر
می کند یا خیر گفت :اول از همه از ویلموتس و ســاکت
تشــکر می کنم .وقتی به ایران آمدم چند بار با من تماس
گرفتند و از من به فدراســیون و تمریــن دعوت کردند.
خوشــحال شــدم کنار بچه ها بودم .من ویلموتس را از
زمانــی که در بلژیک بودم ،می شــناختم .بــا او در مورد
مسائل فوتبالی حرف زدم.او به من گفت برای تو تیم ملی
خانه دوم اســت و نمی خواهم تو را تحت فشار بگذارم .او
گفت هر زمان حاضری درهای تیم ملی به رویت باز است.
من هم تشکر کردم ،همه چیز ممکن است ولی اصال االن
نمی توانم قطعی بگویم که بر می گردم یا نه.
با تیم قبرسی قرارداد دارم و باید
به این تیم برگردم
قوچان نژاد در خصوص شــایعه حضورش در پدیده،
تراکتورسازی یا پرسپولیس گفت :همیشه شایعات هست،
من سال خوبی در استرالیا داشتم ،در قبرس شرایط خوبی
نداشــتم ولی االن راضی ام که با قهرمانی اســترالیا این
فصل را تمــام کردم .االن قرارداد با تیم قبرســی دارم و
به آن پایبند هســتم .البته باشگاه های ایرانی زیاد به من
پیشنهاد دادند و شاید  100نفر با من تماس گرفته باشند
ولی مدیر برنامه های من همه چیز را بررسی می کنند.

