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شــرق :مهســا میرزاطبیبی
را هــم باید به جمــع معدود
ستارههای تیم ملی دوومیدانی
بانوان اضافــه کرد .رقابتهای
دوومیدانــی داخــل ســالن
 ۲۰۱۸آســیا ،هفته گذشــته در
حالی با میزبانی تهران برگزار شــد که او موفق شــد
دوومیدانــی زنان ایران را در مــاده پرش با نیزه ،برای
نخســتین بار صاحب مدال کند .این پرنده ۱۸ســاله
کــه اولین حضور خــود را در مســابقات بینالمللی
تجربــه میکرد ،توانســت با حدنصاب ســهمترو ۵۰
ســانتیمتر بعد از نماینده ازبکســتان به مدال نقره
دســت یابد .میرزاطبیبی در شــرایطی به این افتخار
دســت پیدا کرد که با توجه به روند مطلوب تمرینات
او و رکوردزنیاش در مســابقه انتخابی تیم ملی ،به
مدالآوریاش در این رویداد آســیایی امیدوار بودند.
مهســا چنــدی پیــش در انتخابی تیم ملــی ،رکورد
سهمترو  ۸۰ســانتیمتر را از خود به جا گذاشته بود.
او به »شــرق« میگوید» :من دو ســال بیشتر نیست
که فعالیتم را در رشــته پرش با نیزه شروع کردهام .تا
پیشازاین فقط در رقابتهای لیگ باشگاهی شرکت
کرده بودم .مسابقات داخل سالن تهران ،اولین تجربه
بینالمللیام بود .خوشــحالم که توانســتم سربلند
باشــم و مهمتر از آن مزد زحماتی را که شــبانهروز
انجام دادم ،گرفتم .من بدون هیچ حمایتی از ســوی
فدراســیون دوومیدانی با گرفتن مربی شــخصی به
اینجا رســیدم .البته من در انتخابــی تیم ملی رکورد
باالتری را ثبت کردم؛ اما چون شــرایط مسابقه فرق
دارد ،نتوانســتم آن رکــورد را تکرار کنــم .بههرحال
من هیچ تجربهای از مســابقهدادن با رقبای خارجی
نداشــتم .اســترس تمام وجودم را گرفته بود .پرنده
ازبکســتانی که نفر اول شد ،ســهمترو  ۷۰سانتیمتر
پریــد .او یکی از نفرات مطرح در این رشــته اســت.
از طرفــی مربیام هم در حین مســابقه کنارم نبود و
همین موضوع باعث شــده بود تــا نتوانم آنطور که
باید تمرکز کنــم« .میرزاطبیبی اگرچه فعال در ابتدای
مســیر ورزش قهرمانی اســت؛ اما خوشبین اســت
که خیلــی زود رکوردهای خود را بــه دیگر حریفان
آســیاییاش نزدیک کند» :من در این دو ســال که به
این رشته ورود کردم ،تمریناتم را زیر نظر آقای محسن
ربانی که رکورددار پرش با نیزه مردان ایران هســتند،
انجــام دادم .برنامههای خوبی که ایشــان برای من
ترتیب دادند ،باعث شد تا به این نقطه برسم .با توجه
به تمرینات خوبی که در این یک ســال اخیر پشت سر
گذاشــتم ،این توانایی را در خودم میبینم که رکوردم
را ارتقا بدهم .همانطور که در انتخابی ســهمترو ۸۰
ســانتیمتر پریدم .االن هم تمام هدفم کســب رکورد
بازیهای آســیایی  ۲۰۱۸جاکارتاســت .حضور در این
بازیهای بزرگ میتواند یک ســکوی پرتاب برای من
باشد« .دختران دوومیدانیکار ایرانی در حالی به اتفاق
از بیتوجهی رئیس این فدراســیون به تیمهای ملی
بانوان گالیه میکنند که مهسا میرزاطبیبی هم یکی از
این نفرات گلهمند اســت» :فدراسیون که تا به االن از
من هیچ حمایتی نکرده؛ نه اردویی برایم برگزار کرده
و نه اینکه برایم مربی گرفته است .من هر کاری کردم،
خودم بودم و خودم .درحالحاضر هم که اولین مدال
تاریخ پرش با نیزه بانوان را آوردهام ،هیچ حرفی با من
نزدهاند که آیا با این اتفاق نگرششان تغییر کرده است
یــا نه .آن چیزی که من االن نیــاز دارم ،حضور هرچه
بیشــتر در تورنمنتهای بینالمللی و اردوی مشترک
با پرندههای خارجی اســت؛ چراکه من در ایران هیچ
رقیبی ندارم و اختالف رکوردیام با نفرات دیگر خیلی
زیاد اســت .واقعــا نمیدانم فدراســیون برایم کاری
میکند یا نه .تنها جایی که ما میتوانیم تمریناتمان
را در آن انجام دهیم ،ورزشگاه آفتاب انقالب است که
مخصوص دوومیدانیکاران اســت .این ورزشــگاه در
قسمتی از شــرق تهران احداث شده که شرایط جوی
خوبــی ندارد .چون کنار اتوبان اســت ،آلودگی هوا را
خیلی حس میکنیــم؛ اما با همه اینها باز هم خدا را
شکر میکنم که همین ورزشگاه هست و حداقل یک
تشک پرش داریم که در آن تمرین کنیم«.

بحران سامســونگ-ایران با عذرخواهي رســمي
مســئوالن المپیک زمســتاني از سرپرســت کاروان
ایــران پایان یافــت .از چهارشــنبه خبرهایي مبنيبر
تعلقنگرفتــن گوشــيهاي گرانقیمت )گالکســي
نــوت  (۸اهدایي به ورزشــکاران ایرانــي حاضر در
المپیــک زمســتاني پیونگچانــگ کرهجنوبــي در
رســانههاي معتبر بینالمللي منتشر شد .همانطور
که روزنامه »شــرق« در روز پنجشنبه نوشت »یکي،
دو منبــع خبري خارجي گــزارش دادند آخرین مدل
گوشيهاي سامســونگ به ورزشــکاران ایراني هم
مثل نمایندگان کرهشمالي بنا بر دالیل سیاسي تعلق
نميگیرد« .ورزشکاران ایران چهارشنبهشب به محل
بازيها رســیده بودند و آن روز با قاطعیت نميشد
دربــاره این خبر صحبت کرد چراکــه قرار بود چهار
ورزشــکار ایراني حاضر در المپیک ،پنجشــنبه براي
تحویلگرفتــن هدایایي کــه به تمامي ورزشــکاران
تعلق ميگرفت ،اقدام کنند .ایرانيها پنجشنبه صبح
با خبر شوکهکننده تحریم ورزشکاران ایراني از سوي
شرکت سامســونگ از خواب بیدار شدند .اتفاقي که
خیلــي زود جنبههاي سیاســي-اقتصادي پیدا کرد
و حدود  ۶۰ســاعت روابط ایــران -کرهجنوبي را هم
تحتالشــعاع قرار داد .حتي کار به جایي رســید که
مســئوالن سیاســي و قضائي کشــور به سامسونگ
هشــدار دادنــد اگــر عذرخواهــي رســمي نکنــد،
تحریم ميشود.
واکنش سریع کمیته ملي المپیک
پنجشنبه صبح به وقت تهران هنگامي که کاروان
کوچــک ایــران از گرفتن هدایاي خود دســت خالي
برگشت ،مشــخص شــد خبر چند خبرگزاري درباره
تحریم ایران و کرهشمالي از سوي سامسونگ درست
بود .شــرکت کرهاي که بازار بزرگي هم در ایران دارد
به دلیل تحریمهاي ســازمان ملــل از دادن هدایا به
ایرانيها امتناع کرد .ایران معتقد است این موضوع
نقض آشکار روح المپیك و منشور المپیسم است که
بر حضور ورزشکاران کشــورهاي سراسر دنیا در این
رویداد بدون درنظرگرفتن ملیت ،رنگ ،دین ،مذهب،
نژاد و سیاســت تأکیــد دارد .به همیــن دلیل کمیته
ملي المپیک ایران بالفاصله به این موضوع واکنش
نشــان داد .شــاهرخ شــهنازي ،دبیرکل کمیته ملي
المپیک با ارسال نامههایي جداگانه به ) ،IOCکمیته
بینالمللي المپیک( ،کمیته ملي المپیك کرهجنوبي
و سفیر این کشور در ایران ،خواستار پیگیري و برخورد
با تصمیم و رفتار غیرالمپیکي کمپاني سامســونگ با
کاروان ایران شــد .رضا صالحيامیري ،رئیس کمیته
ملــي المپیک ایران ،از دســتور براي خرید گوشــي
همراه و دلجویي از ورزشــکاران کشورمان خبر داد.
صالحيامیري دقایقي بعد با انتشار بیانیهاي خواهان
عذرخواهي رســمي سامســونگ شــد .او همچنین
عنوان کرد با تماس بــا وزیر محترم خارجه خواهان
احضار سفیر کرهجنوبي شــده است .صالحيامیري
همچنین خواهان ایجاد کمپین اجتماعي علیه رفتار
توهینآمیز سامسونگ و رفتار متقابل براي تحریم این
شرکت شد .با انتشار رفتار تبعیضآمیز سامسونگ با
ورزشــکاران ایراني خیلي زود موجــي از انتقادها از
سامسونگ در کشور به راه افتاد.
احضار سفیر و تهدید به ثبتنشدن گوشيها
پنجشــنبه ،ســه وزارتخانه دیگر عالوه بر وزارت
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ورزش و جوانان به اقدام سامســونگ واکنش نشان
دادند .سفیر کرهجنوبي در تهران خیلي زود به وزارت
امور خارجه فراخوانده شد .بهرام قاسمي سخنگوي
وزارت امور خارجه دراینباره گفت» :مراتب اعتراض
شدید وزارت امور خارجه و جمهوري اسالمي ایران
نسبت به این رفتار غیراخالقي و مغایر با روح حاکم
بر بازيهاي المپیک که شــعار خــود را وراي رنگ،
دیــن ،نژاد و سیاســت قرار داده ،به وي اعالم شــد.
در این دیدار خاطرنشان شــد در صورتي که شرکت
سامســونگ مراتب عذرخواهي خود را از این اقدام
نابخردانه اعالم نکند ،این موضوع شــدیدا بر روابط
تجاري شــرکت سامســونگ با جمهوري اســالمي
ایــران تأثیــر خواهد گذاشــت« .به گفته قاســمي،
ســفیر کرهجنوبي در تهران عنوان کــرده که دولت
کرهجنوبي و شرکت سامســونگ هیچگونه دخالتي
در بــروز این ســوءتفاهم و توزیع اقــالم اهدایي به
عنوان اسپانســر این بازيها نداشتهاند .محمدجواد
ظریــف وزیر امــور خارجه هم اعالم کــرد که اگر تا
عصر پنجشنبه شرکت سامسونگ عذرخواهي نکند،
دیگر از گوشــي این کمپاني اســتفاده نخواهد کرد.
محمد شــریعتمداري وزیر صنعت معدن و تجارت
هم پیامي مشــابه صادر کرد .همچنین خبر رســید
محمدجواد آذريجهرمي وزیــر ارتباطات و فناوري
اطالعات به دنبال آن است که در صورتي که شرکت
سامســونگ تا پایان پنجشــنبه عذرخواهي رســمي
نکند ،پیشــنهاد عدم ثبت گوشيهاي سامسونگ در
کشور را در کارگروه مربوطه مطرح و از ورود این برند
به کشــور جلوگیري کند .عالالدین بروجردي رئیس
کمیسیون امنیت ملي مجلس شوراي اسالمي نیز به
این شرکت هشدار داد .مردم هم بيکار ننشستند و به
این موضوع که جنبه ملي پیدا کرد ،حســاس شدند؛

کمپینهایــي در فضاي مجــازي در این رابطه به راه
افتاد .چهرههایي مانند بهرام رادان هم با این جریان
همصدا شــدند .کمیسیون ورزشــکاران کمیته ملي
المپیک هم خواهان تحریم محصوالت سامســونگ
در صورت عذرخواهينکردن این شرکت شد.
ابراز تأسف پذیرفته نشد
این موج اعتراضها و نامههاي رســمي ایران به
کمیته برگزاري المپیک زمستاني و کمیته بینالمللي
المپیک ،نهادهاي مربوطه را مجبور به پاســخگویي
کــرد .سامســونگ و  IOCتــوپ را در زمین دیگري
انداختند .شــرکت سامســونگ اعالم کــرد که هیچ
توضیحي براي دادهنشــدن گوشــيهاي سامسونگ
به ورزشــکاران ایراني ندارد ،زیــرا کمیته بینالمللي
المپیک مسئول پخش گوشــيها بوده است .کمیته
بینالمللي المپیک نیز اعالم کرد گوشــي موبایل در
اختیار همه ورزشکاران همه کشورهاي شرکتکننده
در المپیک زمستاني  ۲۰۱۸پیونگچانگ قرار خواهد
گرفت و ایرانيها ميتوانند گوشيها را نگه دارند در
صورتي که این موضوع براي ورزشکاران کرهشمالي
امکانپذیر نخواهد بود.
در بیانیه سامســونگ البته نشاني از عذرخواهي
نبــود و ایــن شــرکت فقــط از اتفاقــات پیشآمده
ابراز تأســف کرد و از اهمیت خانــواده ایراني براي
سامسونگ نوشــت .سامســونگ تأکید کرد مسئول
این اتفاق نیســت .این بیانیه سامســونگ البته براي
ایرانيها راضيکننده نبود و صالحيامیري اعالم کرد
تا زماني که از ورزشــکاران ایراني عذرخواهي نشود،
آنها گوشيهاي هدیه را قبول نميکنند .گوشيهایي
که نزدیک به چهار میلیــون تومان ارزش دارد و در
آن اطالعات مفیدي درباره بازيهاي زمستاني نصب
شده است.

آیا سامسونگ مقصر بود؟
پافشــاري ایران بر موضع صحیحش دیروز پاسخ
داد و در نهایــت  IOCرســما از ایــران عذرخواهي
کرد .دیروز دو نامه براي ایرانيها نوشــته شــد .پره
میرو ،معــاون مدیر کل کمیته بینالمللي المپیک در
نامهاي به رضــا صالحيامیري ،از ایرانيها دلجویي
کرد .در این نامه آمده اســت» :ایــن اتفاق در نتیجه
عــدم ارتباط صحیح فيمابین تیمهــاي توزیعکننده
تلفــن پیش آمده اســت .کامال ناراحتي و رنجشــي
را کــه ایــن اتفاق براي ورزشــکاران و هیئت شــما
ایجاد کرده اســت ،درک ميکنیم .در راستاي روح و
ارزشهاي المپیک ،صمیمانه از همکاري ارزشــمند
شــما براي حل این موضوع تشــکر ميکنیم .در این
ارتبــاط ،پیشــنهاد ميکنیم جلســهاي را با شــما و
ورزشکارانتان در اولین زمان ممکن ترتیب دهیم زیرا
تمایل داریم حمایت خود را از ورزشکاران شما نشان
دهیم و این واقعه را پشــت سر نهیم« .لي هي-بوم
رئیــس کمیته برگزاري بازيهاي المپیک زمســتاني
هم در نامهاي به ســیدعبدي افتخاري ،سرپرســت
کاروان کمیته ملي المپیک جمهوري اســالمي ایران
رســما از او عذرخواهي کرد» .بدینوســیله مراتب
عذرخواهي صادقانه خود را از طرف کمیته برگزاري
بازيهــاي المپیــک  ۲۰۱۸پیونگچانگ بابت حادثه
تأســفبار درخصوص توزیع تلفن بین ورزشــکاران
جمهوري اســالمي ایران ابراز مــيدارم .از بابت این
وضعیت که به دلیل عــدم ارتباط صحیح فيمابین
تیــم اجرائي مــا به وجود آمد ،بســیار متأســفیم«.
نامههــاي ایــن دو شــخص معتبر نشــان ميدهد
ظاهرا توضیح شــرکت سامســونگ درســت بوده و
این شــرکت مقصر اصلــي اتفاق پیشآمــده نبوده
اســت ،احتماال عوامــل برگزاري مســابقات مقصر
اصليانــد .ایســنا دیــروز خبر داد که لــي هي-بوم
مقصر اصلي اهدانشــدن گوشيها به ایرانيهاست،
همــان فردي که دیــروز از سرپرســت کاروان ایران
عذرخواهي کرد.
احضار مدیر سامسونگ
عذرخواهــي رســمي کرهايهــا را ميتوان یک
پیروزي براي طرف ایراني دانســت .در همین رابطه
کمیته ملي المپیک دیروز دقایقي پس از عذرخواهي
مسئوالن مسابقات با انتشار بیانیهاي از تمامي مردم
بهخصوص جوانان ،دولتمردان ،رســانهها و فعاالن
شــبکههاي اجتماعي که با اتحــاد و همدلي خود،
غرور ،غیرت و هویت ایراني را به نمایش گذاشــتند،
تقدیر و تشکر کرد .با این حال شاید عذرخواهي پایان
این پرونده نباشــد .محمدجعفر منتظري ،دادســتان
کل کشور ،دســتور احضار مدیر شــرکت سامسونگ
در ایران را جهــت توضیح درباره خودداري از توزیع
گوشيهاي اهدایي این شرکت به ورزشکاران ایراني
شــرکتکننده در المپیک زمستاني  ۲۰۱۸صادر کرد.
منتظري در دســتور خود به معاون دادستاني نوشته
است »در صورتي که شــرکت سامسونگ متعهد به
جبران خســارت معنوي به نحو متناســب با اقدام
اهانتآمیز خود شــد ،زمان مناســبي را تعیین و به
مرکز شــرکت اعالم کنند و در غیر این صورت شرکت
سامسونگ به عنوان شخصیت حقوقي به دادسراي
عمومــي و انقالب تهــران جهت بررســي موضوع
معرفي شود«.

 سیوهشــتمین دوره مســابقات بینالمللــی
کشــتی آزاد جــام تختــی بــا حضور  ۱۵کشــور
خارجی ارمنستان ،جمهوری آذربایجان ،بالروس،
بلغارستان ،گرجستان ،مجارستان ،هند ،قزاقستان،
قرقیزســتان ،مغولســتان ،رومانی ،تاجیکســتان،
ترکمنســتان ،ترکیه ،اوکراین و نمایندگان ایران ،در
روزهای  ۱۹و  ۲۰بهمن در ســالن شهید پورشریفی
شــهر تبریز برگزار شــد و در پایان ،تیم کشــورمان
با کســب چهار مدال طال ،پنج نقــره و هفت برنز
) ۲۰۰امتیــاز( ،به عنوان قهرمانی رســید .تیمهای
ترکیه و گرجســتان نیز به ترتیب با  ۱۴۳و ۸۴امتیاز،
عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص دادند .در
این رقابتها ،امید حســنتبار در وزن ۷۹کیلوگرم،
کامــران قاســمپور در وزن  ۸۶کیلوگــرم ،امیــر
محمــدی در وزن  ۹۷کیلوگــرم و پرویز هادی در
وزن  ۱۲۵کیلوگرم صاحب مدال طال شــدند .نادر
حاجآقانیــا در وزن  ۵۷کیلوگــرم ،حمیــد خلیلی
در وزن  ۶۱کیلوگــرم ،مرتضــی قیاســی در وزن
۶۵کیلوگرم ،ارشــک محبــی در وزن  ۹۲کیلوگرم
و جعفــر شــمسناتری در وزن  ۱۲۵کیلوگــرم به
مدال نقره دســت یافتند و محمــد ملکی در وزن
 ۶۱کیلوگرم ،بهنام احسانپور در وزن  ۶۵کیلوگرم،
حامــد رشــیدی در وزن  ۷۴کیلوگــرم ،محمــد
متقینیــا در وزن  ۷۹کیلوگرم ،مســعود مددی در
وزن ۸۶کیلوگــرم ،محمدجــواد ابراهیمی در وزن
۹۲کیلوگرم و احمد میرزاپور در وزن  ۱۲۵کیلوگرم
به مدال برنز رسیدند.
فاصله  ۱۶امتیازی پرسپولیس با رقبا

استقالل به ریل پیروزی بازگشت
 اســتقالل باخت مقابل ذوبآهــن را بهخوبی
جبران کرد .در ادامه دیدارهای هفته بیستوسوم
لیگ برتر ،استقالل پنجشــنبه میزبان سپیدورد بود
که موفق شد با ســه گل )فرشید اسماعیلی ،امید
ابراهیمی و جابر انصاری( ،حریف خود را شکست
دهد .اســتقالل با این برد۳۵ ،امتیازی شــد؛ اما در
رده ششــم باقی ماند .برد بزرگ هفته را ســایپا به
دســت آورد؛ این تیم  ۴بر  ۲ذوبآهن را شکســت
داد .ذوب بهترین تیم دور برگشــت است که شش
بازی قبلی خود را برده بود .ذوبآهن با وجود این
باخت ،دوم باقــی ماند .فوالد ،تیم ســوم جدول،
فرصت صعود به رده دوم جدول را از دســت داد.
این تیم روز گذشــته در داربی اهــواز صفر-صفر
مقابل استقالل خوزســتان متوقف شد .در جدول،
پس از پرســپولیس ۵۴امتیازی ،سه تیم ذوبآهن،
ســایپا و فوالد۳۸ ،امتیازیاند و فاصله  ۱۶امتیازی
بین صدرنشــین و تیــم دوم اتفاقی بیســابقه در
تاریخ فوتبال ایران اســت .پیکان پس از  ۱۰هفته
نبــردن ،روز گذشــته -۲یک ســیاهجامگان را برد.
پارس جنوبــی نیز ماننــد پیکان به بحــران خود
پایــان داد و -۲یک پدیده را در مشــهد شکســت
داد .پیــکان و پارس جنوبی دیروز اولین بردشــان
را در نیمفصل دوم جشــن گرفتند .ســپاهان نیز با
منصور ابراهیمزاده میزبان نفت تهران بود که این
بازی صفر -صفر شــد .بعد از شکست روز گذشته
سیاهجامگان مشــهد مقابل پیکان ،رضا عنایتی از
سرمربیگری این تیم کنارهگیری کرد .سیاهجامگان
در انتهــای جــدول حضــور دارد و عنایتی پس از
اکبــر میثاقیــان و علیرضا مرزبان ،ســومین مربی
فصلش است.

پادرمیانی وزیر ورزش برای حضور
نماینده زن مجلس در سالن کشتی
علی کریمی ،جادوگر شــاکی این روزهای فوتبال
ایــران ،بعد از انجــام چند بازی به عنوان ســرمربی
سپیدرود رشت از سمتش استعفا داد! او که در هفته
بیستوسوم رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه آزادی
با شکست سنگین  ۳بر صفر برابر استقالل به کار خود
پایان داد ،بعد از بازی با نوشــتن استعفانامه ،دست
مســئوالن این تیم شمالی را باز گذاشت تا در صورتی
کــه او را نمیخواهند ،با اســتعفایش موافقت کنند.
کریمی که در پنج دیداری که ســرمربی تیم سپیدرود
بود ،با دو باخت ،دو تســاوی و یک برد توانست پنج
امتیــاز برای این تیم به دســت آورد ،دلیل این کارش
را واردکردن »شــوک« به تیم دانســته است .البته او
حرفی از استعفای قطعی نزده و این مورد را بر عهده
مدیریت باشگاه گذاشته تا در صورت الزمدانستن این
شــوک ،با جدایی او موافقت کــرده و کار را با مربی
دیگری ادامه دهند .ســپیدرودیها با وجود تغییر در
کادر فنــی همچنان یکی از تیمهــای انتهای جدول
هســتند که خطر ســقوط تهدیدشــان میکند .البته
آنطور که از باشــگاه سپیدرود خبر رسیده ،مسئوالن
این باشــگاه عالقهای به پذیرش اســتعفای کریمی
ندارند و همچنان میخواهنــد با این مربی جوان به
کار ادامه دهند .روز گذشــته ،ســخنگوی این باشگاه
گفته بود چه شــفاهی و چه کتبی ،قطعا ســپیدرود
با اســتعفای کریمی مخالفت خواهد کرد .البته این
موارد باعث نشده که کریمی همچنان از مواضع تند
و آتشــینی که دارد کوتاه بیاید؛ او بعد از بازی مقابل
اســتقالل در ورزشــگاه آزادی ،بــه کنفرانس خبری
نرفــت و با حضور در میکســدزون صحبتهایش را
در جمع خبرنــگاران مطرح کــرد؛ صحبتهایی که
درست مثل روزهای گذشته تند بود .در زیر به بخشی
از صحبتهای کریمی اشاره شده است.
انتقاد چندباره از ۹۰
شــما )خبرنگاران( باید از عادل بپرســید .وقتی او

استعفای چندباره »جادوگر« از تیمهای باشگاهی

ﮐﺮﯾﻤﻰ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺎدل؛ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻰروش
گفــت من با کنارگذاشــتن لوگوی برنامــه او به مردم
توهین کردم ،آیا کمپینی علیه من درست شد؟ من این
کار را تأییــد میکنم و باز هــم در کنفرانس خبری اگر
لوگوی نود را ببینم ،چنین کاری میکنم .شما در برنامه
 ۹۰اگر واقعا رســانه هســتید ،ببینید چرا بازیکنان تیم
ملی را در فرودگاه لخت کردند؟ چرا دستیار کیروش
آنطور بــا نماینــده فیفا برخورد کرده اســت؟ ســر
داستان طاهری و طارمی سه برنامه را به این موضوع
اختصاص دادند ،اما چند برنامه برای بلیتفروشــی و
ســپردن این کار به آن شــرکت خاص درست کردند؟
فقط یک بار ابتدای فصل برنامه گذاشتند و سه ،چهار
ماه بعد ،اما یک بار پیگیری نکردند«.
دعوت به کمیته انضباطی
صد احضاریه دیگر هــم بدهند تا تهش میروم.
من اگر اشــتباه کــردم ،باید تاوان بدهــم ،اما ما را از
کمیته انضباطی نترسانید .من همه حرفایم را گفتم

و االن هم در کانال من اســت ،شــما میتوانید از آن
پرینــت بگیرید .مردمی که با من هســتند ،میدانند،
مردمی هم که نیســتند برونــد و ببینند ،بحثهایی
میکنیــد که واقعا خندهدار اســت .بنرهایی که زده
بودند در اســتادیوم را ببینید ،حتما آن بنرها را شــما
نشــان دهید ۹۰ ...کجاست؟ اگر  ۱۰۰هم بیاید یا ۱۲۰
باز هم میروم .اگر رئیســتان )عادل( جرئت داشته
باشد من را روی خط میآورد .قبل از این برنامه هم
آمدند و گفتند که دوربین بیاوریم و صحبت کنیم ،اما
من قبول نکردم ،چون میدانســتم قسمتی از آنها را
بــه دلخواه کم میکنید ،اما چــرا بعد از آن موضوع
من را روی خط نیاوردند؟! حاال هم که نتیجهاش را
گرفتید و امیدوارم درس گرفته باشید«.
همراهی دیگر بازیکنان قدیمی
خــداداد عزیــزی و مهدی هاشمینســب با من
تماس گرفتند و با آنها حرف زدم .آنها میخواســتند

به من کمک کنند و جا دارد از این دو عزیز تشکر کنم.
راهی را شروع کردهایم که تا انتهایش میرویم .شما
بروید از رئیس فدراسیون سؤال کنید که چرا شکایت
شخصیاش را در سایت فدراســیون گذاشته است.
شما خیلی سؤالها میپرسید و میگویید که جواب
نمیدهند .من گفتم بیایید مناظره بگذاریم و صحبت
کنیم .مگر مشکلی وجود دارد؟!«.
جدایی از تیم ملی
این را بروید از رئیس فدراســیون سؤال کنید .من
به تیم ملی رفتم و دیدم که شــرایط فراهم نیســت
و کیروش کســی نیســت که من میخواســتم .من
دوســت داشــتم رابطه من و کیروش همان رابطه
بازیکن و مربی باقی میماند .شــما ببینید مربیهای
تیم ملی را به چه دلیل اخــراج کردند ،به این دلیل
که پســرخوانده کیروش آن هم بدون مدرک بشود
مربی تیم ملی! وقتی به اینها پاسخ نمیدهند یعنی
ریگی در کفششــان اســت ،مگر غیر از این است .باز
هم میگویم که مربی تیم ملی پســر خودش است
و مدرک مربیگری ندارد و االن فرســتادنش به اروپا
تا یک هفته ،دو هفتهای یــک کاغذ بگیرد به عنوان
مدرک .اگر من هم بودم ،به دلیل اینکه پســرخوانده
ندارم ،پسرخاله و پسرعمهام را به تیم میآوردم«.
مرخصیهای کیروش
تا جایی که من اطالع دارم یک مربی خارجی که
با یک باشگاه و تیم ملی قرارداد میبندد ،باید سالی
شش هفته مرخصی داشته باشد ،حاال میتواند این
مرخصی را یکجا استفاده کند یا بخشبندی کند .از
من این سؤالها را نپرسید؛ چراکه من بخواهم پاسخ
بدهم باید تا صبح حرف بزنم ،بروید از کسانی سؤال
کنید که این قرارداد را امضا کردند .یک قرارداد برای
بلیتفروشی امضا میکنند که زیرش نام تاج و دبیر
فدراســیون وجود دارد .آن وقت بهاروند را میآورند
تا جواب دهد«.

 درحالیکــه نیــروی انتظامی قصد داشــت از
حضــور یکی از نمایندگان زن در مجلس شــورای
اســالمی به ســالن مسابقات کشــتی ممانعت به
عمل آورد ،وزیر ورزش با پادرمیانی باعث شــد او
بتواند در ســالن پورشــریفی تبریز حضور پیدا کند.
به گزارش ایســنا ،حمیده زرآبادی ،نماینده استان
قزوین در مجلس شورای اسالمی به همراه مسعود
پزشــکیان ،نایبرئیس مجلس شورای اسالمی و
مسعود سلطانیفر ،وزیر ورزشوجوانان ،با حضور
در ســالن رقابتهای بینالمللی کشــتی آزاد جام
تختی ،از جایگاه ویژه ســالن پورشریفی شهر تبریز
نظارهگر رقابتهای کشــتی شــد؛ اما پس از پایان
رقابتهای کشــتی و با مشخصشدن نفرات برتر،
درحالیکه حمیده زرآبادی قصد داشت به همراه
نایبرئیــس مجلس و وزیــر ورزش وارد محوطه
مســابقه شــده تا در مراســم اهدای مدال حاضر
شود ،مأموران نیروی انتظامی از ورود او جلوگیری
کردند که در این هنگام وزیر ورزشوجوانان پس از
صحبت با مأموران نیــروی انتظامی و پیگیری این
موضــوع ،مقدمات حضور این نماینده زن مجلس
شورای اسالمی را در کنار تشک مسابقات و مراسم
اهدای مدال فراهم کرد.
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