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قصه فقط یزدانی و تیلور نیست

این آمریکایی را شکست بده

۷ چالش کارلوس کی روش در ایران

رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان به طور رسمی 
از فردا، پنجشنبه، شروع می شود تا بعد از فرنگی کاران، 
ایــن بار نوبت به کشــتی گیران آزاد ایران برســد تا روی 
تشک بروند. در این رقابت ها بدون کوچک ترین تردیدی 
همه نگاه ها معطوف به وزن ۸۶ کیلوگرم اســت؛ جایی 
که قرار است یک بار دیگر حسن یزدانی برابر دیوید تیلور 
آمریکایــی قرار بگیرد. ناگفته پیداســت کــه این رقابت 
نه تنهــا مهیج ترین مســابقه برای طرفداران کشــتی در 
ایران اســت، بلکه دنیای کشتی هم برای سرشاخ شدن 
ایــن دو نفر بی قــراری می کند. درباره حســن یزدانی و 
دیوید تیلــور به قدر کفایــت در رســانه های داخلی و 
خارجی مطلب نوشــته شــده، ولی به غیر از تیلور، یک 
کشــتی گیر آمریکایی دیگر هم در این مســابقات حاضر 
است که شکســت دادنش باید در اولویت کار ایرانی ها 

باشد: جردن باروز.
باروز برای کشتی  دوستان ایرانی اسم آشنایی است. او 
عالقه زیادی به ایرانی ها و کشتی گیران ایرانی دارد و در 
عوض محبوبیت بســیار زیادی هم بین مردم ایران دارد. 
باروز بارها عالقه و حمایتــش از ایران را در عرصه های 
ورزشــی و سیاســی نشــان داده و حتی همسرش هم 
چندیــن بار، حضــور در ایران را در اولویــت برنامه های 
خانواده شــان قرار داده اســت. با این حــال، جردن باروز 
هرچقدر هم که محبوب باشــد، هنوز رقیب سرســختی 
برای کشــتی گیران ایرانی اســت. او با وجود آنکه بارها 
مقابل رقبای ایرانی قرار گرفته، ولی هنوز هیچ ایرانی ای 
پیدا نشــده تا بتواند این حریف را شکست دهد. درست 
است که در وزن ۷۹ کیلوگرم رقابت های کشتی قهرمانی 
آزاد جهان در صربســتان بســیاری منتظر تقابل جردن 
باروز و بکزود عبدالرحمن اف از ازبکســتان هستند، ولی 
بــرای ایرانی ها فقط یک چیز اهمیت دارد؛ اینکه محمد 

نخــودی نامش را در تاریخ بنویســد و اولین کشــتی گیر 
ایرانی لقب بگیرد که توانســته جردن بــاروز آمریکایی 
را شکســت دهد. او پیش تر یک بــار مغلوب این رقیب 
شــده و حاال انگیزه کافی برای برتری مقابل باروز را هم 
دارد. بــدون کوچک تریــن تردیدی، جردن بــاروز را باید 
متفاوت ترین حریف خارجی برای کشــتی ایران دانست؛ 

یک آمریکایی خــاص که هر بار برابــر آزادکاران ایرانی 
حاضر شــده، موفق و شکســت ناپذیر بوده است. جردن 
از زمانــی که بــه ورزش حرفه ای پا گذاشــته تا به االن 
که بیش از یک دهه از آن می گذرد، همیشــه گربه سیاه 
گوش شکســته های ایرانی هــا بوده اســت؛ حتی همین 
االن که در ۳۴ســالگی و نزدیک شــدن به بازنشســتگی 

اســت. آخرین رویارویــی او با نماینده های کشــتی آزاد 
ایــران مربوط بــه رقابت های جام یاشــاردوغوی ترکیه 
بود. چهاردهمیــن تقابل باروز با آزادکاران کشــورمان، 
سرشاخ شدن با علی سوادکوهی، دارنده مدال های نقره 
و برنز آسیا بود؛ جایی که هر دو کشتی گیر رقابت پایاپایی 
را در وزن ۷۹ کیلوگرم به نمایش گذاشتند، اما در نهایت 
این کشــتی گیر پرافتخار آمریکایی بود که برنده از تشک 
بیرون آمد. ســوادکوهی در حالی کشــتی قابل قبولی را 
برابر قهرمان المپیک به نمایش گذاشــت که تا لحظات 
آخر نتیجه این مســابقه یک بر یک مساوی بود، ولی در 
آخر بــا اخطار کم کاری یک امتیاز به بــاروز داد تا راهی 
دیدار رده بندی شــود. جردن پیش از سوادکوهی ۱۳ بار 
دیگــر رقبای ایرانی خود را شکســت داده بــود. دارنده 
پنــج مدال طالی جهان، برابر صادق گودرزی و عزت اهللا 
اکبری سه بار برنده شده است، دو بار پیمان یاراحمدی را 
برده و مرتضی رضایی قلعه، علیرضا قاســمی، سیدعلی 
موســوی، مصطفی حسین خانی و محمد نخودی را هم 
هر کدام یک بــار برده بود. باروز از بــدو ورودش به تیم 
ملی کشــتی آزاد آمریکا در قامت یک مدعی ظاهر شد؛ 
طوری که به مدت ســه ســال (۲۰۱۱، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳) در 
تمام ۷۰ مســابقه ای که در ســطح جهان شــرکت کرد، 
بالمنازع بــود. او دو مــدال طالی مســابقات قهرمانی 
جهان ۲۰۱۱ اســتانبول و ۲۰۱۳ بوداپست و مدال طالی 
المپیک ۲۰۱۲ لندن را نیز به طور پیاپی کسب کرد. جردن 
جدای از شــش طالی جهان و المپیک، ســه مدال برنز 
جهانی دیگــر در کارنامــه دارد. او همچنین طی هفت 
دوره حضــورش در بازی هــای پان امریکن و مســابقات 

کشتی این منطقه نیز به هفت مدال طال رسیده است.
تاریخ سازی نخودی؟

حاال در صربســتان، محمد نخــودی، نماینده وزن ۷۹ 
کیلوگرم ایــران باید برابر بــاروز قرار بگیــرد؛ با توجه به 
سن و ســال رقیب آمریکایی، شــاید این آخرین تقابل او با 
ایرانی ها باشد. همین گزاره کافی است تا برد نخودی برابر 
باروز در درجه اول اهمیت قــرار بگیرد. باالخره باید یک 
کشتی گیر ایرانی پیدا شود که پشت باروز را به خاک بمالد 
و اولین شکســت را در تقابل دو کشور به او تحمیل کند. 
این کار ولی چندان ســاده نیســت؛ چون نخودی و باروز 
نه تنهــا از لحاظ افتخار، بلکه از لحاظ ســنی هم فاصله 
زیــادی دارند. باروز ۳۴ ســاله در آخریــن روزهای زندگی 
حرفه ای اش اســت و نخودی ۲۱ ســاله، تازه قرار اســت 
مســیر حرفه ای اش را بسازد. با وجود این، نخودی انگیزه 
کافی برای درخشیدن مقابل باروز را دارد. او از این رقیب 
آمریکایی به عنوان جدی ترین حریفش در صربســتان یاد 
می کند؛ « مهم ترین حریف من جردن باروز آمریکایی است 
که مدال های طالی جهــان و المپیک را در کارنامه دارد. 
البته نباید از ســایر رقبا هم غافل ماند و باید برای تمامی 
حریفان برنامه داشت. من هم تمام تالش خود را با کمک 
کادر فنــی کرده ام که برای رویارویــی با حریفانم آمادگی 
کامل را داشــته باشم. به عنوان کشتی گیر و نماینده مردم 
عزیز کشــورم تمام تالشم را خواهم کرد و کم نمی گذارم. 
از زحماتــی که کادر فنی و فدراســیون در این مدت برای 
ما کشــیده است، تشــکر می کنم و امیدوارم با دعای خیر 
مــردم و لطف خدا، صاحــب خوش رنگ تریــن مدال در 
مســابقات صربســتان شــوم». با وجود ابــراز امیدواری 
محمد نخودی برای شکست دادن جردن باروز، این رقیب 
آمریکایــی هم کری خوانــی را اســتارت زده؛ او می گوید 
حتی در همین ۳۴ ســالگی هم هنوز توان شکســت دادن 
کشــتی گیران جوان را دارد و از آنها هراســی ندارد؛ « فکر 
می کنم شــگفت انگیزترین چیز این اســت کــه من هنوز 
هم می توانم در ســطح بسیار باالیی رقابت کنم، حتی در 
تمام این ســال ها. هرگز تصور نمی کردم که در ۳۰ سالگی 
کشتی بگیرم اما هنوز می توانم تمرکز کنم و این جوانان را 
شکست دهم. من پنج عنوان قهرمانی جهان را دارم، اما 

همه آنها اندازه یک المپیک مهم نیست».

کارلوس کی روش، سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران، فهرست ۲۶ نفره ای 
از بازیکنان شــاغل در لیگ را معرفی کرده و قرار است به  زودی کارش با آنها را 
در قالب اولین اردو شــروع کند. در کنار این نفرات، رفته رفته قرار است لژیونرها 
هم به این جمع اضافه شوند تا در نهایت با تعدادی از آنها راهی اردوی اتریش 
شود و دو بازی دوستانه مهم با اروگوئه و سنگال را برگزار کند. کی روش بامداد 
امروز به ایران رســیده و در تازه ترین دور همــکاری اش با تیم ملی، چالش های 
مختلفی پیش رو خواهد داشت. فهرست این چالش ها می توانست بیش هفت 
مورد باشد، ولی در زیر به هفت مورد از مهم ترین چالش های کارلوس کی روش 

در فوتبال ایران اشاره شده است.
همکاری با مهدی تاج

مهــدی تاج – کارلوس کی روش؛ اگرچه هر دو وامدار یکدیگر هســتند، ولی 
نمی توان چندان امیدوار ماند که این دوســتی اثری طوالنی مدت داشــته باشد. 
کی روش برگ برنده شــعار انتخاباتی مهدی تاج اســت و تاج هم مردی است 
که کی روش را به آرزوهایش رســانده و به او یــک حضور دیگر در جام جهانی 
هدیه داده اســت. با این  حــال، اظهارات کی روش در مــورد مهدی تاج در دوره 
آخر حضورش در ایران و همچنین شــیوه قطع همکاری تاج با کی روش نشان 

می دهد این دو تفکرات چندان مثبتی در گذشته نسبت به یکدیگر نداشته اند.
چه کسی دستیار ایرانی کی روش می شود؟

این مورد هم یکی از آن مباحث بحث برانگیز اســت؛ کی روش بارها نشــان 
داده چنــدان راغب به همکاری با مربیان ایرانی نیســت. هرکدام از دســتیاران 
ایرانی اش چند ماهی کنار او بوده و بعد جدا شده اند. در این بین داستان مارکار 
آقاجانیان متفاوت اســت. او مرد توصیه پذیری نیســت و به شدت برای معرفی 
چهره جدید به کادر فنی مقاومت می کند. با این حال، اصرار فدراسیون به داشتن 
یک دســتیار ایرانی، کی روش را در منگنه قرار داده اســت. او جــواد نکونام را 
می خواهــد که پیش تر ســابقه همکاری با یکدیگر را داشــته اند، ولی اگر جواد 

نیاید، شاید این رشته سر دراز پیدا کند.
رابطه با باشگاه پرسپولیس

ایــن بند هــم موضــوع مهمی اســت. همیــن حاال کــی روش بــه ایران 
درست و حســابی نرســیده، پرسپولیسی ها از دســت او عصبانی هستند که چرا 
دانیال اسماعیلی فر و سروش رفیعی را به تیم ملی دعوت نکرده است. داستان 

اختالف کی روش با پرسپولیســی ها به عنوان یکی از پرطرفدارترین تیم ایرانی به 
زمان حضور برانکو در تیم ســرخ پوش تهرانی برمی گردد. آن زمان کار به جایی 
رسید که هواداران پرسپولیس حتی علیه تیم ملی هم شدند. کی روش در دوره 
جدید اگر می خواهد با کمترین حاشــیه کارش را جلو ببرد، باید برادری اش را با 
دو تیم بــزرگ تهرانی ثابت کند؛ حداقل اینکه تالش کند، بحران جدیدی در این 

زمینه بروز نکند.
پایان دودستگی بازیکنان؟

اســکوچیچ – کی روش؛ این هم دوقطبی عجیبی اســت که تا ماه گذشــته 
در تیم ملی و بین بازیکنان وجود داشــت. عده ای رســما اســکوچیچ را در حد 
تیم ملی ندانســته و خواستند تا او عوض شــود. در طرف مقابل، تعدادی هم 
هواخواه دراگان درآمده و خواســتند تا تغییــرات احتمالی در این زمینه به بعد 
از جام جهانی موکول شــود. نهایتا حــرف بازیکنانی که طرفدار کی روش بودند 
به کرســی نشست تا جبهه مقابل احساس شکست کند. اگرچه در بین موافقان 
دراگان اسکوچیچ هم چندین چهره هوادار کی روش دیده می شود ولی احساس 
شکســت آنها ممکن است انسجام مورد نیاز را از بین برده باشد. کی روش حاال 
باید در اولین اقدام این دودســتگی را از بین برده و وفاق مورد نیاز را ایجاد کند. 
او در این زمینه تبحر خاصی دارد و انتظار می رود در کمترین زمان ممکن موفق 

به رقم زدن چنین موردی شود.
انتخاب کاپیتان

ایــن یکی را هم می شــد در مقوله همان بنــد قبلی گنجانــد. در تیم ملی 
بــزرگان تیم کــه از آنها به عنــوان کاپیتان هــای تیم ملی یاد می شــد به عنوان 
بزرگ ترین مخالفان دراگان اسکوچیچ معرفی شدند. کریم انصاری فرد و احسان 
حاج صفی گل سرســبد این دسته هستند. این دو رســما حمایتشان از کارلوس 
کی روش را نشان داده و حاال انتظار دارند نه تنها مسافر جام جهانی قطر باشند، 
بلکــه بازوبند کاپیتانی تیم ملــی را هم بر بازو ببندند. با این حــال ماجرا به این 
ســادگی نیســت. این دو در آخرین اردوهای تیم ملی در زمــان دراگان حضور 
نداشته یا اینکه در ترکیب اصلی قرار نگرفته اند. کارلوس کی روش هم با توجه 
بــه انتخاب هــای قبلی نشــان داده در ۹۰ درصد وقت ها بازیکنانــی را به جام 
جهانی می برد که بازی کنند و در شــرایط مســابقه قرار داشته باشند. از طرفی 
با توجه به دلخوری های به وجود آمده و صف کشــی کاپیتان های تیم ملی علیه 

مخالفان دراگان، انتخاب کســی که بخواهد بازوبند کاپیتانی را به دست بسته و 
دیگر بازیکنان تیم ملی را همراه خود داشته باشد، چالش تقریبا مهمی است.

اردوی پیش فصل
زمان زیادی تا شــروع رقابت های جام جهانی باقی نمانده اســت. ایران باید 
۲۹ آبان به میدان برود. این به آن معناســت که فرصت برای کارلوس کی روش 
از دســت رفته اســت. او این روزها لیگ را تعطیل کرده تــا از همین حاال زمان 
بیشــتری برای آماده ســازی بازیکنان داشته باشــد. کی روش فیفادی را از قبل 
دارد، ولی مسئله اینجاســت که آیا به همین اردو رضایت می دهد؟ دوره قبلی 
همــکاری این مرد پرتغالی با فوتبال ایران نشــان داد او از هــر زمانی برای در 
اختیار داشتن بازیکنان و برپایی اردو اســتفاده می کند. حتی اگر نتواند لژیونرها 
و بازیکنان اصلی اش در تیم ملی را در اختیار داشــته باشــد، باز هم اصرار دارد 
با بازیکنان داخلی که احتمال حضورشــان در تیم ملی است، اردو داشته باشد. 
اینجا موضوع اصلی این اســت که آیا بعد از فیفــادی، کارلوس کی روش برای 
تعطیلی مجدد لیگ و برپایی اردویی با بازیکنان شاغل در لیگ ایران برنامه ریزی 
می کند؟ با شناختی که از کی روش وجود دارد، بعید است چنین نباشد. از طرفی 
از آنجا که گروه ایران در جام جهانی هم حساس است، کی روش می تواند روی 
کمک فدراسیون و دولت حساب کند. او به خوبی راه تهییج کردن دولتی ها برای 
کمک های مالی و لجســتیکی از تیم ملی را بلد اســت و می تواند تا شروع جام 

جهانی به این مورد هم امید زیادی داشته باشد.
صعود از گروه جام جهانی

این یکی مهم ترین چالش کی روش است. او برای پنجمین بار حضور در جام 
جهانــی را تجربه می کند و به اندازه کافی موهایش را در این جام ســفید کرده 
اســت. اگر فرصتی برای استفاده از تجربیاتش باشد، همین جام جهانی پیش رو 
است. کی روش امید زیادی دارد تا بتواند توانایی فنی اش را به رخ بکشد. انتظار 
صعود داشــتن از این گروه دشــوار، چندان منطقی نیســت، ولی به هر حال با 
اســتناد به تجربه کی روش و البته در اختیار داشتن بازیکنان بین المللی چندان 
بعید هم نیســت. کی روش می تواند تاریخ سازی کند و برای اولین بار، ایران را از 
مرحله گروهی جام جهانی باال ببرد. به غیر از انگیزه ورزشــی، اگر چنین شــود، 
پاداش بســیار خوبی هم در انتظارش خواهــد بود. اگر کی روش ایران را به دور 

دوم برساند، ۱٫۵ میلیون دالر از ایران پاداش می گیرد.

اخـبـار  بـرگـزیـده

جایگاه والیبال ایران برای صعود به المپیک پاریس 
نگران کننده است؟

فدراســیون جهانی والیبال (FIVB) فرمول جدیدی برای نحوه صعود تیم ها به مسابقات 
والیبال المپیک ۲۰۲۴ پاریس ترســیم کرده اســت که برخی از دلواپسان، ثبات ایران در جایگاه 
دهمــی در رتبه بندی جهان را برای حضور در المپیک پاریس نگران کننده می دانند، اما آیا این 

موضوع نگران کننده است؟
به گزارش روابط عمومی فدراســیون والیبال، سی وسومین دوره بازی های المپیک در سال 
۲۰۲۴ به میزبانی پاریس برگزار خواهد شــد و والیبال سالنی شانزدهمین دوره حضور خود در 
این رویداد مهم ورزشی را تجربه خواهد کرد. فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) نحوه صعود 
۲۴ تیم  (۱۲ تیم مردان و ۱۲ تیم زنان) به مســابقات والیبال سالنی المپیک ۲۰۲۴ پاریس را که 
قبــال به تصویب هیئت اجرائی کمیته بین المللی المپیک رســیده اســت، اعالم کرد و تاکنون 
کشــور فرانسه به عنوان میزبان نخستین سهمیه در هر گروه جنسیتی را به دست آورده است. 
۱۱ تیم دیگر در گروه مردان و زنان از طریق فرایند دو مرحله ای و با محوریت رتبه بندی جهانی 
مشــخص خواهند شــد و این موضوع تضمین می کند که برترین هــای والیبال با رعایت اصل 
جهانی بودن در این رویداد مهم شرکت کنند. بر این اساس، شش سهمیه المپیک پاریس در هر 
گروه مردان و زنان در مســابقات انتخابی المپیک تعیین خواهند شد که این رقابت ها شهریور 
برای زنان و مهرماه ۱۴۰۲ برای مردان برگزار خواهد شد. در مسابقات والیبال انتخابی المپیک 
پاریس ۲۴ تیم برتر براســاس آخرین رده بندی جهانی سال ۲۰۲۲ میالدی که برای مردان (۲۱ 
شــهریور) و برای زنان (۲۵ مهر) امســال است، در سه گروه هشــت تیمی به صورت دوره ای 

به مصاف یکدیگر خواهند رفت و دو تیم برتر هر گروه سهمیه المپیک کسب خواهند کرد.
FIVB سه میزبان مسابقات انتخابی را از بین نامزدهای میزبانی انتخاب می کند و میزبان ها 
براســاس رتبه خــود در رده بندی جهانی به ترتیــب به عنوان میزبان گروه یک تا ســه تعیین 

می شوند.
به عنوان مثال اگر کشــورهای لهســتان، برزیل و صربســتان که اکنون در جایگاه های اول، 
چهارم و یازدهم جهان قرار دارند، به عنوان میزبان مســابقات انتخابی المپیک برگزیده شوند، 
تیم لهســتان میزبان گروه یک، برزیل میزبان گروه دوم و صربســتان میزبان گروه سوم خواهند 

شد.
مســابقات والیبال مردان انتخابی بازی های المپیک پاریس ۲۰۲۴ از ۸ تا ۱۶ مهرماه ســال 
۱۴۰۲ به صورت هم زمان در ســه منطقه برگزار می شــود. ســایر تیم های شرکت کننده در این 
مسابقات نیز براساس رتبه جهانی خود به صورت روش مارپیچی و با قرعه کشی در سه گروه 

قرار خواهند گرفت تا ۲۴ تیم در سه گروه تقسیم شوند.
در نهایــت پــس از پایان مســابقات انتخابــی المپیک در ســه گروه، تیم هــای قهرمان و 
نایب قهرمــان هر گروه ســهمیه بازی های المپیــک پاریس ۲۰۲۴ را به دســت می آورند. پنج 
ســهمیه دیگر هــر گروه مردان و زنان نیز پــس از پایان مرحله مقدماتــی لیگ ملت ها ۲۰۲۴ 

مشخص می شود که براساس دو اولویت زیر انتخاب خواهند شد:
۱. همه قاره ها نماینده در المپیک پاریس داشته باشند.

۲. تیم های برتر رده بندی جهانی که تا پایان مرحله مقدماتی لیگ ملت ها ۲۰۲۴ به المیپک 
صعود نکرده باشند.

رده بندی ۲۴ تیم  ملی والیبال مردان جهان (۲۱ شهریور) به قرار زیر است:
۱. لهســتان ۳۸۹ امتیــاز ۲. ایتالیا ۳۶۹ امتیاز ۳. فرانســه ۳۶۸ امتیــاز ۴. برزیل ۳۶۱ امتیاز 
۵. روســیه ۳۵۲ امتیاز ۶. آمریــکا ۳۳۳ امتیاز ۷. ژاپن ۲۷۷ امتیــاز ۸. آرژانتین ۲۷۳ امتیاز ۹. 
اســلوونی ۲۶۸ امتیاز ۱۰. ایران ۲۶۷ امتیاز ۱۱. صربســتان ۲۵۳ امتیاز ۱۲. کوبا ۲۳۰ امتیاز ۱۳. 
هلند ۲۲۸ امتیــاز ۱۴. ترکیه ۲۰۰ امتیاز ۱۵. کانادا ۱۸۹ امتیاز ۱۶. اوکراین ۱۸۷ امتیاز ۱۷. آلمان 
۱۸۴ امتیــاز ۱۸. مکزیک ۱۷۵ امتیاز ۱۹. تونس ۱۷۲ امتیاز ۲۰. مصر ۱۵۷ امتیاز ۲۱. بلژیک ۱۵۳ 

امتیاز ۲۲. جمهوری چک ۱۵۲ امتیاز ۲۳. بلغارستان ۱۵۲ امتیاز ۲۴. فنالند ۱۵۲ امتیاز

تبریک «توماس باخ» به رئیس کمیته ملی المپیک
«توماس باخ» رئیس کمیته بین المللی المپیک طی نامه ای انتخاب محمود خســروی وفا 
به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک جمهوری اســالمی ایران را تبریک گفت. به گزارش روابط 
عمومی کمیته ملی المپیک، در بخشــی از متن نامــه تبریک رئیس کمیته بین المللی المپیک 
به محمود خســروی وفا آمده است: «صمیمانه ترین تبریکات خود را برای انتخاب جناب عالی 
به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران در تاریخ ۲۸ اگوست ۲۰۲۲ اعالم 

می دارم و برای جناب عالی موفقیت در این دوره را آرزومندم.
کمیته بین المللی المپیک خواهان همکاری نزدیک با جناب عالی و مشارکت با کمیته ملی 
المپیک کشور شما و مسئوالن ذی ربط در راستای رعایت کامل اصول و قوانین منشور المپیک، 
به ویژه اصول بی طرفی سیاســی و عدم تبعیض در ورزش می باشد. کمیته بین المللی المپیک 
همچنیــن از حمایت و یاری کمیته ملی المپیک ایران برای پیشــبرد مأموریت و انجام وظایف 
معمول در جهت منافع جنبش المپیک و ورزشکاران جمهوری اسالمی ایران فروگذار نخواهد 

کرد. با بهترین آرزوها برای جناب عالی، مشتاق دیدار با جناب عالی در آینده نزدیک هستم».

سخنگوی قوه  قضائیه: پرونده تاج محرمانه است
ســخنگوی قوه  قضائیه درباره پرونده «مهدی تاج» گفت: تأکید ما این است که در مرحله 
دادســرا چون تحقیقات محرمانه است و تفتیش اســت به آن نپردازیم تا در دادگاه به نتیجه 
برسد و قطعی شود. به گزارش ایرنا، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه دیروز (سه شنبه) 
در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره حواشی فدراسیون فوتبال و اتهامات 
مهدی تاج گفت: درباره فدراسیون فوتبال اوال حساسیت نسبت به این موضوع و در این مقطع 
زمانی، برای همه روشن و مبرهن است زیرا فدراسیون ها وظایف و تکالیف بین المللی دارند و 

نهادهای بین المللی هم بر اقدامات آنها نظارت دارند.
او ادامه داد: همان طورکه پیش از این نیز اعالم شــد، در راستای هر انتخاب درون سازمانی، 
اســتعالمات براســاس مقررات موضوعه از ســوی مرجع برگزاری انتخابــات و ناظر صورت 
می گیرد. ستایشــی افزود: استعالمی در این زمینه صورت گرفته و پاسخ الزم هم به فدراسیون 
مربوطه داده شده اســت و فدراسیون بررسی و اعالم نظر کرد و جمع بندی بر این شد که فرد 
مدنظر در انتخابات شــرکت کند و اکنون انتخابات برگزار و نتیجه هم اعالم شده است. نسبت 
به نتیجه نفیا و اثباتا بحثی نداریم. اجازه بدهید پرونده ها را بررســی و بعد اعالم کنیم و آنچه 
نظر قوه قضائیه بود پیش از این اعالم کرده بود و درمورد پرونده های فرد مورد اشاره هم باید 
بررســی الزم انجام شــود و در فرصت مقتضی پاســخ خواهیم داد. ستایشی خاطرنشان کرد: 
تأکید ما این اســت که در مرحله دادسرا چون تحقیقات محرمانه است و تفتیش است به آن 

نپردازیم تا در دادگاه به نتیجه برسد و قطعی شود.

کی روش: وقتی خانواده صدایت می کند، باید خود را 
نشان دهی

کارلوس کی روش، ســرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران، باالخره در صفحه شخصی خود 
در اینســتاگرام به انتخابش به عنوان ســرمربی جدید تیم  ملی واکنش نشان داد. او با انتشار 
عکسی در صفحه شخصی خود با گرمکن ایران نوشت: «وقتی خانواده صدایت می کند، تمام 
کاری که باید انجام دهی این اســت که خود را نشــان دهی. کامال متعهد به وظایف و آماده 
برای انجام وظیفه و مأموریتی که محول شــده». او در ادامه این پست نوشت: «بیایید همه با 

هم انجامش دهیم، برای آینده؛ تیم ملی، بسیار از تو ممنون هستم». 

برنامه
شاختار – سلتیک ۲۱:۱۵

میالن – دیناموزاگرب ۲۱:۱۵
چلسی – سالزبورگ ۲۳:۳۰

گالسکو – ناپولی ۲۳:۳۰

یوونتوس – بنفیکا ۲۳:۳۰
کپنهاگن – سویا ۲۳:۳۰

منچسترسیتی – دورتموند ۲۳:۳۰
رئال مادرید – الیپزیش ۲۳:۳۰
مکابی – پاری سن ژرمن ۲۳:۳۰
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