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حاشيهذره بين

تيتر بازی

جاللی و حراج گرمکن های معروف

گرمکن سرمه ای نماد من است!
گرمکن های سرمه ای مجید جاللی که شنیده 
می شود پوشیدن آنها از سوی این مربی حتی در 
گرمای اهواز بي دلیل نیس��ت، به حراج گذاشته 
می شود. یکی از داغ ترین بحث های روز فوتبال 
ایران به گرمکن های سرمه ای و سفیدرنگ مجید 
جاللی برمی گردد و همین مس��أله سبب شده 
حاشیه های زیادی برای این مربی باتجربه ایجاد 
ش��ود. دراین باره جاللی با یک موسسه خیریه 
صحبت هایی انجام داده و به توافق رسیده تا تمام 
گرمکن های خود از ابتدای دوران مربیگری را به 
نفع نیازمندان به حراج بگذارد. جاللی دراین باره 
می گوی��د: »می خواه��م طوری رفت��ار کنم که 
هر وقت نام گرمکن س��رمه ای می آید همه یاد 
من بیفتند. این گرمکن را به نماد خودم تبدیل 

می کنم.«

AFC نام رحمتی در لیست ارسالی به
شاید با قرار نگرفتن نام رحمتی در لیست اعالم 
شده از س��وی فدراس��یون برای اردوی پرتغال، 
خیلی ها تص��ور کردند دیگر ای��ن دروازه بان که 
حتی در پیکان نیز بازی های خوبی را به نمایش 
می گ��ذارد، دیگر شانس��ی برای رفت��ن به جام 
ملت های آس��یا ندارد اما به نظر می رسد اعالم 
نام او در لیست اولیه تیم ملی بي دلیل هم نبوده 
است. لیس��ت اولیه که حدود 40 نفر را در خود 
 AFC جای داده بود، همان لیستی است که به
اعالم ش��ده تا فقط این بازیکنان برای حضور در 
جام ملت های آسیا ش��انس داشته باشند. پس 
سکوت این روزهای رحمتی هم بي دلیل نیست 
و او همچن��ان در انتظ��ار روی خوش کی روش 

خواهد ماند.

تذکر استانداری مشهد به مرزبان
علیرضا مرزبان از زمانی که در سپاهان دستیار 
کرانچار ب��ود و حتی زمانی که در کنار افش��ین 
قطبی حضور داشت، نش��ان داده بود که مربی 
باهیجانی زیاد اس��ت. او این عادتش را در پدیده 
هم ترک نکرده اس��ت. از آن جایی که مش��هد 
یک شهر مذهبی به حساب می آید، به نظر این 
حرکات به مذاق برخی از مسئوالن استان خوش 
نیامده اس��ت. جالب این جاس��ت که این مربی 
طوری به تماش��اگران این ح��رکات را آموزش 
داده بود که همگی آنها با فرمان این سرمربی به 
صورت متحد از جای خود برخواسته و این مربی 
را تشویق می کردند اما تذکر جدی مسئوالن رده 

باالی این استان قضیه را متوقف کرد.

گواردیوال، نقره داغ شد
در پ��ی اظه��ارات جنجالی عبداهلل ویس��ی، 
سرمربی استقالل خوزستان که عالقه شدیدی 
هم به گواردی��وال دارد، بعد از دی��دار تیمش با 
پرس��پولیس مبنی بر این که داور با او خصومت 
ش��خصی دارد، باالخ��ره رأی کمیته انضباطی 
اعالم ش��د. کمیته انضباطی، سرمربی آبی های 
خوزستان را 3 جلسه محروم و کولی بالی بازیکن 
این تیم را نیز یک جلس��ه محروم کرده اس��ت. 
فاضل بختیاری مدیرعامل باش��گاه اس��تقالل 
خوزس��تان بعد از اعالم ای��ن رأی می گوید: »ما 
از حق م��ان دفاع می کنی��م. داوری در این بازی 
مشکل محرز داشت که اشتباهات او ثابت شد. 
ما حرفمان روی اشتباهات داوری بود نه گفتیم 
کس��ی غش کرده و نه تهم��ت جابه جایی پول 
زدیم. باید رأی را بررسی کنیم و اگر قابل اعتراض 

باشد صددرصد اعتراض خواهیم کرد.«

  اعض�ای تیم فوتبال پرس�پولیس برای 
برگ�زاری اردوی تدارکات�ی روز گذش�ته 
راهی کیش شدند. درخشان به دلیل انجام 
امور ش�خصی فردا به اردوی سرخپوش�ان 

می پیوندد.
  مجله »فوتبال هفته« چاپ برلین از عملکرد 
بهمن فروتن، سرمربی ایرانی تیم هرتا 03 در دسته 
پنجم فوتبال آلمان بعد از 2 برد پیاپی تمجید کرد. 
  با اع�الم دبی�رکل فدراس�یون فوتبال 
هماهنگی ای برای پخش بازی های دوستانه 

تیم ملی در پرتغال نشده است. 
  مراسم بدرقه رسمی از کاروان غدیر متشکل 
از جانب��ازان و معل��والن اعزامی ب��ه رقابت های 
پاراآسیایی اینچئون عصر دیروز در مشهد مقدس 

برگزار شد.
وزن  نماین�ده  حس�نی پور  س�عید    
75-کیلوگ�رم، پس از کس�ب مدال طالی 
بازی ه�ای آس�یایی از تیم مل�ی کارات�ه 

خداحافظی کرد. 

پیروان�ی:  احمدی اگر با کت وش��لوار هم درون 
دروازه می ایس��تاد، اتفاقی نمی افتاد/ درخش��ان 
که می دانست پرسپولیس بی بضاعت است، چرا 

سرمربی شد؟
مسلمان:  از حضورم در پرسپولیس بی خبرم

آنچلوتی:  رونالدو امسال برنده توپ طال می شود
کی روش:  برای کار سخت به پرتغال آمده ایم نه 

تفریح
کرانچار:  روزی براي س��رمربیگری پرسپولیس 

برمي گردم

رکورد

عکس نوشت

 شرایط نابسامان تیم ملی جوانان در آستانه 
مسابقات آسیایی

امید فدراسیون به دوستی مهر
ش�هروند| تیم ملی فوتبال جوانان کشورمان در 
شرایطی چند روز دیگر باید کار خود را در رقابت های 
جام ملت های آسیا آغاز کند که وجود حاشیه در این 
تیم بیداد می کند و علی دوس��تی مهر، کار دشواری 

برای کسب نتیجه با این تیم دارد. 
قهر و آشتی مهدوی کیا

از زمان حضور دوستی مهر در تیم جوانان، مهدی 
مهدوی کیا چهره نام آش��نای فوتبال ایران به عنوان 
مدیرفن��ی تیم ملی جوان��ان در کن��ار وی فعالیت 
می کند. مهدوی کیا که با برخی افراد در فدراسیون 
فوتبال و کمیته جوانان اختالف هایی دارد، چند روز 
پیش برای دومین بار از تیم جوان��ان قهر کرد اما در 

نهایت با وساطت دوستی مهر به تیم برگشت. 
تیم بدون سرپرست

نکته عجیب این اس��ت که تیم جوانان در آستانه 
حضور در مس��ابقات قهرمانی آسیا سرپرست ندارد 
و فدراسیون فوتبال، مهدی مهدوی کیا را به عنوان 
مدیر تیم به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی کرده 
است. بدون سرپرس��ت بودن این تیم، می تواند یک 
عالمت س��وال بزرگ باش��د و بی تردید این مسأله 
می تواند حاش��یه های زیادی را برای تیم جوانان در 

خالل مسابقات به وجود آورد.
اختالف با مدیر سفارشی

شخصی به نام بهزاد آزاد، رئیس دپارتمان جوانان 
که س��ابقه حضور در کمیته فرهنگی فدراس��یون 
و سروس��امان دادن به لیدرها و مش��وق ها را داشته 
به عنوان مدیر اجرایی به میانمار فرس��تاده شده که 
اتفاقا علی دوس��تی مهر از حضور این شخص )که از 
افراد نزدیک به مهدی محمدنبی محسوب می شود( 
و یکی از دوستان کفاشیان که بیشتر توریست به نظر 

می رسد، ابراز ناراحتی کرده است. 
دلخوری دوستی مهر

نزدیکان دوس��تی مهر معتقدند او ب��ا دلخوری و 
ناراحتی به میانمار رفته اس��ت. ضم��ن این که او از 
سردار آزمون خواسته تا با تیم ملی جوانان به میانمار 
برود که ظاهرا آزمون قبول نکرده است. در هر حال 
دو، س��ه اردوی تیم ملی جوان��ان در آلمان و اتریش 
لغو شد و دوس��تی مهر ته دلش از نحوه آماده سازی 

تیم ملی جوانان راضی نیست.
باز هم ناکامی؟

پ��س از ناکام��ی تیم ه��ای مل��ی نوجوان��ان در 
مسابقات آسیایی و تیم امید در اینچئون، حاال تمام 
امید فدراس��یون فوتبال به تیم جوانان و شاگردان 
دوستی مهر است تا ش��اید بتوانند با کسب مدال و 
س��همیه رقابت های جام جهانی جوانان تا حدودی 
ناراحتی عموم از شرایط نابسامان تیم های پایه ملی 
فوتبال را کاهش دهند. گفتنی اس��ت تیم جوانان 
ایران در مسابقات قهرمانی آسیا با تیم های میانمار، 
تایلند و یمن همگروه است. اولین بازی تیم ایران نیز 

17مهرماه با تایلند برگزار می شود.

 رونالدو به رکوردداران هت تریک رسید 

شاگرد فوق ممتاز
شهروند| موضوع تنها در 13گله شدن رونالدو 
در پایان هفت��ه هفتم اللیگا خالصه نمی ش��ود. 
این که او با چنین آماری با اچوریا، بازیکن 73 سال 
قبل اللیگا در رقم زدن پرگل ترین ش��روع تاریخ 
اللیگا برابری ک��رد هم موضوعی ع��ادی به نظر 
می رس��د. اعجوبه پرتغالی که در تمام بازی های 
این فص��ل 17 گل زده پ��س از دومین هت تریک 
متوالی با رکورد 22 هت تریک زارا و دی اس��تفانو 
برابری کرد و حاال در ص��ورت رقم زدن یک 3گله 
دیگ��ر در یک بازی به عن��وان دارنده بیش��ترین 
هت تریک در تاریخ اللیگا معرفی می شود. کریس 
ب��رای چهاردهمین بازی متوال��ی در اللیگا برای 
رئال مادری��د گل زد اما 22 هت تری��ک او مقابل 
چه تیم هایی رقم خورده اس��ت؟ او مقابل سویا 4 
بار هت تریک کرده، م��االگا، بیلبائو و ختافه دوبار 
در یک بازی، 3 گل از رونال��دو دریافت کرده اند و 
مایورکا، ساراگوس��ا، ویارئال، والنسیا، اوساسونا، 
لوانت��ه، آتلتیکومادری��د، سوس��یداد، الکرونیا، 
ریسینگ و الچه هم یک بار به بهترین بازیکن جهان 
اجازه لذت بردن از یک هت تریک را داده اند،البته 
قدرت رئال مادرید تنها در گل های رونالدو خالصه 
نمی شود چون بنزما و بیل هم به اندازه کافی گل 
زده اند. مثلت موس��وم به »بی بی سی« در 12 بازی 
این فصل رئال روی ه��م 27 گل )میانگین 2.25 

گل در هر بازی( و 15 پاس گل ثبت کرده اند!

بیگ زاده جلوی دوربین رفت

هاش��م بیگ زاده، مدافع ملی پوش استقالل 
در یک فیلم تلویزیونی به نام »زیر نیم کاس��ه« 
به ایفای نقش پرداخته اس��ت. ای��ن فیلم در 
روز عید غدیر از ش��بکه یک سیما و از ساعت 

15:45 پخش می شود.

روی خط فوتبال جهان

شهروند| جدال رم و یوونتوس به اندازه جنگ های 
گالدیات��وری یک دهه قب��ل 2 تیم جنجالی ش��د و 
کاپیتان توتی که بهتر از هر یک از 22 بازیکن میدان 
دوش��نبه  ش��ب، دوران کالچو پولی و احتماال جفای 
داوران ب��ه تیمش را به یاد دارد با نطق های آتش��ین، 

تریبون ها را به تسخیر خود درآورد. 
کاریکاتورهای ونگر و مورینیو

درب��اره دلیل درگی��ری فیزیکی ونگ��ر و مورینیو 
اختالف نظر زی��ادی وجود دارد. ع��ده ای می گویند 
مورینیو بابت ورود ونگر به حریمش عصبانی ش��د و 

گروهی اعتراض های سرمربی آرسنال را عامل ایجاد 
درگیری می دانند اما در ش��رایطی ک��ه ونگر حاضر 
به عذرخواهی نیس��ت و مورینیو هم اق��دام خودش 
در گرفت��ن ک��راوات همتای��ش را درس��ت می داند. 
کاریکاتورهایی از این درگیری، صفحات روزنامه های 
ورزشی انگلیس را پر کرده است؛ تصاویری که مملو از 

تحقیر 2 مربی کارکشته است.
روماریو سناتور شد

بهترین بازیکن  س��ال 1994 فوتبال دنیا با کسب 
63.39 درص��د آرا به عنوان نماینده حزب سوس��یال 
برزی��ل وارد مجلس س��نای ایالت ریودوژانیرو ش��د. 
روماریوکه پی��ش از ای��ن در مجلس ف��درال برزیل 
هم حضور داش��ت به خاطر دفاع از حقوق معلوالن و 
اعتراض به هزینه های کمرشکن میزبانی جام جهانی، 
نزد مخالفان پرتعداد دولت فعل��ی برزیل طرفداران 

بی شماری دارد.
سوپرجام ایتالیا این بار در دوحه

س��وپر جام ایتالیا روز اول دی امسال در دوحه بین 
یوونتوس و ناپولی انجام می شود. هنوز استادیوم محل 

برگزاری بازی مش��خص نش��ده اما به هرحال محرز 
اس��ت که برخالف ادعای قبلی این بار هم بازی سوپر 
جام جایی خارج از ایتالیا انجام می گیرد. پیش از این 
بارها شاهد انجام سوپر جام س��رزمین چکمه ای در 

کشورهایی مانند قطر و چین بودیم.
توتی: یووه با داوران قهرمان می شود

فرانچسکو توتی، اس��طوره رم پس از شکست 3 بر 
2 تیمش مقابل یوونتوس با اذعان به ناداوری داورها، 
حرف ه��ای جالب��ی زد: »اس��کودتوی امس��ال برای 
یوونتوس است. آنها همیشه با تقلب جام را به دست 
می آورند و امسال هم این اتفاق رخ می دهد. اگر بیشتر 
از این حرف بزنم، محروم می ش��وم.« رودی گارس��یا، 
سرمربی رم هم از خجالت رقیب درآمد: »نمی دانم چرا 
در تورین، محوطه جریمه بزرگتر از همیشه است. این 
بازی و این نوع داوری به حیثیت فوتبال ایتالیا ضربه 
زد.« اما واکنش بپه ماروتا، مدیر ورزش��ی یوونتوس را 
بخوانید: »یوونتوس در طول تاریخ تاوان چیزهایی را 
داده اس��ت که در رخ دادن آنها هیچ تقصیری نداشته 
اس��ت. تردید درباره تصمیمات داوری ممکن اس��ت 
در هر مسابقه ای وجود داش��ته باشد. هرساله عده  ای 
هستند که یوونتوس را زیر ذره بین قرار می دهند و به 

دنبال جوسازی علیه ما هستند.«

|  حسين جمش��يدی  |   هفدهمین دوره بازی های 
آس��یایی در اینچئ��ون کره جنوبی درحالی ب��ه پایان 
رس��ید که اکثر کارشناس��ان جامع��ه ورزش عملکرد 
کاروان ایران را مثبت ارزیابی می کنند. کسب یک طال 
بیشتر از دوره قبل نشان از همین عملکرد مثبت دارد 
اما به اعتقاد رئیس سابق سازمان تربیت بدنی نمی توان 
گفت همین قدر کافی است و باید به این جایگاه بسنده 
کرد. مهرعلیزاده نمره ایران را از صد، 80 تا 90 می داند 
و معتقد اس��ت باید برای صد بودن تالش کرد. در ادامه 
گفت وگوی محس��ن مهرعلی��زاده را با »ش��هروند« در 
رابطه با نتایج کاروان ایران در بازی های آسیایی 2014 

می خوانید: 
*عملکرد کاروان ایران در بازی های آسیایی را 

چطور ارزیابی می کنید؟
من چون انسان مثبت نگری هستم، قطعا این عملکرد 
را مثبت می بینم. درس��ت اس��ت که مردم ما دوست 
دارند ما همیش��ه 100 باش��یم و 100 بودن هم خوب 
اس��ت اما نمره ای که کاروان ایران گرفت، 80 تا 90 بود 
که بد نیس��ت. گاهی اوقات فکر می کنیم که تمام دنیا 
ایستاده اند و فقط ما درحال حرکت هستیم. باید دریابیم 
که همه کش��ورها در امر ورزش پیشرفت می کنند و ما 

هم باید به همان نسبت پیشرفت داشته باشیم. 
* بعد از بازی های آس�یایی دوره گذش�ته که 
جایگاه چهارمی را برای ایران به دنبال داش�ت، 
مس�ئوالن وقت ورزش عنوان کردند که در  سال 

2014 باید هدفمان دومی یا سومی باشد؟
آنها چون می دانستند که در  سال 2014 خودشان روی 
کار نیستند، چنین صحبت هایی را بیان کردند. شاید در 
برخی از رشته ها مثل والیبال، کشتی و... جلوتر از 3 کشور 
چین، کره و ژاپن باشیم اما قطعا در ابعاد کلی ورزش آنها 
از ما جلوتر هس��تند. اختالف مدال های این 3 کشور با ما 
این مسأله را نش��ان می دهد. همچنین قزاقستان در این 

4 سال تالش و فعالیت کرده بود و دیدید که 10 مدال طال 
بیشتر از دوره قبل گرفت. البته ورزشکاران ما هم تالش 
زیادی کردند اما در برخی از رشته ها مثل فوتبال واقعا بد 
بودیم. فوتبال به دلیل محبوبیتش در جامعه ما می تواند 

در کاروان ایران بسیار تأثیرگذار باشد. 
* این نتیج�ه که از نظر ش�ما مثب�ت ارزیابی 
می ش�ود و ش�اید از دید اندک افرادی منفی، به 
نظرتان حاصل تالش وزارتخانه و کمیته المپیک 

در دوره فعلی است؟
مسئوالنی که هم اکنون س��رکار هستند، زمانی که 
کارشان را ش��روع کردند، حتی یک سال همزمان برای 
آماده س��ازی کاروان ایران نداشتند. نمی توانیم بگوییم 
که این عملکرد متعلق به دوره جدید است یا قبلی زیرا 
مثال در رش��ته هایی مثل والیبال و بسکتبال 15 سال 
کار شده تا به این جا رسیده اند یا این که احسان حدادی 

که تک ستاره دوومیدانی ایران اس��ت، در دوره ریاست 
من در سازمان تربیت بدنی برایش مربی آوردیم؛ البته 
نتیجه  سال 2010 هم که برخی موفقیتش را مختص 
به خودشان می دانستند، مربوط به فعالیت های یک دهه 
قبل از آن می ش��د. در کل این را بگویم که وزیر ورزش 
حداقل با فض��ای خوبی ک��ه در کاروان ورزش ایران به 
وجود آورد، باعث ایجاد روحیه در میان ورزشکاران بود. 

*شاید در شرایط فعلی از کسب مقام پنجمی 
هم راضی باش�یم اما به نظرتان پتانسیل ورزش 
ایران همین قدر اس�ت و همیشه باید برای مقام 

چهارم یا پنجم بجنگیم؟
در 4 س��ال اخیر آن ق��در تغیی��رات در ورزش ایران 
زیاد بوده که باید به این مقام راضی می شدیم. از تغییر 
س��ازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش بگیر تا تغییرات 
گسترده در رأس فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک. اگر 

تغییرات در سال های آینده کم باشد و باید با یک هدف 
بلند 4، 5ساله به ورزش نگاه شود، موفقیت ها قابل اتکا 
خواهد بود. مثال در والیبال دیگر خیالمان راحت است 
که تا سال ها در آسیا حرف اول را می زنیم و باید در سطح 
جهانی پیشرفت کنیم. نباید نگاهمان اینطور باشد که 
3 تیم اول آسیا همیش��ه چین، کره و ژاپن هستند و ما 
باید برای چهارمی تالش کنیم، بلکه با سرمایه گذاری 
در بخش پایه می توان پله به پله پیشرفت کرد و حتی تا 

4 سال آینده به نزدیکی این کشورها رسید.
* شاید یکی از دالیلی که ما نمی توانیم با چین، 
کره و ژاپن رقابت کنیم، مدال های کمتری است 
که در بخش بانوان به دس�ت می آوریم اما در این 
دوره بانوان ایرانی نشان دادند که اگر به آنها توجه 

شود، می توانند همپای آقایان مدال آوری کنند؟
به نظرم درحال حاضر به بانوان کم توجهی نمی شود، 
بلکه دلیل تع��داد کم بانوان ورزش��کار در کاروان ایران 
کم توجهی ب��ه آنه��ا در س��ال های قبل بوده اس��ت. 
موفقیت ه��ای بانوان در ای��ن دوره و حت��ی دوره های 
گذشته نش��ان داده که آنها می توانند قسمت عظیمی 
از بار س��نگین ورزش ایران را به دوش بکشند. شما در 
کنکور که فضا برای دختران و پس��ران کامال مس��اوی 
است، توجه کنید، تعداد بانوان در میان نفرات برتر بیشتر 
است، پس نشان می دهد پتانسیل باالیی در این بخش 

داریم که به نحو احسن از آن استفاده نکردیم. 
* نکته بارز کاروان ایران در این دوره نسبت به 

دوره های گذشته چه مساله ای بود؟
نکته بارز ب��ه عقیده من این بود ک��ه با 90 نفر کمتر 
نس��بت به دوره قبل یک طالی بیش��تر هم به دست 
آمد. همچنین حضور قدرتمند بانوان که 2 مدال بیشتر 
از دوره قبل به دس��ت آوردند نیز از نکات ب��ارز کاروان 
ایران بود که نشان دادند باید بیشتر به آنها توجه شود تا 

انشاءاهلل در المپیک نیز موفق به مدال آوری شوند.
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بانوان ورزشکار در فضای برابر از آقایان هم بهتر هستند
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شهروند| قبل از انتخاب علی کریمی به عنوان دستیار کی روش، یکی 
از گزینه هایی که برای این پست مطرح می شد، فرهاد مجیدی بود. او که 
بعد از خداحافظی اش از فوتبال از حدود یک س��ال قبل شروع به شرکت 
در کالس های مربیگری کرد و یک هفته ای می شود که به ایران آمده، روز 
گذشته به فدراسیون رفت. ش��اید هواداران استقالل بعد از انتخاب علی 
کریمی، کاپیتان محبوب پرسپولیس به عنوان مربی تیم ملی انتظار داشته 
باشند تا مجیدی نیز مورد توجه مسئوالن فدراسیون قرار گیرد اما به نظر 
می رسد ظرفیت دستیاران ایرانی سرمربی پرتغالی تیم ملی تکمیل شده و 

فعال برنامه ای برای استفاده از مجیدی ندارد.
با این حال حضور فرهاد مجیدی در کنار عل��ی کریمی و کی روش در 
حاش��یه دیدار اس��تقالل و ملوان و حضورش در س��اختمان فدراسیون 
فوتبال که روز گذشته با جلسه اش با کفاش��یان و تاج همراه بود، ماجرا را 
وارد فاز جدیدی کرده اس��ت. از فدراس��یون فوتبال خبر می رسد بازیکن 
س��ابق تیم ملی در یکی از تیم های پایه ملی مشغول به کار می شود و نظر 

فدراسیون نیز روی انجام این امر است. از سوی دیگر نام مجیدی درحالی 
برای هدایت تیم فوتبال جوانان مطرح شده که این تیم هم اکنون با علی 
دوستی مهر خودش را برای مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی 

آماده می کند اما در صورتی که این تیم در مسابقات پیش رو نتیجه خوبی 
نگیرد، گزینه محتمل فرهاد مجیدی خواهد بود. از س��وی دیگر شنیده 
می شود احتمال حضور فرهاد مجیدی در کنار نلو وینگادا به عنوان مربی 
تیم امید هم وجود دارد. موضوعی که علی کفاش��یان، رئیس فدراسیون 
فوتبال نیز پس از جلس��ه با فرهاد مجیدی آن را رد نکرد: »مجیدی برای 
انجام یک کار اداری به فدراس��یون فوتبال آمده بود که در کنار انجام این 
کار گپی هم با یکدیگر زدیم. مجیدی انس��ان باشخصیتی است و قطعاً از 
مجیدی استفاده خواهیم کرد. ما برای مجیدی برنامه داریم و اعتقادمان 
این است که چنین س��رمایه ای باید در فوتبال ایران رشد کند. او توانایی 
کمک کردن به فوتبال ما را دارد.« باید منتظر ماند و دید در روزهای آینده 
چه اتفاقاتی پیرامون مجیدی می افتد. بی تردید کاپیتان سابق استقالل بعد 
از حدود یکسال حضور در کشورهای مختلف، بی دلیل دو هفته در ایران 
نمانده است، آن هم در شرایطی که طبق اعالم قبلی خودش کالس های 

مربیگری اش در ایتالیا 3 روز پیش آغاز شده است.

پشت پرده حضور کاپیتان سابق استقالل در فدراسیون

مجیدی  مربی کدام تیم ملی می شود؟ 

ش�هروند| پرس��پولیس در ط��ول تاری��خ هم��واره 
حاش��یه های متعددی را به خود دیده است اما حواشی 
که این روزها پیرامون این تیم وجود دارد شاید تیم تحت 
هدایت حمید درخشان را از پای درآورد. کسب 7 امتیاز 
از 3 بازی اولی که حمید درخش��ان به عنوان س��رمربی 
روی نیمکت سرخپوش��ان نشس��ته بود، باعث ش��د تا 
حدی پرسپولیس به ساحل آرامش برگردد اما شکست 
در لحظات پایانی مقابل س��پاهان دوباره این تیم را وارد 
بحران کرده است. از سوی دیگر اقدام کارلوس کی روش 
در عدم دعوت از بازیکنان پرسپولیس به تیم ملی نیز مزید 
بر علت شد تا حسابی در تعطیالت لیگ برتر سرخپوشان 
وارد حاشیه ش��وند. در س��وی دیگر میدان درخشان با 
مصاحبه هایش قصد دارد تیم خود را تضعیف کند تا به این 
وسیله فشار از روی خود و پرسپولیس برداشته شود که 

بعید است بتواند در این راستا کاری انجام دهد.
مصاحبه های مشکوک بازیکنان

پس از شکس��ت مقابل س��پاهان تعدادی از بازیکنان 
پرسپولیس به طرز عجیبی مصاحبه علیه باشگاه کردند. 
بازیکنانی نظیر سوش��ا مکانی، میثم حسینی و علیرضا 
نورمحمدی جمالتی را درباره تیم خود بر زبان آوردند که 
در نوع خود جالب بود. آنها دم از ناعدالتی در پرسپولیس 

زدند تا شائبه تحریک بازیکنان از سوی افرادی خاص که 
شاید وابسته به علی دایی باشند، قوت بگیرد. این شائبه 
پس از خراب کردن چند موقعیت صد درصد از سوی امید 
عالیشاه نیز وجود داش��ت اما حاال دوباره به طور دیگری 

مطرح شده است. 
قوت گرفتن یک شایعه

در چنین شرایطی بی تردید هیچ کس نمی تواند قاطعانه 
ادعا کند که کادرفنی قبلی سرخپوش��ان با اس��تفاده از 
بازیکنانی که خود به پرسپولیس آوردند، قصد ایجاد خلل 
در کار درخشان و همکارانش دارد اما این شایعه دوباره بر 
سر زبان ها افتاده است. حمید درخشان نیز برای این که 
اولتیماتومی به بازیکنان دیگر بدهد تا مراقب صحبت های 
خود باش��ند، در اولین اقدام میثم حسینی که حرفهای 
تندی را علیه کادر فنی بر زبان آورده ب��ود، از تیم اخراج 
کرد تا حساب کرد دست سایر بازیکنان بیاید. چیزی که 

به شایعه مذکور دامن می زند، انجام مصاحبه دوم از سوی 
حسینی بعد از اخراج بود که به هیچ عنوان بوی پشیمانی 
نم��ی داد: »من اگر مصاحب��ه ای کردم ب��ه خاطر این که 
ناراحت بودم و رویم فش��ار بود این کار را کردم. احساس 
می کردم که به من اعتمادی ندارند. وقتی هفته به هفته 
می گویند دفاع چپ نداریم آدم ناراحت می ش��ود. همه 
می دانند درچند سال گذش��ته برای پرسپولیس تالش 

کردم.«
درخشان:  نمی خواهم به بازیکنان بدبین شوم

حمی��د درخش��ان نگران تری��ن ف��رد در مجموع��ه 
پرسپولیس است. او که بعد از سال ها توانسته به آرزویش 
که همانا حضور روی نیمکت سرخپوشان بوده، دست پیدا 
کند درباره اتفاقات اخیر به »شهروند« می گوید: »متاسفانه 
مس��ائلی پیش آمده که شایس��ته باش��گاه بزرگی مثل 
پرسپولیس نیست. کاری که از دست ما برمی آید این است 

که بتوانیم حواشی را از خود دور کنیم. میثم حسینی خطا 
کرده و باید ت��اوان کارش را بدهد. اینطور که هر بازیکنی 
هرچیزی می خواهد بگوید. بازیک��ن باید جایگاهش در 
پرسپولیس را بداند.«از درخشان پرسیدیم فکر نمی کنید 
بازیکنان از سوی فردی خاص که به کادرفنی قبلی وابسته 
باشد، بازیکنان را تحریک کرده باشد که اینطور پاسخ داد: 
»من به بازیکنانم اطمینان کامل دارم و نمی خواهم نسبت 
به آنها بدبین شوم. امیدوارم اینگونه که می گویید نباشد و 

آنها از سوی فردی تحریک نشده باشند.«
پرسپولیس، نیاز به ریکاوری دارد

شرایط حال حاضر پرس��پولیس اصال جالب نیست و 
هواداران این تیم نیز رضایتی از شرایط تیم خود ندارند. 
شاید اگر این تیم در بازی های آینده نیز نتواند خواسته 
هواداران را برآورده کند، باز هم شاهد تغییرات جدیدی 
در پرسپولیس باش��یم اما چیزی که مس��لم است این 
تیم با چنین ش��رایطی به هیچ عنوان نمی تواند در حد 
واندازه های تیم بزرگ پرسپولیس در سال های نه چندان 
دور ظاهر شود. شاید بهتر باشد مسئوالن برای رسیدن به 
س��احل آرامش اصول تیم داری خود را ریکاوری کرده و 
مسیر دیگری را برای پیش بردن برنامه هایشان انتخاب 

کنند.

 دولت قبل می دانست رفتنی است، گفت سوم آسیا می شویم        برخی فکر می کنند دنیا ایستاده و فقط ما حرکت می کنیم

جنجال، تردید، اخراج و...

پرسپولیس دوباره به حاشیه رفت
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