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حاشيهذره بين

تيتر بازی

 اينستاگرام

آزادی تدارکاتچی پرحاشیه
مس��ئول تدارکات تیم فوتبال امید کشورمان که 
در حاشیه هفدهمین دوره بازی های آسیایی به آزار 
و اذیت یک دختر کره ای محکوم ش��ده بود، پس از 
گذشت 3 هفته باالخره درخصوصش تصمیم گیری 
شد. وی پس از بررسی وضعیتش توسط مسئوالن 
کره جنوبی ب��ه پرداخت 4 ه��زار دالر جریمه نقدی 
و اخراج از این کش��ور محکوم شده اس��ت و پس از 

پرداخت این جریمه می تواند به ایران بازگردد.

مشکل کرار حل شد
حضور جاسم کرار از همان ابتدای فصل در ایران 
برای حضور در استقالل با حاشیه های زیادی همراه 
بود و این حاشیه ها نیز به گذشته این بازیکن و زمان 
حض��ورش در تراکتورس��ازی تبریز بازمی گش��ت. 
 هافبک عراقی آبی پوش��ان که برای تعطیالت لیگ 
از کادرفنی اس��تقالل مرخص��ی گرفته ب��ود تا به 
کشورش سفر کند، بعد از گذشت چند روز به دلیل 
ممنوع الخروجی اش نتوانست نه به مرخصی برود و 
نه این که آبی پوشان را در سفر به ارمنستان همراهی 
کند. درنهایت مس��ئوالن اس��تقالل موفق ش��دند 
مشکل کرار را حل کرده و او امروز می تواند تهران را 
به مقصد کشورش ترک کند تا دوباره همزمان با آغاز 

لیگ به ایران بازگردد.

رئیس فدراسیون ایتالیا در تهران
س��ال گذش��ته بود که علی کفاش��یان با سفر به 
ایتالیا مذاکراتی را با فدراس��یون فوتبال این کشور 
انج��ام داد و برای همکاری های دوجانبه و توس��عه 
فوتبال کش��ورمان قرار بر این ش��د بازدیدی نیز از 
س��وی همتای او از ایران صورت بگیرد. روز گذشته 
کارلو تاوچیو، رئیس فدراس��یون فوتب��ال ایتالیا در 
نامه ارسالی خود به علی کفاشیان از حضور خود در 
تاریخ 3 آب��ان 93 در ایران خبر داد. وی در س��فر دو 
روزه خود و دیگر اعضای این فدراس��یون از امکانات 
آکادمی فوتبال ایران بازدید خواه��د کرد. باید دید 
در جریان این س��فر، کفاش��یان می تواند قولی را از 
همتای ایتالیایی اش برای برگزاری بازی تدارکاتی در 

سال های آینده بگیرد یا خیر.

ایران، میزبانی والیبال قهرمانی جهان
درحالی که تاکنون صحبتی از س��وی مسئوالن 
فدراس��یون والیبال کش��ورمان در جهت دریافت 
میزبانی رقابت های قهرمانی والیبال جهان در سال 
2018 به میان نیامده بود، رئیس فدراسیون جهانی 
از مذاکرات ش��فاهی دراین باره پرده برداشت. آری 
گراس��ا دراین باره می گوی��د: »رقابت های قهرمانی 
جهان تاکنون در ایران برگزار نش��ده اس��ت، اما این 
کش��ور قبال میزبانی لیگ جهانی را به عهده داشته 
است و ما می خواهیم به همه کشورها فرصت میزبانی 
این رویداد را بدهیم. فدراسیون بین المللی والیبال 
اقداماتی برای رفع مشکل ممنوعیت حضور بانوان نیز 

در دست انجام دارد.« 

  نمایندگان کش��ورمان مدال طال و برنز مسابقات 
شمشیربازی اسلحه س��ابر امیدهای آس��یا که در 

فیلیپین برگزار شد را به دست آوردند. 
  مسئوالن باشگاه میالن دعوتنامه ای را برای باشگاه 
پرسپولیس ارسال کردند که پیشکسوتان این تیم 

دیدار دوستانه ای را مقابل میالنی ها برگزار کنند. 
 اومانا، مدافع کاستاریکایی پرسپولیس برای حضور 
در تیم ملی کش��ورش ایران را به مقصد کره جنوبی 

ترک کرد. 
 با افزای��ش تعداد دوپینگی ها فدراس��یون جهانی 
وزنه ب��رداری تصمی��م گرف��ت دوباره می��زان این 

محرومیت را 4 ساله کند. 
 خوانن��دگان روزنام��ه اس��پانیایی »AS« دخیا، 
دروازه بان منچستریونایتد را به کاسیاس، دروازه بان 
رئال مادرید جهت قرار گرفتن درون دروازه تیم ملی 

ترجیح دادند. 

شمس�ایی:  وقت��ی ت��االر افتخارات��م را می بینم، 
خستگی ام در می رود

سجادی:   مدیریت فوتبال ضعیف است/ زنگ خطر 
برای فوتبال به صدا درآمده است

کفاش�یان: هیچ وق��ت تهدید به تعلی��ق نکردم / 
حرف های وزیر درست و کارشناسی بود

عابدینی:   برند پرسپولیس نیازی به بازی نمایشی 
با رئال ندارد/ اعضای مجمع با وزیر ورزش موافقند 

ویسی:   محرومیت من بس��یار سختگیرانه بود /از 
صحبت های خوشگل وزیر خیلی خوشم آمد 

روبرتو کارلوس س��تاره س��ابق فوتب��ال برزیل و 
مربی کنونی تیم سیواس اسپور ترکیه با انتشار این 
عکس از خود و همکارانش به تمرینات طاقت فرسای 
روزهای اخیر و البته برهوت بدون عکس س��اعات 

تمرین در تیم ترکیه ای اشاره کرده است. 

 فوتبال جهان

اسكوربورد

اوضاع نابسامان تیم ملی وزنه برداری

لشگر شکست خورده
شهروند| بعد از آن که بازی های آسیایی 2014 
برای تیم ملی وزنه برداری کشورمان با نتایج خوبی 
همراه نبود، این تیم خودش را برای مسابقات جهانی 
آماده می کند. رقابت هایی که قطعا س��طح باالتری 
نسبت به بازی های آسیایی دارد اما کادرفنی تیم ملی 
در فاصله یک ماه تا آغاز این رقابت ها دستش کامال 
خالی شده و با این روند شاید با بیش از 5، 6 وزنه بردار 
نتواند به مس��ابقات جهانی برود.از بهادر موالیی که 
قبل از بازی های آسیایی مصدوم شد و در نهایت بعد 
از حرکت یک ضرب در دسته فوق سنگین انصراف 
داد بگیر ت��ا محمدرضا براری و نواب نصیرش��الل. 
بهادر مجبور است به دلیل مصدومیت زانوی خود، 
پایش را به تیغ جراحان بسپارد و 9ماه از میادین دور 
خواهد بود. پیش از این نیز در دس��ته فوق سنگین 
سجاد انوشیروانی و رشید ش��ریفی در طول اردوها 
مص��دوم ش��ده بودند. از س��وی دیگ��ر محمدرضا 
ب��راری که در آس��تانه بازی های آس��یایی مصدوم 
ش��د، دیگر وزنه برداری است که نمی تواند در دسته 
105کیلوگرم تیم ملی ایران را همراهی کند. نواب 
نصیرشالل که جزو شانس های اصلی مدال ایران در 
بازی های آسیایی بود، بعد از ناکامی در این رقابت ها 
فعال عالقه ای به شرکت در مسابقات جهانی ندارد. در 
هر صورت به نظر تمام نقش��ه هایی که بهمن زارع و 
 هادی پانزوان، مربیان تیم ملی در طول 7، 8 ماه اخیر 
برای نتیجه گیری تیم خود در سر داشته اند، به هم 
ریخته و حاال فقط بهداد سلیمی و کیانوش رستمی 
تنها امیدهای کس��ب مدال در رقابت های جهانی 

خواهند بود. 

مسی جدید در بارسلونا
برزیلی 11ساله ای به نام »کاسیانو بوزون« که به 
دلیل اس��تعداد و توانایی های فراوان به لیونل مسی 
جدید فوتبال دنیا معروف شده، مورد توجه بارسلونا 
قرارگرفته و پیشنهاد حضور در مدرسه فوتبال این 
تیم موس��وم به »الماس��یا« را دریافت کرده است. 
روزنامه »اس��پورت« چاپ کاتالونی��ا او را »کودک 
نابغه« خوانده و نوش��ته: »بارسلونا همواره به دنبال 
کودکان مستعد اس��ت و این بار نابغه فوتبال برزیل 
با پای چپ هنرمندش، زیر ذره بین این باشگاه قرار 

گرفته است.«

آنری در وطنش تمام می شود
تیری آنری درحال رسیدن به آرزوی دوران پایانی 
حرفه ای اش است. بازیکن فعلی ردبول آمریکا اخیرا 
بارها اعالم کرده ترجیح می دهد به جای آمریکا در 
زادگاهش، فرانس��ه بازنشس��ته ش��ود و حاال پاری 
س��ن ژرمن و موناکو به دنبال جذب بازیکن س��ابق 
یوونتوس، آرسنال و بارسلونا هس��تند. ژرار هولیه، 
سرمربی سابق تیم ملی فرانس��ه که البته در دوران 
کوتاه مربیگری خروس ها از نعمت آنری بی بهره بود 
به عنوان مدیر ورزشی تیم نیویورک رد بول ادعا کرد 
نهایت تالشش را برای تمدید حضور 4ساله آنری در 

آمریکا می کند.

خداحافظ، داناوان
الندن دان��اوان، یکی از چهره های ماندگار فوتبال 
آمریکا با حضور در بازی دوس��تانه اخیر س��فیدها 
مقابل اکوادور برای همیش��ه فوتبال مل��ی را کنار 
گذاشت. او که بازمانده بهترین آمریکای تاریخ معاصر 
جام جهانی تلقی می ش��ود در پایان ص��د و پنجاه و 
هفتمین بازی ملی خود در حضور 36 هزار تماشاگر 

خودی، تصمیمش را عملی کرد. 

تمهید جالب کین برای فرار از تشبیه
روی کین، روزهای پرمشغله ای دارد! ستاره سابق 
خط میانی منچستریونایتد پس از تاختن به جامعه 
فوتبال در کتاب زندگینام��ه اش، برای جلوگیری از 
تشبیه بیشتر به شخصیت های مخوفی مانند صدام، 
تصمیم گرفت قبل از بازی جمهوری ایرلند مقابل 
جبل الطارق ریش های خود را به طور کامل بتراشد 
و با قیافه ج��دی، آن چهره جنگجوی روزهای اخیر 

را از اذهان بزداید!

برزیل، برنده جدال کالسیک 
آمریکای جنوبی

شهروند| نامی که بیشتر شبیه اسامی ایتالیایی 
است تا برزیلی، راقم پیروزی 2 بر صفر طالیی پوشان 
بر آرژانتین در بازی دوس��تانه ورزشگاه پکن شد. در 
فاصله بین گل های دقیق��ه 28 و 64 دیگو تاردلی، 
مسی که اخیرا خوب پنالتی خراب می کند در دقیقه 
41، پنالتی حاصل از خطا روی دی ماریا را هدر داد تا 
آرژانتین در حضور تمام ستارگانش در بازی نمادین 
به مناسبت صدمین س��ال اولین بازی دو کشور به 

برزیل پرستاره ببازد.
سایر نتایج مقدماتی یورو 2016

گروه اول: لتون��ی صفر- ایس��لند 3، هلند 3 – 
قزاقستان یک، ترکیه یک- جمهوری چک 2 /گروه 
دوم:   بلژی��ک 6 – آندورا صفر، قب��رس یک- رژیم 
صهیونیس��تی 2، ولز صفر- بوس��نی صفر / گروه 
هشتم:   بلغارستان صفر- کرواسی یک، ایتالیا2 –

جمهوری آذربایجان یک، مالت صفر- نروژ 3

رقابت

شهروند| ش��اید اگر چند ماه قبل با هر کدام از مسئوالن فدراسیون و 
حتی بدبین ترین کارشناس هم صحبت می کردیم، چنین نتایجی را برای 
تیم های پایه ایران پیش بینی نمی کرد. حذف تیم نوجوانان از مسابقات 
قهرمانی آسیا اولین ناکامی بود که حدود یک ماه قبل به ثبت رسید، سپس 
آن افتضاح تیم امید در اینچئون و حاال هم پرامیدترین تیم یعنی جوانان 
که با 2 شکست متوالی از مسابقات قهرمانی آسیا کنار رفت. این نتایج زنگ 
خطری برای تیم ملی بزرگساالن ماست که در سال های آتی از بازیکنان 

باکیفیت تهی شود.
نوار ناکامی ها قطع نشد!

تیم ملی جوانان که با س��رمربیگری علی دوستی مهر و مدیریت فنی 
مهدی مهدوی کیا امید زیادی به حتی کس��ب قهرمانی آسیا و سهمیه 
جام جهانی داشت، با 2 شکس��ت مقابل تیم های تایلند و یمن از دور این 
رقابت ها کنار رفت. حتی در صورت پیروزی پرگل در دیدار س��وم مقابل 
میانمار نیز ایران شانسی برای صعود از این گروه ندارد و گروهی که برای 
جوانان ایران بس��یار آسان به ش��مار می آمد، با این شکل برایش به پایان 
رسید. بعد از ناکامی تیم های نوجوانان و امید از رقابت های آسیایی تمام 
امید فدراسیون به تیم جوانان بود که انصافا وقت و هزینه بیشتری هم برای 
آن صرف شده بود اما این تیم نتوانست نوار ناکامی های تیم های پایه ایران 
را قطع کند و پرونده این تیم ها با نتایجی تقریبا افتضاح در سال جاری بسته 

شد.
تمام تقصیرها متوجه یک نفر؟

خیلی از کارشناسان و اهالی فوتبال عالوه بر برشمردن عوامل زیاد در 
ناکامی تیم های پایه تمام تقصیرها را درنهایت متوجه یک نفر می دانند؛  
هادی آیت اللهی که از س��وی کفاش��یان اختیار تام برای عزل و نصب در 
تیم های پایه را داش��ت. به گفته برخی او شایسته ساالری را به هیچ وجه 
در یکی، دوس��ال اخیر رعایت نکرده و اصال تغییرات مثبتی در کادرفنی 
تیم های پایه نداش��ته است. ش��اید عوامل زیادی در این ناکامی ها نقش 
داش��تند اما قطعا از نظر مدیریت��ی می توان آیت الله��ی را مقصر اصلی 

ناکامی های اخیر نامید.

تغییرات گسترده در کادرفنی
رسول دانشجو که پس از فریدون معینی و میرشاد ماجدی مسئولیت 
کمیته جوانان فدراس��یون را برعهده گرفته و فرد شناخته شده در میان 
اهالی فوتبال به شمار نمی آید از تغییرات گسترده در کادر فنی تیم های 
نوجوانان و جوانان خبر داد: »ما تمام هزینه ها را برای موفقیت این تیم ها 
انجام داده بودیم و آنه��ا اردوها و برنامه های تدارکاتی خوبی داش��تند و 
نزدیک به 2 میلیاردتوم��ان برای این تیم ها هزینه ش��ده بود. وقتی برای 
تیمی برنامه ریزی می شود و از نظر تدارکات و برنامه های اردویی هیچ کم و 
کاستی وجود ندارد بنابراین تنها مشکلی که می ماند، مشکل فنی است. در 
جلسه بعدی کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال به طور قطع تغییرات 
بنیادین و اساسی در کادر فنی هر 2 تیم نوجوانان و جوانان در دستور کار 
قرار خواهد گرفت و ما از مربیانی با سبک های دیگر استفاده خواهیم کرد.«

محصص: باید دیدگاه وسیع تری داشته باشیم
مرتضی محصص، عضو کمیته فنی فدراس��یون فوتبال در واکنش به 
ناکامی تیم های پایه می گوید: »از شکست جوانان ناراحت شدم. امیدوارم 
نسبت به این اتفاق دیدگاه وسیع تری داشته باشیم و همه زوایا را بررسی 

کنیم. با این توضیح که فراموش نکنیم شکس��ت مقدمه پیروزی است. 
درحال حاضر نمی توان حرف بیشتری زد. باید صبر کنیم تا تیم جوانان 
به ایران برگردد و بعد درباره جزییات صحبت کنیم. دوستی مهر باید جواب 

بدهد که چرا باختند و نتیجه نگرفتند.«
شرفی:  زنگ خطر برای تیم بزرگساالن هم به صدا درآمده

اصغر شرفی، کارشناس فوتبال ایران معتقد است ناکامی این روزهای 
تیم های پایه از س��ال ها قبل کلید خورده بود. او دراین باره به »شهروند« 
می گوید: »این نتایج برای ما نگران کننده و عجیب است اما برای تیم های 
حریف اینطور نیست زیرا آنها از سال ها قبل کار کرده اند و حاال ثمره اش را 
می بینند. فرق فوتبال ما با آنها این است که در سایر کشورها افراد سرجای 
خودشان قرار می گیرند اما در کشور ما افرادی فوتبال را اداره می کنند که 

چیزی از این ورزش نمی دانند.«
وی همچنین می افزاید: »اس��تخدام افرادی مثل مهدوی کیا، کریمی 
و مجیدی باید از 10 س��ال قب��ل در فوتبال ما آغاز می ش��ود، نه حاال که 
اداره کنندگان فوتبال افرادی مثل آیت اللهی و نبی هس��تند. ما زمان را از 
دست داده ایم و نمی توان تقصیر را بر گردن کادر فنی فعلی تیم های پایه 
انداخت. زنگ خطر برای تیم بزرگساالن هم به صدا درآمده اما گوشی شنوا 

نیست.«
سعداوی: برنامه ریزی بلندمدت نداریم

نعیم سعداوی، کارشناس فوتبال کشورمان در رابطه با ناکامی های اخیر 
تیم های پایه به »شهروند« می گوید: »کسانی که االن مسئول هستند و 
این تیم ها را با شرایطی بد به مسابقات اعزام می کنند، باید پاسخگو باشند. 
مش��کل ما در تیم های پایه این است که اصال هدفمان مشخص نیست و 
صرفا در آس��تانه یکسری از رقابت ها تیمی را تش��کیل می دهیم و بعد از 
آن هم، تمام بازیکنان رها می شوند. البته در باشگاه ها نیز همین مشکل 
وجود دارد و تیم های پایه بیش��تر برای نتیجه گیری تشکیل می شوند تا 
بازیکن سازی. استعدادیابی یک کار تخصصی است و شاید خیلی از مربیان 
بزرگ هم در آن تخصص نداشته باشند. اگر همین حاال هم برنامه ریزی را 

شروع کنیم، 10 سال دیگر نتیجه می گیریم.«

ش�هروند| رقابتی که قرار بود هوش از سر هواداران 
فوتبال ایران و به خصوص دوس��تداران پرس��پولیس 
برباید، شاید اصال برگزار نشود! این بار پای یک شخص 
منش��وری در میان اس��ت؛ ش��خصی خطرناک به نام 
امیرحسین جهانشاهی. او که می گویند  از عوامل مخرب 
ضدانقالب است، خودش را واسطه اصلی پرسپولیس 
برای مذاکره با رئال مادرید و ترتی��ب دادن یک رقابت 
دوس��تانه بین طرفین می داند اما مش��کل کجاست؟

یک عنصر نامطلوب
جهانشاهی به عنوان واس��طه اصلی برقراری ارتباط 
بین فلورنتینو پرس و باش��گاه پرس��پولیس براساس 
حرف و حدیث های موج��ود یکی از فعاالن ضد نظام و 
از همه بدتر عامل سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی 
موسوم به »موساد« است! گویا جهانشاهی مدت ها قبل 
با مسئوالن تیم قرمزپوش پایتخت تماس داشت و به 
آنها قول فراهم کردن مقدمات بازی بزرگ با رئال مادرید 
را داد. بع��د از انج��ام توافقات نهایی و وقتی قرار ش��د 
پرسپولیس، جوالی 2015 مقابل پرافتخارترین تیم 
اروپا قرار بگیرد، ظاه��را همه چیز رو ب��ه روال به نظر 
می رسید اما با لو رفتن نام واسطه نامطلوب این معامله، 
همه چیز شکل دیگری به خود گرفت. حتی شایعه شده 
به خاطر دخالت پررنگ جهانشاهی و بنا بر برخی مصالح 

درحال حاضر احتمال لغو بازی بیش از انجام آن است!
از تحصن تا بیانیه نوباوه

در این شرایط، مسئوالن پرس��پولیس، اصل ماجرا 
را تکذیب می کنند و با به رخ کش��یدن اصول حرفه ای 
می گویند مذاک��رات کامال حرفه ای و غیرش��خصی 
بوده؛ درحالی که همه می دانند جهانشاهی از دوستان 
فلورنتین��و پرس محس��وب می ش��ود. در ص��ف اول 
تکذیب کننده ها »بهروز منتقمی« سرپرست باشگاه 
پرس��پولیس قرار دارد. او در نشس��ت خبری مدیران 
باشگاه پرس��پولیس با اصحاب رسانه درباره چگونگی 
مالقات مدیران باش��گاه پرس��پولیس با امیرحسین 
جهانشاهی گفت: »ما هیچ مذاکره با واسطه یا بی واسطه 
با این شخص نداشتیم و من قبل از سفر به آقای سیاسی 
گفتم باید به صورت مستقیم با پرزیا سانچس جلسه 
برگزار کنیم که آقای سیاس��ی هم روی همین مسأله 
تأکید داش��ت. ما کار حرفه ای انجام می دهیم. باشگاه 

بزرگ پرس��پولیس با میلیون ها ه��وادار باید کارهای 
بزرگ انجام بدهد.« در این راستا اولین واکنش منفی از 
سوی عضو کمیته فرهنگی مجلس نشان داده شد. بیژن 
نوباوه، بیانیه ای تنظیم کرده و ضمن تأکید بر پیگیری 
موضوع دخالت یک ضد انقالب در انجام بازی دوستانه، 
خواستار پاسخگویی مقامات مربوطه شد تا دیگر شاهد 
چنین اتفاقاتی درعرصه فوتبال نباشیم. اعضای بسیج 
دانشجویی هم اولین گروه معترض به اتفاقات رخ داده 
است. قرار است این تشکل متعصب و انقالبی در واکنش 
به این اقدام صورت گرفته فردا مقابل ساختمان باشگاه 

پرسپولیس تحصن کنند.
پاک سازی سایت پرسپولیس

 باش��گاه بزرگ پایتخت پس از علنی شدن موضوع 
مربوط ب��ه جهانش��اهی، بالفاصل��ه عکس هایی که 
این ش��خص را کنار تیم مذاکره کننده پرسپولیس و 
رئال مادرید نش��ان م��ی داد از صفحه ح��ذف کرد و 4 
عکس دیگر جایگزین کرده که یکی از آنها، عکس کنار 
کوئنترائو، مدافع نه چندان قدرتمند قوهای سپید است.

اظهارات عجیب و غریب سیاسی
حمیدرضا سیاس��ی، رئیس هیأت مدیره باش��گاه 
پرسپولیس اما اظهارات عجیب و غریبی را بیان می کند. 

او می گوید: »ما مذاکره ای با جهانش��اهی نداش��تیم 
و فقط در دفتر تریل با او آش��نا ش��دیم که او هم آن جا 
بود و از منافع ما حمایت کرد اما من س��وابق قبلی او را 
نمی دانستم و هنوز هم نمی دانم. جهانشاهی از دوستان 
صمیمی پرس بود که حتی همدیگر را به اسم کوچک 

صدا می کردند و رابطه ای صمیمی با هم داشتند.«
اوج حرف های سیاسی آن جاست که عنوان می کند: 
»بعد از 20 دقیقه که جلس��ه او با پرس تمام شد با من 
به زبان فارسی احوالپرسی کرد که من تازه فهمیدم او 
ایرانی اس��ت و وقتی فهمیدیم که او هم وطنمان است 
از او خواستیم تا به خاطر ایرانی بودنش برای ما تخفیف 
بگیرد و از نظر مالی هم از ما حمایت کرد و پول بازی را به 

حول و حوش آن مقداری که ما می خواستیم رساند.«
پایان دوران سیاسی؟

اطالعات درباره امیرحسین جهانشاهی کم نیست. 
اولین بار در تاریخ اول بهمن 1392 در گزارشی مبسوط 
از واسطه گری مالک تلویزیون رها برای پرسپولیس با 
این لفظ خبر داده شد: »سرمایه گذار شبکه ماهواره ای 
فارس��ی زبان رها از اپوزیس��یون فعال خارج از ایران و 
ازجمله فعال ترین حامیان ضدانقالب بوده است. او که 
با مالک باشگاه رئال مادرید روابط خوبی دارد، به عنوان 

یک س��رمایه گذار در کارهای بزرگ س��اختمانی در 
پاریس، مادرید و بارسلونا شرکت کرده و سپس به عنوان 
یک سرمایه گذار عمده و موفق در شرکت های متعدد و 
معتبر بین المللی در عرصه رسانه و ارتباطات از قبیل 
بویگ، الگاردر، آواس و ویوندی یونیورسال به فعالیت 

خود ادامه داده است.«
پ��س از برکن��اری رویانی��ان و حضور سیاس��ی در 
راس هیأت مدیره پرسپولیس، جهانش��اهی این بار از 
کانال م��رد اول اجرایی فعلی پرس��پولیس وارد کارزار 
واس��طه گری ش��د. تا قبل از گرفته شدن عکس های 
جنجال ساز، حتی پست های فیس بوکی جهانشاهی 
مبنی بر همه کاره بودن در جریان ش��کل گرفتن بازی 
دوستانه پرسپولیس و رئال مادرید هم خبرساز نشده 
بود ام��ا عکس مذاکرات اخیر، فض��ای آرام و رمانتیک 
قبلی را از بین برد. در این شرایط به نظر می رسد سیاسی 
که درحال حاضر مش��غول تحکیم جایگاهش پس از 
زلزله های برکناری دایی است، ضربه ای اساسی دریافت 
کرده و درنهایت این موضوع ملی و فرا فوتبالی شده به 
قیمت برکناری او و تیم مدیریتی اش تمام ش��ود. پس 
نه تنها بازی با رئال انجام نمی شود، بلکه شاید سیاسی 

هم مدت زیادی روی صندلی اش نماند! 
پورمختار: تأیید شود، پرونده به وزارت 

اطالعات می رود
محمدعل��ی پورمخت��ار، رئیس کمیس��یون اصل 
90 مجلس ش��ورای اس��المی درباره اتفاقات موجود 
به »ش��هروند« می گوید:  »این مس��أله درحال حاضر 
برای ما فقط یک خبر اس��ت که باید ماجرا را بررس��ی 
کنیم. به زودی از فدراسیون فوتبال، مسئوالن باشگاه 
پرس��پولیس و مراجع دیگر اس��تعالم می گیریم و در 
راستای بررسی ماجرا اقدام می کنیم. نمی توانم زمانی 
برای بررس��ی این پرونده تعیین کنم. هن��وز از نظر ما 
چیزی تاییدشده نیست و پس از پایان ارزیابی ها رأی 

خود را صادر می کنیم.«
پورمختار در پاس��خ به این پرس��ش که اگر موضوع 
مذکور تأیی��د ش��ود، تکلیف ب��ازی پرس��پولیس و 
رئال مادرید چه می ش��ود، می افزاید:  »در این صورت 
بحث امنیتی می شود و ما پرونده را به وزارت اطالعات 

ارجاع می دهیم.«

اشتباه مدیران پرسپولیس دردسرساز شد

توافق پرسپولیس با رئال زیر سایه یک اتهام جاسوسی
      سیاسی: جهانشاهی را نمی شناختم، از او خواستم برایمان تخفیف بگیرد!                                        رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس: تأیید شود، پرونده به وزارت اطالعات می رود

حذف تیم جوانان از مسابقات آسیایی، ناکامی پایه ها را تکمیل کرد

 نیاز به انقالب بزرگ

شهروند| استیون موسیلوویچ، نام شناخته شده ای 
ب��رای فوتبالدوس��تان ایران��ی نیس��ت. ای��ن مربی 
مونته نگرویی اصالتی یوگسالو دارد و در دوران بازیگری 
خود پیراهن تیم ملی یوگسالوی را نیز پوشیده است. 
وی در س��ال های 2002 و 2009 در دو مقطع هدایت 
تیم ملی مونته نگرو را برعهده داشته اما کارنامه اش به 
هیچ عنوان قابل قبول نیس��ت. با این وجود مسئوالن 

باش��گاه ملوان از وی خواس��ته اند تا به ایران بیاید و 
هدایت این تیم را برعهده بگیرد. موس��یلوویچ در 
ب��دو ورودش به ایران در گفت وگو با »ش��هروند« 
قول داد که تیم ملوان به لیگ دس��ته اول سقوط 
نمی کند. ماحصل صحبت ه��ای وی را در ادامه 

می خوانید:  
*چه شد که به ایران آمدید؟

از دو، س��ه هفت��ه قب��ل ب��ا 
مس��ئولین باش��گاه مل��وان 
آنه��ا  ب��ودم.  تم��اس  در 

صحبت ه��ای  م��ن  ب��ا 
انجام  امیدوارکنن��ده ای 
دادند و ترجیح دادم این 

پیشنهاد را بپذیرم. 
این ک�ه  از  *قب�ل 

پیشنهاد ملوان به دستتان 
برسد، ش�ناختی از فوتبال 

ایران داشتید؟
م��ن پی��ش از ای��ن هی��چ 

شناختی از ایران نداشتم اما سعی کردم در صحبت 
با مربیان و بازیکنانی که قبال این جا کار کرده 
بودند، از شرایط فوتبال ایران باخبر شوم. 
با میروس��الو بالژویچ و زالتک��و کرانچار 
صحبت ه��ای مهمی انج��ام دادم که در 
تصمیمم برای حضور در ایران تأثیر زیادی 
داشت. آنها به من گفتند ایران پر است 
از اس��تعداد ن��اب فوتبال که 
می توانی با آنه��ا کار کنی. 
حاال هم به این جا آمده ام 

تا بتوانم موفق باشم.
*دراگان اسکوچیچ را 

می شناسید؟
خی��ر، م��ن او را 
نمی شناس��م اما در 
ایران فهمیدم که او  
سال پیش سرمربی 

ملوان بوده است.
*او با نتایج�ی که به عنوان 
اولی�ن مرب�ی خارج�ی ملوان 

کسب کرد، محبوبیت خاصی میان هواداران ملوان 
به دس�ت آورد؛ فکر می کنید بتوانی�د مثل او نظر 

هواداران ملوان را جلب کنید؟
من دوست ندارم مثل کس��ی باشم. به این جا آمده ام 
که مثل خودم باشم و خوشبختانه هواداران ملوان نیز در 
بدو ورودم با من بسیار خوب رفتار کردند. امروز)دیروز( 
وقتی به تمرین ملوان آمدم هواداران بسیار به من لطف 
داشتند. آنها بارها مرا تشویق کردند و روحیه مضاعفی 
گرفتم. نزد آنها رفتم و سرم را به نشانه تعظیم فرود آوردم 
تا به این ش��کل س��المی به هواداران و سالمی دیگر به 

مسیر پیشرفت ملوان کنم.
*سال گذشته اس�کوچیچ با 120 هزار دالر به ایران 
آمد و ارزان ترین مربی لیگ کش�ورما ش�د؛ ش�ما 

هم چنین شرایطی دارید؟
موضوع مبلغ قرارداد یک مس��أله ش��خصی است و 
دوست ندارم درباره اش صحبتی انجام دهم اما مطمئن 

باشید من مربی اي نیستم که کارم را ارزان بفروشم.
*مسئوالن باشگاه مجید صالح که یک مربی ایرانی 
اس�ت، را به عنوان دستیار ش�ما انتخاب کرده اند. 

مشکلی با حضور این مربی ندارید؟

صالح را نمی شناختم اما کارش را که دیدم و از طرفی 
متوجه شدم دستیار کارلوس کی روش بوده از همکاری 
با او خوشحال شدم. امیدوارم بتوانیم روزهای خوبی را در 

کنار هم سپری کنیم.
*ملوان در 11 بازی گذش�ته خود نتوانس�ته نتایج 
خوبی بگیرد و خیلی ها این تیم را کاندیدای سقوط 
به دس�ته اول می دانند؛ آیا می توانید ناجی ملوان 

شوید؟
در کش��ور من هیچ کس از واژه س��قوط خوش��ش 
نمی آید. ما یوگسالو ها فقط به دنبال موفقیت و پیشرفت 
هستیم. االن هم اطمینان دارم که ملوان سقوط نمی کند 
و این قول را به هواداران ملوان می دهم که تیمشان را در 
لیگ برتر حفظ کنم. من به این جا آمده ام تا در مس��یر 

پیشرفت حرکت کنم و به چیز دیگری فکر نمی کنم.
*از تیم ملی ایران چقدر شناخت دارید؟

من فقط بازی ه��ای ایران در جام جهان��ی را دیدم و 
می دانم کارلوس کی روش س��رمربی تیم مل��ی ایران 
اس��ت. فقط چند س��اعت از حضورم در ایران گذشته، 
اجازه بدهید چند روز بگذرد با همه چیز آشنا می شوم 

و مطمئن باشید همه چیز را درک می کنم. 

استیون موسیلوویچ، سرمربی جدید ملوان در گفت وگو با »شهروند«:   

کرانچار و بالژویچ گفتند ایران پر از استعدادهای ناب است
                        مربی ای نیستم که کارم را ارزان بفروشم


