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حاشيهذره بين

تيتر بازی

 اینستاگرام

امروز، دیدار دوستانه ایران- بنفیکا
تیم ملی فوتب��ال ای��ران ک��ه اردوی تدارکاتی را 
در پرتغال برگ��زار کرده، از س��اعت 10 صبح امروز 
)12:30 ب��ه وقت تهران( به مص��اف بنفیکا تیم اول 
پایتخت،البته این روزهای فوتب��ال پرتغال می رود. 
تیمی که دوس��تان صمیمی کی روش از سیموئز و 
اولیویرا گرفته تا وینگادا بخشی از تاریخ آن هستند 
و در حس��ن ختام اردوی 10روزه تیم ملی در پرتغال 
دی��داری تأثیرگذار و محکی جدی ب��رای بازیکنان 
ایران خواهد بود. بنفیکا تیمی تأثیرگذار و سرشناس 
در فوتبال اروپاس��ت که در ترکیب این تیم از درون 
دروازه که ژولیو س��زار برزیلی قرار دارد تا انزو پرس 
آرژانتینی و الی سه ئو که برای پرتغال مقابل فرانسه 

بازی کرد، می توان سراغ گرفت. 

افشین و 5 سرباز دیگر در ملوان
رفته رفت��ه تکلیف بازیکنانی ک��ه کارت معافیت 
آنها باطل شده روش��ن می شود. پس از اعالم اسامی 
برخی بازیکنان متخلف در پرونده کارت های معافیت 
جعلی، این بازیکنان باید در تیم های نظامی فوتبال 
خود را دنبال کنند. بر این اساس روز یکشنبه سازمان 
نظام وظیفه امریه 6 بازیکن را به باشگاه ملوان ارسال 
کرد. بر این اس��اس آرش افش��ین، میث��م کریمی، 
محمدحس��ین مهرآزما، فرهاد س��االری پور، امیر 
ش��ریفی و رضا طاهری 6 بازیکنی هستند که باید 

خدمت سربازی خود را در تیم  ملوان سپری کنند. 

ایجاد تغییرات در کادر تیم های پایه
پس از ناکامی تیم های فوتبال نونهاالن، نوجوانان 
و امید در بازی های آس��یایی تمام امید فدراسیون 
فوتبال و علی کفاشیان به شاگردان علی دوستی مهر 
و تیم جوانان بود که حذف این تی��م تمام رویاهای 
رئیس فدراسیون را بر باد داد.  البته او برای رهایی از 
انتقادها نقشه هایی در سر دارد:   »تیم جوانان 260روز 
اردو داشت و همه گونه امکانات را در اختیار این تیم 
گذاشتیم. در یک س��ال گذشته بیش از 1.5 میلیارد 
تومان هزینه برنامه های آماده س��ازی این تیم شد. 
شک نکنید فدراس��یون تغییر و تحوالت جدی در 
بحث مدیریتی و فنی تیم ه��ای پایه ایجاد می کند. 
قطعا تغیی��رات در راه خواهد بود.« گفتنی اس��ت، 
تیم جوانان با وجود پیروزی در س��ومین بازی خود 
 مقابل میانمار با 3 امتیاز از گردونه مسابقات آسیایی

 حذف شد.

4 جلسه محرومیت برای عابدزاده

حسن زاده:   بزرگی نام او مالک نیست
س��رانجام رأی کمیته انضباط��ی درباره تخلفات 
صورت گرفته در دیدار استقالل خوزستان و راه آهن 
اعالم شد که بر این اساس احمدرضا عابدزاده، مربی 
راه آهن به 4جلس��ه محرومیت و پرداخت 4 میلیون 
تومان محکوم ش��د. همچنین علی لطیفی، محمد 
آبشک، سیامک کوهنورد، بهنام ابوالقاسم پور، مهدی 
حسینی نسب و موسی کولی بالی نیز محروم شدند. 
نکته قابل توجه در این حکم اعالم این موضوع است 
که فقط محرومیت عابدزاده قابل اعتراض است که 
همی��ن امر ش��ائبه هایی را ایجاد کرد تا اس��ماعیل 
حسن زاده، رئیس کمیته انضباطی مجبور به واکنش 
ش��ود:  »طبق آیین نامه انضباط��ی محرومیت های 
باالی 3جلسه قابل اعتراض است و عابدزاده می تواند 
به محرومیتش اعتراض کند. ما برای صدور احکام به 

نام افراد توجهی نداریم.«

  باش��گاه میالن ایتالیا با انتش��ار بیانیه ای رسماً 
شایعه ابتالی مایکل اسین،  هافبک غنایی این تیم 

به بیماری ابوال را تکذیب کرد.
  تیم والیبال زیر 1۷ سال دختران کشور در دومین 
دیدار خود در رقابت های قهرمانی آسیا 3 بر صفر 

مغلوب کره جنوبی شد.
  با اعالم حسن بابک، مدیر تیم های ملی احد پازاج 
در سمت س��رمربیگری تیم ملی کشتی فرنگی 

بزرگساالن باقی ماند.

افش�ارزاده: همه فوتبال ایران ش��ده کی روش، 
کی روش/ صددرصد با گالیه های وزیر موافقم

منتقم�ی: از م��ردم، بس��یجیان و مس��ئوالن 
عذرخواهی می کنیم

صفایی فراهانی: برای تعامل مشکلی نداریم که 
امثال جهانشاهی بخواهند کمک کنند

ایرانگردی یک سرباز

بختیار رحمانی که به  تازگ��ی کارت معافیتش 
باطل شده و باید در یک تیم نظامی فوتبالش را  ادامه 
دهد با قرار دادن این عکس در صفحه شخصی اش 
از س��فرهای زنجیره ای خود پرده برداش��ته است. 
رحمانی زیر این عکس نوشته اس��ت: » ایرانگردی 

بودم، دیروز آمدم اهواز، هوا بسیار عالی است.«

 فوتبال جهان

حاشیه های پیرامون استقالل

جنجال کرارو بدهی های تمام نشدنی
ش�هروند| در روزهایی که نگاه اکثر رس��انه ها 
به اتفاقات باش��گاه پرس��پولیس اس��ت، پیرامون 
باشگاه استقالل نیز خبرهای متعددی وجود دارد. 
استقاللی ها اردوی 5روزه ای را در ارمنستان برگزار 
کردند و در جریان این اردو یک دیدار دوستانه نیز با 
تیم شیراک این کشور انجام دادند و با نتیجه 3 بر 2 
مغلوب حریف شدند. یکی از مسائلی که در روزهای 
گذشته باشگاه استقالل را تحت تأثیر قرار داده، مسأله 
جاسم کرار است.  هافبک عراقی استقالل که به دلیل 
پرداخت نشدن مالیاتش و یک مسأله شخصی دیگر 
ممنوع الخروج شده بود، درنهایت توانست مشکلش 
را حل کند اما مصاحبه ای که او قبل از سفر به عراق 
انجام داد، همه چیز را به هم ریخت. او در آن مصاحبه 
از جدایی س��خن گفت تا ترس از برنگشتن کرار از 
عراق به وجود آید اما نظری جویباری، معاون باشگاه 
استقالل سعی دارد، نگرانی هواداران را برطرف کند: 
»با او حرف زدم و او گفت عصبانی بوده و آن حرف ها 
را زده اما این جا با کادر فنی صحبت کرد و گفت که 
بعد از پایان مرخصی اش به تمرینات اضافه خواهد 
شد.« دیگر مسأله ای که این روزها باشگاه استقالل 
را تحت تأثیر قرار داده، بدهی های این باشگاه است. 
بهرام افشارزاده، مدیرعامل استقالل در این خصوص 
می گوید: »متاس��فانه هر روز که به باشگاه می آیم با 
حجم زیادی از بدهی ها روبه رو می ش��وم که نه تنها 
من بلکه هر مدیری را وحش��ت زده می کن��د اما با 
تدابیر اعضای محترم هیأت مدیره قدم به قدم درحال 
حرکت در همین مس��یر هس��تیم تا آرام آرام از این 

حجم انبوه بدهی ها بکاهیم.«

آرژانتین مسخره شد
قبل از این که برتری 2 بر صفر برزیل بر آرژانتین 
در ب��ازی دوس��تانه ورزش��گاه پکن قطعی ش��ود، 
کارلوس دونگا، یکی از چند مربی دارای سابقه 2 بار 
حضور روی نیمکت طالیی پوشان به سمت نیمکت 
آرژانتینی ها رفت و با یک دس��ت بین��ی خودش را 
گرفت تا به این ترتیب مدل اس��تعمال کوکائین از 
سوی دیه گو مارادونا، اس��طوره رقیب را تقلید کند. 
ظاهرا او جمله »شما آرژانتینی ها مثل هم هستید« 
را هم بر زبان آورده اس��ت. از س��وی دیگ��ر، رونالدو 
همبازی سابق دونگا هم پس از پایان دیدار در یکی 
از شبکه های اجتماعی خطاب به آرژانتینی ها نوشت: 

»حاال بگویید چه احساسی دارید؟!« 

فیلم فیفا روی دست ماند
فیلمی که قرار بود فیف��ا را از هرگونه اتهامی مبرا 
کند، با شکس��ت تجاری مواجه ش��د. فیلم »یونایتد 
پشنز« با بازی س��تارگانی مانند سام نیل، تیم روث و 
ژرار دپاردیو، درباره تالش های بالتر و فیفا برای مقابله 
با بدبینی ها و فساد در فوتبال است اما برخالف تصور، 
پس از نمایش فیلم در جشنواره کن و زوریخ، منتقدان 
در س��ایت »آی ام دی بی« امتیاز ن��ازل 2.3 از 10 را به 
این فیلم دادند. در فس��تیوال زوریخ از 500 صندلی 
تنها بلیت 120 صندلی به تماشاگران فیلم فروخته 
شد و تنها ۷ کشور آن را به نمایش گذاشتند. ساخت 

فیلم 26.8 میلیون دالر ضرر در پی داشته است.

رئال، فاتحان ال کالسیکوی پیرها 
چند روزی تا ال کالسیکوی دور رفت اللیگا مانده 
اما پیشکسوتان 2 تیم به استقبال این نبرد تاریخی 
رفتند و در استادیوم »رومل فرناندس« پاناما در قالب 
یک رقابت دوستانه به مصاف هم رفتند. درنهایت این 
جدال که با حضور ستاره هایی مانند زیدان، کارمبئو، 
کالیورت، بارخ��وان، ریوال��دو، کان��اوارو، زامورانو، 
مورینتس و سالگادو انجام شد با گل دقیقه 84 ادوین 

کنگو به سود رئال خاتمه یافت. 

قهرمان در بخش مراقبت های ویژه
قهرمان جهان امش��ب باید خیلی مواظب باشد 
چون شکست مقابل جمهوری ایرلند می تواند اولین 
2 باخت متوالی آنها در رقابت های مهم از یورو 2000 
تابه ح��ال را رقم بزند. کریم بالعرب��ی، اولین بازیکن 
دارای نژاد عربی تاریخ تیم ملی آلمان مقابل لهستان 
در بازی ش��نبه ش��ب عملکرد خوبی داشت و یکی 
بیشتر از مجموع شوت های لهستانی ها، توپ را روانه 
چارچوب تیم شرقی کرد. در سوی مقابل میلیک و 
میال با 2 گل اولین پیروزی لهستان مقابل آلمان در 
19 رویارویی قبلی 2 تیم را رقم زدند. این شکست، 
نخس��تین باخت ژرمن ه��ا پس از 33 ب��ازی بدون 
شکست در رقابت های مقدماتی یورو و جام جهانی 
بود. البته آلمانی ها دلیلی برای سرافکندگی ندارند. 
در دیگر بازی ها ضربه آزاد رونی، تیم 10 نفره استونی 
را در خانه اش به زانو درآورد و انگلیس را به س��ومین 
پیروزی متوالی اش رس��اند. 3 گل از 4 گل اس��پانیا 
مقابل لوکزامبورگ توس��ط والنسیایی های فعلی 
و سابق )برنات، س��یلوا و آلکاس��ر( زده شد و دیگو 
کاستا هم باالخره گل زد. در نبرد دوستانه فرانسه و 
پرتغال که جدال بنزما مقابل رونالدو ارزیابی می شد، 
خروس های آبی با 2 گل بنزما و پوگبا مقابل پنالتی 

کوارسما به پیروزی رسیدند.
بازی های امشب مقدماتی یورو 2016

گروه چهارم: آلم��ان - جمه��وری ایرلند، جبل 
الطارق - گرجستان، لهستان - اسکاتلند/ گروه پنجم: 
سن مارینو - س��وییس/ گروه شش��م: جزایر فارو - 
مجارستان، فنالند - رومانی، یونان - ایرلند شمالی/ 

گروه نهم: دانمارک – پرتغال، صربستان - آلبانی

نوستالژی

ش�هروند| عده کمی مانند فرانتس بکن باوئر این ش��انس را دارند که 
به عنوان مربی و بازیکن قهرمان جهان شوند. انگار موفقیت در هر دوجبهه، 
پای طاووس بزرگان است. عده ای مانند لوتار ماتیوس با تمام بزرگی در عالم 
بازی هرگز مربی مطرحی نشدند و گروهی شبیه مورینیو، نیمی از آنچه در 
دوران مربیگری نشان داده اند را در روزهای بازی در چمن سبز ارایه نکردند. 
دوران بازی مربیان، همیشه س��وژه خوبی برای رسانه ها و فوتبالدوستان 
بوده است. دیلی میل در گزارش��ی این نیاز را برآورده کرده و به دوران بازی 

20مربی 20تیم حاضر در فصل جاری لیگ برتر پرداخته است.
مورینیو، بدترین است

ابتدا از آرس��ن ونگر ش��روع می کنیم. پروفس��ور فرانس��وی در فصل 
قهرمانی استراسبورگ در فرانس��ه، 3بازی انجام داد و سپس به تیم های 
دس��ته پایین فوتبال انگلی��س پیوس��ت. او همیش��ه در آرزوی تبدیل 
ش��دن به یک فرانتس بکن باوئر بود. آقای خاص یا هم��ان ژوزه مورینیو 
بی گمان بدتری��ن کارنام��ه دوران ب��ازی را بین 20مرب��ی فصل جاری 

لیگ برت��ر دارد. او قب��ل از آویخت��ن کفش ه��ا در 
24س��الگی، مدافع متوس��ط تیم های بلنسسه، 

سیسمبرا، ریو آوه و کومرچیا بود، نه چیزی بیشتر. 
روبرتو مارتینس، س��رمربی موف��ق اورتون در 
روزهای ب��ازی، یک��ی از 3اس��پانیایی تأثیرگذار 

ویگان در دسته های پایین تر نام داشت و در کشورش 
برای ساراگوسا، مهره مناس��بی تلقی می شد. در 
جهت مخالف مورینیو، اس��تیو ب��روس یکی از 
کارنامه دارترین مربیان لیگ برتر در دوران بازی 
است. زوج او و پالیستر در دوران شروع امپراتوری 
منچستریونایتد به»پالی - برو« معروف بود. برندن 
راجرز شانس زیادی نداش��ت چون پس از این که 
در 20سالگی از ایرلندشمالی راهی ردینگ شد، 

آسیب دید و فوتبال را کنار گذاشت.  شاید 
باور نکنید اما مهندس مانوئل پیگرینی 

در شیلی یک مدافع میانی قدرتمند خطاب می شد و عالوه بر این که تمام 
دوران بازی خود را صرف حضور در یونیورس��یداد کرد، 28بازی ملی هم 
انجام داد. آقای تک باشگاهی دوران بازی، سیتی را به عنوان دهمین ایستگاه 
دوران مربیگ��ری اش هدایت می کند. لوئیس فن خ��ال،  هافبک آنتورپ، 
تله استار، اسپارتا روتردام و آلکمار بود اما زیرسایه کرویف، حتی یک بازی 
هم برای آژاکس انجام ن��داد. رونالد کومان، گاس پویت، پوچتینو ومارک 
هیوز به ترتیب در بارسلونا، چلسی، اسپانیول و منچستریونایتد طالیی ترین 
روزهای خود را سپری کردند؛ برخالف هری ردنپ که در کناره های زمین 

برنتفورد، سیاتل و بورنموث، حتی به جام نزدیک هم نشد. 
لمبرت پرافتخار

مامور مهار زیدان در فینال فص��ل 199۷-1996 لیگ قهرمانان اروپا، 
یکی از تنها دومربی دارای تجربه قهرمانی در باالترین سطح باشگاهی 
اروپا در فصل جاری لیگ برتر است. پل لمبرت، سرمربی آستون ویال در 
دوران بازی برای دورتموندهیتسفلد، بهترین روزهای دوران حرفه ای 
خ��ود را پشت س��ر گذاش��ت و در خط میانی س��نت میرن، 

مادرول، سلتیک و لیونگستون اس��کاتلند هم بازی کرد. 
نیل وارناک، س��رمربی کریستال پاالس داستان 

جالبی دارد. بازیکن متوس��ط تیم های 
س��طح پایین کولچس��تر، روترهام، 
 هارتپول، اس��کانتورپ، آلدرشات، 

بارنزل��ی، یورک س��یتی و ک��رو به 
قول خ��ودش در دوران بازی بس��یار 

سختکوش بود اما یک بار به شدت آسیب 
 دید و آن مختصر مجال برای قدرتنمایی را هم 

از دست داد.

کاپیتانی مقابل منچستریونایتد
نایجل پیرسون، سرمربی لسترسیتی در ش��ورزبری، شفیلدونزدی و 
میدلزبورو یک رهب��ر واقعی بود و بی گمان درخش��ان ترین لحظه دوران 
حرفه ای او بس��تن بازوبند کاپیتانی ش��فیلدونزدی در بازی فینال فصل 
1991-1990 جام اتحادیه انگلیس مقابل منچستریونایتد بود؛ جایی که 
تیم او در نهایت یک بر صفر پیروز شد و پیرسون جلوتر از بقیه اعضای تیم 
قهرمان، جام قهرمانی را باالی س��ر برد. آلن پاردیو، سرمربی نیوکاسل در 
نیمه نهایی معروف جام حذفی  سال 1990، گل پیروزی کریستال پاالس 

را وارد دروازه لیورپول کرد و سپس به چارلتون، بارنت و ردینگ پیوست.
سام بزرگ کجا بود؟

گری مونک تا  سال گذشته در سن 34 بازی می کرد اما چندان درخشان 
نبود؛ به حدی که در طول 5 سال بازی برای ساوتهمپتون به تیم های تورکی، 
استوک پورث، شفیلد ونزدی و بارنزلی قرض داده شد اما پس از حضور در 
سوانسی در  س��ال 2004 نقش مهمی در لیگ برتری شدن تیم ولزی ایفا 
کرد و حاال سرمربی این تیم است. سرنوشت او شباهت زیادی 
به کریس کولمن، سرمربی سابق فوالم دارد. کولمن برخالف 
مونک، بر اثر یک تصادف رانندگی مجب��ور به کناره گیری 
نابهنگام از فوتبال شد و بالفاصله پس از بهبودی کامل، روی 
نیمکت مربیگری این تیم حاال دسته اولی نشست. سام برزگ 
یا همان سام آالردایس، سرمربی وستهام نزدیک به 500بازی 
برای 9تیم مختلف در 3 کش��ور متفاوت انجام داد. آلن 
اروین، سرمربی وس��ت بروم در روزهای بازی، ابتدا 
کریستال پاالس را به مقصد اورتون ترک کرد 
ام��ا در دوران طالیی آبی ها با  ه��اوارد کندال 
نقشی نداشت و ادامه دوران حرفه ای خود را 
در کریستال پاالس، دندی یونایتد و بلکبرن 
کنی داگلیش گذراند؛ یک رزومه نه چندان 
بد برای کسی که تصور نمی شد فوتبالیست 

خوبی از آب دربیاید.

ش�هروند| ماجرای مذاکره باش��گاه پرسپولیس و 
رئال مادرید که در نگاه نخس��ت اتفاق بزرگی در ورزش 
ایران به شمار می آمد، خیلی زود به حاشیه کشیده شد 
تا مسئوالن باشگاه س��رخپوش تهرانی به جای این که 
محبوبیتی را ن��زد هواداران این تیم به دس��ت بیاورند، 
پاسخگوی حضور یک فرد ضد انقالب در مذاکراتشان 
با باشگاه رئال مادرید باشند. حمیدرضا سیاسی، رئیس 
هیأت مدیره پرس��پولیس که کمتر از 2 ماه قبل عامل 
اصلی برکناری رحیمی بود، قصد داشت با برگزاری دیدار 
پرسپولیس و رئال در تهران نامش را به عنوان یک فرد 
تاریخ ساز در باشگاه پرسپولیس به ثبت برساند اما به نظر 
در این راه کامال ناموفق بوده است. در ذیل گفت وگوی 

حمیدرضا سیاسی را با »شهروند« می خوانید: 
    ش�ما اع�الم کرده اید ک�ه به صورت مس�تقل با 
باش�گاه رئال مادرید مذاکره کرده اید اما اگر سابقه 
مذاکرات قبلی 2 باش�گاه را پیگیری می کردید، به 

حضور فردی به نام جهانشاهی پی می بردید؟
من اتفاقا از دوس��تان درباره ارتباطات مدیران قبلی 
پرسپولیس مثل پروین و رویانیان با باشگاه رئال مادرید 
سوال کردم اما متاس��فانه هیچ نامه و سندی دراین باره 
در باشگاه وجود ندارد. سفر ما به اسپانیا نیز به مذاکرات 
قبلی اصال مربوط نمی شد و خودمان با نامه نگاری هایی 

که داشتیم، توانستیم به دیدار مدیران رئال برویم.
   اما در نامه های�ی که قبال پرس ب�رای رویانیان و 
پروین ارس�ال کرده و در رسانه ها نیز منتشر شده 
بود، از جهانش�اهی به عنوان واسطه اصلی میان 2 

باشگاه نام برده بود؟
من 20 سال اس��ت که اصال روزنامه نمی خوانم! زیرا 
تمام کار این روزنامه های ورزشی این شده است که افراد 
را به جان هم بیندازند. با رس��انه ها در ارتباط هستم اما 
حتی مصاحبه های خودم را نیز مطالعه نمی کنم. آن جا 
هم این شخص هیچ صحبتی از انقالب و جاسوسی نکرد 
و قیافه اش هم به این صحبت ها نمی خورد که حتی ما 

شک کنیم که می تواند ضد انقالب باشد.
  گفته اید که ب�ا او با زبان فارس�ی صحبت کردید 
اما جالب اس�ت که از او نپرسیدید با چه عنوانی در 

جلسه شما و پرس شرکت کرده است!
اتفاقا پرس��یدم. او جلو آمد و با یکدیگر احوالپرس��ی 

کردیم که من پرسیدم شما در باشگاه چه سمتی دارید؟ 
او هم به ما گفت من یک س��رمایه دار در فرانسه هستم 
که در زمینه راه و ساختمان فعالیت می کنم. جهانشاهی 
اعالم کرد شریک پرس در یکی از پروژه های ساختمانی 

است و برای همین رابطه نزدیکی با او دارد.
  بهروز منتقمی، سرپرس�ت باشگاه پرسپولیس 
اعالم ک�رده رئالی ها تأکید داش�تند باید موافقت 
دولت ایران را دراین باره بگیرید. این مس�أله برای 

شما مشکوک نبود؟

آنها به دلیل مسائل امنیتی تأکید داشتند که دولت 
هم موافق باش��د زیرا اگر بهترین بازیکنان دنیا به ایران 
بیایند، نیاز به ماموران امنیتی زیادی دارند. همچنین 
بحث دیگرش��ان در رابطه با روادید ایران بود. مطمئن 
باشید که باش��گاه رئال نیتش بد نبوده اما با تحقیقاتی 
که کردیم، این آقا)جهانشاهی( از قبل نقشه داشته که 
خودش را در مذاکره باشگاه پرسپولیس و رئال به میان 
بیاورد؛ البته ما هم با او کاری نداش��تیم و نقشه هایش 

محقق نشد.

   با این وضع به نظر می رس�د دیدار پرسپولیس و 
رئال را باید لغوشده بدانیم. درست است؟

در سفری که به اسپانیا داشتیم، هیچ چیز قطعی نشد 
و فقط مذاکره بر سر برگزاری این دیدار بود. فعال باشگاه 
رئال نیز واکنشی به خبرهایی که در رابطه با جهانشاهی 
پخش شده، نشان نداده است اما ما فعال اقدام جدیدی 
دراین باره انج��ام نمی دهیم تا ببینیم مس��ئوالن چه 
تصمیمی می گیرند. ما تابع قوانین جمهوری اسالمی 
ایران هس��تیم و قطعا ه��ر تصمیمی گرفته ش��ود، با 

هماهنگی مسئوالن کشوری است.
   با این وجود، صحبت های امیررضا خادم، معاون 
وزارت ورزش که انتقادهای زیادی از ش�ما داشته، 
نشان می دهد ش�خص دکتر گودرزی و مجموعه 

تحت هدایتش در جریان این سفر قرار نداشته اند!
وزارت ورزش در جریان س��فر بوده و خادم هم اعالم 
کرده که باید بررسی کند و مقصر شناسایی شود. اگر 
ثابت ش��ود که من مقصر بودم، حاض��رم بپذیرم اما به 
عقیده من این مس��أله باعث ش��د تا مردم چهره پلید 
جهانشاهی را بشناسند. حتی خیلی از افراد سیاسی که 
از دوستان من هستند، این شخص را نمی شناختند و 

حاال چهره اش برای همه نمایان شد.
   ش�نیده می ش�ود ش�ما چن�د جلس�ه ب�رای 
پاس�خگویی به نهاده�اي امنیتي ه�م رفته اید، 

احتمال دارد این روند به برکناری شما منجر شود؟
من به غی��ر از وزارت ورزش در این چندروزه به هیچ 
وزارتخانه دیگری نرفتم. هیچ کس از من نخواس��ت به 
نهادهاي امنیتي بروم. من برای شهرت به پرسپولیس 
نیامدم و هر اقدامی هم کرده ام، فقط برای پیش��رفت 
این باش��گاه بوده اس��ت. حاال هم نه نگ��ران برکناری 
هستم و نه چیز دیگری. البته مسئوالن وزارتخانه که 
با آنها در ارتباط ب��ودم، درنهایت احترام با من صحبت 
 کردند و فقط خواسته اند که گزارش این سفر را به آنها 

تحویل بدهم. 
  بحث پناهندگی شما به کشور اسپانیا نیز مطرح 

شده است!
افرادی که این شایعات را می سازند، دروغگو هستند 
و نمی دانم هدفش��ان چیس��ت. من یک وجب خاک 

مملکتم را با هیچ جای دنیا عوض نمی کنم.

گفت وگوی »شهروند« با حمیدرضا سیاسی درباره جنجال های توافق با رئال

هیچ کس از من نخواسته به نهادهای امنیتی بروم
    قیافه جهانشاهی به جاسوس ها نمی خورد!                                   پناهندگی ام به اسپانیا دروغ است

دوران بازی مربیان فصل جاری لیگ برتر انگلیس

 جایی که مورینیو بدترین است

شهروند|  برخالف مسابقات پارالمپیک که سال های 
طوالنی است بعد از رقابت های المپیک در همان شهر 
میزبان برگزار می ش��ود، در بازی های آسیایی تا 4 سال 
قبل جایی برای رقابت معلوالن وجود نداشت اما چین 
که در دوره گذش��ته میزب��ان بازی های آس��یایی بود 
تصمیم گرفت برای نخستین بار بازی های پاراآسیایی 
را راه اندازی کند. به نظر می رس��د تجربه نخس��ت این 
رقابت ها با موفقیت همراه ب��وده و از این پس معلوالن 
کشورهای آسیایی نیز می توانند خود را هر 4 سال یک بار 
محک بزنند. بازی های پاراآسیایی 2014 اینچئون رسما 
از 26 مهرماه آغاز می شود، اگرچه چند رشته تیمی کار 

خود را از امروز آغاز می کنند.
وضعیت کاروان غدیر

کاروان ورزش��کاران جانباز و معلول ای��ران که با نام 
»غدیر« در این رقابت ها ش��رکت می کن��د طی روزهای 
گذش��ته با 204 ورزشکار که ش��امل ۷5 زن می شود، 
خودش را به محل این بازی ها رساند. 45کشور آسیایی 
در 24 رش��ته با یکدیگر روبه رو می شوند اما ایران در 18 
رشته این مس��ابقات ش��رکت کننده دارد. درواقع تیم 
اعزامی به این بازی ها تلفیقی از ورزشکاران فدراسیون 
جانبازان و معلوالن و فدراس��یون نابینایان و کم بینایان 
اس��ت که ملی پوش��ان جانباز و معلول در رش��ته های 
تیروکمان، دوومیدانی، بوچیا، دوچرخه سواری، فوتبال 
هفت نف��ره، وزنه برداری، تیراندازی، ش��نا، تنیس روی 
میز، والیبال نشسته، بسکتبال با ویلچر و بدمینتون در 

این بازی ها شرکت می کنند 
و در بخ��ش نابینای��ان و 
کم بینایان نیز ملی پوشان در 
رشته های فوتبال پنج نفره، 
گلبال، جودو، دوومیدانی و 

شنا شرکت می کنند.
چهارمی در گوانگژو

ورزشکاران کشور چین 
ک��ه در دوره قبل��ی ای��ن 

رقابت ها در ش��هر گوانگژو با اقتدار و کسب 391 مدال 
ش��امل 185 طال، 118 نق��ره و 88 برنز رتبه نخس��ت 
جدول این بازی ها را در اختیار گرفتند، در دومین دوره 
نیز تنها گزینه احتمالی برای کسب رتبه نخست هستند. 
کارشناسان بر این باورند که کشورهای ژاپن، کره جنوبی، 
ایران، تایلند و مالزی دیگر کشورهایی هستند که برای 
رتبه های دوم تا شش��م این بازی ها ت��الش می کنند و 
پیش بینی برای جایگاه احتمالی آنان راحت نیست. در 
دوره قبل )گوانگژو 2010( ورزشکاران ژاپن با 32 مدال 

ط��ال، 39 نق��ره و 32 برنز 
رتبه دوم ای��ن بازی ها را به 
دست آوردند و کشورهای 
در  ای��ران  و  کره جنوب��ی 
رقابتی نزدی��ک به ترتیب 
در جای��گاه س��وم و چهارم 
ایستادند. کره جنوبی و ایران 
از نظ��ر تعداد م��دال طال با 
هم در عدد 2۷ برابر شدند 
 اما مدال های نقره کره )43( این کش��ور را در رتبه سوم 

قرار داد. 
رقابت برای کسب دومی

با نگاهی به نتایج دوره گذشته درمی یابیم که ایران 
اگر بتواند نسبت به 4 سال قبل عملکرد بهتری داشته 
باشد، حتی شاید تا رده دوم جدول مدال ها نیز باال بیاید 
که یک مقام رویایی برای کاروان ایران محسوب می شود 
اما از سویی دیگر با توجه به میزبانی کره که در دوره قبلی 
جزو نزدیک ترین رقیبان ایران بود و همچنین پیشرفت 

کشورهایی مثل مالزی و تایلند شاید تکرار همان رده 
چهارمی دوره گذش��ته نیز نتیجه خوبی برای کاروان 

غدیر به شمار بیاید. 
 خسروی وفا: 

به دنبال حضوری شایسته هستیم
محمود خس��روی وفا، رئیس کمیت��ه پارالمپیک 
کشورمان در رابطه با وضع کاروان اعزامی به بازی های 
پاراآسیایی اینچئون به »ش��هروند« می گوید: »هدف 
در این بازی ها، حفظ موقعیت گذشته است. با ارتقای 
سطح کیفی رنگ مدال ها می تواند روی سکو اثرگذار 
باشد. کس��ب مقام س��ومی دور از دس��ترس نیست. 
رش��ته های پرمدال مثل دوومیدان��ی، وزنه برداری و 
تیراندازی با کمان که در دوره قبل بازی های آسیایی 
مدال های زیادی گرفتند، اردوهای بیشتری داشتند 
و امیدواریم در این دوره وضعیتش��ان بهتر شود.« وی 
همچنین می افزاید: »در مقایس��ه به دوره قبل تعداد 
ورزشکارانمان بیشتر شده است. اعالم کردیم که اگر 
ورزش��کاری به حد نصاب مورد نظر ما برسد، فرصت 
اعزام به ای��ن مس��ابقات را دارد چ��ون نمی خواهیم 
توریس��م به بازی های پاراآس��یایی کره جنوبی اعزام 
کنیم. اگر هم در رشته ای مدال نگیرند باید با آمادگی 
کامل ش��رکت ک��رده و حضور شایس��ته ای داش��ته 
باش��یم. حد نصاب های بان��وان را نیز پایی��ن آوردیم 
 تا فرصت بیش��تری نس��بت به آقایان ب��رای حضور 

داشته باشند.«

شايد اسرايیلی ها می خواهند جنگ روانی راه بیندازند
کمیسیون امنیت ملی: بازی پرسپولیس و رئال باید لغو شود

صحبت های محمد اسماعیلی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی درباره بازی دوستانه پرسپولیس و رئال مادرید به نظرم می رسد حسن ختام این پرونده باشد. 
او می گوید: »مس��ئوالن وزارت ورزش باید پاسخگو باشند که چطور این بازی هماهنگ شده است. 
وزارت امورخارجه هم باید به موضوع این بازی ورود کند و اقدامات الزم جهت لغو این بازی صورت 
بگیرد؛ پرسپولیس یک تیم مردمی است و نباید این مسائل درباره اش به وجود بیاید. پرونده این بازی 
باید با حساسیت دنبال شود؛ شاید اسراییلی ها از این طریق بخواهند جنگ روانی علیه ایران به راه 

بیندارند. باید معلوم شود که چه کسانی برای برگزاری این بازی با اسراییلی ها همکاری کرده اند.«

گزارش »شهروند« از شرایط کاروان اعزامی معلوالن و جانبازان به بازی های پاراآسیایی

در پی افتخار با دلی شکسته
     محمود خسروی وفا در گفت وگو با »شهروند«: کسب رتبه سوم دور از دسترس نیست


