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ش�هروند| موضوع واگذاری باشگاه های استقالل و 
پرسپولیس وارد فاز جدیدی ش��ده و با نزدیک شدن به 
مزایده دوم اهالی ورزش به فکر ای��ن افتاده اند تا هرچه 
سریع تر به ش��رایط این 2 باشگاه سروس��امان بدهند. 
بعد از حاضر نشدن هیچ خریداری در نوبت اول مزایده 
سرخابی ها فدراس��یون فوتبال و وزارت ورزش در نظر 
دارند طرح��ی را روی میز دولتی ه��ا بگذارند تا به نحوه 
جدیدی این واگذاری انجام شود تا هیچ کدام از 2 باشگاه 
آس��یب نبینند؛ طرحی به نام واگذاری س��رخابی ها به 
خودروس��ازان که مراحل پایانی تنظیمش را س��پری 

می کند.
پیشنهادی که تاج مطرح کرد

مهدی تاج، رئیس س��ازمان لیگ فوتبال ایران شاید 
بیش از هر کسی این روزها مش��کالت مالی باشگاهها 
را احساس می کند و نگران ادامه حیات آنها برای فصل 
آینده لیگ برتر اس��ت. با توجه به ناموف��ق بودن مزایده 
نوبت اول س��رخابی ها تاج هفته گذشته طرح واگذاری 
استقالل و پرسپولیس به ایران خودرو و سایپا را در قالب 
یک پیشنهاد مطرح کرد. شاید خیلی ها این پیشنهاد تاج 
را یک پیش��نهاد فی البداهه دانستند اما حاال مشخص 
می ش��ود که او و همکارانش بش��دت درحال کار کردن 

روی این طرح هستند.
پیش بینی بی نتیجه بودن مزایده دوم

ب��ا این که مس��ئوالن س��ازمان خصوصی س��ازی با 
وجود پیدا نش��دن خریدار برای باش��گاه های استقالل 
و پرس��پولیس در ظاهر خود را به نوبت دوم این مزایده 
امیدوار نش��ان می دهند و 19 اس��فندماه را تاریخ نوبت 
دوم واگذاری عنوان کرده اند اما کمتر کس��ی به تفاوت 

این واگذاری با نوبت قبلی امیدوار است. اکثرا پیش بینی 
می کنند با توجه به این که قیمت سرخابی ها تغییری پیدا 
نکرده و ابهامات همچنان به قوت خود باقی اس��ت، 19 
اسفندماه نیز پاکتی برای خرید این 2 باشگاه به سازمان 

خصوصی سازی نرسد.
بازی برد – برد سرخابی ها و خودروسازان

پیکان و سایپا سال ها اس��ت که در سطح اول فوتبال 
ایران تیمداری می کنند و ش��اید بیش��ترین هواداری 
که برای طرفداری این 2 تیم به ورزش��گاه رفته باشند، 
100 نفر بوده اند، با وج��ود این که حتی قهرمانی لیگ 
برتر ایران نیز در کارنامه س��ایپایی ها دیده می شود. اگر 
پیشنهاد واگذاری س��رخابی ها به 2 شرکت خودروساز 
بزرگ ایران عملی شود، به نظر می رسد برای هر 2 طرف 
یک بازی برد – برد محسوب می ش��ود. از سویی این 2 
شرکت با همان سرمایه گذاری فعلی و فقط شاید کمی 
بیشتر می توانند محصوالت خود را بیشتر تبلیغ کرده و 
در آمد بیشتری کسب کنند و از طرف دیگر سرخابی ها 
شرکت هایی را پشت سر خود می بینند که دیگر شاید 
کمتر اتفاقاتی را که االن در این باش��گاهها رخ می دهد 
رقم بزنند. البته در صورت تحقق این مس��أله سرنوشت 
باشگاه های پیکان و سایپا نیز با این پیشنهاد نامشخص 
نخواهد بود و احتماال امتیاز آنها نیز به 2 باشگاه پرطرفدار 

شهرستانی واگذار می شود.
تکلیف قیمت و بدهی ها چه می شود؟

طبیعتا اگر این ایران خودرو و س��ایپا قصد حضور در 
واگذاری را داشتند، تابه حال پا پیش گذاشته بودند و با 
قیمت 290 میلیارد سرخابی ها را خریداری می کردند. 
این که در قبال واگذاری این 2 باش��گاه این 2 ش��رکت 

خودروساز حاضرند چه مبلغ یا تسهیالتی را ارایه بدهند، 
مشخص نیست. مبهم ترین مسأله، بدهی های استقالل 
و پرسپولیس اس��ت که طبق طرح فدراسیون مالکان 
جدید آنها را پرداخت کرده و به عنوان طلب خود از این 
2 باشگاه حساب می کنند که پس از درآمدزایی می توانند 

دوباره آن را به بودجه خود بازگردانند.
اسالمیان: این طرح 6 ساله است

محمود اسالمیان، سرپرست نایب رئیسی فدراسیون 
فوتبال که خود ید طوالیی در امور اقتصادی کشور دارد، 
درباره طرح واگذاری س��رخابی به ایران خودرو و سایپا 
به »ش��هروند« می گوید: »منتظر رس��یدن نوبت دوم 
واگذاری هس��تم که بعید می دانم باز هم کسی مراجعه 
کند و خریداری پیدا ش��ود. بعد از تاریخ 19 اس��فندماه 
من طرحی را که دراین باره آماده ک��رده ام، ارایه خواهم 
داد. این 2 باش��گاه را باید به ایران خودرو و سایپا واگذار 
کنند. احساس می کنم این تنها چاره برای ادامه حیات 
استقالل و پرسپولیس است و دیگر با وضع فعلی ادامه 
کار مقدور نیست.« وی همچنین می افزاید: »همین االن 
این 2 شرکت هر س��اله برای تیم های خود هزینه های 
زیادی را می کنند اما ه��واداری ندارند. حاال بیایند و این 
پول را حاال کمی بیشتر در استقالل و پرسپولیس خرج 
کنند. مثال اگر سالی 15 میلیارد هزینه می کنند، بیایند 
5 میلیارد بیشتر هزینه کنند اما از آن طرف 7 هزار دقیقه 
در  سال بازی هایشان پخش مستقیم می شود و می توانند 
با استفاده از این مسأله، جبران هزینه کنند. هدف ما این 
است که اس��تقالل و پرس��پولیس را به صورت وکالتی 
برای 6 سال که در پایان دوره دوم دولت فعلی محسوب 

می شود، به ایران خودرو و سایپا واگذار کنند.«

تکذیب خودروسازان
با این که از صحبت های فدراسیون نشینان طوری بر 
می آید که به نظر با شرکت های خودروسازی بر سر این 
موضوع به توافق رسیده اند اما مدیر روابط عمومی ایران 
خودرو از این مسأله ابراز بی اطالعی می کند: »مبحثی 
ک��ه در این خصوص مطرح ش��ده به اظه��ارات رئیس 
س��ازمان لیگ برمی گردد و ما اطالع جدی��دی نداریم. 
در صورتی که موارد دیگری دراین باره مطرح ش��ود در 
مراحل بعدی اطالع رسانی می شود.« همچنین محمد 
جمشیدی، رئیس هیأت مدیره باشگاه پیکان دراین باره 
به »شهروند« می گوید:» تا آن جایی که من اطالع دارم 
این موضوع با مدیران ایران خودرو حتی مطرح نش��ده 
است و این شرکت نیز عالقه ای ندارد تا تیم خودش را رها 

کرده و در استقالل و پرسپولیس سرمایه گذاری کند.«
پایان فصل، رونمایی از نتیجه مذاکرات

ب��ا توجه ب��ه این که طب��ق اع��الم رئیس س��ازمان 
خصوصی سازی در صورت پیدا نشدن خریدار تا مردادماه  
سال آینده استقالل و پرسپولیس منحل خواهند شد، 
مدیران فدراس��یون ای��ن را یک زنگ خط��ر برای خود 
احساس کرده و س��ریع وارد عمل ش��دند. حاال این که 
چقدر در اجرای طرح خود موفق باش��ند، بس��تگی به 
مذاکراتی دارد که در ماه های آینده انجام می شود. قطعا 
هر اتفاقی که قرار باشد عملی شود به پایان فصل جاری 
لیگ برتر موکول خواهد شد و احتماال تا آن زمان نتیجه 
مذاکرات مخفی خواهد ماند. با این حال مدیران ورزشی 
و غیرورزشی باید در ماه های آینده راهی را به غیراز روش 
فعلی که به نظر شکست خورده است، برای سروسامان 

دادن به سرخابی ها بیابند.

لیگ قهرمانان آسیا
فوالد و تراکتورسازی به دنبال جبران بازی اول

پرسپوليس، نماينده مقتدر ايران در آسيا
شهروند| هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا از روز گذشته استارت خورد 
که نمایندگان ایران نیز ش��روع خوبی داشتند. پرسپولیس بعد از شروع 
مقتدرانه این بار یک پیروزی ارزشمند را در ازبکستان به دست آورد تا به 

ناکامی نمایندگان ایران مقابل نمایندگان این کشور پایان دهد.
پرسپولیس به صعود نزدیک شد

حمید درخشان که با برتری قاطعانه شاگردانش در اولین گام آسیایی 
هم خودش و هم تیمش را احیا ش��ده، می دید دیروز پرس��پولیس را با 
همان ترکیب بازی قبلی روانه میدان کرد، به این امید که بتواند 2 باخت 
نمایندگان ایران در هفته اول مقابل ازبکستانی ها را جبران کند. در اواسط 
نیمه اول بود که داور پنالتی را برای تیم س��رخپوش ایرانی اعالم کرد تا 
محمد نوری دومین گل خود را ب��ا دومین پنالتی اش در لیگ قهرمانان 
آسیا به ثمر برساند. تیم درخشان در ادامه با سیستمی شبیه تیم کی روش 
به دفاع مطلق پرداختند و اجازه گلزنی به حریف ندادند تا بیشتر از سایر 

تیم های این گروه با 6 امتیاز به صعود نزدیک شده باشند.
خداحافظی با بحران در روز مخفی کاری

در روزی که بار دیگر درخشان تصمیم گرفت به ستاره جنجالی تیمش 

حتی یک دقیقه هم بازی ندهد، سرخپوشان کامال با بحران خداحافظی 
کردند و سرمربی شان نیز تا پایان فصل جای خود را روی نیمکت این تیم 
به نوعی تثبیت کرد، اگرچه بعد از بازگش��ت به تهران یک بازی سخت 
مقابل تراکتورس��ازی در تبریز در پیش خواهند داش��ت. البته ماجرای 
مخفی کردن آرم ها روی پیراهن پرسپولیس در روزی که سرمربی فوالد 
هم به تماش��ای بازی ش��ان رفته بود، ادامه داشت. سرخپوشان تصمیم 
گرفتند به خاطر شکایت احتمالی اسپانسر قبلی خود، با وجود استفاده 
از پیراهن های آل اشپورت، آرم آن را روی پیراهن خود بپوشانند، اتفاقی 
که در بازی قبلی با چس��ب زدن روی آرم اسپانسر قبلی این باشگاه رخ 

داده بود.
نیاز فوالد و تراکتور به پیروزی

امروز در ادامه هفته دوم لیگ قهرمانان آس��یا 2 نماینده دیگر ایران به 
میدان می روند. فوالدی ها که در گام اول در خانه خود موفق به پیروزی 
مقابل السد نشدند، حاال لوکوموتیو ازبکستان را در پیش دارند که شاید 
پیروزی بر این تیم برای صعود به دور بعدی نیاز اصلی فوالد باشد. در ایران 
نیز هواداران تبریزی از االهلی ام��ارات میزبانی می کنند که با بازیکنان 
گرانقیمت خود به نظر برای پیروزی به ایران آمده است. درحالی که یک 
بازیکن االهلی حدود 60 میلیارد می ارزد اما شاگردان اولیویرا با توجه به 

شکست در بازی نخست شدیدا به پیروزی در این دیدار احتیاج دارند.

اولین امتیاز آسیایی نفت 
شاگردان منصوریان که در گام نخست دست خالی ازبکستان را ترک کرده 
بودند، دیروز در حالی در ورزش��گاه آزادی از العین امارات پذیرایی کردند که 
بازیکنان نفت انگیزه باالیی برای شکس��ت یاران عمر عبدالرحمان داشتند. 
حمالت نفتی ها در اوایل نیمه دوم با ضربه کوروشی به ثمر نشست اما پنالتی 
مشکوکی که داور برای اماراتی ها اعالم کرد باعث شد کار به تساوی کشیده 
شود. حمالت تیم زردپوش ایرانی در ادامه کار مثمرثمر نبود تا اینکه نفتی ها در 
روزی که افرادی همچون فائقی و  رحمتی برای حمایتشان در ورزشگاه آزادی 

بودند،  متوقف شوند، اگرچه به اولین امتیاز آسیایی خود دست یافتند.

امان از انتخاب های اينستاگرامی

انتخاب فرهاد مجیدی به عن��وان محبوب ترین 
فوتبالیس��ت دو دهه اخیر اسقالل، چندان عجیب 
نب��ود؛ به ویژه در عص��ری که عکس ه��ای دلربا در 
اینس��تاگرام و ش��بکه های اجتماعی، روزبه روز که 
نه، ثانیه به ثانیه به مجبوبیت و هواداران یک بازیکن 
معمولی می افزاید، چه رس��د به فرهاد مجیدی که 
محبوبیتش بین آبی ها تثبیت شده است. این اتفاق 
در عصر حاضر رخ داد؛ عصری که بازیکنان بیشتر به 
خاطر فاکتورهای فیزیکی موردپسند هواداران قرار 
می گیرد و درست مانند جامعه ما، عناصر ظاهری تر 
بیشتر به چش��م می آیند. مطمئن باش��ید اگر این 
نظرسنجی 7 یا 8 س��ال پیش انجام می شد علیرضا 
منصوریان ب��ا 50 درص��د آرا محبوب ترین بازیکن 
استقالل می شد و مجیدی همان 17، 18 درصدی 
را که دیشب منصوریان رای آورد به خود اختصاص 

می داد. 
متاسفانه در ورزش ما با سپری شدن زمان آنهایی 
که برای مجموعه شان زحمت کشیده اند و فوتبال 
خوبی ارای��ه داده اند از ذهن ها پاک می ش��وند. مگر 
کسی می تواند منکر محبوبیت حسن روشن یا مجید 
نامجومطلق شود؟ مجید همان بازیکنی است که در 
فضایی به اندازه یک کیوسک تلفن، 2 نفر را دریبل 
می زد. هنوز هم پس از انقالب هافبکی همتای مجید 
در فوتبال ایران دیده نشده اس��ت اما اگر از جوانان 
18، 19 ساله بپرس��ید، خیلی ها او را نمی شناسند! 
البته نمی توان به کسی خرده گرفت چون جبر زمانه 
چنین می خواهد. امروزه با وجود امکاناتی همچون 
موبایل، اس ام اس، اینستاگرام و... خیلی سریع یک 
بازیکن بین هواداران تیم ها محبوب یا منفور می شود. 
پس اگر قرار باشد چنین نظرسنجی بین کل بازیکنان 
یک باشگاه انجام شود بهتر است کار کارشناسی روی 
آن صورت بگیرد تا شایس��ته ترین اف��راد برای این 
منظور انتخاب شوند. البته منکر محبوبیت مجیدی 
بین نس��ل جدید هواداران نیس��تم. او 4 بار دروازه 
پرسپولیس را باز کرده اما مگر لیورپولی ها صرفا به 
خاطر گل هایی که یک بازیکن متوس��ط به نام دنی 
مورفی به بازیکنان منچستریونایتد می زد، او را بیشتر 
از بازیکنان همیشه در خدمتی مثل جرارد دوست 
داشتند؟ هرگز این گونه نبود. مجیدی برای استقالل 
مهره ای کلیدی بوده اما منصوریان قبل از او در این 
تیم زیباتری��ن بازی ها را انجام می داد و س��تاره بود. 
به هرحال حرف آخر من، توجه به همه پیشکسوتان 
و افتخارآفرینان استقالل است، نه آنهایی که دیرتر از 

بقیه خداحافظی کردند.

کوپر، سرمربی مصر شد 
آقای همیشه نایب قهرمان فوتبال ایتالیا، این بار 
قصد دارد مصر را از قعر چاه به دنیای پر امید گذشته 
بازگرداند. ماجرا از جایی ش��روع شد که فدراسیون 
فوتبال مصر به جای »غریب« که نوامبر گذش��ته از 
سمتش استعفا کرد با هکتورکوپر آرژانتینی به توافق 
رسید و حاال او از این به بعد سرمربی پرافتخارترین 
تیم جام ملت های آفریقاست. او تا جام جهانی آینده، 

عهده دار هدایت مصری ها خواهد بود.

جردن کنار گيتس
مایکل جردن، بسکتبالیست افسانه ای آمریکا در 
جدیدترین فهرست انتشار یافته از سوی »فوربس« 
به ثروتمندان��ی مانند گیتس و »بافت« پیوس��ت. 
در تازه ترین فهرس��ت فوربس، جردن 52س��اله با 
یک میلی��ارد دالر در رده 1741 جهان ق��رار دارد. 
سرمایه خالص گیتس از 76 میلیارد دالر  سال قبل 
به 79/2 میلیارد دالر در تازه ترین فهرس��ت افزایش 
پیدا کرده است. برای شانزدهمین  سال پیاپی است 
که بنیان گذار مایکروسافت به عنوان پولدارترین فرد 

جهان معرفی می شود.

رونالدو، ششمين گلزن برتر تاريخ
در فهرست برترین گلزنان فوتبال جهان در تاریخ 
5 لیگ معتبر جهان، لیونل مسی با 269 گل زده در 
رده دهم قرار دارد و فاصله نسبتا زیادی با صدرنشین 
این فهرس��ت یعنی جمی گری��وز دارد. باالتر از این 
بازیکن کریستیانو رونالدو است که با 291 گل زده 
در رده شش��م قرار دارد. بعد از جیم گریوز 366 گله، 
گردمولر با 365 و بلومر با 317 گل در رده های بعدی 

هستند.

ترفند جالب هوادار منچستريونايتد
یک هوادار جسور منچس��تریونایتد قبل از دیدار 
بارسلونا با منچسترس��یتی در ورزشگاه اتحاد حتی 
بیش از بازیکنان تیم میزبان به ستاره های بارسلونا 
نزدیک ش��د! تامی دان با پوشیدن لباس رسمی به 
هتل 5 ستاره محل اقامت بازیکنان بارسا در سالفورد 
با نام »لووری« نزدیک و سوار اتوبوسی شده که قرار 
بود بازیکنان بارسا با آن به ورزشگاه اتحاد بروند. چند  
سال پیش تامی و پس��رش که نام او هم تامی است، 
به هتل تیم ملی انگلیس نف��وذ کردند. آنها در میان 
3 نفری بودند که مخفیانه از جان تری فیلمبرداری 
کردند. ضمن این که به منطقه تحت حفاظت هتل 
هرتفوردش��ایر راه یافتند. آنها با لباس رسمی تمام 
روز را بدون این که کس��ی مزاحمشان شود در هتل 

5 ستاره گروو سپری کردند.

نگاه

ورزش جهان

تیتر بازی

    مالک باش��گاه نس��اجی مازن��دران در نامه ای به 
سازمان لیگ خواستار رسیدگی به وضع سربازی 11 

بازیکن تیم فوالدنوین خوزستان شد.
  قضاوت دیدار اف س��ی سئول کره و کاشیوا ژاپن از 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا برعهده علیرضا 

فغانی است.
    ای��ران با نظر موافق نناد اللووی��چ، رئیس اتحادیه 
جهانی کشتی، کاندیدای میزبانی رقابت های جهانی 

کشتی با کمربند در  سال 2015 میالدی شد.
  روز نخست اسکی قهرمانی آسیا با کسب مدال نقره 
برای حسین ساوه شمشکی، ملی پوش اسکی ایران 

به پایان رسید. 

قلعه نوعی: آقای فتح اهلل زاده زمانی که استقالل دسته 
3 بود کجا بودی؟/ مجیدی و منصوریان بیایند و تیم 

را تحویل بگیرند/ از پله باال نرفتم با جام عکس بگیرم
تاج: ادعای مسئوالن نس��اجی در مورد سرباز بودن 

11 بازیکن فوالدنوین صحت ندارد
حامد حدادی: غذاهای چربی که در ایران خوردم 

برایم در لیگ چین دردسرساز شد
افش�ارزاده: س��وءتفاهم بین امیر و فتح اله زاده را 

برطرف می کنم
عزیزی: هرکس از کرار حمایت کند، به کش��ورش 
خیانت کرده است/ مگر قطبی در بی بی سی از عدم 

امنیت در ایران نگفت؟ چرا باید برگردد؟
طباطبایی: اگر کی روش هم درخواست تیم امید را 
داشت، مخالفت می کردند؟/ آقای فردوسی پور! من 

بازیکن محبوب استقالل نبودم؟!

شغل دوم فوتبالیست های معروف چیست؟

مسی، سلطان تجارت ملک
ش�هروند| اخی��را گزارش��ی درباره ش��غل دوم 
فوتبالیست ها منتشر ش��ده که حاوی نکات جالبی 
اس��ت؛ ازجمله این که لیونل مسی از  س��ال 2010 
وارد صنعت ساخت وساز شده و یک شرکت تجارت 
ملک را تأسیس کرده اس��ت. این شرکت در اسپانیا 
و آرژانتین فعالیت می کند و س��ازه اخی��ر آنها برج 
»آگوالین��ا« با 125 متر ارتفاع و 40 واحد اس��ت که 
در مرکز روساریو )زادگاه لیونل( قرار دارد. یکی دیگر 
از پروژه های این ش��رکت، یک مجتمع تفریحی با 
60 ویال است که در آن زمین تنیس، استخر، سالن 

بدنسازی و چندین زمین فوتبال وجود دارد.
داستان های نیمار

یک شرکت ورزش��ی که توس��ط پدر نیمار اداره 
می شود، بخشی از شغل دوم ستاره برزیلی را تشکیل 
می دهد. البته نیمار تنها بازیکنی نیس��ت که با این 
شرکت کار می کند و افراد سرش��ناس دیگری هم 
قراردادهای تبلیغاتی با این کمپانی بسته اند. »کرارد 
گیمز« ش��رکت انحصاری پیکه و همس��رش است 
که در سال 2011 افتتاح ش��د و به بازی های آنالین 
اختصاص دارد. گفته می ش��ود که ای��ن زوج برای 
ساخت این ش��رکت 2 میلیون یورو سرمایه گذاری 
کرده اند. ایوان راکیتیچ،  هافبک کروات زمانی که در 
سویا بود، رستورانی به نام »دیناین تاپاس اندکاپاس« 
را به همراه همسر و برادرش تأسیس کرد اما درگیری 
هواداران بتیس و سویا دراین رستوران باعث تعطیلی 
آن شد!  هافبک بارسلونا در کشورش به عنوان یکی از 

چهره بسیار ثروتمند شناخته می شود.
ارباب آلوس

دنی آلوس درس��ت مانند ارباب ه��ای فیلم های 
ایران��ی، خ��ارج از دنی��ای فوتبال صاح��ب ملک و 
امالک زیادی اس��ت! او عالوه بر این که 5 ش��رکت 
دارد، ام��ور مربوط به امالک و مد را ش��غل دوم خود 
می داند و درساعاتی که در خدمت بارسلونا نیست، 
بیش��تر در این 2 عرصه دیده می ش��ود.از آن جایی 
که او به طورکل��ی به غذا عالقه زی��ادی دارد در امور 
رستوران داری هم دس��تی بر آتش دارد و اخیرا یک 
رستوران با اغذیه های مدیترانه ای افتتاح کرده است. 
گفته می شود او درس��ت به اندازه فوتبال و جام ها به 
غذاهای متنوع عالقه نشان می دهد و به همین دلیل 
مدام در پی افتتاح رستوران های متنوع، مکان های 

مختلف کاتالونیا را زیر پا می گذارد.

قهرمانی تیم ایران در سبک شوکوکای یونیون

کاراته ايران باز هم افتخار آفريد
ش�هروند| هفدهمی��ن دوره مس��ابقات کاراته 
قهرماني جهان سبک شیتوریو شوکوکاي یونیون با 
حضور 800 کاراته کا از 19 کشور جهان در قالب 22 
تیم برگزار شد. تیم ایران که با نام حضرت محمد)ص( 
در این دوره از رقابت ها شرکت کرده بود با کسب 11 
مدال ط��ال، 6 نقره و 9 برنز پس از تیم انگلس��تان بر 
سکوي دوم ایستاد و تیم فیلیپین سوم شد. آرژانتین، 
فرانسه، انگلستان، سریالنکا، یونان، مکزیک، اسلوني، 
هند، نپال، فیلیپین، بوسني هرزگوین، آلمان، مالزي، 
سنگاپور، اندونزي، هنگ کنگ، چین، امارات و ایران 
کش��ورهاي ش��رکت کننده در این پیکارها بودند. 
در این مسابقات ورزش��کاران ایران موفق شدند 26 
مدال برای تیم اعزامی کشورمان به دست آورند که 
در این بین آریو برزن م��رادي، امیر دهقان، مهدي 
درخشان، فرش��اد کیاني، ابوالفضل رضایي، محمد 
محسني، ایمان متقیان نژاد،  امین رضایي، علي انوري، 
سعید فالح و تیم کومیته ایران طالیی های کاروان 
کشورمان بودند. در این رقابت ها علی انوری، منصور 
بهرامی و سیدابوالقاسم شیخان هدایت تیم اعزامی 
کش��ورمان را برعهده داش��تند. همچنین محمود 
خواجه علي، امین رضایي، محمد محس��ني، سیعد 
فالح و ابوالفضل رضایي داوران ایراني شرکت کننده 

در این مسابقات بودند.

صادق ورمزیار
پیشکسوت استقالل

شهروند| شاید تا قبل از این که پدیده جوانی به نام 
حس��ین وفایی در بیلیارد ایران ظهور کند،  رسیدن به 
سکوهای جهانی یکی از رویاهایی مسئوالن فدراسیون 
در رشته ای بود که در ایران خیلی به آن توجه نمی شود. 
این اس��نوکرباز ج��وان ایران ک��ه در نوجوان��ی دنیا را 
شگفت زده کرد و روی سکوی قهرمانی جهان ایستاد، 
حاال توانسته بعد از 4 سال تالش به جمع اسنوکربازان 
حرفه ای جهان راه یابد، افتخاری که خیلی راحت برای او 
به دست نیامده است. در ادامه گفت وگوی »شهروند« را 

با حسین وفایی می خوانید:  
چه شد که باالخره توانستی به جمع اسنوکربازان 

حرفه ای جهان راه پیدا کنی؟
من تقریبا 4 سالی اس��ت که مجوز حضور در جمع 
حرفه ای های جهان را گرفته ام اما به دلیل نداشتن ویزای 
انگلیس نمی توانم در مسابقات ش��رکت کنم. باالخره 
بعد از کشیدن تمام س��ختی ها در سفری که به امارات 
داشتیم،  موفق شدم روادید انگلیس را دریافت کنم و به 

جمع حرفه ای های جهان برسم.
تیم بیلیارد ایران هم به تازگی قهرمان غرب آس�یا 

شد که خودت نیز با آنها حضور داشتی...
بله، من به این سفر رفته بودم تا برای ویزای خود اقدام 

کنم اما به دلیل این که حرفه ای شده ام،  دیگر نمی توانم 
در مسابقات آماتور بازی کنم. تیم نتیجه خوبی گرفت 
و امیدوارم در آینده بقیه بیلیاردبازان ایرانی هم پیشرفت 

کنند. 
فرد دیگ�ری در تیم مل�ی می بینی ک�ه بتواند در 
س�ال های آینده در حد خودت کار کند و به سطح 

حرفه ای برسد؟
این را من نباید بگویم، اگر من بخواهم دراین باره حرف 
بزنم،  می گویند مغرور هستی و همه به من می گویند سر 

جایت بشین چون خودت را فراتر از بقیه می دانی!
اولین مسابقه ای که در سطح حرفه ای جهان برگزار 
می کنی، چه زمانی اس�ت و آیا شانس قهرمانی هم 

داری؟
35 روز دیگر باید به انگلیس بروم؛ این روزها درحال 
آماده سازی برای این مسابقه هستم. روزی 5،  6 ساعت 
به صورت انفرادی تمرین می کنم زیرا حریف تمرینی 
ندارم. تا به حال در بزرگساالن قهرمان جهان نشدم اما 
این توانایی را در خودم می بینیم که به این افتخار بزرگ 

دست پیدا کنم.
گویا بیلیارد حرف�ه ای از نظر درآمد هم در س�طح 

باالیی قرار دارد. درست است؟

بل��ه،  االن در انگلیس ه��ر هفته مس��ابقه ای برگزار 
می شود که جایزه آن 500 تا 600 میلیون تومان به پول 
ما می شود. مس��ابقه ای هم که قرار است در آن شرکت 
کنم،  قهرمانی جهان اس��ت و جایزه یک میلیارد و 800 
میلیونی دارد. توکل به خدا اگر بتوانم موفق باش��م، در 

چند سال آینده می توانم پولدار شوم! 
شاید برای خیلی از مردم عجیب باشد در رشته ای 
که در ایران خیلی توجهی به آن نمی شود،  تو چطور 

توانستی به این سطح برسی؟
فقط می توانم بگویم که خیلی تمرین کردم. هر چقدر 
جلوتر می رفتم،  این رشته برایم شیرین تر می شد. از 6 
سالگی بیلیارد را ش��روع کردم و روزانه حدود 9 ساعت 
تمرین می کردم. اطرافیان و دوستان به من می گفتند 
چرا این قدر تمرین می کنی و می خواهی به کجا برسی؟  
حتی می گفتند تو دیوانه شدی اما من امیدوار بودم و به 
هدفم نیز رسیده ام. اعتماد به نفس الزم را داشتم و در 17 

سالگی قهرمان جهان شدم.
باتوجه به این که فرهنگ غلط�ی در میان برخی از 

مردم جا افتاده که فضای سالن های بیلیارد خیلی 
سالم نیس�ت،  خانواده ات با حضورت در این رشته 

مخالف نبودند؟
ورزش های بیلیاردی هرگز فضای آلوده ای ندارد؛ نه 
خبری از شرط بندی اس��ت و نه چیز دیگری. در ضمن 
اگر بخواهیم اینطور نگاه کنیم در تمام رشته ها افرادی 
هس��تند که چنی��ن کاری می کنند. البت��ه خانواده ام 
در ابتدا ب��ه دلیل همین فرهنگ غلط به ش��دت با من 
مخالفت می کردند و می گفتند که درست را بخوان اما 
من با حمایت پدرم هم درسم را خواندم و هم به ورزش 

پرداختم.
ش�نیده می ش�ود بیلیارد در آس�تانه حض�ور در 
المپیک 2020 است،  اگر این اتفاق بیفتد می توانی 
رویای کس�ب طالی المپیک را هم در س�ر داشته 

باشی؟
من هم شنیده ام که حضور بیلیارد در المپیک 2020 
قطعی شده و از همین االن باید آماده آن رقابت ها شوم تا 

یک طالی تاریخی برای ایران به دست بیاورم. 

حسین وفایی در گفت وگو با »شهروند« از حضور در جمع بیلیاردبازان 
حرفه ای جهان می گوید:  

 می گفتند دیوانه ای روزی
 9 ساعت تمرین می کنی

با طالی مسابقات جهانی پولدار می شوم

گزارش »شهروند« از تالش های پشت پرده برای واگذاری سرخابی ها به ایران خودرو و سایپا

سبقت استقالل و پرسپوليس از خصوصی سازی!
 نایب رئیس فدراسیون فوتبال: دو باشگاه را 6 سال به صورت وکالتی به خودروسازان بدهند

 مدیر روابط عمومی ایران خودرو: فعال درحد پیشنهاد است

حاشیه

ذره بین


