
حضور حمیدرضا سیاسی در جلســه ای که بین بهرام افشارزاده و استقاللی ها 
برگزار شده است، یکی از عجیب ترین اتفاقاتی است که می تواند در این فوتبال 
بیفتد! بی پولی باشــگاه اســتقالل، تالش برای جذب اسپانسر جدید، جلسه 
استقاللی ها با افشارزاده در حضور سیاسی در کنار صحبت  هایی که درباره ارتباط 
سبک دست به عنوان اسپانسر فعلی استقالل با سیاسی مطرح می شود، همه 
مثل تکه هایی از یک پازل بزرگ کنار هم قرار می گیرند تا احتمال بازگشت دوباره 

سیاسی به رأس حمایت مالی از باشگاه استقالل را شدت بخشند.
براساس گزارشی که خبرگزاری مهر روز گذشته منتشر کرده است، هفته گذشته 
و در جریان اعتراض کادر فنی و بازیکنان استقالل به عقب افتادن پرداخت های 
مالی جلســه ای در وزارت ورزش و در محل کار بهرام افشارزاده تشکیل شد اما 
زمانی که اســتقاللی ها وارد محل جلســه شــدند حضور یک چهره آشنا باعث 
تعجب آنها شــد. خبرگزاری مهر درباره این چهره آشــنا نوشــته که حمیدرضا 
سیاسی مدیرعامل پیشــین باشگاه پرســپولیس که به خاطر نشست با یکی از 
عوامل موساد در زمان حضورش در پرســپولیس مشکالتی برایش ایجاد شده 

بود، در جمع آبی پوشان حضور یافته بود و تمامی توضیحات در مورد اسپانسر 
و حمایت های مالی را ارائه کرد.

این اتفاق عالوه بر ایجاد مجدد شــائبه در وزارت ورزش برای اســتفاده 
از حمیدرضا سیاســی که در خوشــبینانه ترین حالت متهم پرونده ای 

جنجالی در ســال گذشــته بوده، این بحث را دوباره بــاز می کند که 
سیاسی باز هم هر دو باشگاه اســتقالل و پرسپولیس را همزمان با 

هم از نظر مالی مدیریت می کند؟
حمیدرضا سیاسی در شــرایطی توضیحاتی پیرامون اسپانسر را به 
استقاللی ها ارائه کرد که گفته می شود او در پشت پرده با اسپانسر 
پرسپولیس هم در ارتباط است. این در حالی است که فصل گذشته 

به خاطر همســان بودن سرمنشأ اسپانسر اســتقالل و پرسپولیس 
حرف و حدیث زیادی به وجود آمد.

مدیرعامل سابق باشگاه پرســپولیس که ظاهرًا هنوز حکم مدیریت این 
باشگاه را در اختیار دارد و به خاطر برخی ابهامات مدتی را در زندان سپری 

کرده بود در نشست اخیر مسووالن باشگاه استقالل برای جذب اسپانسر 
حضور داشت و قول هایی هم برای کمک به این باشگاه داده است!

ماجرا اما از جایی ابهام برانگیز می شود که حمیدرضا سیاسی اصرار دارد که 
دیدارش با استقاللی ها کاماًل اتفاقی بوده و او هیچ قولی برای کمک مالی به این 
باشگاه نداده است. او در این رابطه توضیح می دهد: »من در هیچ باشگاهی 

حضور ندارم. نه استقالل و نه پرسپولیس. به هیچ عنوان قصد بازگشت 
به ورزش را هم ندارم.«

او همچنین جلسه با اســتقاللی ها را هم تکذیب می کند و درباره 
دیدارش با آبی پوشــان در دفتر افشارزاده اینطور می گوید: »من 
جلسه  ای با استقاللی ها نداشتم. جلســه به آن معنا که از قبل 
تعیین شده باشــد، نبود. من استقاللی ها را ممکن است همه 
جا ببینم، حتی در خیابان. چند روز پیش به دفتر افشارزاده رفته 
بودم که آنجا اســتقاللی ها را هم دیدم ولی اینکه جلســه ای 
داشــته باشــم، نبود! فقط با هم یک احوالپرســی داشــتیم. 
افشارزاده سرپرست حوزه وزارتی وزارتخانه ورزش هم هست. 
هرچند ایشان مدیرعامل استقالل است، ولی در وزارت ورزش 

سمت سرپرستی حوزه وزارتی را دارد و هر ارتباطی با وزیر از طریق ایشان صورت 
می گیرد. ممکن است یک روز دیگر هندبالی ها یا ورزشکاران واترپلو در این دفتر 
حضور داشته باشند. شاید یک روز کشتی گیرها به این دفتر بروند. دفتر سرپرست 
حوزه وزارتی برای همه ورزشکاران است. اصال شاید یک روز پرسپولیسی ها هم 
آنجا باشند! اگر قرار باشد درباره استقالل و پرسپولیس صحبتی شود، مسووالن 

در ساختمان این باشگاه ها جلسه می گذارند نه وزارت ورزش.«
سیاسی درباره قولی که برای کمک مالی به استقاللی ها داده، تأکید می کند: 
»من فقط به آنها دلداری دادم که ان شــاءا... مشکالت مالی درست می شود! 
اینکه دلــداری بدهید با اینکه بخواهیــد کمک کنید، با هم فــرق دارد. دلیلی 
نــدارد اگر بخواهم کمک کنــم، آن را مخفی نگه دارم. اگــر کمک کنم که آن 

بوق و کرنــا می کنم را بــا افتخــار اعــالم و در 
رتــا  ا هز ســم و  ا مر

می گیرم و در نهایــت یک مقدار هم پول می دهم. نمی دانم چرا اصرار دارید که 
به استقالل کمک کرده ام. من به هیچ کس قول کمک نداده ام. استقاللی ها 
گفتند وضعمان خوب نیست و من هم گفتم ان شاءا... که درست می شود. من 
دربــاره ورزش به هیچ کس قول نــداده ام و اصال هم قصد بازگشــت به عرصه 

ورزش را ندارم.«
با این شرایط اگر حضور سیاسی در وزارت ورزش و دفتر افشارزاده به خاطر جلسه 
با اســتقاللی ها نبوده و با توجه به اینکه خود او می گوید هرکســی با وزیر کاری 
داشته باشد به دفتر افشارزاده می رود، پس چرا شخصی چون سیاسی باید اجازه 
حضور در وزارت ورزش را پیدا کند و اصاًل او چه کاری می تواند با وزیر ورزش داشته 
باشد؟ حمیدرضا سیاسی در پاسخ به این سوال می گوید: »من یک سال در هیات 
مدیره پرسپولیس بودم و در این باشگاه مسوولیت داشتم. در حین مسوولیت هم 
مسائلی پیش می آید که آدم باید پاســخگو باشد. بخصوص اینکه برای دادگاه 
باید از وزارت ورزش بخواهم مسائلی را اعالم کند. حاال ممکن است باز هم فردا 
یا پس فردا به وزارت ورزش بروم. کار یک مســوول بــا اتمام دوران فعالیتش در 
یک باشگاه، به اتمام نمی رســد و باید تا سال ها پاسخگو باشد. با این حال باز 
هم می گویم که قصد حضور در هیچ عرصه  ای را ندارم و هیچ کس از من 

کمک نخواسته است.«
با توجه به اینکه خیلی از شواهد نشان از این دارد که شرکت شاهرخ 
سبک دســت زیرمجموعه ای از شرکت های حمیدرضا سیاسی 
بوده و فصل گذشته گفته می شد سیاسی، سبک دست را به خادم 
معرفی کرده است به همین خاطر خیلی از استقاللی ها وقتی در 
هیاهوی مشکالت مالی باشــگاه در دفتر افشارزاده در وزارت 
ورزش با چهره سیاسی مواجه شــدند، به شدت متعجب شده 
بودند! هرچند سیاسی اصرار دارد که قصد بازگشت به ورزش 
را ندارد و قول کمک به اســتقاللی ها نداده اما قطعًا خبرهایی 
که در روزهای آینده درباره او شــنیده می شود به روشن شدن 

خیلی از مسائل کمک می کند.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

قهرمانی جوانان 
 کشتی ایران 
در جهان 
نمایندگان اوزان ۸۴ و ۱۲۰ 
کیلوگرم ایران در روز پایانی 
رقابت های کشتی آزاد 
قهرمانی جوانان جهان به 
ترتیب به مدال طال و نقره 
رسیدند تا تیم ملی کشتی 
آزاد ایران با کسب دو مدال 
طال،چهار نقره و یک عنوان 
پنجمی و کسب مقتدرانه 
عنوان قهرمانی به کار خود در 
این رقابت ها پایان دهد.

تیتر دو

 در جلسه فوتبالی ها 
 با هاشمی رفسنجانی 

چه گذشت؟
مســئوالن فدراســیون فوتبــال بــا رییــس مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام جلســه ای را داشتند که 
مهم ترین موضوع آن طرح و بررســی مجدد مصوبه 
مجلس شورای اسالمی درباره حق پخش تلویزیونی 

در این مجمع بود.
مجلس شــورای اســالمی در ارتباط با پرداخت حق 
پخش تلویزیونی رقابت های فوتبال مصوبه ای داشت 
که این موضوع از سوی سازمان صداوسیما در دستور 
کار قرار گیرد اما پــس از ارجاع این مصوبه به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با این مسئله مخالفت شد 

تا این مصوبه غیرقانونی تلقی شود.
به همیــن دلیل مســئوالن فدراســیون فوتبال که 
شامل اعضای هیات رییسه این فدراسیون بودند، 
در نبــود اســالمیان، نایب رییس اول فدراســیون 
فوتبال و غالمرضا بهــروان، یکی دیگر از اعضای 
هیات رییســه، جلســه ای را بــا آیت الله هاشــمی 
رفسنجانی در دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
برگزار کردند تا موافقت این مجمع را برای پرداخت 
حق پخــش تلویزیونی جلــب کنند. در این جلســه 
ابتدا کفاشــیان، عابدینی و تاج در ارتباط با مسائل 
فوتبال و بحــث حق پخش تلویزیونی صحبت هایی 

را انجام دادند.
پس از آن آیت الله هاشــمی رفسنجانی وعده داد که 
موضوع پرداخــت حق پخش تلویزیونــی مجددا در 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام مطرح و مســائل 
پیش آمده حل و فصل شــود. عالوه بــر این رییس 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در ارتبــاط با 
واگذاری باشــگاه های فوتبال بــه بخش خصوصی 
و بــه ویــژه واگــذاری ســرخابی ها نظر مســئوالن 
فدراسیون فوتبال را جویا شــد که همه اعضا موافق 
 واگذاری باشــگاه های فوتبال بــه بخش خصوصی

بودند.
تشــخیص  مجمــع  ییــس  ر نیــز  یــان  پا در 
مصلحــت نظــام تاکیــد کــرد کــه این مجمــع هر 
کاری بتوانــد بــرای رفع مشــکالت فوتبــال انجام 
 خواهــد داد و از کمک هــای الزم دریــغ نخواهــد 

کرد.

وراتی از 2016 در بارسلونا
هافبک ایتالیایی پاری ســن ژرمن از تابســتان ســال 
آینده در بارســلونا بازی خواهد کرد. بارســلونا در سال 
جاری ژاوی هرناندس را از دســت داد تا اســطوره این 
باشگاه با امضای قراردادی سه ساله راهی السد قطر 
شود. درست اســت که آبی -اناری ها تابستان گذشته 
ایوان راکیتیچ را از سویا خریدند اما به نظر می رسد این 
تیــم در خط هافبک خود همچنان دچار مشــکالتی 
است. آندرس اینیستا در خط هافبک به همراه سرخیو 
بوسکتس قرار گرفت و آردا توران نیز از فصل زمستان 
به ترکیب کاتاالن ها افزوده می شــود. لوئیس انریکه 
اما دوست دارد بازیکن دیگری را برای تیمش بخرد تا 
بتواند خیالش را از بابت کمربند میانی تیمش راحت کند. 
گوستین بندیتو، نامزد ریاست باشگاه بارسلونا اعالم  آ
کرده اســت که مارکو وراتی ۲۲ ســاله ممکن است در 
تابستان جاری به نوکمپ بیاید اما جوزپ ماریا بارتومئو، 
رییس باشگاه بارسلونا اعالم کرده به خاطر محرومیت 
بارســلونا از خرید بازیکن تا ژانویه ۲۰۱6 این باشــگاه 
قصد ندارد بازیکن دیگــری را به ترکیبش اضافه کند. 
منابع خبری در فرانســه اعالم کردند وراتی که اکنون 
در پاری ســن ژرمن توپ می زند، تابستان سال آینده با 
5۰ میلیون یورو به بارســلونا منتقل می شود. لوئیس 
انریکه، سرمربی بارسلونا چند ماه پیش در مورد خرید 
وراتی گفته بود: مدل فوتبالی که مارکو بازی می کند را 
دوســت دارم. او از آن دست بازیکنانی است که خیلی 

راحت می تواند در بارسلونا جا بیفتد.

کوئنترائو به اینتر نمی رود
مدیر برنامه های مدافع ر ئال  ماد رید تاکید کرد اگر این 
بازیکن قصد ترک مادرید را داشــته باشد، راهی اینتر 
نخواهد شد. فابیو کوئنترائو که مدت زیادی است جایی 
در ترکیب ثابت باشگاه ر ئال  ماد رید ندارد، ممکن است 
بار دیگر به باشگاه بنفیکای پرتغال بازگردد. در زمان 
مربیگری کارلــو آنچلوتی در ر ئــال  ماد رید کوئنترائو 
به یک بازیکن نیمکت نشــین بدل شد و جایش را به 
مارسلوی برزیلی در دفاع چپ رئال داد. نشریه گاتزتا 
دلو اسپورت چاپ ایتالیا، روز یکشنبه اعالم کرد باشگاه 
ر ئال  ماد رید با متئو کواچیچ، هافبک کروات اینتر به 
توافق رسیده است. این نشریه در ادامه آورده کوئنترائو 
قرار است به ازای بخشی از مبلغ قرارداد کواچیچ راهی 
اینتر شود. ارنستو برونزتی که مدیر برنامه های کوئنترائو 
اســت، در این زمینه گفت: فکر نمی کنم ر ئال  ماد رید 
برنامه ای برای فروش فابیو داشــته باشد. این چیزی 
است که در حال  حاضر می دانم. اگر شرایط این بازیکن 
تغییر می کرد، بدون شــک آن را اعالم خواهیم کرد. 
می دانم که اگر کوئنترائو بخواهد لیگ اسپانیا را ترک 

کند دوست دارد به باشگاه بنفیکا برگردد.

انریکه: نتیجه را برمی گردانیم
دیدار تیم های بارســلونا و آتلتیک بیلبائو از 3۰ دقیقه 
بامداد روز سه شنبه در ورزشگاه نوکمپ آغاز خواهد شد. 
دیدار رفت در ســن مامس با حساب ۴ بر صفر به سود 
بیلبائو به پایان رسید تا این تیم شرایط بسیار بهتری برای 
کسب سوپر جام اسپانیا داشته باشد. لوئیس انریکه در 
مورد این دیدار گفت: اگر بخواهیم به نتیجه ای که در 
دیدار رفت به دست آمد، نگاه کنیم، سودی نخواهیم 
برد. تیم ما با همان شرایط همیشگی بازی خواهد کرد و 
تالش می کند از همه ابزارش برای برتری استفاده کند. 
دیدار برگشت با بیلبائو چالش بسیار بزرگی برای ماست. 
این شانس را داریم که بتوانیم نتیجه بازی را برگردانیم. 
برای این کار باید بتوانیم از تمامی شانس هایی که روی 
دروازه حریف ایجاد می شود، بهترین استفاده را ببریم.
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پسـری از جنس طال
گویا بــا مدال های دیگر نا آشناســت. تنها رنگی که در 

بیــن مدال ها می شناســد مدال طالســت و فقط بر 
باالی ســکوی قهرمانی قدم می گذارد. این خصیصه 

سونامی تکواندوی ایران است. سونامی که برایش فرق 
نمی کند در کدام شیاپ چانگ حضور دارد. در هر میدانی 

غوغــا به پا می کند. برای حریفانش حکم گربه ســیاه را دارد 
که شکســت ناپذیر است. این پســر جوان تکواندوی 

ایران است که همیشه پیروز مبارزات لقب می گیرد.
فرزان عاشورزاده که این بار هم از خوان تکواندو 
ســربلند بیرون آمد. فرزان که از فروردین ســال 

گذشــته در هر مســابقه ای صاحب مدال طال 
شده است این بار در رقابت های گرندپری نیز 
با قدرت ظاهر شد. البته عاشورزاده دوره قبل 

نیز قهرمانی ایــن رقابت ها را به نام خود به 
ثبت رسانده بود.

سیاسی در استقالل
مداخله دوباره مدیرعامل پرسپولیس در مسائل مالی استقالل؟!

دوازده ماه تا شروع بزرگترین تورنمنت ورزشی دنیا باقی مانده 
است. دوازده ماهی که به سرعت برق و باد می گذرد و سال 
دیگر این موقع در هیجان و تــب و تاب بازی های المپیک 
قرار می گیریم. دوازده ماهی که برای ورزش کشورمان بسیار 
حساس است و مسافران بزرگترین رویداد ورزشی جهان در 
این مدت مشخص می شــوند. روزهای هیجان انگیزی را 
پیش رو داریم. روزهایی شــمارش معکــوس آن چند روزی 
است شروع شده است. در این میان هم فرقی نمی کند که 
بانوی ورزشکار باشی یا آقا. چه بســا هیجان و تالش برای 
رسیدن به این مسابقات در بین بانوان بیشتر هم باشد. بانوانی 
که چند دوره ای است حضورشان از یک حاضری زدن ساده 
و کوتاه مدت در المپیک گذشته است و حاال در بین بانوان 
ورزشکار کشــورمان مدعیانی را داریم که از مدال المپیک 
حرف می زنند و سهمی فراتر از حضور را می خواهند تجربه 
کنند. ســهمی که روزی حرف زدن درباره آن رویایی بود و تا 
حدودی محال. اگرچه این موضوع هنوز رخ نداده است و 
مدالی به نام بانوان ورزشکار کشورمان به ثبت نرسیده است 
اما امروز حرف زدن در این باره دیگر یک رویا نیست و کسب 
مدال برای بانوان حاال به یک انتظار تبدیل شده است. البته 
تعداد سهمیه های المپیک ریو در فاصله دوازده ماه تا شروع 
این رقابت ها تنها سه سهمیه است اما هنوز زمان زیادی باقی 

مانده است و می توان خوشبین بود که این سهمیه ها افزایش 
پیدا کند. دوره قبل ۸ سهمیه ســهم بانوان کشورمان در 6 
رشته )تیرو کمان؛ تیراندازی؛ تکواندو؛ قایقرانی؛ پینگ پنگ؛ 
دو و میدانی( بوده است. ۸ سهمیه ای که انتظار می رود در 
این دوره افزایش پیدا کند اما افزایش این ســهمیه ها منوط 
به حمایت ها و توجهات بیشتر است. برای مثال تیراندازی 
چندروز پیش دو سهمیه در رشته تفنگ بادی به دست آورد. 
دو سهمیه با کمترین امکانات. الهه احمدی و نجمه خدمتی 
در شرایطی مجوز ورود به المپیک را به دست آوردند که مدعی 
مدال آوری در بازی های ریو هم هستند. ادعایی که با توجه 
به توانایی ایــن دو بانوی تیرانداز بعید به نظر نمی رســد. اما 
بدون فشــنگ و سالح مجهز مگر می شود با دستان خالی 
به مصاف رقبای آماده المپیکی رفــت؟ لیال رجبی پرتابگر 
وزنه کشورمان نیز در رقابت های کازانف روسیه به سهمیه 
المپیک دست پیدا کرد. او نیز مدعی است اما برای رسیدن 
به ادعایش نیاز به مربی خارجی دارد؛ نیاز به تمرینات مداوم 
و مستمر و حضور در کمپ های خارجی. او هم می خواهد به 
مانند احسان حدادی در اردوهای خارجی و زیر نظر برترین 
مربیان دنیا به تمرین بپردازد. در حالی که این ورزشکاران در 
این شرایط به المپیک پیش رو می اندیشند، ورزشکاران دیگر 
رشته های ورزشــی نیز در تکاپوی رسیدن به سهمیه های 

المپیک هستند. تکواندو حداقل دو سهمیه را برای خود در 
نظر گرفته است. شاید کیمیا علیزاده در شیاپ چانگ های 
ریو کیمیاگری کند و به مدال دســت پیدا کنــد. او قابلیت 
رسیدن به سکوی های قهرمانی را دارد و اگر این اتفاق رخ 
دهد چه لحظه های شــیرینی را در المپیک شاهد خواهیم 
بود. اما هنوز تا رسیدن آن روز زمان باقی مانده است و کیمیا 
هم هنوز به سهمیه دست پیدا نکرده است. البته فقط سهمیه 
او باقی نمانده است. قایقرانان و کمانداران و ندا شهسواری 
در پینگ پنگ نیز در انتظار کسب سهمیه المپیک هستند. 
با این توصیــف که در ایــن دوره از آرزو حکیمی در قایقرانی 
خبری نیست. دیگر قایقرانان نیز فاصله زیادی با رکوردهای 
المپیک دارند. البته مسووالن ورزش نوید این را داده اند که 
بودجه های خــوب تزریق می کنند و اســباب ورود مربیان 
خارجی را برای بانوان فراهم می کنند. اما هنوز نه خبری از 
بودجه هست و نه خبری از مربیان خارجی که قولش را داده 
بودند. با این شرایط شــاید تعداد سهمیه ها کم باشد اگرچه 
امیدواری به مدال نســبت به دوره قبل بیشتر است اما این 
امیدواری تنها یک حس اســت که مبنای محکمی ندارد. 
البته دوازده ماه فرصت باقی است تا این حس امیدواری به 
یک حس یقین تبدیل شود. حسی که می تواند رویایی ترین 

اتفاق تاریخ ورزش کشورمان باشد. 

دوازده ماه تا تعبیریک رویا

ورزش
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