
ويكتور كاساي چهره اول و آخر بازي رئال- بايرن

زيدان: بايد ما مي برديم كه برديم!
فريدون حسن
   فوتبال اروپا

»دزدي در ليگ قهرمانان اروپا«، »رئال مادريد دزد است«، »جلوي اين دزدي ها را بگيريد«. اينها جمالت 
و اظهارنظرهايي است كه از سوي برخي چهره هاي شناخته ش��ده فوتبال و بازيكنان بايرن مونيخ پس از 
پايان ماراتن فوتبال بين رئال مادريد و بايرن مونيخ منتشر و رسانه اي شد. رئال مادريد سه شنبه شب موفق 
شد با حس��اب چهار بر دو در وقت هاي اضافه بايرن مونيخ را شكست دهد و راهي 
مرحله نيمه نهايي رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپا ش��ود، اما م��ردان زيدان در 
ديداري موفق به كسب اين نتيجه شدند كه اش��تباهات زياد و تأثيرگذار داور 
مجارستاني بازي و كمك هايش به سود رئال باعث شد تا فوتبال اروپا عالوه بر 
اينكه لقب دزد را براي مادريدي ها در نظر بگيرد، به شدت خواهان استفاده از 
تكنولوژي پيشرفته چك صحنه هاي حساس شود. دو گل از سه گلي 

كه كريستيانو رونالدو در اين بازي به ثمر رساند در موقعيت 
 آفسايد بود. تصاوير تلويزيوني به وضوح اين 
واقعيت را براي تمامي دنيا مخابره كردند، 
ضمن اينكه ويكتور كاس��اي مجاري داور 

مسابقه در صحنه اخراج ويدال نيز مرتكب 
اشتباه شد و با اين اشتباه بايرن كه 90 دقيقه 
اول را دو بر يك برده ب��ود با يك بازيكن كمتر 

راهي وقت هاي اضافه ش��د تا در برابر رئالي قرار بگيرد كه عالوه بر 11 بازيكن س��ه داور مسابقه نيز كمك 
حالش بودند. كارلو آنجلوتي، سرمربي بايرن پس از پايان بازي گفت: »من فقط مي توانم بگويم عملكرد داور 
بد بود. من بعد از بازي با او صحبت كردم و گفتم كارت را به خوبي انجام دادي! به نظرم وقت آن رسيده كه از 
كمك داوران ويدئويي استفاده كنيم چون با اين وضع نمي شود با سرنوشت صعود يك تيم 
به مرحله نيمه نهايي ليگ قهرمانان بازي كرد. در اين بازي همه چيز بر وفق مراد ما پيش 
مي رفت، جز داوري، من به بازيكنانم مي بالم چون آنها هر كاري از دست شان ساخته بود 
انجام دادند، اما نمي توانستند با داور مسابقه هم بجنگند.« زيدان سرمربي رئال مادريد، 
اما بسيار زيركانه در خصوص اشتباهات مؤثر داوري روي پيروزي تيمش حرف زد. او 
گفت: »كار داور سخت اس��ت، اما كار ما چيزي بيش از زدن گل هاي آفسايد يا برتري به 
لطف كارت هاي داور به بازيكنان حريف بود. من فكر مي كنم كه حق ما بود كه به 
مرحله بعد صعود كنيم، هنوز نمي دانم كه با استفاده از كمك داور تصويري براي 
تشخيص صحنه هاي مشكوك موافقم يا نه، فقط مي دانم كه ما بايد اين بازي 
را مي برديم و برديم.« در پايان مسابقه دو تيم، بازيكنان بايرن مونيخ به نشانه 
اعتراض به سمت داور مسابقه رفتند كه پليس مادريد مانع آنها شد. خبرها 
حاكي از اعتراض رسمي باشگاه بايرن به اتحاديه فوتبال اروپاست، اعتراضي 

كه سران رئال معتقدند به جايي نخواهد رسيد.

چرا از تكنولوژي در فوتبال استفاده نمي كنيم؟
ويكتور كاساي، داور ديدار رئال مادريد و بايرن مونيخ كه دو گل آفسايد 
رونالدو در وقت هاي اضافه را اعالم نكرد، چهره جنجالي اين بازي بود، 
طوري كه اوون هارگريوز، بازيكن س��ابق بايرن موني��خ پس از بازي به 
ش��دت از داور انتقاد كرد و گفت: »چرا از تكنولوژي در فوتبال استفاده 
نمي كنيم؟ اين غيرقابل قبول است. اينگونه مي شود كه تصميمات اشتباه 
روي نتيجه بازي تأثير مي گذارند. داور نتيجه بازي را مشخص كرد. « ولي 
بايرن بايد چه كسي را مقصر شكس��ت چهار بر دو مقابل رقيب ديرينه 
و صعود آنها براي هفتمين س��ال پياپي ب��ه نيمه نهايي چمپيونز ليگ 
بداند؟ از سال 2012، ويكتور كاساي كه اهل مجارستان است، به همراه 
كمك هاي خود، تنها نهاينده كشورشان در رقابت هاي اروپايي بوده اند. با 
اين حال او در چندين بازي ديگر نيز اشتباهات عجيب و تأثيرگذاري نيز 
داشته است. توانايي او در حفظ آرامش رواني بازي دركنار حفظ سرعت 
و روان بودن بازي، به عالوه كارت دادن ه��اي به ندرتش، او را به داوري 
محبوب بين داورها تبديل كرده بود. ب��ا اين حال، در يورو 2012 نيز او 
اشتباه بدي داشت. در جريان ديدار اوكراين و انگليس، ميزبان يورو موفق 
شد گلي در لحظات پاياني به ثمر برساند، ولي داور معتقد بود كه توپ 
از خط عبور نكرده است. تصاوير تلويزيوني نشان مي داد كه توپ كامل 
از خط عبور كرده و يك گل اوكراين بدين شكل سوخت. از همان موقع 
بود كه استفاده از تكنولوژي به يك ضرورت تبديل شد و سپ بالتر نيز 
تالش هايش براي اجراي كردن اين قانون را آغاز كرد. براي مورد بعدي 
خيلي سريع بايد به جلو بياييم و ديداري را ببينيم كه در آن رونالدو با 
يك هت تريك، به صد گل در چمپيونز ليگ رسيد. شايد داور تحت تأثير 
جو بازي بود، شايد جايگيري او اشتباه بود و شايد هم تيم داوري خوب 
نبود، ولي با اين حال، هر كسي ممكن است اشتباه كند، ولي اين اتفاقات، 
سؤال اساسي به وجود مي آورد: تا كي اين اشتباهات بزرگ، توسط حتي 
بهترين داورها در بازي هاي مهم رخ مي دهند و ما از تكنولوژي استفاده 
نمي كنيم؟ بايرن مونيخ، يكي از بهترين تيم هاي تاريخ معتقد است كه 

قبل از بازي سه شنبه شب تكنولوژي بايد وارد فوتبال مي شد. 

جوانان را كنار تيم سوم دنيا مي خواهم
كس��ب عن��وان س��ومي ج��ام جهاني 
فوتسال باعث ش��ده تا فوتسال ايران به 
عنوان قهرمان آس��يا، حاال مورد توجه 
رقباي جهان��ي نيز قرار بگي��رد. محمد 
ناظم الشريعه، سرمربي كاربلد تيم ملي 
خوب مي داند كه بايد براي ادامه موفقيت 
روي جوان ها حساب ويژه اي باز كند، اما نمي خواهد به سادگي از 
بازيكنان اصلي خود نيز بگذرد. او مي گويد: »قصد داريم يكسري 
جوانان را به وضعيت اس��تاندارد نزديك كني��م و در صورتي كه 
شرايط خوب باشد با تيمي جوان به مسابقات آسيايي مي رويم. با 
اين حال بازيكناني كه با تيم ملي به عنوان سوم دنيا دست يافتند 
را از دست نمي دهم، ولي آنها هم بدانند كه بايد آمادگي و شرايط 

مطلوب خود را حفظ كنند.«

حربه انتخاباتي سوء استفاده از ورزش
ورزش بدون ش��ك يكي از مقوله هاي مهم در هر جامعه اي اس��ت. نه 
فقط چون سالمت افراد آن جامعه را تضمين مي كند، به طوري كه از 
قديم االيام گفته اند عقل سالم در بدن سالم است. بلكه از آن جهت كه 
رشته هاي بسيار زيادي را شامل مي شود و مي تواند افراد جامعه را با هر 
سليقه و ذائقه اي به خود جلب كند و توجه مردم و عالقه مندي آنها به 
ورزش سالمت و نش��اط جامعه را افزايش داده و مي تواند گامي بلند و 
مثبت در پيشبرد امور آن جامعه باشد، اما توجه و عالقه مردم به ورزش، 
هميش��ه هم به اين دليل كه س��المت جامعه را تضمين مي كند مهم 
نيست. گاه اين مسئله مهم دستاويزي مي شود براي عده اي تا نظر مردم 
را به سمت خود جلب كرده و آنان را به اين واسطه، با خود و در راهي كه 

مي روند هم سو و همگام كنند. 
نمونه واضح اي��ن اس��تفاده از ورزش و عالقه مردم ب��ه آن را مي توان در 
زمان هاي قبل از برگ��زاري انتخابات مختلف به وض��وح ديد. فرقي هم 
نمي كند كه اين انتخابات براي رياست جمهوري باشد يا مجلس يا حتي 
شوراي شهر. مهم اين است كه استفاده از عاليق مردم و بهره برداري سوء از 
ورزش در اين گونه مواقع مي تواند عده اي را به اهداف خود برساند. اهدافي 
كه بابت محقق شدن آن گاه شاهد وعده هاي ورزشي رنگارنگي هستيم كه 
البته هرگز بعد از گذشتن از پل مقصود، به مرحله اجرا در نمي آيد و براي 

انتخابات بعدي و بهره برداري هاي تكراري بعدي مي ماند. 
يكي از بهترين راه ها حضور در بين اقشار جامعه در تجمع هاي گسترده 
همانند ورزش��گاه ها در حين يك بازي مهم و حساس يا حتي شايعه 
شدن اين حضور براي تحت تأثير قرار دادن جو است. زماني كه خيل 
جمعيت حضور دارد. جمعيتي كه احساسات برانگيخته اش آمادگي هر 
نوع بهره برداري را دارد. بهره برداري هايي كه البته نتيجه آن تنها به سود 
يك قشر خاص رقم زده مي شود و نه مردم و نه ورزش در پس آن بهره اي 
نخواهند برد. مردم ورزش دوستي كه براي تماشاي يك ورزش خاص 
آمده اند و شايد روحشان هم خبر نداشته باشد چه برنامه اي براي شور و 
حرارت و احساسات صادقانه و پاك آنها ريخته شده و چه استفاده هاي 

سوئي قرار است از آن بشود!
اين ترفند هر بار در روزهاي منتهي به انتخابات مختلف، با شعارهايي كه 
در واقع نيازهاي ورزش در طول سال هاي گذشته بوده و هرگز توجهي 
كه بايد به آن نش��ده، تكرار و تكرار مي ش��ود. مقوله ورزش و ش��هرت 
ورزشكاران به اندازه اي در جامعه تأثير گذار است كه گاه حتي همين 
حضورهاي ناگهاني كه فقط و فقط دم انتخابات مي توان شاهد آن بود 
در ميان مردم در ورزشگاه ها و بين ورزشي ها مي تواند كافي است براي 
آنكه سياسيون را به اهدافي كه دنبال مي كنند، برساند. اهدافي كه البته 
به محض رسيدن به آن، وعده هاي داده شده براي محقق شدنش را به 
دست فراموشي مي سپارند و آن شور و هيجان مردمي و تأثير مستقيم 

ورزش در نيل به هدف را از ياد مي برند تا انتخابات بعدي. 
حضور افراد سياسي يا حتي كانديداها در ميان خيل مردم، رفتن شان 
به ورزشگاه ها و وعده حل مشكالت اصلي ورزش البته به خودي خود 
نمي تواند بد يا مسئله اي منفي باشد، اما وقتي اين قصه تنها در روزهاي 
منتهي به انتخاب��ات تكرار مي ش��ود و پس از آن به راحتي به دس��ت 
فراموشي سپرده مي ش��ود، ديگر يك مسئله منفي و يك سوء استفاده 
ناعادالنه از ورزش و احساسات مردم به حساب مي آيد. حضور خانواده ها 
و بانوان در ورزش��گاه ها،  خصوصي س��ازي پرس��پوليس و استقالل و 
وعده هايي از اين قبيل، از جمله ش��عارهايي اس��ت كه طي سال هاي 
گذشته در روزهاي منتهي به انتخابات بارها و بارها از زبان كانديداهاي 
مختلف يا حتي طرفداران آنها مطرح شده، اما هرگز به مرحله اجرا در 
نيامده است؛ چراكه نه فقط حربه انتخاباتي بيش نبوده، كه به طور كامل 
در حيطه وظايف و اختيارات آنها نيز نبود كه عملي شود. اما با علم به 
اين مسئله، در مقاطع بعدي نيز دست آويزي مي شود براي جلب توجه 

مردم و استفاده سوء از ورزش براي رسيدن به هدف.

تصاح�ب عن�وان ناي�ب قهرماني ه�دف اصلي 
تراكتورسازان و اس�تقاللي ها در تقابل حساس 
اين دو تيم اس�ت، تقابلي كه حساسيت را به اوج 
خود رسانده است. هفته بيست و هشتم ليگ برتر 
فوتبال امروز به پايان مي رسد و مهم ترين ديدار 
اين هفته در تبريز برگزار مي ش�ود. در حالي كه 
سرخپوشان ديروز در آزادي جشن قهرماني شان را 
برپا كردند تيم هاي دوم و سوم جدول براي ايستادن 
روي سكوي دومي به جنگ هم مي روند. هر هفت 
بازي باقي مانده به صورت همزمان برگزار مي شود. 
رويارويي تراكتورسازي و استقالل همواره حواشي 
خاص خود را به همراه داشته و پرشورها از هواداران 
خود خواس��ته اند تا با حضور در ورزش��گاه يادگار 
امام )ره( جو را به س��ود قرمزپوشان تغيير دهند. 
مچ اندازي دوباره ژنرال و آبي ها هم براي قلعه نويي 

مهم اس��ت هم براي منصوريان، ت��ا جايي كه هر 
دومربي از بازيكنان خود خواسته اند تا در اين بازي 
سرنوشت ساز كوچكترين اشتباهي مرتكب نشوند. 

   تراكتورسازي – استقالل؛ 17:45
يك امتياز فاصله رقابت را بين دو تيم به اوج خود 
رسانده است. ميزبان بازي حساس امروز با 50امتياز 
فعاًل در رده سوم قرار دارد و براي بازگشت به رده 
دوم انگيزه ه��اي زيادي دارد. امي��ر قلعه نويي كه 
در روزهاي اخير خبرهايي مبني بر بركناري اش 
نيز به گوش رسيده هفته هاست كه تيمش را به 
اميد نايب قهرماني راهي ميدان مي كند. با مسجل 
شدن قهرماني سرخپوش��ان تهران، ژنرال بيش 
از پيش براي رسيدن به عنوان دومي ليگ تحت 
فشار قرار گرفته است. به نظر مي رسد محبوبيت 
قلعه نويي در تبريز به شدت كاهش يافته و پيشي 

گرفتن از استقالل تنها راه باقي مانده براي سرمربي 
تراكتورسازي است. از آنجا كه امير پاشا مي خواهد با 
خاطره اي خوش از جمع پرشورها برود در اين بازي 
شاگردانش را براي غلبه بر آبي ها حسابي توجيه 
كرده اس��ت. در صورتي كه نايب قهرماني نصيب 
قرمزهاي تبريز ش��ود نگراني بابت سهميه ليگ 
قهرمانان آسيا نخواهند داشت به ويژه كه آنها يك 
پاي فينال جام حذفي هم هستند و هنوز فرصت 
كس��ب يك جام را دارند. س��نگ پراني و فحاشي 
تماشاگرنماها در بازي ماشين سازي – پرسپوليس 
يكي از دغدغه هاي باش��گاه تراكتورس��ازي براي 
ميزباني از اس��تقالل اس��ت. نكته جال��ب اينكه 
قلعه نويي تاكن��ون 12 بار با چه��ار تيم مختلف 
)اس��تقالل اهواز، مس كرمان، تراكتورس��ازي و 
سپاهان( مقابل استقالل قرار گرفته و شش بار موفق 

به شكست تيم محبوبش شده است. در اين بازي 
كرار جاسم هافبك جنجالي تراكتورسازي به دليل 

محروميت نمي تواند به ميدان برود. 
استقالل و علي منصور، اما روز سختي را در ورزشگاه 
يادگار پشت سر مي گذارند. استقالل كه در نيم فصل 
دوم جاني دوباره گرفت با كسب نتايج درخشان در 
فاصله دو هفته باقي مانده تا پايان فصل 51 امتياز 
اندوخت��ه دارد و رتبه دوم را فع��اًل به چنگ آورده 
اس��ت. در صورتي كه اين تيم موفق به شكس��ت 
ميزبان شود گام بلندي براي رسيدن به عنوان نايب 
قهرماني برمي دارد و نگراني هاي منصوريان از بابت 
كسب سهميه ليگ قهرمانان كمتر مي شود. آبي ها 
هفته هاس��ت رنگ باخت را نديده اند و از آخرين 
شكست شان )برابر اس��تقالل خوزستان( سه ماه 
مي گذرد. سرمربي استقالل نيز درست مثل امير 
قلعه نويي اصاًل به شكس��ت فكر ه��م نمي كند. با 
اين حال آبي ها تجربه خوبي مقابل تراكتورسازي 
ندارند؛ آخرين برد استقالل مقابل اين تيم زمستان 
سال 91 به دست آمده اس��ت. بعالوه اينكه ديدار 
رفت را هم تيم تبريزي دو بر يك برده و حاال نوبت 
آبي هاست تا خودي نشان دهند. بازگشت مهدي 
رحمتي به تبريز و رويارويي با ه��واداران تراكتور 
و قلعه نوي��ي يكي ديگر از حواش��ي دي��دار امروز 
محسوب مي شود، گلر استقالل به رغم اخبار منتشر 
ش��ده در اين بازي از دروازه اس��تقالل محافظت 
مي كند. اميد ابراهيمي مهاجم 7 گله اس��تقالل 
اميد اول منصوريان براي گلزني به حساب مي آيد. 
استقالل با 41 گل زده بهترين خط حمله اين فصل 
را در اختيار دارد و بايد ديد مدافعان تراكتورسازي 

چگونه از پس مهاجمان منصوريان بر مي آيند. 
   ساير بازي ها 

گسترش فوالد ديگر تيم تبريزي در ورزشگاه خانگي 
خود، نفت تهران را در پي��ش دارد. ذوب آهن رده 
چهارمي در ديار زاينده رود به مصاف سومين نماينده 
تبريز يعني ماشين س��ازي مي رود. سايپا در كرج 
پذيراي صنعت نفت آبادان است. فوالد و استقالل 
خوزستان نيز دربي اهواز را برگزار مي كنند؛ فوالد در 
جايگاه يازدهم قرار دارد و مدافع عنوان قهرماني هم 
در رده هشتم ايستاده است. همين چند روز پيش 
بود كه پورموسوي، سرمربي تيم جنوبي مسئوالن 
خوزس��تان را تهديد به اعتص��اب و كناره گيري از 
ليگ كرده بود. صباي قم با سپاهان ديدار مي كند، 
تيم صمد مرفاوي براي بقا در ليگ به اين سه امتياز 
نياز مبرم دارد. سياه جامگان نيز در مشهد پيكان را 
در پيش دارد، سياه جامگان رده پانزدهمي يكي از 

گزينه هاي سقوط به دسته پايين تر است. 
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نسبت به رقبا عقب هستيم
غالمرضا محمدي، س��رمربي تيم ملي 
كش��تي نوجوانان اين روزها س��خت به 
دنبال آماده سازي شاگردان خود براي 
حضور در رقابت هاي قهرماني آسياست. 
محمدي كه س��ابقه هداي��ت تيم ملي 
كش��تي آزاد را نيز در كارنامه دارد، اما 
نس��بت به روند آماده س��ازي تيم انتقادهايي دارد. او مي گويد: 
»در رده نوجوانان نس��بت به رقبا عقب و براي موفقيت در اين 
رده نيازمند ابزار هس��تيم. اگ��ر نتوانيم تدارك خوبي داش��ته 
باش��يم از حريفان عقب خواهيم مان��د و نمي توانم حرفي براي 
گفتن داشته باشيم، يكي از اين ابزارها حضور در تورنمنت هاي 
بين المللي است. ما اس��تعدادهايي داريم كه حرف هاي زيادي 

براي گفتن دارند.«

ايران كرش را از دست نمي دهد
برانكو ايوانكوويچ ديروز با پرس��پوليس 
جشن قهرماني گرفت و به نظر مي رسد 
فصل آين��ده نيز روي نيمكت س��رخ ها 
قرار داش��ته باش��د. با اين حال او كه در 
طول فصل جروبحث هاي تمام نشدني با 
كارلوس كرش داشت، هنوز هم نيم نگاهي 
به نيمكت تيم ملي دارد، حتي اگر بداند كه جايي روي اين نيمكت 
ندارد. برانكو مي گويد: »فكر نمي كنم كه ايران كرش را كنار بگذارد. 
البته من هم مربيگري در سطح باشگاه را دوست دارم چون با كار 
روزانه بيشتر هماهنگ هستم، از طرفي كرش در تيم ملي عملكرد 
خوبي داشته و حاال هم در راه صعود به جام جهاني 2018 روسيه 
است، شايعاتي در خصوص جانشيني من در تيم ملي هست كه 

هميشه بوده، ولي نظر من همين است كه گفتم.«

تأكيد باشگاه مقاومت بر حضور قدرتمندانه در ليگ ها
جلسه هيئت مديره باشگاه فرهنگي ورزشي مقاومت برگزار شد. در اين 
جلسه ضمن ارائه گزارش عملكرد و دستاوردهاي باشگاه در سال95، 
كليات برنامه هاي باش��گاه براي حضور مقتدرانه تيم ها ي مقاومت در 
ليگ هاي داخلي و عرصه هاي جهاني مورد نقد و بررسي قرار گرفت و 
مقرر شد باشگاه در راستاي ادامه روند رو به رشد خود در گذشته، جهت 

حضور قدرتمندانه تيم ها در مسابقات اقدام كنند. 
-------------------------------------------------------------

تغيير رشته پرچمدار ايران در پارالمپيك ريو
عشرت كردستاني، پرچمدار كاروان ايران در بازي هاي پارالمپيك 201۶ 
ريو كه طي سال هاي گذشته در واليبال نشسته فعاليت داشت،  بعد از 
مسابقات ريو تصميم گرفت توانايي هاي خود را در رشته اي ديگر محك 
بزند و به همين دليل در سال جديد عالوه بر واليبال نشسته، فعاليت هاي 

خود را در رشته دو وميداني )پرتاب وزنه( نيز آغاز كرده است. 
------------------------------------------------------------

خداحافظي برهاني از دنياي فوتبال
هنوز چند روز از خداحافظي عنايتي، آقاي گل سابق استقالل نگذشته 
كه آرش برهاني،  يكي ديگر از آقاي گل هاي سابق اين تيم از دنياي فوتبال 
خداحافظي كرد. برهاني با انتشار بيانيه اي احساسي كه در آن گفته بود مرا با 

پيراهن استقالل به خاك بسپاريد،  از دنياي فوتبال خداحافظي كرد. 
------------------------------------------------------------

يكي از سكوهاي جهاني مال ماست
تيم ملي وزنه برداري جوانان ايران 2۶ خرداد ماه در مسابقات وزنه برداري 
جوانان جهان كه در توكيوي ژاپن برگزار مي ش��ود، شركت خواهد كرد. 
رقابت هايي كه اكبر خورشيدي فر،  مربي اين تيم يكي از سكوهاي آن را 
براي تيم ايران مي داند: »تيم ملي طبق برنامه و با جديت تمام كار مي كند و 
با اين شرايط اين تيم مي تواند، روي يكي از سكوهاي جهاني قرار بگيرد.«
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دنيا حيدري

قلعه نويي –  منصوريان، اشتباه ممنوع
امروز جنگ انگيزه ها در تقابل تراكتورسازي و استقالل

طعنه پيكه به رئالي ها
جرارد پيكه، مدافع مياني بارسا كه هميش��ه در كنايه زدن به رئالي ها 
پيشتاز است با اشتباهات تأثيرگذار داور مجازي ديدار رئال مقابل بايرن 
بهانه تازه اي براي حمله به مادريدي ها پيدا كرد. پيكه در صحنه توئيترش 
عكسي از صحنه گل آفسايد رونالدو قرار داده و كنار آن سه نقطه گذاشته 
است تا به نوعي بگويد كه هيچ توضيحي براي اتفاقي كه رخ داده، ندارد و 
قضاوت در اين خصوص را برعهده بينندگان مي گذارد. البته بايد منتظر 

پاسخ مادريدي ها به خصوص راموس به پيكه بود.

داور ما را حذف كرد
آرتور ويدال، ستاره شيليايي بايرن مونيخ كه به اشتباه توسط ويكتور 
كاسا، داور مسابقه تيمش با رئال اخراج شد، از اين تصميم داور به 
يك سرقت تعبير مي كند و مي گويد: »يك چنين سرقتي نمي تواند 
در ليگ قهرمانان رخ دهد. حركتي عمدي بود كه باعث شد همه به 
بازي شك كنند، ما مي خواستيم صعود كنيم و خيلي هم خشمگين 
هستيم كه چطور يك داور مي تواند سرنوشت بازي را تعيين كند. او 

خيلي اشتباه كرد و باعث حذف ما شد.«

مادريدي ها  دزدند
اما واكنش ها نسبت به اش��تباهات داوري بازي رئال و بايرن مونيخ 
منحصر به بازيكنان و مربيان دو تيم نشد. فاستينو آسپريال، بازيكن 
سال هاي دور فوتبال كلمبيا و تيم هاي نيوكاسل و پاراما واكنش بسيار 
تندي را در اين خصوص نشان داد. او در توئيترش نوشت: »كاش ديگر 
دزدي از سوي رئال مادريد را در ليگ قهرمانان اروپا شاهد نباشيم، 
آنها تيم دزدها هستند.« تعبير دزد براي رئالي ها البته به آسپريال ختم 

نشد و بسياري ديگر نيز رئالي ها را با اين عنوان خطاب كردند.

اما در ديگر بازي مرحله يك چه��ارم نهايي ليگ قهرمانان اروپا كه 
سه شنبه شب انجام شد، اتلتيكومادريد ديگر تيم اسپانيايي با كسب 
تساوي مقابل لسترسيتي با توجه به پيروزي يك بر صفر بازي رفت 
به مرحله نيمه نهايي رقابت ها راه پيدا كرد. در اين ديدار ابتدا ساموئل 
نيگوئس اتلتيكو را پيش انداخت، اما جيمي واردي كار را به تساوي 
كش��اند،  هرچند كه اين تس��اوي حاصلي براي تيم شگفت انگيز 

انگلستان نداشت و شكسپير و مردانش به ناچار از ليگ قهرمانان 
خداحافظي كردند. ديه گو سيمئونه، سرمربي اتلتيكو در پايان بازي 
با تمجيد از عملكرد بازيكنان لسترس��يتي گفت: »آنها چه در اين 
بازي و چه در ديدار رفت خوب و قهرمانانه بازي كردند. ما شايسته 
صعود بوديم، ولي آنها هم نماينده شايسته فوتبال انگلستان بودند و 

نشان دادند لياقت آنچه كه تاكنون به دست آورده اند را دارند.«

لستر قهرمانانه بازي كرد

جشن قهرماني با طرح موازييكي 
پرسپوليس روز گذشته قهرماني خود در ليگ شانزدهم را كه يك هفته 
قبل مسجل شده بود، بعد از بازي با پديده، در آزادي و با حضور هوادارانش 
جشن گرفت. آن هم با به نمايش گذاشتن طرح ويژه، هواداران پرسپوليس 
با طرح موزاييكي ويژه اي كه عدد چهار )تعداد گل هاي زده اين تيم در دربي 
برگشت سال گذشته كه پاسخي بود به چهارتاي استقالل(، عدد ۶ )تعداد 
گل هاي زده اين تيم به استقالل در سال 52( و  10)تعداد قهرماني هاي 
پرسپوليس در جام تخت جمشيد، ليگ آزادگان و ليگ برتر( را نشان مي داد 
روز گذشته نمايي ديدني به سكوهاي ورزشگاه آزادي داده و قهرماني خود را 

به رخ ساير رقبا و هواداران ساير تيم ها كشيدند. 

شهنازي در نشست خبري بازي هاي كشورهاي اسالمي:
 هدفمان حفظ جايگاه دومي 

با اعزام رشته هاي مدال آور است
شمارش معكوس براي آغاز بازي هاي همبستگي كشورهاي اسالمي 
آغاز شده، چهارمين دوره اين بازي ها قرار است از 18 ارديبهشت به 
ميزباني كشور آذربايجان برگزار شود و كش�ورمان هم قرار است با 
يك كاروان 300 نفره در اين مس�ابقات شركت كند. در آستانه چند 
هفته مانده به اين مس�ابقات، ديروز شاهرخ ش�هنازي، سرپرست 
كاروان اعزامي ايران در يك نشس�ت خبري روب�ه روي خبرنگاران 
نشس�ت و آخرين وضعيت تيم ه�اي اعزامي كش�ورمان ب�ه باكو 
را تش�ريح كرد. به گفته او رش�ته هاي م�دال آور به اي�ن رقابت ها 
مي روند و هدفگذاري روي تكرار نايب قهرماني دوره گذشته است. 
شهنازي در ابتداي نشست با اشاره به برگزاري چهارمين دوره بازي هاي 
كش��ورهاي اس��المي در آذربايجان، تاريخچه اي از حضور ايران در اين 
كشورها بيان كرد: » چهارمين دوره كشورهاي اسالمي در آذربايجان برگزار 
خواهد شد. در اولين دوره اين مسابقات در سال 2005 در 13 رشته حضور 
داشتيم و كه با 10 طال، 9 نقره و 11 برنز در جايگاه چهارم قرار گرفتيم. 
دومين دوره اين بازي ها با كارشكني ها برخي عناصر در ايران برگزار نشد. 
در سومين دوره در اندونزي 59 مدال كسب كرديم و با 30 طال، 17 نقره و 
12 برنز نايب قهرمان شديم. در اين دوره هم آذربايجان به شدت به دنبال 
اين است اول شود، اما هدفگذاري ما هم بايد به گونه اي باشد كه بتوانيم 

عنوان دوره قبل كه مقام دوم بود را حفظ كنيم.«
   پرچمداري باز هم به بانوان رسيد 

سرپرست كاروان اعزامي كشورمان به بازي هاي كشورهاي اسالمي درباره 
رشته هاي اعزامي به آذربايجان هم توضيح داد و مبناي انتخاب رشته ها را 
مدال آوري عنوان كرد:  » كاروان ايران بين 275 ت��ا 280 نفر خواهد بود. 
31 ورزش��كار خانم و 127 تا 130 ورزشكار مرد داريم. عمده رشته هايي 
كه شركت مي كنند، مدال آور خواهند بود، البته برخي از رشته ها هم براي 
اينكه ارزيابي از جايگاهشان داشته باشند به بازي هاي كشورهاي اسالمي 
اعزام مي شوند. بر اين اساس كاروان ايران در رشته هاي كشتي آزاد و فرنگي، 
زورخانه اي، بوكس، تنيس، دووميداني معلوالن، دووميداني، جودو نابينايان، 
جودو، ژيمناستيك، كاراته، تيراندازي، وزنه برداري، ووشو، شنا و شيرجه و 

واترپلو، تنيس روي ميز، تكواندو و واليبال حضور خواهد داشت.«
به نظر مي رس��د پرچمداري بانوان ايران در مسابقات مختلف قرار است 
تبديل به يك رويه ثابت شود و پس از پرچمداري زهرا نعمتي و عشرت 
كردستاني در المپيك و پارالمپيك، ديروز شهنازي از انتخاب يك بانوي 
ورزشكار به عنوان پرچمدار كاروان كش��ورمان در بازي هاي كشورهاي 
اسالمي خبر داد: » تمايل و ارزيابي ستاد بازي ها بر اين است يكي از بانوان 
پرچمدار شود، اين بازي ها فرصتي است كه حجاب بانوان نماد باشد. يكي 
دو گزينه داريم كه در جلسه هيئت اجرايي تعيين مي كنيم و در جلسه ستاد 

عالي بازي ها نهايي خواهيم كرد.«
   دوست داشتيم فوتبال هم اعزام مي شد

يكي از چالش هايي كه پيش روي كاروان اعزامي كشورمان به بازي هاي 
كش��ورهاي اس��المي قرار دارد، حضور برخي رش��ته ها مانند كشتي و 
وزنه برداري با تيم دوم است، مسئله اي كه شهنازي آن را رد كرد: » كشتي 
تيم خوبي مي فرستد و نفرات ذخيره نيستند. آنها نفرات گردن كلفتي 
دارند و حساسيت ها را مي دانند واليبال هم اگر قرار است تيم دوم را بفرستد 
مي داند كه مي تواند مدال بگيرد. ما هم تأكيدمان اين بوده كه قرار است در 

باكو بهترين مدال را بگيريم.«
فوتبال يكي از غايبان بزرگ كاروان كش��ورمان در بازي هاي كشورهاي 
اسالمي است، رش��ته اي كه توانس��ت در اولين دوره رقابت ها با شركت 
تيم »ب« كشورمان با مربيگري پرويز مظلومي در عربستان قهرمان شود. 
سرپرست كاروان ايران در اين نشست اشاره مي كند كه آنها و همچنين 
آذربايجاني ها هم عالقمند به حضور فوتبال ايران بوده اند، اما فدراسيون زير 
بار نرفته است: » فدراسيون فوتبال با توجه به برنامه هايي كه تيم هاي ملي 

داشتند، مخالف شركت در بازي ها بود و نپذيرفتند كه تيم اعزام كنند.«
   تعامل با سلطاني فر راحت تر از گودرزي است

نشست بازي هاي كشورهاي اسالمي البته بهانه اي هم شد كه شهنازي 
از بهتر ش��دن رابطه كميته ملي المپيك و وزارت ورزش صحبت كند، 
رابطه اي كه در زمان گودرزي، سرد و همراه با اختالف بود: »با آمدن آقاي 
سلطاني فر، فضا مثبت تر شده است. نمي گويم قبالً تفاهم نبود، اما تفاوت 
ديدگاه ها بيشتر بود. دو طرف عالقمند هستند تعامل داشته باشند. فضا 
براي بحث هاي كارشناسي باز اس��ت. اين طور نيست كه قبل از جلسه 

تصميمات گرفته شده باشد. « 

شيوا نوروزي
   ليگ برتر
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