
آینده فوتبال ساحلی درخشان است
فوتبال س��احلي ايران با بازگشت مارکو 
اوکتاويو مي خواهد در ادامه موفقيت هاي 
بين الملل��ي خ��ود اين ب��ار ب��ا تکيه بر 
جوان هايش دني��ا را ش��گفت زده کند. 
سرمربي برزيلي تيم ملي ايران مي گويد: 
»بسيار خوش��حالم که نسل جديدي از 
بازيکنان را براي فوتبال س��احلي ايران پ��رورش مي دهم، دقيقاً 
همان کاري که در سال 2008 انجام دادم و حاصل آن بازيکنان 
کنوني هستند. نسل آينده هم مانند ميرشکاري، درويش، رحمتي، 
معصومي زاده و حسيني و بهجتي بازيکنان بسيار مستعدي هستند 
که مي توانند آينده درخش��اني را براي فوتبال ساحلي ايران رقم 
بزنند. مي خواهم به دور از هرگونه شتابزدگي و عجله، نسل جديدي 

از بازيکنان افتخارآفرين براي ايران بسازم.«

قطر نه، از اروپا پيشنهاد دارم
اش��کان دژاگه کاپيتان تيم ملي فوتبال 
کشورمان و يکي از مردان مدنظر کارلوس 
کرش س��رمربي تيم ملي مدت هاس��ت 
بدون تيم باشگاهي فقط تمرين مي کند. 
وضعيت او باعث نگراني اس��ت چرا که 
مدت زم��ان زيادي تا آغ��از جام جهاني 
باقي نمانده اس��ت و دور بودن از شرايط مس��ابقه مي تواند تأثير 
بدي بر روند او داش��ته باش��د. دژاگه که اين روزها در قطر به سر 
مي برد مي گويد: »حضورم در اينجا براي مسائل شخصي است و 
ربطي به فوتبال ندارد. قصد مذاکره با تيمي در قطر را هم ندارم اما 
پيشنهادهايي از اروپا به خودم و مدير برنامه هايم رسيده است. با 
اين حال دوست دارم روزي به ليگ قطر برگردم اما در حال حاضر 

چنين قصد و نيتي ندارم. 

فوتباليست ها هواداران را هم خراب مي کنند
غالم پيروان��ي از جمله مربيان س��ازنده و 
اخالق م��دار فوتبال ايران اس��ت که البته 
غوغاساالري و پولکي شدن فوتبال او را مثل 
خيلي هاي ديگر به کنار زده. سرمربي سابق 
برق شيراز و فجر شهيد سپاسي با انتقاد از 
شرايط حاکم بر فوتبال مي گويد: »براي من 
سنگين است که هر چيزي را به جان بخرم تا از فوتبال پول در بياورم. 
پول زياد باعث شد تا معنويات و حرمت ها از بين برود. فوتباليست ها 
اشباع شده اند. بازيکن 60 ميليوني، 400 ميليون مي گيرد و هر کار 
دلش مي خواهد به اسم حريم شخصي انجام مي دهد. بايد به آنها فهماند 
که مال خودشان نيستند. الگو بايد پاک باشد چون جمعيت به دنبال 
خود دارد اما فوتباليست هاي امروز هواداران را نيز خراب مي کنند، من 

با 64 سال سن جرئت انجام برخي کارهاي آنها را ندارم.«

منتظر بهترین فرصت بود تا با دست پر مقابل 
اصحاب رس�انه بنش�یند و چه زمانی بهتر از 
حاال که نه فقط مشکل طارمی با ریزه اسپور 
حل شده، که پرسپولیس نیز از فروش او پول 
خوبی به جیب خواهد زد و قرارداد برانکو هم 
به امضا رسیده، برانکویی که از روزهای خوب 
آین�ده می گوید  و گرشاس�بی می توانس�ت 
با دس�ت پ�ر پاس�خگوی س�ؤاالت باش�د.

کمتر از دو ماه از نشس��تن گرشاسبی بر صندلی 
مديريت باشگاه پرسپوليس می گذرد. اما در همين 
مدت کوتاه، او با مسائل و مشکالت قابل توجهی رو 
به رو بوده که شايد مهم  ترين آن داستان طارمی 
بود: »طارمی نمی خواس��ت بماند، با وجود تمام 
تالش��ی که کرديم و گفتيم بماند تا دل هواداران 
را بابت ضربه  هايی که به تيم زده به دست بياورد، 
او خواهان جدايی بود و اين را کتب��اً هم از طريق 

وکيلش گفته بود. بيش از اين نمی توانستيم شأن 
پرسپوليس را به خاطر يک بازيکن پايين بياوريم. 
پس تصميم گرفتيم با فروش او، اندکی از ضرر  هايی 
را که به باشگاه زده بود جبران کنيم. وقتی پيشنهاد 
الغرافه رسيد، آن را بررس��ی کرديم. اين خواسته 
خود او هم بود. می گفت می خواهم خارج از ايران 
بازی کنم. بعد از مشکالتی که در بحث قرارداد او با 
باشگاه ريزه اسپور به وجود آمد، باشگاه آسيب های 
زيادی ديد، عدم راهيابی به فينال ليگ قهرمانان 
آس��يا، چهار ماه محروميت برای خ��ود طارمی، 
جريمه 800 هزار يورويی که به نوعی برای طارمی 
و باشگاه مشترک بود و همچنين محروميت از دو 
پنجره نقل و انتقاالت که همه به خاطر  آن انتقال بود 
که اميدواريم حل شود. البته با کمک وزير ورزش 
توانستيم جريمه را لغو کنيم اما ديگر ماندن طارمی 
جايز نبود. پس شرايطمان را به الغرافه گفتيم. عالوه 

بر مبلغی که الغرافه باب��ت رضايتنامه او می دهد، 
بخش��ی از قرارداد خود طارمی و تمام پاداشی که 
فيفا بابت حضور او در جام جهانی می دهد، بايد به 
پرسپوليس برسد تا به اين شکل اندکی از ضررهای 
تيم جبران شود. طارمی در تماسی که داشت گفت 
ق��راردادش را امضا کرده اما تا نامه او به دس��ت ما 

نرسد، نمی توان حرفی زد. «
حاال باشگاه اميدوار است با پول فروش او، بتواند 
مشکالت ديگر را حل کند. هرچند که گرشاسبی 
می گويد که خطری ديگ��ر در خصوص بدهی  ها 
باشگاه را تهديد نمی کند: »پرسپوليس طی اين 
مدت 17 ميليارد و 200 ميلي��ون تومان بدهی 
که بس��ياری از آنها ناحق ب��ود را پرداخت کرده 
و حاال ديگ��ر هيچ پرونده ای در فيفا نيس��ت که 
پرس��پوليس را تهديد کند. حتی مسئله گابريل 
هم حل شده. ما همه بدهی  ها را به وکيل رسمی 

او پرداختيم و فيفا نيز اين مسئله را استعالم کرد 
و توضيح ما را پذيرفت و اگر چه پرونده به دادگاه 
CAS رفته اما مس��ئله بين او و وکيلش اس��ت. 
در خصوص پرونده ژوزه هم با صفر ش��دن طلب 
او بسته شد تا پرس��پوليس نفس راحت بکشد. 
می ماند 130ميليارد بدهی مالياتی که با کمک 
وزير نامه زده ايم که اين باشگاه درآمدی ندارد که 

ماليات بدهد و اين نامه در دست بررسی است.«
   دلم با پرسپولیس بود که تمدید کردم

برانکو که بعد از تمرين به باشگاه آمده بود برای 
پاسخگويی به سؤاالت خبرنگاران، قبل از هر چيز 
از تمديد قراردادش گفت و اينکه به درازا کشيدن 
اين مسئله ارتباطی به تيم ملی نداشته: »توافقات 
الزم انجام شد. اينکه تمديد قرارداد اندکی طوالنی 
شد به اين دليل بود که گرشاسبی تازه آمده بود و 
بايد با شرايط آشنا   می شد. از سوی ديگر به دليل 
بازی های تيم فرصتی برای مذاکره نبود. اما بعد 
از گفت وگوهای فراوان، به اين نتيجه رسيديم که 
قرارداد برای دو سال ديگر تمديد شود و با همين 
کادر به کارمان ادامه می دهيم، مگر آنکه حوادث 
غيرمترقب��ه باعث جدايی ش��ود. بحث تيم ملی 
ايران هم مطرح نبود. از تيم ملی کشورهای ديگر 
پيشنهاد داشتم اما تيم ملی ايران سرمربی دارد که 
با آن خوب نتيجه گرفته و به جام جهانی خواهد 
رفت و ما نيز هر کمکی از دستمان بربيايد در اين 
راستا به او می کنيم« البته آنطور که گرشاسبی 
می گويد و برانکو نيز به رغم ميلش تأييد می کند، 
در قرارداد او بند  هايی گنجانده شده که در صورت 
رسيدن پيشنهاد ملی يا يک پيشنهاد باشگاهی 
خاص يا حتی مش��کل خانوادگی، او اجازه فسخ 
ق��راردادش را دارد. هرچند ک��ه برانکو می گويد 
دلش با پرسپوليس است: »از اين همکاری راضی 
هس��تم. اما فراموش نکنيم که اول راه هستيم و 
چيزی که مرا خوشحال می کند اين است که يک 
چالش جديد و يک انگي��زه مضاعف برای اينکه 
پرسپوليس روزبه روز پيشرفت کند به وجود آمده 
است. هدف ما خوش��حالی هوادار است و کسب 
جام هاي بيشتر در هر فصل نه فقط در ايران که در 
آسيا. اما اجازه نمی دهيم موفقيت  ها ما را به خواب 
ببرد. چون کار سختی داريم. خصوصاً که از پنجره 
نقل و انتقاالت هم محروم هستيم و بايد بيشتر از 

قبل تالش کنيم.«

افشاگری فوتبال لیکس این بار علیه مهاجم بارسلونا 
 درآمد 100 ميليون یورویی مسی

 در یک سال 
افشای درآمد نجومی ليونل مس��ی بازتاب زيادی در رسانه های جهان 
داشت. در ادامه افشاگری های سايت فوتبال ليکس اين بار نوبت مهاجم 
آرژانتينی بارسلونا بود که سوژه اين سايت قرار بگيرد و ريز قراردادش 
در رسانه  ها منتشر شود. بر اساس آنچه فوتبال ليکس اعالم کرده مسی 
در طول يک فصل درآمدی بالغ بر 100 ميليون يورو دارد و اين مبلغ 

برابر درآمد کريس رونالدوی پرتغالی است.  دو 
  لئوی نجومی

ليونل مسی اگرچه در سال ميالدی گذش��ته در رقابت با رونالدو چند 
جايزه مهم را از دست داد و قهرمانی با بارسا را تجربه نکرد اما فراموش 
نکنيد که او هنوز ليونل مسی است و به زعم خيلی  ها همچنان بهترين 
بازيکن جهان به ش��مار می رود. با اينکه کريس رونالدو همه جوايز را 
درو کرد اما گل های زياد او در اين فصل و همچنين قرارداد نجومی اش 
با کاتاالن  ها نش��ان می دهد که هنوز از بسياری جهات حرف اول را در 
دنيای فوتبال می زند و مهاجم رئال برای رسيدن به او راه زيادی دارد. 
با اينکه انتظار نمی رفت سوژه جديد فوتبال ليکس اعجوبه آرژانتينی 
باشد اما به هر حال جزئيات قرارداد مسی از سوی اين سايت منتشر شده 
است؛ قراردادی که از درآمد نجومی مسی حکايت دارد. اين سايت در 
گزارشی به تشريح جزئيات قرارداد ليونل پرداخته و مدعی شده که اين 
بازيکن ساالنه 100 ميليون يورو درآمد به جيب می زند. اين در حالی 
است که قرارداد جديد مهاجم 30 ساله تا سال 2021 تمديد شده و آبی 
و اناری  ها در اين مدت بايد سالی 100 ميليون به بازيکن خود بدهند. 
نکته جالب توجه اين گزارش اينجاست که مسی طبق قانون بايد نيمی 
از درآمدش را ماليات بدهد. البته قرارداد پروپيمان اين بازيکن به همين 
جا ختم نمی شود؛ مسی س��االنه 71 ميليون يورو به همراه 15 درصد 
حق تصوير دريافت می کند. عالوه بر اين مسی بابت تمديد قراردادش 
15/8ميليون يورو و بابت وفاواداری اش به باشگاه 17/5 ميليون يورو به 
جيب می زند و در نهايت با احتساب اين پاداش  ها رقم دريافتی ستاره 
آرژانتينی به 104 ميليون يورو می رسد. با اين حال بايد باز هم به اين 
رقم افزود چون در قرارداد جديد مسی مانند گذشته پاداش های زيادی 
وجود دارد. به عنوان مثال اگر او در 60 درصد بازی های بارس��ا حضور 
داشته باشد ساليانه 9/1 ميليون يورو دريافت می کند. همچنين اگر آبی 
اناری   ها بتوانند فاتح ليگ قهرمانان ش��وند 12 ميليون يورو به حساب 
مسی واريز می ش��ود. در مجموع پاداش   ها و دستمزد   ها مسی در يک 

سال می تواند بيش از 122 ميليون يورو شود. 
  پیشنهادی که سوخت

رئال مادريدی  ها هم خواهان مس��ی بوده اند اما هرگز به خواسته شان 
نرس��يده اند. افش��اگری  ها عليه ليونل مس��ی تمامی ندارد و عالوه بر 
دستمزد نجومی حاال خبری درخصوص پيشنهاد عجيب کهکشانی  ها 
به اين بازيکن منتشر شده است. نشريه اشپيگل آلمان در خبری فاش 
کرد که در سال 2013 س��ران رئال قبل از آنکه گرت بيل سر از برنابئو 
دربياورد قصد داش��تند با قراردادی 250 ميليونی مس��ی را به خدمت 
بگيرند. پيشنهاد مادريدی  ها کاماًل جدی بود و حتی وکيل آرژانتينی 
اين بازيکن نيز اين مسئله را به مسی اطالع می دهد و به پيشنهاد نجومی 
قوهای سفيد اشاره می کند. بر اساس ادعای اشپيگل رئال در آن مقطع 
قصد داشت با پيشنهاد حقوق ساالنه 23 ميليون يورو تا سال 2021 و 
يک ميليون يورو به پدر مسی او را جذب کند. گفته می شود طبق برنامه 
قرار بوده مسی و رئال در يک جت اختصاصی با حضور لئو مسی، وکيل 
او، فلورنتينو پرز و يک وکيل از باش��گاه رئال مادريد انجام شود و حتی 
سران مادريد قول مذاکره با نخست وزير اسپانيا برای حل مشکل مالياتی 
اين بازيکن را نيز داده بودند. باشگاه رئال مادريد به اين گزارش واکنش 
نشان داده و مدعی شده اطالعات داده شده از سوی اشپيگل کذب بوده 
اس��ت. با وجود تکذيب رئال مادريد نمی توان از کنار ادعای اشپيگل به 
سادگی رد شد. سران رئال با در اختيار داشتن بودجه های کالن همواره 
يکی از خريداران ستاره های گران قيمت بوده اند و هيچ بعيد نيست که 
پنج سال پيش آنها برای اينکه قدرت بارسا را کاهش دهند در صدد به 
خدمت گرفتن مسی بودند که البته پيشنهاد نجومی آنها نيز نتوانست 

عرق اين بازيکن به آبی و اناری  ها را کاهش دهد. 

اصالحات واليبال از ليگ کليد بخورد
با گذش��ت دو هفته از آغاز به کار ضيايی در فدراسيون واليبال يکی از 
خبرگزاری  ها از برنامه های رئيس جديد برای اصالحات به خصوص در 
ليگ واليبال خبر داده است، اصالحاتی که با توجه به برخی معضالتی 
که در ليگ ديده می شود، می تواند آغازی برای بهبود کيفيت و کميت 
واليبال باشگاهی باشد، به خصوص که در سال های اخير رفت و برگشت 
باشگاه  ها به جدول مسابقات و حاشيه  هايی که روی سکو  ها رخ می دهد، 
سبب شده تا واليبال به رغم رشد موشکی در سطح ملی و رسيدن به سطح 
تيم های مطرح دنيا، نتواند در سطح باشگاهی هم سطح ملی پيشرفت 
کند و به جايگاهی که در بين تيم های دنيا انتظار می رود، برسد. حذف 
تيم بانک سرمايه قهرمان ليگ در همان مرحله گروهی جام باشگاه های 
جهان به خوبی نش��انگر فاصله  واليبال ملی و باش��گاهی کشورمان در 
رقابت های جهانی است. در همين راس��تا به نظر می رسد برای تقويت 
روزافزون واليبال ملی کشورمان، عالوه بر تقويت تيم های پايه و اهميت 
دادن به امر استعداديابی، تقويت باشگاه  ها و باال بردن کيفيت و سطح 
ليگ واليبال از جمله عواملی اس��ت که می تواند به تثبيت و پيشرفت 

بيشتر واليبال ملی در بين تيم های مطرح جهان کمک کند. 
بديهی است که باشگاه های کشورمان به عنوان تغذيه کننده تيم ملی، 
نقش مهمی در آماده سازی و همچنين کش��ف استعدادهای نوظهور 
واليبال دارند، به همين خاطر برنامه های رئيس جديد فدراسيون برای 
تقويت ضعف  هايی که متوجه ليگ واليبال اس��ت، می تواند در انتها به 
نتايج درخش��ان تر واليبال در مس��ابقات جهانی و المپيک ختم شود. 
البته بر خالف سال های گذشته در فصل جاری ليگ واليبال خبری از 
حاشيه های روی سکو  ها و همچنين درگيری  های بازيکنان در داخل 
زمين تا امروز نبوده و چنين مواردی که به وجهه واليبال کش��ورمان 
لطمه می زند به حداقل رسيده اس��ت، با اين حال همان طور که همه 
کارشناس��ان و پيشکس��وتان واليبال اذعان دارند، ليگ و باشگاه  ها با 
مش��کالت عديده ای مواجه هستند که سبب ش��ده تا ليگ واليبال از 

جايگاه واقعی اش، فاصله گرفته باشد. 
رقابت نابرابر باشگاه  ها يکی از مهم  ترين ايراداتی است که متوجه ليگ 
است، مسئله ای که سبب شده تا باشگاه های متمول با توجه به وصل 
بودن به بودجه عمومی کش��ور با جذب بهتري��ن بازيکنان ملی پوش 
کشورمان، عماَل قبل از ش��روع ليگ تکليف قهرمان را مشخص کنند. 
تنها نگاهی به قهرمانان ليگ در چند س��ال اخير بيانگر اين است که 
ملی پوشان در تيم های بانک سرمايه و پيکان با توجه به پشتوانه قوی 
مالی  که دارند، تقسيم شده اند و عماًل تيم های ديگر ليگ برای رده سوم 
به بعد می جنگند. اين رقابت نابرابر باعث شده تا رقم قرارداد  ها در ليگ 
واليبال حتی از فوتبال  ها هم باالتر برود، هرچند قراردادهای ميلياردی 
در ليگ واليبال تنها محدود به ملی پوش��ان می شود اما باال رفتن رقم 
قرارداد واليبالی  ها آن هم بدون اينکه ضابطه ای برای آن مشخص باشد، 
سبب شده باشگاه  هايی که از نظر اقتصادی توان اندکی دارند، عماَل در 

رقابت با تيم های متمول نتيجه را واگذار کنند. 
هرچند چني��ن رقابتی در ورزش دنيا ناگزير اس��ت و همواره تيم های 
متمول توانس��ته اند با تکيه بر توان مالی ش��ان راه زيادی را در کسب 
قهرمانی بروند اما در کشورمان با توجه به خصوصی نبودن باشگاه های 
پولدار و استفاده آنها از بودجه عمومی کشور، برای رقابتی تر شدن ليگ 
واليبال تدبيری بايد انديشيد. در همين راستا شنيده  هايی که درباره 
برنامه های ضيايی برای محدوديت جذب ملی پوشان و همچنين تعيين 
سقف قرارداد در ليگ به گوش می رس��د قدم مثبتی در بهبود واليبال 
باشگاهی کشورمان است. محدوديت جذب ملی پوشان که پيش از اين 
در ليگ بسکتبال هم اجرا   می ش��د، می تواند با پخش شدن بازيکنان 
بزرگ در تيم های مختلف سبب رقابتی تر شدن مسابقات ليگ شود، 
عالوه بر اين اجرايی شدن چنين طرحی سبب با انگيزه تر شدن بازيکنان 
جوان در تيم های مختلف و انتقال تجربه ملی پوش��ان به پشتوانه های 

واليبال کشورمان منتهی شود و آينده واليبال را تضمين کند. 
هچنين اجرايی شدن تعيين سقف قرارداد باشگاه های متمول و پولدار 
را محدود خواهد کرد و به تيم  هايی که بنيه اقتصادی کمتری نيز دارند، 
اين انگيزه را خواهد داد که آنها نيز فصل نقل و انتقاالت دست و پا بسته 
نخواهند بود و باشگاه های متمول واليبال با توجه به بودجه کالن شان 
نمی توانند با برای حذف ديگر باشگاه  ها از جذب بازيکنان بزرگ، رقم 
قرارداد  ها را بدون هيچ قائده ای باال ببرند، طوری که کمتر باش��گاهی 
توان رقابت با آنها را داشته باشد. در مجموع عملی شدن شنيده  هايی که 
درباره اصالحات رئيس جديد فدراسيون واليبال برای رقابتی تر شدن 
ليگ به گوش می رسد، به طور قطع خواهد توانست واليبال باشگاهی 
اي��ران را از حالت دو قطبی ام��روز خارج و و با باال رفتن س��طح ليگ، 
باشگاه های کشورمان نيز خواهند توانس��ت مانند عرصه ملی در رده 

باشگاهی جهان هم جزو مدعيان قرار بگيرند. 

مهرام راهی نيمه نهایی ليگ بسکتبال شد
ديدار چهارم تيم های تهرانی دانشگاه آزاد و مهرام در يک چهارم نهايی 
ليگ برتر بسکتبال با برتری مهرام و صعود اين تيم به نيمه نهايی همراه 
بود. ديدار چهارم تيم های بسکتبال دانش��گاه آزاد و مهرام در مرحله 
يک چهارم نهايی پلی آف ليگ برتر بسکتبال با برتری 83 بر 79 مهرام 
همراه بود. در سه بازی گذش��ته جدال دو تيم دو بر يک به سود مهرام 
شده بود. شاگردان هاشمی با اين برد راهی نيمه نهايی شدند و بايد به 
مصاف پتروشيمی بروند. شهرداری تبريز و نفت آبادان هم ديگر ديدار 

نيمه نهايی را برگزار خواهند کرد. 
------------------------------------------------------------

اکبری با پيکان به پایان خط رسيد
سرمربی تيم پيکان از سمت خود کناره گيری کرد. تيم واليبال پيکان در 
هفته های اخير نتايج خوبی را به دست نياورده بود به همين دليل پيمان 
اکبری از س��مت خود کناره گيری کرد.پيش از اين مسئوالن پيکان از 

جريمه اعضای کادر فنی و بازيکنان اين تيم خبر داده بودند. 

انتظار خانواده بسکتبال فراموش نشود
انتخاب رئيس جديد فدراسيون، بسکتبال 
را از بالتکليفی نجات داد. اداره اين رشته 
دانشگاهی با سرپرس��ت مشکالتی را به 
همراه داش��ت ضمن اينک��ه همه اهالی 
بسکتبال منتظر مش��خص شدن رئيس 
جديد فدراسيون بودند. سرانجام مجمع 
انتخاباتی برگزار شد و از اين پس رئيس 
جديد باي��د در مس��ير ب��رآورده کردن 
انتظارات خانواده بسکتبال و اجرا کردن 
برنامه هايش گام بردارد. در سال های اخير با چالش های زيادی روبه رو 
بوديم و انتقاد  هايی نيز نسبت به مديريت حاکم بر فدراسيون مطرح   
می شد. حال زمان آن رسيده تا طباطبايی به عنوان جانشين محمود 
مشحون به وعده هايش عمل کند. اين در حالی است که رئيس جديد 
سه تا چهار سال زمان نياز دارد تا نيازهای مهم بسکتبال را رفع و رجوع 
کند؛ اصالح س��اختار فدراس��يون، برطرف کردن کمبود  ها در بخش 
زيرساخت  ها و از همه مهم تر ساخت يک سالن استاندارد و اختصاصی 
از جمله خواسته  هايی است که سال هاست وعده تحقق آنها داده شده 
است. از سوی ديگر اينکه فدراسيون جهانی بسکتبال طراحی جديدی 
را برای برگزاری رقابت  ها در نظر گرفته و برای جا نماندن از تغييرات 
جديد نيازمند استاندارد سازی مسابقاتمان هستيم. رسيدن به وفاق 
و همدلی شعار اميدوار کننده ای بود که رئيس جديد فدراسيون بر آن 
تأکيد زيادی دارد؛ اگرچه نمی توان نظر همه منتقدان و صاحب نظران 
را جلب ک��رد اما با اولويت ق��رار دادن و يکدل ک��ردن خانواده بزرگ 
بسکتبال می توان افرادی که قلبش��ان برای اين رشته می تپد را کنار 
هم جمع کرد و از پتانس��يل آنها بهره گرف��ت. در انتخابات اين دوره 
شاهد حضور تعداد زيادی از کانديدا  ها بوديم، کانديدا  هايی که همگی 
تحصيلکرده و قابل احترام بودند. در صورتی که برنامه های وعده داده 
شده به مرحله اجرا برسند قطعاً آينده خوبی در انتظار بسکتبال خواهد 
بود. ضمن اينکه نبايد رقابت های باشگاهی را هم از ياد برد. بدون شک 
تمام باشگاه  هايی که در اين عرصه فعال هستند انتظار دارند مديريت 
جديد با تشکيل س��ازمان ليگ قوی حامی آنها باشد، شرايط يکسان 
را برای تيم های مختلف درنظر بگيرد و زمين��ه را برای حضور هرچه 

پررنگ تر اسپانسر  ها در تمامی رده  ها فراهم سازد. 
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  چـهـره ها 

88498432سرویس ورزشي

اشرف رامین

در حالي که طي سال هاي گذشته تمام نگاه ها به سمت دريافت هاي 
ميلياردي فوتباليست ها و ريخت و پاش هاي اين رشته با استفاده 
از بيت المال بوده اس��ت حاال شنيده مي ش��ود که قرار است براي 
واليبال نيز مقررات سفت و سختي به ويژه در خصوص پرداخت ها 
و همچنين محدوديت اس��تفاده تيم ها از ملي پوشان لحاظ شود.  
شنيده ها حاکي از آن است که از فصل آينده تيم هاي ليگ برتري 
نمي توانند بيشتر از سه بازيکن ملي پوش جذب کنند. همچنين با 

توجه به اين که يکي، دو تيم متمول با پرداخت هاي ميلياردي به 
بازيکنان باعث باال رفتن نرخ دستمزد در ليگ برتر واليبال شده اند 
اين احتمال وجود دارد که از فصل آينده قانون سقف قرارداد به اجرا 
گذاشته شود.  آنچه مشخص است اينکه اجراي قانون استفاده از 
سه ملي پوش مي تواند توازن قدرت را در ليگ برتر واليبال برقرار کند 
اما در خصوص قانون سقف قرارداد بايد اميدوار بود که اين قانون در 

صورت اجرا به سرنوشت قانون سقف قرارداد فوتبال دچار نشود. 

جلوي پرداخت هاي ميلياردي واليبال گرفته مي شود

سعید احمدیان

سکوت دنيزلی درباره پيشنهاد تراکتور
در حالی که از تبريز خبر می رسد باش��گاه تراکتورسازی سفت و سخت 
مصطفی دنيزلی را می خواهد و احتمال حضور اين مربی هم در ايران زياد 
است، رسانه های ترکيه ای چيزی در اين باره ننوشته اند. مصطفی دنيزلی 
هم در تازه   ترين حرف های خود اصالً درباره تراکتور حرف نزده است. دنيزلی 
در اين مصاحبه که در اکثر رسانه های ترکيه ای بازتاب داشته بيشتر درباره 
آردا توران بازيکن ترکيه ای بارسلونا حرف زده و گفته که نبايد اين بازيکن به 
ترکيه بازگردد و بايد در کشور  هايی مثل اسپانيا به بازيگری ادامه دهد. اين 
روز  ها شايعات زيادی درباره بازگشت توران به فوتبال ترکيه مطرح است و 

حتی خبر  هايی رسيد که او با باشگاه اسکيشهير توافق کرده است.

 مهران شاهین طبع 

کارشناس بسکتبال

طباطبایی : به فکر یکه تازی نيستم ميرزاپور: به صادق زاده تبریک مي گویم!
رئیس تازه بسکتبال انتخاب شد ناداوري فینال کشتي پهلواني تأیید شد

برانکو: نمی گذاریم موفقيت  ها ما را به خواب ببرد
گرشاسبی در نشست خبری باشگاه پرسپولیس : ماندن طارمی جایز نبود

دنیا حیدری
   گزارش

رامين طباطبايی رئيس فدراسيون بسکتبال شد. سرانجام مجمع انتخاباتی 
شیوا نوروزی
   بسکتبال

فدراسيون بسکتبال پس از حاشيه های فراوان روز گذشته در آکادمی ملی 
المپيک برگزار شد و رامين طباطبايی با کسب 23رأی سکان هدايت بسکتبال 
را به دست گرفت. طباطبايی جايگزين محمود مشحونی شد که 14 سال پياپی بر صندلی رياست تکيه زده 
بود. در بين هشت نامزد اين انتخابات رضا مهندسی هشت رأی، حسن طباطبايی شش رأی، جواد داوري 
سه رأی و حسن ميرزاآقابيک يک رأی را از آن خود کردند. رئيس جديد فدراسيون 
بسکتبال پس از اتمام مجمع در جمع خبرنگاران بر استفاده از همه ظرفيت های 
اين رشته تأکيد کرد: »مجمعی پرحاشيه و پرچالش را پشت سرگذاشتيم. اين 
نخستين باری بود که 24 نفر برای انتخابات ثبت نام کردند و در نهايت هم 15 نفر 
تأييد صالحيت شدند. از اعتماد اعضای مجمع خوشحالم و حاکم کردن وفاق و 
همدلی در بسکتبال را در اولويت قرار می دهم. همچنين می کوشم تا از همه 
ظرفيت های موجود استفاده کنم. اميدوارم با کمک موافقان وحتی آنها 
که به من رأی نداده اند بسکتبال را از بحران خارج کنيم.«   موفقيت در 
رقابت های پيش رو نکته ديگری بود که طباطبايی به آن اشاره داشت: 
»بازی های آسيايی 2018 را در پيش داريم و بايد به کسب مدال در 
اين تورنمنت فکر کنيم. پس از آن نيز بايد در انديشه سهميه المپيک 
2020 باشيم. در طراحی جديد فيبا در بازه زمانی 4 ساله 6 پنجره 
رقابتی گنجانده شده اس��ت. بايد از اين فرصت استفاده کرده و با 
ميزبانی از کشورهای قدرتمندی چون استراليا بسکتبال ايران را 
توس��عه دهيم. در اين صورت تماش��اگران يک بار ديگر به سمت 
بسکتبال برمی گردند. کسانی که به من رأی دادند عاشق بسکتبال 
هستند. من هم به فکر يکه تازی نيستم و با استفاده از نظرات صاحب 

نظران اين رشته در جهت پيشرفت بسکتبال گام برمی داريم.«

اعطای بازوبند پهلواني کش��ور به جابر صادق زاده با منش و راه و رسم پهلواني 
فریدون حسن

   کشتی
مغايرت داشت، اتفاقي که در مشهد رخ داد صداي اعتراض همه را درآورد و کار را 
به جايي کشاند که صبح ديروز جلسه ويژه اي در خانه کشتي برگزار شد.  اما اصل 
ماجرا اين بود که در جريان کش��تي نهايي سنگين وزن پهلواني کش��ور زماني که احمد ميرزاپور 3 بر صفر از 
صادق زاده جلو مي افتد، صادق زاده بعد از اعالم سرپا در حالي که داور هنوز سوت شروع مجدد کشتي را به صدا 
در نياورده بود اقدام به زيرگيري و ضربه فن��ي ميرزاپور مي کند که اين اقدام در عين 
ناباوري تماشاگران و کادر فني تيم خراس��ان و خود ميرزاپور، مورد تأييد داوران، 
رئيس تشک و مسئوالن ناظر قرار مي گيرد و بازوبند پهلواني به صادق زاده مي رسد.  
حواشي اين داستان به رغم تمام تالش پهلوانانه و جوانمردانه ميرزاپور و مسئوالن 
کشتي خراسان تمام نشد تا اينکه ديروز فدراسيون رسماً به اشتباهات زياد 
داوري اذعان کرد.  احمد ميرزاپور کشتي گير خراساني در خصوص اتفاقات 

رخ داده مي گويد: »درست است که بازوبند به مازندران رفت اما 
همه ديدند که صادق زاده با ناداوري محض پيروز شد، بعد از 
قطع مسابقه طبق قانون کشتي پهلواني بايد به وسط تشک 
مي رفتيم اما او به يکباره زيرگيري کرد، حرکت او پهلوانانه 
نبود. ضمن اينکه داوران همگي از مازندران بودند و حتي 
به خطاهاي او نيز تذکر ندادند. به او تبريک مي گويم. 
اميدوارم بتواند اين مسئوليت و بار سنگين را به دوش 
بکشد.« ميرزاپور ادامه داد: »اگر کوچک ترين اعتراضي 
مي کردم تماشاگران به وسط تشک مي آمدند و هر اتفاقي 
ممکن بود رخ دهد، حتي براي آرام کردن مردم به ميانشان 
رفتم و بعد از پايان رقابت نيز با سختي صادق زاده را از بين مردم 

عبور دادم، خادم به من گفت پهلواني ات را ثابت کردي.«

امیرحسین خیرخواه | میزان


