
کشتيازتغييراتمکررقوانينضررميکند
اتحاديه جهاني کشتي در ماه هاي اخير بارها 
و بارها قوانين و مقررات حاکم بر بازي ها را 
تغيير داده ضمن اينک��ه در اين راه قوانين 
داوري نيز چندين بار دستخوش تغييرات 
شده است. اين در حالي است که تصميمات 
نسنجيده مسئوالن اتحاديه به ضرر کشتي 
تمام مي شود. در ورزش حرفه اي و روز دنيا 
هرگونه تغيير مقررات پس از بررسي هاي 
ويژه و پس از طي يک پروسه اعمال مي شود، 
اما متأسفانه در کشتي خبري از اين مس��ئله نيست و در اين مدت شاهد 
تغييرات مکرر بوده ايم. اين تغييرات نه تنها سودي براي کشتي نخواهد 
داشت بلکه کش��تي گيران و داوران را نيز با مش��کالت متعددي روبه رو 
خواهد کرد. يک کش��تي گير براي آش��نايي با قوانين جديد به زمان نياز 
دارد تا خودش را با شرايط جديد وفق دهد. در شرايطي که سران اتحاديه 
جهاني بدون در نظر گرفتن وضعيت ورزشکاران نظرات و ساليق مختلف 
را اعمال مي کند. از سوي ديگر اينکه تغييرات قوانين داوري داوران را نيز 
با مشکالت فراوان مواجه کرده است. معموالً براي اعمال هرنوع تغييراتي 
آن را در تورنمنت هايي که از اهميت کمتري برخوردار هستند آزمايش 
مي کنند و پس از آن و در صورت تأييد قوانين جديد در دس��تور کار قرار 
مي گيرند. منتها اعمال تغييرات پي در پي داوران را به اشتباه مي اندازد و 
اين اشتباهات در مسابقات مختلف به چشم مي خورد. داوران قبل از اينکه 
يک قانون را بياموزند و نحوه اجراي آن را در حين مسابقه ياد بگيرند اتحاديه 
جهاني تغييرات جديدي را ابالغ مي کند. همين مسئله داوران را نيز همچون 
کشتي گيران با مشکالت زيادي مواجه کرده و در اين بين کشتي بيشترين 
آسيب را از اين تغييرات مي بيند. عالوه بر اين تغييرات مداوم محبوبيت اين 
رشته را در س��طح جهاني به خطر مي اندازد. در حالي که اتحاديه جهاني 
هميشه مدعي حمايت از کشتي و بقاي آن در المپيک بوده است. براي آنکه 
کشتي بيش از اينها متضرر نشود اتحاديه جهاني بايد قوانين را به گونه اي 

تغيير دهد که ورزشکاران و داوران کمترين اشتباهات را مرتکب شوند.

قوانينتازههمهراسردرگمکرده
رس��ول خادم، رئيس فدراسيون کشتي 
کشورمان اين روزها سخت درگير حل 
اختالف نظرهاي ايران ب��ا نناد اللوويچ، 
رئيس اتحاديه جهاني کش��تي و قوانين 
تازه وضع ش��ده اس��ت. تغييرات مدام 
قوانين و مقررات کش��تي باعث شده تا 
رس��ول خادم براي دومين بار ظرف يک هفته گذشته با اللوويچ 
نامه نگاري کند. خ��ادم در دومين نامه خود آورده اس��ت: »اين 
تغييرات زياد و مداوم باعث شده تا مردم و عالقه مندان به کشتي 
نتوانند با اين رشته ارتباط آسان و مناس��بي برقرار کنند، حتي 
مربيان و داوران نيز مثل کشتي گيران دچار سردرگمي شده اند و 
اين مي تواند به آينده کشتي جهان ضرر جبران ناپذيري وارد کند 

و اوضاع را پيچيده تر کند.«

خيانتبهفوتبالايرانباحيفوميلبيتالمال
چه کسي به فوتبال ايران خيانت مي کند؟ اين سؤالي است که اين روزها 
مي توان پس از صحبت هاي جنجالي معاون اقتصادي باشگاه پرسپوليس 
از خيلي ها پرسيد و به دنبال پاسخ آن رفت. ترکاشوند هفته گذشته بود که 
در مصاحبه اي، به اميد عاليشاه و احمد نوراللهي که اواسط فصل به دليل 
سربازي از جمع قرمزها جدا شدند و به تراکتور رفتند، اتهام خيانت زده است، 
اتهامي که با موضع گيري پيشکسوتان باشگاه پرسپوليس روبه رو شده و در 
آخرين واکنش هم علي دايي با حمايت از دو بازيکن سابق پرسپوليس گفته 
است که مرور زمان مشخص خواهد کرد که چه کساني به پرسپوليس خيانت 
کرده اند! واکنش علي دايي که سرد و گرم اين فوتبال را چشيده و به خوبي با 
زير و بم آن و مناسبات پشت پرده آن آشناست، مي تواند بهانه اي شود تا به 
صورت کلي تر درباره خيانت در فوتبال کشورمان به بحث و جدل پرداخت 
و پرونده اي قطور درباره افرادي که در مظان اتهام هستند، گشود. علي دايي 
راست مي گويد اگر کسي هم خيانت کرده، نه عاليشاه و نه نوراللهي، بلکه 
مديراني هستند که در يک دهه اخير نقش زيادي در حيف و ميل بيت المال 
داشته اند. اين مس��ئله تنها منحصر به باشگاه خاصي نيس��ت و مي توان 
نمونه هاي آن را در اکثر باشگاه هاي کشورمان ديد که چطور با استفاده از 
بودجه عمومي کشور، سودهاي کالني را به جيب زده اند و توانسته اند از اين 
مسير سوءاستفاده هاي مالي فراواني داشته باشند. خيانت اصلي را به فوتبال 
ايران مديراني کرده اند که بدون توجه به مصالح باش��گاه و ملي، با در نظر 
گرفتن منافع شخصي، هزينه هاي زيادي را به فوتبال ايران وارد کرده اند و 
بدون اينکه نگران حيف و ميل بيت المال باشند، با دستي باز نسبت به حراج 
آن و همچنين هدايت کردن آن به س��متي که منفعت هاي شخصي شان 
نهفته است، حرکت کرده اند و اين گشاده دستي ها از حساب بودجه عمومي 
کشور سبب شده تا باشگاه هاي بزرگي مانند پرسپوليس پرونده هاي زيادي 

در فيفا درباره شکايت بازيکنان و مربيان خارجي داشته باشند. 
در حالي معاون اقتصادي باشگاه پرس��پوليس، با ناديده گرفتن اختيار 
دوبازيکن پرس��پوليس، آنها را براي جدايي از اي��ن تيم به خيانت متهم 
کرده است، که بايد از وي پرسيد ماجراي اردوي پرسپوليس در اوکراين و 
قرارداد با دو بازيکن آماتور با قيمتي چهار برابر قيمت واقعي شان که گفته 
مي ش��ود وي نقش مهمي در قرارداد با اين دو بازيکن داشته، چيزي جز 
خيانت است؟ اينکه با بازيکنان 50 هزار دالري، قرارداد 200 هزار دالري 
بسته شود و بخش زيادي از اين پول که بيت المال پرداخت مي شود، به 
جيب دالالن و واسطه ها برود، خيانت نيست؟ البته اين تنها يک نمونه از 
سوءاستفاده هايي است که در غياب نهادهاي نظارتي و قضايي از حساب 
بيت المال در فوتبال مي شود و با مس��ببان آن برخوردي هم نمي شود تا 
مديراني از اين دست هر روز که مي گذرد بيش��تر از قبل، جوالن دهند. 
قراردادهاي هنگفت با بازيکنان خارجي تنها بخشي از خيانتي است که 
برخي از مسئوالن باشگاه ها به فوتبال کشورمان مي کنند. قرارداد بستن با 
بازيکنان داخلي چند برابر قيمت واقعي شان، برگزاري اردوهاي خارجي با 
واسطه گري دالل ها، تطميع برخي از عناصر اجرايي فوتبال و خيلي از موارد 

ديگر نمونه هايي از خيانت هايي است که در حق فوتبال مي شود. 
در اين شرايط بايد به مدير اقتصادي باش��گاه پرسپوليس، يادآوري کرد 
که درباره خيانت آدرس اشتباه ندهد، چراکه مديراني مانند وي همواره 
در مظان اتهامات سنگين درباره سوءاستفاده هايي که از جايگاهشان در 
باشگاه کرده اند، هستند. با اين حال به نظر مي رسد که نهادهاي نظارتي و 
قضايي بايد اقدام به برخورد با مسئوالني که با حيف و ميل و سوءاستفاده 
از بيت المال در حال خيانت به فوتبال کشور هستند، را آغاز کنند و اجازه 
ندهند تا بيشتر از اين برخي از مديران نااليق و سوءاستفاده گر، فوتبال را 
به صحنه اي براي فعاليت هاي اقتصادي از حساب بيت المال تبديل نکنند، 

مديراني که کارشان جز خيانت به فوتبال و مردم نيست!

هفته بيست و هفتم رقابت هاي ليگ برتر در 
حالي امروز با برگزاري چه�ار ديدار پيگيري 
مي ش�ود كه همه نگاه ه�ا به تبري�ز و مصاف 
پرسپوليس با ماشين سازي قعرنشين است. 
ديداري كه مي تواند سند شش دانگ قهرماني 
ليگ شانزدهم را رسماً به نام پرسپوليس بزند. 
برانکو گفته بود 60 امتياز ک��ه بگيريم قهرمان 
هس��تيم و حاال پرس��پوليس يک امتي��از الزم 
دارد براي 60 امتيازي شدن و از مصاف امروز با 
ماشين سازي قعرنشين در تبريز همان يک امتياز 
را هم که بگيرد، ديگر قهرماني اش در اين فصل 
قطعي ش��ده و اس��تقاللي ها را هم از دور خارج 
مي کند تا شاگردان منصوريان ديگر حتي روي 

کاغذ هم شانسي براي قهرماني نداشته باشند. 
يکي از حساس ترين بازي هاي اين هفته،  ساعت 
17 ام��روز در تبريز برگ��زار مي ش��ود. جايي که 

پرسپوليس��ي ها مي توانند پرون��ده قهرماني اين 
فصل خود را در آن بس��ته و به حس��رتي 9 ساله 
براي کس��ب جام پايان دهند، اما براي رسيدن به 
اين هدف کار چندان آس��اني ندارند. مس��ئله اي 
که برانکو نيز به آن تأکيد دارد. اين درس��ت است 
که ماشين سازي تيم قعرنش��ين جدول است که 
با شکست هفته قبل برابر پديده ش��انس بقا را از 
دست داد و حاال تنها يک معجزه )پيروزي در هر 
چهار بازي باقي  مانده و شکست صبا و سياه جامگان 
در همه بازي ها( مي تواند اين تيم را در ليگ برتر 
ماندگار کند،  اما اتحاد امروز تبريز عليه صدرنشين 
از يک سو و تالش ماشين سازان براي اعاده حيثيت 
از سوي ديگر مي تواند روز س��ختي را براي ياران 
برانکو رقم زند. تيمي که با توجه به تساوي خانگي 
برابر الريان قطر و ادامه نماي��ش ضعيف در ليگ 
قهرمانان آسيا، روحيه اي آشفته دارد و اين آشفتگي 

مي تواند گريبان سرخپوش��ان را در تبريز بگيرد. 
ضمن اينکه پرس��پوليس همچون بازي با الريان، 
 سامان نريمان جهان و فرشاد احمدزاده را به دليل 
مصدوميت به همراه ندارد و اي��ن هم مي تواند به 
مشکالت سرخپوشان در اين بازي خارج از خانه 
بيفزايد. مگر آنکه برانک��و در يک قدمي قهرماني 
تيمش فکري اساسي براي اين مسئله کرده باشد 
و با تدبيري اساسي،  پرونده قهرماني تيمش را در 
تبريز ببندد، شاگردان فرهاد کاظمي را يک قدم 
به س��قوط نزديک تر کند، اما بايد دي��د در پايان 
90دقيقه ديدار امروز برانکو مي تواند به هدف خود 
و وعده اي که از ابتداي فصل داده بود، برس��د؟ يا 
پروسه قهرماني همچنان ادامه خواهد داشت و به 

بازي هفته آينده در آزادي مي کشد. 
   استقالل - صبا؛ انتقام و تالش براي بقا

اگرچه شانس قهرماني استقالل با توجه به فاصله 

امتيازي که با پرسپوليس دارد بسيار اندك است 
و شايد حتي قبل از شروع بازي اين تيم با صبا به 
صفر تبديل شده باش��د، اما با اين وجود مصاف 
امروز استقالل و صبا که ساعت19 در آزادي برگزار 
مي شود،  يکي از بازي هاي حساس هفته بيست و 
هفتم به شمار مي رود. منصوريان حاال بيشتر در 
پي حفظ جايگاه تيمش در رده دوم جدول است 
و به اين مسئله تأکيد دارد، اما جدا از اين،  مصاف 
منصوريان و مرفاوي،  دو مربي استقاللي ليگ نيز 
از نکات جالب و جذاب اين بازي است و همچنين 
وعده اي که عنايتي ، مهاجم صبا و آقاي گل سابق 
استقالل براي خداحافظي از دنياي بازيگري در 
اين بازي داده است. صباي دور برگشت را با نتايج 
خوبي پشت سر گذاشته و پنجمين تيم نيم فصل 
دوم محسوب مي شود که با برد پرگل سه بر صفر 
هفته گذشته مقابل تراکتورس��ازي شرايطي به 
مراتب بهت��ر پيدا کرد، اما اي��ن تيم همچنان در 
محدوده خطر اس��ت و براي فرار از اين محدوده، 
روي تمام امتيازهاي باقيمانده ليگ حس��اب باز 
کرده، اما کسب يکي از سخت ترين سه امتيازهاي 
باقيمانده در مصاف امروز با استقالل تهران است. 
تيمي که بدون شک به راحتي از خير امتيازهاي 
کامل اين بازي خانگي نمي گ��ذرد. خصوصاً که 
هرگونه لغزش��ي مي تواند جايگاه دومي اين تيم 
را به تراکتورس��ازان تبريزي تقدي��م کند و اين 
چيزي نيس��ت که منصوريان خواهان آن باشد. 
خصوصاً که با وجود تم��ام ناکامي هاي نيم فصل 
اول و انتقادهايي که به او وارد ش��د، توانسته در 
نيم فصل دوم با ارائه نتايجي کامالً متفاوت تيمش 
را به جمع مدعي��ان رس��انده و در بهترين رتبه 
جدول بعد از جايگاه قهرمان برس��اند، اما نبايد 
از ت��الش احتمالي صبايي ها ب��راي حفظ بقا در 
ليگ که بزرگ ترين مشکل منصوريان در مصاف 
امروز است، گذش��ت. خصوصاً اينکه مرفاوي نيز 
تأکيد دارد صبا به دنبال اعاده حيثيت و شکست 
طلسم شش س��اله اس��ت. آخرين باري که صبا 
موفق شد استقالل را شکس��ت دهد، مربوط به 
بازي رفت دو تيم در ليگ نهم مي شود، سالي که 
مرفاوي روزهاي سختي را در استقالل پشت سر 
مي گذاش��ت و اين تيم در نهايت با شکست برابر 

صبا، فصل تلخ خود را کامل کند!
در ديگر بازي هاي امروز،  دو تيم پيکان و ذوب آهن 
که درصدد کسب سهميه ليگ قهرمانان هستند 
نيز ساعت 17:30 در ورزشگاه شهداي شهر قدس 
به مصاف ه��م مي روند. ضمن اينکه اس��تقالل 
خوزستان نيز س��اعت18 در غدير اهواز از سايپا 

پذيرايي مي کند. 
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آقايانپشتقهرمانيپنهانشدهاند
پرسپوليس در روزهايي که خود را آماده 
برپايي جشن قهرماني ليگ برتر مي کند، 
اسير يک حاشيه نه چندان خوشايند شده 
است. صحبت هاي محمد ترکاشوند، عضو 
هيئت مديره باشگاه در خصوص خيانت 
برخي بازيکنان سابق حتي صداي علي 
دايي، سرمربي فعلي نفت و ستاره سابق پرسپوليس را هم درآورد. 
دايي مي گويد: »کس��اني که به پرس��پوليس خيانت کرده اند با 
گذشت زمان معلوم مي شوند. اين آقايان خود و بچه هايشان در کنار 
پرسپوليس به همه چيز رسيده اند. خيلي چيزها در پرسپوليس 
وجود دارد که متأسفانه پش��ت قهرماني تيم در اين فصل پنهان 
شده است. من شرمم مي آيد که چنين آدم هايي به بازيکنان خوب 

فوتبال ايران چنين تهمت هايي را مي زنند.«

فارسيزبانعشقومهربانياست
اصالت��ي ايران��ي دارد و ب��ا اينکه بزرگ 
ش��ده آلمان اس��ت به ايراني بودن خود 
و زبان فارس��ي افتخار مي کند. صحبت 
از الکس��اندر ن��وري، س��رمربي موفق 
وردربرم��ن در بوندس ليگاس��ت. نوري 
که با وردربرمن در آستانه کسب سهميه 
ليگ اروپا است،  با اشاره به سفري که در س��ال 2005 به ايران 
داش��ته، مي گويد: »دنبال هويت خودم بودم و از اين سفر لذت 
بردم. فارسي زبان عشق و مهرباني است و اين را به خوبي مي توان 
در رفتار و صحبت هاي مردم ايران فهميد، خونگرمي و مهرباني 
در تمام ايراني ها وجود دارد و اين ويژگي در من نيز هست. من با 
مهدوي کيا و هاشميان دوست هستم، هاشميان را هنوز مي بينم 

و ارتباط خوبي با او دارم، او دوست صميمي من است.«

ابراهيم جوادي
کارشناس کشتي 

امروز؛استارتکوالکوويچباستارههايواليبال
مرحله اصلي تمرينات تيم ملي واليبال کش��ورمان براي حضور در ليگ 
جهاني از امروز با حضور 20 بازيکن آغاز مي شود. بر اساس تصميم ايگور 
کوالکوويچ سه بازيکن از اردوي نخس��ت حذف شدند و ساير بازيکنان با 
تعدادي از بازيکنان ديگر )20 نفر( از امروز تمرينات خود را به مدت 10 روز 
پيگيري خواهند کرد تا سرمربي تيم ملي بر اساس اين تمرينات، فهرست 
17 يا 18 نفره خود را براي حضور در ليگ جهاني واليبال انتخاب کند. سعيد 
معروف، محمدطاهر وادي، فرهاد سال افزون، جواد حسين آبادي، رضا قرا، 
امير غفور، فرهاد نظري افشار، فرهاد قائمي، مجتبي ميرزاجانپور، ميالد 
عبادي پور، محمدجواد معنوي نژاد، محمد موسوي، عادل غالمي، سامان 
فائزي، مس��عود غالمي، مهدي مرندي، مصطفي حيدري، پوريا فياضي، 
علي شفيعي و محمد فالح نفرات دعوت شده به اردوي تيم ملي واليبال 
هستند.  نکته جالب در ليست جديد نفرات دعوت شده، خط خوردن شهرام 
محمودي است. پس از کش و قوس هاي فراوان شهرام محمودي تصميم 
خودش را گرفت و از حضور در اردوهاي تيم ملي امتناع کرد تا به اين ترتيب 
مراحل درمانش را به صورت شخصي پيگيري کند. از طرف ديگر کوالکوويچ 
هم دست به کار شد و نفرات جايگزين محمودي را انتخاب کرد. با توجه به 
اينکه امير غفور، ديگر پشت خط زن تيم ملي هم شرايط نرمالي ندارد و هنوز 
به اوج آمادگي نرسيده است کوالکوويچ از رضا قرا و جواد حسين آبادي هم 

دعوت کرد تا در اردوها حاضر شوند. 
------------------------------------------------------------
افتخارحضوردربينبرترينهايجهانبرايايراناست

ملي پوش فوتسال کشورمان تأکيد کرد که افتخار حضور در بين 10بازيکن 
برتر جهان براي تمام ايران است. پس از درخشش تيم ملي فوتسال کشورمان 
در مسابقات جام جهاني 2016 فوتس��ال، احمد اسماعيل پور، ملي پوش 
فوتبال ايران موفق شد به عنوان سومين بازيکن برتر جام جهاني دست يابد. 
اکنون نيز اين بازيکن در بين 10 بازيکن برتر جهان در سال 2016 قرار گرفته 
است. اسماعيل پور در خصوص کسب اين افتخار به تسنيم گفت: »اين افتخار 
براي تمام ايران است و با کمک مربيان و بازيکنان تيم ملي و کساني که در 

سال 95 کنار من بودند به دست آمده است.«

شيوا نوروزي

سعيد احمدیان

گلنميزنيم!
تساوي منچستريونايتد مقابل اندرلخت بلژيک در جريان بازي دو تيم 
در يک چهارم نهايي ليگ اروپا باعث شد که حتي صداي اعتراض 
خوزه مورينيو، سرمربي شياطين سرخ بلند شود. مورينيو با انتقاد 
از عملکرد شاگردانش گفت: »مش��کل اين است که گل نمي زنيم 
و نمي توانيم کار حريفانمان را يکسره کنيم، اين باعث مي شود که 
ريسک در کارمان زياد شود، ما تاوان اشتباهاتمان را مي دهيم و اين 

مي تواند در نتيجه گيري بسيار به ضرر ما تمام شود.«

احضارمسيبهکميتهانضباطي
رئيس فدراسيون فوتبال آرژانتين از احضار ليونل مسي، ستاره تيم ملي 
اين کشور به جلس��ه ويژه کميته انضباطي فيفا خبر داد. کالديو تاپيو 
گفت: »شخصاً مي خواهم مسي را براي حضور در جلسه کميته انضباطي 
فيفا متقاعد کنم، زيرا فرصت واقعي براي کاهش محروميت او وجود دارد. 
من به بارسلون مي روم تا با مسي صحبت کنم.« مسي به خاطر رفتار 
تهاجمي اش نسبت به کمک داور بازي آرژانتين مقابل شيلي به چهار 

جلسه محروميت از همراهي تيم ملي آرژانتين محکوم شده است.

بهبازيبرگشتميرسم
بدون ترديد روبرت لواندوفس��کي،  مهاجم لهستاني بايرن مونيخ 
غايب بزرگ ديدار رفت اين تيم مقابل رئال مادريد بود. لواندوفسکي 
با ابراز اميدواري به جبران شکست دو بر يک در بازي رفت گفت: 
»در مادريد من به ترکيب برمي گ��ردم، مي خواهم کمک کنم تا 
شکست بازي رفت را جبران کنيم، در بازي گذشته مصدوم بودم 
و درد شديدي احساس مي کردم، البته مي توانستم بازي کنم، اما 

نخواستم ريسک کنم، ولي حاال براي بازي برگشت آماده ام.«

90دقيقهتاجام
پرسپوليس و تدارك جشن قهرماني در تبريز

فروش باشگاه آث ميالن به يک کنسرسيوم چيني، مهم ترين خبري 
است که طي 48 ساعت گذشته در فوتبال اروپا  مخابره شده است. 
منابع خبري اعالم کرده اند شرکت »فينين وست«، مالک باشگاه آث 
ميالن که متعلق به خانواده برلوسکني است سهام کامل باشگاه برابر 
با 99/93 درصد را به کنسرسيوم چيني »روسونري لوکس« فروخته 
است. ميالن با مبلغي معادل 740 ميليون يورو به اين گروه چيني 

واگذار شده است، اين در حالي که ميالن در دربي بزرگ اين شهر بايد 
امشب به مصاف اينتر برود و نيچنزو مونتال، سرمربي آث  ميالن اولين 
کسي بود که نسبت به اين واگذاري واکنش نشان داد و گفت: »البته 
فعاًل براي من بازي دربي در اولويت قرار دارد، من از حضورم در آث  
ميالن راضي هستم، اما ورود سرمايه گذاران چيني اوضاع را پيچيده 

مي کند، شايد آنها نخواهند من سرمربي تيم باشم.«

چينيهاآثميالنراخريدند

تمجيدAFCازجوآزاديوهوادارانپرسپوليس
صفحه رسمي کنفدراس��يون فوتبال آس��يا بعد از چند روز به تساوي 
پرسپوليس و الريان واکنش نشان داد. در شرايطي که چند روزي از ديدار 
پرسپوليس و الريان قطر که در ورزش��گاه آزادي با تساوي بدون گل به 
پايان رسيد، مي گذرد، صفحه رسمي اينستاگرام AFC به اين مسابقه 
اشاره کرده است. AFC  در اين باره نوشته است: »جو فوق العاده اي در 
ورزشگاه آزادي در روز ميزباني پرسپوليس توسط هواداران اين تيم وجود 
داشت. در روزي که طلسم خط دفاعي الريان شکسته نشد و بازي بدون 
گل به پايان رسيد.«  گفتني است، با اين تساوي خانگي، کار پرسپوليس 

براي صعود از دور گروهي ليگ قهرمانان آسيا سخت شده است. 

غيبت وزير ورزش در ديدار تأييد پوشش بانوان
بانوانبسکتباليستچشمانتظارتأييدفيبا

بانوان بسکتباليست ايراني به تأييد پوش�ش اسالمي شان از سوي 
فدراسيون جهاني اين رشته اميدوار ش�دند. ديدار نمادين دو تيم 
كوشاسپهر سبالن و گاز تهران روز پنج شنبه در حضور لوبو كوتلووا 
ناظر فيبا برگزار شد. هرچند جاي خالي وزير ورزش در بين مسئوالن 
حاضر در تاالر بسکتبال آزادي كاماًل احس�اس مي شد، اما محمود 
مش�حون و محمدرضا داورزني ابراز اميدواري كردند با تأييد طرح 
پيشنهادي كشورمان طلسم غيبت بانوان بسکتباليست ايران و ديگر 
كشورهاي مسلمان در ميادين بين المللي شکسته شود. مسئوالن فيبا 
ارديبهشت ماه در خصوص لباس بانوان مسلمان تصميم گيري مي كنند. 

   تصميم اصلي با فيباست
معاون کميته فني فدراسيون جهاني بسکتبال نماينده اي بود که فيبا به 
ايران فرستاد تا کاربرد لباس اسالمي پيشنهادي ايران را از نزديک ببيند. 
لوبو کوتلووا در جمع خبرنگاران ابراز اميدواري کرد مشکل حضور بانوان 
مسلمان در تورنمنت هاي بين المللي حل شود: »اين اولين بار نيست که به 
ايران آمده ام و سال هاست که بسکتبال ايران را پيگيري مي کنم. فيبا با گذر 
زمان به اين نتيجه رسيده که در مورد پوشش بانوان مسلمان تجديدنظر 
کند. بايد اذعان کنم  از اينکه مي بينم در ايران بانوان بسکتبال بازي مي کنند، 
خوشحالم. از حضور بانوان در عرصه هاي بين المللي خوشحال مي شويم، اما 
در عين حال بايد تابع قوانين نيز باشيم. شانس تأييد پوشش اسالمي از سوي 
فدراسيون جهاني بسيار بيشتر شده است. در اين باره تمام تمرکز ما معطوف 
قوانين و اصول فيباست. موضوع اصلي اين است که آيا بانوان مي توانند با 
پوشش سر بازي کنند يا نه و فرقي نمي کند چه کشوري از اين نوع پوشش 
در جريان رقابت ها استفاده کند. تنها يک نماينده از سوي فيبا هستم، نه 
تصميم گيرنده، ولي به نظر مي رسد که همه چيز طبق روال پيش مي رود.«

   پوشش اسالمي حق بانوان مسلمان
معاون توسعه و قهرماني وزير ورزش مقاومت فيبا در پذيرش حجاب بانوان 
را علت اصلي دور ماندن بانوان بسکتباليست از ميادين خواند. محمدرضا 
داورزني در حاش��يه برگزاري اين ديدار نمادي��ن در خصوص رايزني هاي 
صورت گرفته اظهار داش��ت: »در اکثر رش��ته هاي تيمي چون فوتبال و 
هندبال مشکلي براي حضور بانوان با پوشش اسالمي وجود ندارد، چراکه 
فدراسيون هاي جهاني چند سالي است که اين مسئله را رسماً پذيرفته اند و 
به نوعي اين حق را قائل شده اند که بانوان مسلمان با پوشش اسالمي و حفظ 
ارزش هاي خود در رقابت ها شرکت کنند، اما فدراسيون جهاني بسکتبال در 
مقابل اين درخواست مقاومت مي کرد. مقاومت فيبا سبب شد تا پيگيري هاي 
زيادي انجام شود. تأييد لباس بانوان، افتخاري بزرگ براي جامعه ورزش 
بسکتبال ايران و به ويژه بانوان خواهد بود. در صورتي که اين اتفاق رخ دهد 
و به هدفمان برسيم قطعاً تحولي بزرگ در بسکتبال بانوان کشورمان ايجاد 
خواهد شد، چراکه نزديک 40 سال است هيچ تيمي از بسکتبال بانوان ايران 
در مسابقات بين المللي حضور نداشته است. نکته مهم اينجاست که اکثريت 
کشورهاي مسلمان به دليل قوانين سخت فدراسيون جهاني بسکتبال در 
خصوص يونيفرم بازيکنان از حضور در مسابقات بين المللي محروم بودند و از 
تأييد لباس اسالمي حمايت مي کنند. حتي بانوان مسلمان در برخي تيم هاي 
اروپايي به ناچار بدون حجاب به مي��دان مي روند. حضور تيم هاي گروهي 
بانوان ايران در عرصه هاي بين المللي انعکاس زيادي در جهان داشته و حتي 

در رشته واليبال دو لژيونر خانم با حفظ حجاب در اروپا داريم.«
   به آينده خوشبينم

محمود مشحون نيز در پايان اين ديدار نظر مساعد ناظر فيبا در مورد لباس 
بانوان بسکتباليس��ت را خوش��حال کننده عنوان کرد. رئيس فدراسيون 
بسکتبال در گفت وگو با »جوان« گفت: »بسيار به اين قضيه خوشبين هستم 
مثل نماينده فيبا که نظر مثبتش را اعالم کرده، چراکه مسئوالن فدراسيون 
جهاني با کس��ي تعارف ندارند و اگر نکته منفي وجود داش��ت حتماً بيان 
مي کرد. اميدواريم در مجمع فدراسيون جهاني بسکتبال که دهم تا پانزدهم 
ارديبهشت برگزار مي شود اخبار خوشحال کننده اي بشنويم. در صورت تأييد 
لباس اسالمي انتظار داريم بودجه ويژه اي براي دختران در نظر گرفته شود 
و تمام امکاناتي که در اختيار مردان بوده در اختيار بانوان بسکتباليست نيز 
قرار بگيرد تا عقب ماندگي هاي سال هاي گذشته جبران شود و بتوانند با يک 
برنامه ريزي دقيق در ميادين بين المللي حضور يابند. در اين پروسه تالش 
کرديم که کشورهاي مسلمان ديگر را نيز همگام شوند، بحرين، کويت، قطر، 
اندونزي و مالزي در اين راه با ما همکاري کردند، ولي در نيمه هاي راه کار را 

رها کردند. لباس پيشنهادي ايران بهترين طرح ممکن است.«
فاطمه کرم زاده، نايب رئيس بانوان فدراسيون نيز از برنامه هاي آتي براي رشد 
هرچه بيشتر بسکتبال بانوان خبر داد: »در صورت تأييد لباس پيشنهادي در هر 
سه رده نوجوانان، جوانان و بزرگساالن قادر به تشکيل تيم هاي ملي هستيم.«

دنيا حيدري
   ليگ برتر

موناكو در يك قدمي نيمه نهايي

رئالآماده،بايرناميدواربرايبازيبرگشت
فريدون حسن
   فوتبال اروپا

دور رفت مرحله يک چهارم نهايي رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپا چهارش��نبه شب با برتري 
تيم هاي اسپانيايي مقابل حريفان خود و شکست دورتموند پس از تعويق ديدارش به خاطر 
حمالت تروريستي به پايان رسيد. در جريان ديدارهاي چهارشنبه شب دورتموند و وست فالن 
سه بر دو مغلوب موناکو شد تا کاري سخت در بازي برگشت داشته باشد. موناکو با اين پيروزي 

حاال در يک قدمي حضور در نيمه نهايي است. اتلتيکومادريد و لسترسيتي ديگر بازي 
اين شب را برگزار کردند، ديداري که طي آن مردان سيمئونه موفق شدند با 

تک گل دقيقه 27 گريزمان از روي نقطه پنالتي لستر شکسپير را شکست 
دهند. اين برد شکننده کار اتلتيکو را براي ديدار برگشت در انگلستان 
سخت کرد. اما بزرگ ترين بازي اين مرحله يعني ديدار بايرن مونيخ و 
رئال مادريد را شاگردان زين الدين زيدان با هنرنمايي کريستيانو رونالدو 
دو بر يک به سود خود خاتمه دادند. در جريان اين بازي بايرن ميزبان 
در نيمه اول مي توانست کار رئال را تمام کند، ويدال در دقيقه 25 با 
ضربه سر مردان آنجلوتي را پيش انداخت، اما همين بازيکن در دقيقه 

44 پنالتي باواريايي ها را به آلمان زد تا بايرن وارد جهنم نيمه دوم شود. 
دقيقه 47 رونالدو خيلي زودتر از آنچه تصورش مي شد کار را به تساوي 

کشاند. اين اتفاق در دقيقه 61 با اخراج مارتينس پازل شکست بايرن را تکميل کرد، رونالدو در 
دقيقه 77 در صحنه اي مشابه گل اول، دومين گل خود و رئال را نيز به ثمر رساند تا کار باير 
براي بازي برگشت سخت شود. رونالدو با دو گلي که در اين مسابقه به ثمر رساند به 600 دقيقه 
عدم گلزني در ليگ قهرمانان اروپا پايان داد. ستاره رئال با ابراز خوشحالي از پيروزي تيمش 
در خصوص دو گلي که به ثمر رساند، گفت: »آنها  تأثيرگذار و بي نظير بودند چون با 
اين دو گل بازي باخته را برديم. البته برتري جزئي داريم و بازي برگشت ديداري 
سخت خواهد بود.« زيدان، سرمربي رئال مادريد هم ضمن مستحق دانستن 
شاگردانش براي اين پيروزي از آرزوي خود براي پيروزي با گل هاي بيشتر 
گفت: »10 نفره شدن آنها شرايط را به سود ما عوض کرد. بابت اين پيروزي 
خوشحالم، اما بايد گل هاي بيشتري مي زديم تا براي بازي برگشت خيالمان 
راحت تر بود.« اما کارلو آنجلوتي، سرمربي بايرن مونيخ پس از شکست برابر 
رئال گفت: »بايرن هنوز زنده است و نااميد نيست. وقتي در نيمه اول تيم برتر 
ميدان بوديم، نتوانستيم اثرگذار باشيم و کار را به سود خود تمام کنيم، اخراج 
مارتنيس هم کار را سخت تر کرد. هنوز يک بازي ديگر پيش روي ماست و اين 

شانس را داريم که نتيجه را به سود خودمان عوض کنيم.«


