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ش�هروند| بس��کتبال ای��ران ک��ه به دلی��ل پایان 
دوره مدیری��ت محمود مش��حون چند ماهی اس��ت 
با سرپرس��ت موقت اداره می ش��ود،  این روزها ش��اهد 
اتفاق��ات عجیب وغریب زیادی اس��ت. هفته شش��م 
لیگ برتر بسکتبال درحالی برگزار ش��د که 2 دیدار از 
4 بازی برگزار ش��ده،  پر بود از اتفاقات ناخوشایند ریز و 
درشت. این اتفاقات حتی تا دستگیری سرمربی مطرح 
مهرام و پرتاب نارنجک و زخمی  شدن چند بازیکن هم 
پیش رفت تا حاال همه بیش��تر از قبل نگران این رشته 

دانشگاهی باشیم.
چهارشنبه سوری در گرگان!

در حالی که دیدار تیم های شهرداری گرگان و مهرام در 
شهر گرگان و سالن غیراستاندارد این شهر در کوارتر دوم 
پیگیری می شد،  مهرام با اختالف 20 امتیاز از حریفش 
پیش بود، درگیری بازیکنان،  پرتاب مواد منفجره از سوی 
تماشاگران به زمین مسابقه و انتشار گاز اشک آور باعث 
توقف در بازی ش��د، البته این مسابقه بعد از چند دقیقه 
دوباره از سر گرفته ش��د، درگیری بازیکنان، اعتراض ها 
به داوری و فحاشی ها تماش��اگران به مهرامی ها تمامی 
نداش��ت و همچنین بعد از پیروزی شاگردان هاش��می 
اشیایی به زمین و به سوی بازیکنان مهرام پرتاب شد که 

باعث مصدومیت برخی از بازیکنان این تیم شد.
دستگیری سرمربی مهرام؟

بعد از اعتراضات مکرر مصطفی  هاش��می،  سرمربی 
مهرام به نح��وه داوری و همچنین جوی که در س��الن 
حاکم بود،  او درگیری با نیروی انتظامی داشت که درباره 
شدتش حرف و حدیث های زیادی شنیده می شود . در 
پایان بازی نیز هاشمی توسط خودرو پلیس به کالنتری 

برده شد تا شایعه دستگیری او قوت بگیرد. البته حضور 
هاش��می در کالنتری خیلی طوالنی مدت نشد و او به 

همراه تیمش به تهران بازگشت.
بسکتبال 3 نفره!

جدا از اتفاقاتی که در گرگان برای تیم صدرنش��ین 
جدول رخ داد در تهران نیز شاهد اتفاقات عجیب و شاید 
بی سابقه ای در بازی دانشگاه آزاد و هفت الماس قزوین 
بودیم. قزوینی ها که چن��د روز قبل 2 بازیکن خود را به 
دلیل استفاده از مواد نیروزا از دست داده بودند،  در طول 
این بازی به شدت به داوری اعتراض داشتند. درنهایت 
این اعتراضات به جایی رسید که تیم قزوینی در دقایق 
پایانی 7 بازیکن خود را به دلیل 5 فوله ش��دن از زمین 
اخراج شده دید و مجبور ش��د که با 3 بازیکن در مقابل 
5 بازیکن دانشگاه به کارش ادامه دهد. نتیجه این اتفاق 
 عجیب نیز شکست س��نگین هفت المالس با بیش از

 50 امتیاز اختالف بود. 
سرپرستی که اقتدار ندارد

اتفاقاتی مش��ابه همین در هفته های گذشته نیز در 
لیگ بسکتبال ایران رخ داده بود اما سرپرست فدراسیون 
بسکتبال که تصور می کرد دوره حضورش خیلی کوتاه تر 
از این باش��د،  عکس العمل خاصی نس��بت به آن نشان 
نداد. دولو که قطعا تا بیش از یک ماه دیگر در فدراسیون 
بسکتبال ماندگار است، به خاطر نداش��تن اقتدار الزم 
اوضاع را آش��فته تر از قب��ل کرده و حاال ش��اهد لیگی 
هستیم که هر هفته یک اتفاق حاشیه ای جدید در آن 
رخ می دهد. حاال باید دید فدراسیون درخصوص اتفاقات 
دیدار شهرداری گرگان و مهرام چه تصمیمی می گیرد. 

هر کسی به کالنتری برود،  متخلف است؟

مصطفی هاش��می،  س��رمربی مهرام درباره ش��ایعه 
دس��تگیری اش بعد از درگیری با نی��روی انتظامی به 
»ش��هروند« می گوید: »خب��ر دس��تگیری من فقط 
شیطنتی بود که از سوی یک ش��خص رخ داده و او را به 
خدا واگذار می کنم. من حرفم این است که اتفاقا اگر این 
نیروهای انتظامی نبودند،  نمی دانم برای یکسری قهرمان 
ملی چه اتفاقاتی می افتاد. مگر هر کسی در خودرو پلیس 
بنشیند یا به کالنتری برود،  متخلف است؟ پلیس وظیفه 
حراست از ما را داشت و به نظرم سعی کرد که به بهترین 
نحو کارش را انجام دهد. ما هم وقتی به کالنتری رفتیم 
این مسأله را آسیب شناس��ی کردیم.« وی همچنین 
می افزاید:  »واقعا بردن باید به چه قیمتی باش��د؟ ما در 
بسکتبال فقط به دنبال این می گردیم که هر طور شده 
توپ را وارد سبد حریف کنیم. نمی دانم چرا هیچ کدام 
از مسئوالن گرگانی مانع حرکات عجیب تماشاگرانشان 
نشدند. یکسری گفته اند بازیکنان ما عصبی بودند که 
جالب است چون هر فحشی و هر وسیله ای که دوست 

داشتند روانه بازیکنان ما کردند.«
ارتباط اتفاقات با انتخابات فدراسیون

امیرحس��ین واحدپور،  مس��ئول کمیته مس��ابقات 
فدراسیون بسکتبال که در روز بازی شهرداری و مهرام 
به عنوان ناظر در گرگان حضور داش��ته به »شهروند« 
می گوید:  »فکر می کنم اتفاقاتی که در این بازی رخ داد،  
به دلیل ضعف مسئوالن میزبان در برگزاری این مسابقه 
بود. نیروی انتظامی نیز در یکسری اتفاقات دخالت کرد 
که باعث درگیری با هاشمی شد و به همین دلیل ما نیز 
به آنها تذکر دادیم، البته مش��کل آنقدرها هم نبود که 
بزرگش کردند. یکسری دوس��ت دارند برای بسکتبال 

حاشیه درست کنند. شما لیگ دسته اول فوتبال را نگاه 
کنید که چه اتفاقاتی رخ می دهد اما برای همه طبیعی 
شده است. متاسفانه یکسری به دنبال این هستند که 
با این شایعات و حواشی انتخابات زودتر برگزار شود اما 
به نظرم وزارت ورزش بهتر از هر کسی صالح بسکتبال 
را می داند. 12 سال اس��ت که من در بسکتبال هستم،  
همیشه وضع همین طور بوده و تیم ها دیواری کوتاه تر 
از داور و مس��ئوالن برگزاری پیدا نکرده اند.« همچنین 
محمدرضا مشحون، مشاور سرپرست فدراسیون که با 
وجود جدایی برادرش در فدراسیون باقی مانده،  درباره 
اتفاقات ناخوشایند بس��کتبال به »شهروند« می گوید: 
»این طور اتفاقات در تمام رشته ها رخ می دهد و طبیعی 
است! البته در س��ال های قبل کمتر بود زیرا فدراسیون 
رئیس داش��ت اما حاال سرپرس��ت فدراس��یون چون 
می خواهد خاطره خوش��ی از خودش به جای بگذارد و 
با شخصی یا تیمی برخورد قاطع نکند، همه از شرایط 
سوءاستفاده می کنند. به نظرم باید تصمیم گیری قاطعی 
ش��ود،  اگر چه همه این مس��ائل با برگزاری انتخابات 

فدراسیون حل می شود که باید زودتر برگزار شود.«
ورزش دانشگاهی در مسیر اشتباه

همواره از بسکتبال به عنوان یک ورزش دانشگاهی نام 
برده می شود اما با اتفاقاتی که در چند وقت اخیر در این 
رشته شاهد آن بودیم،  شاید دیگر نتوان چنین لقبی را 
به بسکتبال داد. بازی های پر از تنش و درگیری که قبال 
بیشتر در فوتبال و کمی هم در والیبال شاهدش بودیم،  
به بسکتبال نفوذ کرده اس��ت و این رشته گام در مسیر 
اشتباهی می گذارد که شاید تنها راه حل جلوگیری از آن 

برگزاری هر چه سریعتر فدراسیون باشد.

هفته بیست ودوم لیگ برتر فوتبال
ملوان و ذوب آهن همچنان می برند

استقالل بعد از 15 هفته صدرنشین شد
ش�هروند| هفته بیس��ت و دوم لیگ برتر فوتبال 
روز گذش��ته با برگزاری 5 دیدار در شهرهای مختلف 
استارت خورد که آبی پوشان تهرانی توانستند با عبور از 
نفت مسجدسلیمان موقتا به صدر جدول صعود کرده و 

منتظر دیدارهای روز یکشنبه باشند. 
استقالل به روزهای خوب برگشت

اس��تقالل که بعد از تعطیالت طوالنی مدت لیگ 
برتر توانس��ته بود ب��ه روزهای خوب خودش برس��د 
و 3 پی��روزی متوالی به دس��ت آورد ب��ا توقف مقابل 
گسترش فوالد ترمزش کشیده شد اما شاگردان امیر 
قلعه نوعی بار دیگر روز گذش��ته توانستند به روزهای 
خوب بازگشته و یک پیروزی میلیمتری را مقابل نفت 
مسجدسلیمان به دست آورند. در روزی که آبی پوشان 
کرار و بیک زاده را در اختیار نداش��تند، با وجود این که 
بازی خیلی خوب��ی را به نمایش نگذاش��تند اما روی 
موقعیت طلبی عنایتی و تک گل وی به پیروزی دست 
یافتند.  آبی پوشان پایتخت آخرین بار در هفته هفتم 
لیگ برتر در صدر جدول ایستاده بودند و بعد از پیروزی 
روز گذشته خود مقابل نفت مسجدسلیمان موقتا در 
صدر جدول ایستادند تا در انتظار بازی های روز یکشنبه 
و توقف حریفان خود برای تثبیت صدرنشینی ش��ان 
باشند. ش��اگردان قلعه نوعی بعد از 15 هفته به صدر 
جدول رسیدند اما شرایط سختی برای بازی های بعدی 
خود دارند زیرا عالوه بر غیبت کرار، امید ابراهیمی نیز 
با 3 اخطاره ش��دن در بازی دیروز ب��ازی هفته بعدی 
تیمش مقابل نفت تهران را از دس��ت داد. .  قلعه نوعی 
بعد از جلو افتادن تیمش تصمیم گرفت از بازیکن جوان 
خود بهنام برزای که کاپیتان تیم امید است، رونمایی 

کند. او که از بازیکنی مثل سلیمان فالح نیز استفاده 
می کرد، ترکیب تیمش را در دقایق پایانی جوان کرد 
تا نشان دهد که به ستاره ها وابسته نیست، اگرچه بدون 
کرار،  استقاللی ها نتوانستند در میانه میدان خوب عمل 

کنند. 
قلعه نوعی شکایتش از عادل را پس گرفت

در کنفرانس مطبوعاتی دیروز استقالل بعد از دیدار 
مقابل نفت مسجد سلیمان مدیر رسانه ای این تیم قبل 
از شروع جلسه اعالم کرد امیر قلعه نوعی از شکایت علیه 

عادل فردوسی پور صرف نظر کرده است. 

ملوان و ذوب آهن در اوج
ملوان که قبل از روی کار آمدن فیروز کریمی فقط 
یک پیروزی در طول یک نیم فصل به دست آورده بود، 
با این مرب��ی روی دور برد افتاده و دیروز نیز چهارمین 
پیروزی متوالی خود را مقابل س��پاهان جشن گرفت. 
البته محسن ترکی تصمیم عجیبی در این دیدار گرفت 
و درحالی که یک پنالتی برای سپاهان اعالم کرده بود، 
بعد از مشورت با کمک داور از تصمیم خود منصرف شد 
تا اصفهانی ها به شدت به او اعتراض کنند. همچنین 
ذوب آهن هم به روند صعودی خود تداوم بخش��ید و 

چهارمین پیروزی اش را در 5 هفته اخیر به دست آورد 
تا بیش از پیش خودش را به باالنشینان نزدیک کند. 
ش��اگردان گل محمدی با 4 گل حریف نارنجی پوش 
خود را بدرقه کردند تا س��ایپا شکس��ت سنگینی را 

متحمل شود. 
سایر نتایج

پدیده یک – استقالل خوزستان یک )محمد غالمی 
برای پدیده و مهدی مومنی برای استقالل خوزستان(/ 

صبای قم یک – راه آهن صفر )جواد کاظمیان(

برزیل، میزبان مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال

کار ایران سخت تر شد
شهروند| با این که کشور برزیل از میزبانی مرحله 
نهایی لیگ جهانی والیبال انص��راف داده بود اما در 
تصمیمی ناگهانی، فدراسیون جهانی این کشور را 
به عنوان میزبان این مرحله از مسابقات آینده انتخاب 

کرد تا حاشیه هایی ایجاد شود.
چرخش 180 درجه ای

با انصراف کش��ور برزی��ل از میزبانی مس��ابقات 
مرحله نهایی لیگ جهانی، ایران، روسیه، لهستان و 
استرالیا از سوی فدراسیون جهانی والیبال به عنوان 
نامزدهای دریافت میزبانی معرفی شده بودند. حتی 
در این میان عنوان ش��ده بود با توجه به رشد سریع 
و پیشرفت والیبال ایران، ش��انس دریافت میزبانی 
توسط کشورمان بسیار افزایش پیدا کرده اما ناگهان 
صبح دیروز FIVB با ارس��ال نامه ای به کشورهای 
حاضر در لی��گ جهانی، برزیل را به عن��وان میزبان 

مرحله نهایی معرفی کرد.
کار سخت  ایران

حاال که میزبانی مس��ابقات مرحل��ه نهایی لیگ 
جهانی از دست رفته، کار تیم ملی والیبال ایران برای 
صعود به مرحله نهایی سخت تر از قبل خواهد شد زیرا 
در گروه یک این رقابت ها از بین تیم های صربستان، 
برزیل، استرالیا و ایتالیا 3 تیم به مرحله نهایی صعود 
می کنند و از گروه دو این رقابت ها که تیم های ایران، 
روس��یه )پرافتخارترین تیم والیبال دنیا(، لهستان 
)قهرم��ان جهان( و آمریکا )قهرم��ان لیگ جهانی( 
حضور دارند تنها 2 تیم جواز حضور در مرحله نهایی 
را کس��ب خواهند کرد و تیم قهرمان سطح دو لیگ 
جهانی به عنوان ششمین تیم به مرحله نهایی صعود 

خواهد کرد.
افسوس دبیر فدراسیون

محمود افشاردوس��ت، دبیر فدراس��یون والیبال 
بابت این که میزبانی به ایران نرسیده، ناراحت است. 
او می گوی��د: »نمی دانم دلیل گرفته ش��دن چنین 
تصمیمی از سوی فدراسیون جهانی چیست. با توجه 
به انصراف برزیل کشور ایران اصلی ترین گزینه برای 
دریافت میزبانی بود. ما حتی اقدامات الزم را هم انجام 

داده بودیم اما ناگهان چنین تصمیمی گرفته شد.«
وی دالی��ل انتخاب مجدد برزی��ل را نیز این طور 
توضیح می دهد: »احتماال مسئوالن والیبال برزیل 
دوباره با مسئوالن فدراسیون جهانی صحبت هایی 
انجام داده اند که برزیل انتخاب ش��ده اس��ت. با این 
حال ما در جریان مس��ابقات تالش خ��ود را انجام 
می دهیم تا بتوانیم یک��ی از تیم های صعودکننده 
به دور بعدی رقابت ها باشیم. باید بتوانیم با بهترین 
شرایط در مسابقات حاضر شویم و طوری برنامه ریزی 
خواهیم کرد که مثل چند  سال اخیر نماینده خوبی 
برای کشورمان باش��یم.« گفتنی است، رقابت های 
لیگ جهانی والیبال از اوایل خردادماه  سال 94 آغاز 
خواهد شد و تیم ملی کشورمان در 12 بازی به مصاف 

تیم های آمریکا، لهستان و روسیه خواهد رفت.

آلونسو در آستانه مرگ
فرناندوآلونس��و قهرمان فص��ول 2005 و 2006 
فرمول یک که زمانی قبل از فت��ل، جوان ترین فاتح 
فصل این رقابت های مهیج بود، 22 آوریل در جریان 
تمرین تیم جدیدش، مک الرن در پیست بارسلون بر 
اثر سرعت زیاد تصادف کرد و در بیمارستان بستری 
ش��د. خوش بینی ه��ای اولیه حکای��ت از ترخیص 
زودهنگام داش��ت اما عملیات احی��ای این قهرمان 
طول کشید و  اعالم شد آلونسو رسما دور اول فصل 
آینده فرمول یک را از دس��ت داده است.  معاینات و 
سواالت پزشکی متعاقب مشخص کرد بر اثر شدت 
ضربه، 20 سال اخیر زندگی آلونس��و از یادش رفته 
و او دچارنوعی آلزایمر اس��ت. تص��ادف اخیر باعث 
انباش��تگی خون در برخی نواحی بدن او شده است. 
در این شرایط، احتمال نرسیدن خون به شریان های 
مغزی پسر متولد اویدو وجود دارد؛ آنچه در مراحل 
حادت��ر می تواند مرگ مغزی یا قطع ش��دن عناصر 
حیاتی بدن او به علت فش��ار خون و ضربان نامرتب 

قلب را در پی داشته باشد.

دستگیری رئیس سابق اوساسونا
براس��اس اعالم دادگاه عالی ناوارا، میگل آرچانکو 
که ریاست باشگاه اوساسونا را در کارنامه کاری خود 
دارد به اتهام تبانی توسط پلیس پامپلونا دستگیر شده 
است. همراه آرچانکو، آنجل ویسکای و خوما پرالتا، 
2تن از مدیران پیشین باشگاه نیز دستگیر شده اند. 
ویسکای چندی پیش اعتراف کرده بود آرچانکو به 
وی گفته بوده باید برای باقی ماندن اوساسونا در لیگ 
دسته اول اسپانیا در نتیجه چند بازی تبانی کنند. در 
ادامه تحقیقات نیز قاضی به دنبال کشف یک میلیون 
و 440 هزار یورو از پول های باشگاه اوساسوناست که 
گفته می ش��ود در قراردادی تجاری به یک شرکت 
به ازای دریافت خدمات پرداخت ش��ده است. مبلغ 
یک میلیون 345 هزار یورو ه��م در نوامبر 2013 از 
حساب بانکی باشگاه برداشت شده و هنوز مشخص 

نیست برداشت کننده چه کسی بوده است.

کالیورت، سرمربی کشور ناشناخته 
پاتریک کالی��ورت اولین نقش خ��ود را به عنوان 
س��رمربی یک تیم بزرگس��االن با پذیرفتن هدایت 
تیم ملی کوراسائو )مستعمره هلند در حوزه دریای 
کارائیب واق��ع در قاره آمریکا( تجرب��ه خواهد کرد. 
کالیورت اولین بار در دی��دار روز 27مارس این تیم 
مقابل مونتسرات در مسابقات مقدماتی جام جهانی، 

روی نیمکت تیم رده 160 فیفا می نشیند.

رقابت

ورزش جهان

تیتر بازی

عکس نوشت

 هفته بیس��ت وپنجم لیگ برتر فوتس��ال با برتری 
تأسیسات دریایی مقابل سونگون و توقف گیتی پسند 
همراه بود تا شاگردان شمسایی در آستانه قهرمانی 

قرار گیرند.
   کنفدراسیون فوتبال آسیا با میزبانی ایران در جام 

باشگاه های فوتسال قاره کهن موافقت کرد.
   وکیل سرمربی تیم فوتبال استقالل در واکنش به 
شایعه تبرئه شدن نکونام، اعالم کرد هیچ ابالغی به 
من یا موکلم در رابطه با تبرئه شدن جواد نکونام  نشده 

است.
   ش��رکت ملی حفاری عنوان قهرمان��ی لیگ برتر 

فوتسال بانوان را به دست آورد.
   جدیدترین رنکین��گ  برترین فرنگ��ی کاران ماه 
جهان در سال 2015 میالدی اعالم شد که سوریان 

همچنان در صدر وزن 59 کیلوگرم قرار دارد.
 قرعه کش��ی مرحل��ه دوم مقدمات��ی رقابت های 
جام جهانی 2018 و جام ملت ها 2019، سه شنبه 25 

فروردین 94 برگزار خواهد شد.

نوری: در جایگاه استقاللی ها ساندویچ می فروختم
کیانی: به احمد زاده یک سیلی برادرانه زدم
نژادفالح: درخشان تا آخر فصل می ماند 

بهروان: نفت مسجدس��لیمان اکیدا با تغییر زمان 
بازی پرسپولیس مخالفت کرد

اهدای پیراهن برهانی به خیریه

در مراس��می که در بازارچه خیریه رعد برگزار 
شد، میرش��اد ماجدی، سرپرس��ت استقالل به 
همراه مدد جباری، مدیر ت��دارکات تیم حضور 
یافتند و پیراهن امضا شده آرش برهانی را به این 

بازارچه اهدا کردند.

واگذاری موقت پرسپولیس به بهنام پیشرو

نژادفالح نیامده، می رود؟
شهروند| در حالی  که مشکالت مالی پرسپولیس 
این روزها به اوج خود رسیده و تنها حسین هدایتی 
است که با کمک های خود اجازه نداده کار به اعتصاب 
بکشد، مسئوالن وزارت ورزش بار دیگر اسپانسر قبلی 
را که یکی از عوامل زندانی شدن مدیرعامل سابق این 

باشگاه بود را به پرسپولیس بازگرداندند.
بازگشت اسپانسر بعد از 4ماه

شرکت بهنام پیشروی کیش که در ابتدای فصل 
به عنوان اسپانس��ر این فصل سرخپوش��ان تهرانی 
معرفی ش��د و قرار بود تا پایان ای��ن فصل لیگ برتر 
30 میلیارد پول به پرس��پولیس تزریق کند، بعد از 
4ماه جدایی در آستانه بازگشت به باشگاه پرسپولیس 
قرار دارد. در حالی  که وزارت  ورزش در اواس��ط پاییز 
امسال اعالم کرد این اسپانسر به دلیل عدم تعهد به 
قراردادش، نمی تواند به کارش در پرسپولیس ادامه 
دهد، خیلی زود همین عدم همکاری پرسپولیس با 
این شرکت دردسرساز شد و حتی شکایتش یکی از 
عوامل زندانی شدن سیاسی، مدیرعامل این باشگاه 
اس��ت. حاال به دلیل این که وزارت ورزش به صورت 
قانونی نتوانسته اسپانسر دیگری را جایگزین بهنام 
پیشروی کیش کند، بار دیگر با این شرکت پای میز 
مذاکره نشس��ته و توافقات نیز انجام شده تا قرارداد 

جدیدی میان پرسپولیس و این اسپانسر امضا شود.
در انتظار ششمین مدیرعامل؟

در حالی  که محمدحسین نژادفالح چندهفته ای 
اس��ت کارش را به عن��وان پنجمی��ن مدیرعام��ل 
پرسپولیس در این فصل آغاز کرده اما با ورود اسپانسر 
جدید ممکن است تغییراتی چندباره در این بخش 
رخ دهد. از زم��ان ورود نژادفالح آرامش نس��بی در 
پرس��پولیس حاکم ش��ده اما یکی از خواسته های 
اسپانس��ر برای هم��کاری در دور جدی��د انتخاب 
مدیرعامل اس��ت که گفته می شود بهروز منتقمی 
گزینه آنهاست. وزارت  ورزش نیز که قصد جلوگیری 
از تغییرات چندباره در بخش مدیریتی پرسپولیس را 
دارد، هنوز زیربار این اتفاق نرفته اما به دلیل شرایط 
خاص این اسپانسر شاید مجبور شود که این اختیار 

را به آنها بدهد.
مورد خاص عباس زاده

باشگاه پرسپولیس بدهی های زیادی دارد که در 
مقاطع مختلف فصل برای این تیم دردسرساز شده 
است. این بار پای یک باشگاه دسته اولی درمیان است 
که به دلیل بدهی باش��گاه پرس��پولیس از این تیم 
شکایت کرده و حاال محمد عباس زاده نمی تواند برای 
تیمش به میدان برود. نساجی مازندران با شکایتی 
که داش��ته از 15 اس��فندماه فعالیت های فوتبالی 
عباس زاده در پرسپولیس را به حالت تعلیق درآورده 
و فقط حاضر اس��ت در ازای دریافت 400 میلیون از 

شکایت خود صرف نظر کند. 
ترمز سرخ ها کشیده می شود

حواش��ی که برای پرس��پولیس در حال رخ دادن 
است، ممکن اس��ت بار دیگر روند صعودی این تیم 
را متوقف ک��رده و ترمز حمید درخش��ان و تیمش 
را بکش��د. باید دی��د وزارت  ورزش این بار چه خوابی 
برای پرس��پولیس دیده و احتماال در روزهای آینده 

نتایجش را خواهیم دید. 

ذره بین

جد ول رد ه بند ی
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شهروند| در آس��تانه روز جهانی زن، نوبت به رئیس فیفا رسید تا 
درباره آزادی زنان و فرصت های برابر آنه��ا با مردان برای انجام ورزش 
موردعالقه شان حرف بزند. ششمین جلس��ه ویژه فیفا درباره فوتبال 
زنان درست 23 سال بعد از اولین کنگره مخصوص فوتبال بانوان انجام 
شد و بالتر در سخنرانی های خود در بخش ویژه ای به شکلی ناگهانی به 

فوتبال ایران پرداخت.
رفع محدودیت ها و صحبت با رئیس جمهوری 

رئیس فیفا که اوایل  سال 1394شمسی در انتخابات ریاست فیفا با 
رقبای مانند فیگوی معروف بر سر نشستن روی صندلی معروف ترین و 
اثرگذارترین پست اجرایی فوتبال دنیا رقابت می کند درباره دیدارش با 
رئیس جمهوری ایران در  سال 2013 حرف زد: »من از محدودیت های 
بانوان برای بازی فوتبال خب��ر دارم. چندی قبل در س��فر به ایران با 
رئیس جمهوری این کشور دیدار کردم و از او قول گرفتم موانع موجود 

درباره فوتبال بانوان هرچه زودتر رفع شود.«
بالتر هرگون��ه محدودیت به هر دلیلی برای بانوان در سراس��ر دنیا 
را محکوم و ابراز امیدواری کرد فوتبال برای همه جنس��یت ها، آزاد و 
سهل الوصول باشد: »وقتی به ایران رفتم، درست به اندازه عشق مردم 
این کش��ور به فوتبال از محدودیت خانم ها در ورود به ورزشگاه های 
متعجب ش��دم. من از رئیس جمهوری این کشور قول حل مشکل را 
گرفتم اما ظاهرا هنوز مش��کل ورود خانم ها به استادیوم فوتبال حل 

نشده است.« 
بالتر در ادامه روی مس��أله خاصی دست گذاشت: »هنوز در برخی 
کشورها، تماش��ای رویدادهای مربوط به آقایان برای خانم ها ممنوع 
است؛ آنچه مغایر با اصل فیفاست. عجیب است که گاهی اوقات زنان 
خارجی اجازه حضور در ورزشگاه های کشورهای مورد اشاره را به دست 

می آورند اما خانم های بومی همان کشور چنین اجازه ای را ندارند.«

رئیس فدراس��یون جهانی فوتب��ال در پایان س��خنانش از این که 
چرا فدراس��یون های مختلف آس��یا، هیچ زنی را به عنوان کاندیدای 
نایب رئیسی کنفدراسیون آس��یا و فیفا نامزد نکرده اند، انتقاد کرد. با 
این اوصاف، معلوم نیست آیا صحبت های بالتر آن هم درست در ایام 
منتهی به روز جهانی زن در راستای به دست آوردن احساسات مثبت 
خانم ها و تهییج رأی دهنده ها به نفع خودش در انتخابات پیش روست 
یا کامال اتفاقی به فکر ایران و جایگاه خانم ها در استادیوم های ما افتاده 

است.

هشدار رئیس فیفا به ایران
بالتر: از رئیس جمهوری ایران قول حضور بانوان در ورزشگاه ها را گرفتم اما هنوز این مشکل حل نشده است

سوءمدیریت در رشته پرطرفدار توپی نمایان شد

چهارشنبه سوری در سالن بسکتبال!
محمدرضامشحون در گفت وگو با »شهروند«: انفجار نارنجک و استفاده از گاز اشک آور طبیعی است!


