
حمله مسلحانه به كوكه پيش از داربي مادريد
هافبك اتلتيكومادريد كه خود را براي داربي مادريد آماده مي كند با حمله يك دزد مسلح رو به رو شد. كوكه، هافبك اتلتيكومادريد پنجشنبه عصر زماني كه در اتومبيل خود در پاركينگ پالسا اوالويده مادريد 
حضور داشت مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. دزد مسلح هافبك اسپانيايي را تهديد كرد و ساعت 70 هزار دالري بازيكن اتلتيكو را ربود و سپس با موتوسيكلتش فرار كرد. اين اتفاق در حالي رخ داد كه كوكه 
خود را براي داربي مادريد آماده مي كند. اتلتيكو عصر شنبه در سانتياگو برنابئو مهمان رئال است. 
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تاثير كمبود بازيكن بر 
عملكرد پرسپوليس

پرس��پوليس در بازي مقاب��ل پيكان 
دونيمه كامال متفاوت داشت و در نيمه 
نخست اصال تيم هميشگي نبود اما با شروع نيمه دوم 
شرايط بهبود پيدا كرد و توانست سه امتياز شيرين را 
به دس��ت بياورد تا يك قدم ديگر به قهرماني نزديك 
شود. قهرماني پرسپوليس در ليگ قطعي است و اگر 
امروز رقباي ما نتيجه الزم را نگيرند همين ش��انس 
بسيار كم را هم از دست خواهند داد. كمبود بازيكن 
در اين هفته به ش��دت در پرس��پوليس احساس شد 
و اين مس��اله روي كار بازيكن��ان اصلي تيم نيز تاثير 
منفي گذاشته است. پرس��پوليس اگر روي نيمكت 
بازيكنان توانمندي را اضافه كند، بي ش��ك در ليگ 
قهرمانان آس��يا نيز حرف هاي زي��ادي براي گفتن 
خواهد داش��ت. هيچ كس��ي به غير از سرمربي تيم 
نمي تواند در خصوص اين تصميم صحبت كند زيرا 
او از نزديك با مسائل روبه رو مي شود وبايد به تصميم 
برانك��و در اين خص��وص احترام گذاش��ت. اين تيم 
كامل ترين پرسپوليس��ي است كه طي ساليان اخير 
ديدم و مطمئن هس��تم مردم نيز از ديدن بازي هاي 
پرسپوليس لذت مي برند. اميدوارم مسووالن باشگاه 
و كادرفني ب��راي فصل آينده در خ��ط حمله، دفاع 
وسط و دفاع راس��ت به فكر جذب بازيكن باشند تا با 
قدرت بيشتري در ليگ آينده و ليگ قهرمانان آسيا 

حاضر شويم. 

  ديدار دو تيم عراق و اردن با قضاوت مهسا قرباني، 
داور زن ايراني برگزار شد. 

  تمرين روز جمعه استقاللي ها در شرايطي برگزار 
شد كه روزبه چش�مي و اميد نورافكن در آن حاضر 

بودند. 
  اتحادي�ه جهان�ي كش�تي، رده بن�دي برتري�ن 
فرنگ�ي كاران جه�ان در ماه گذش�ته مي�الدي را 
اعالم كرد كه در اين ليس�ت اس�امي هيچكدام از 
فرنگي كاران ايران در ميان ۳ نفر برتر اوزان مختلف 

ديده نمي شود. 
  افتخ�اري، س�رمربي تيم ملي هندبال س�احلي 
مي گويد ك�ه تيم ملي براي آمادگي بيش�تر نياز به 
ديدار تداركاتي دارد و اميدوار است كه بتوانند تيم 

پاكستان را به ايران دعوت كنند. 
  حسيني، كاپيتان پرس�پوليس مي گويد باشگاه 

بايد در مقابل جريان هاي عليه تيم اعتراض كند. 

پرسش هايي درباره جاللي
مجيد جاللي هنوز معترض است. او بعد از سوت پايان 
بازي پيكان و پرسپوليس، روي نيمكت نشست و حاضر 
نشد به رختكن برود. حتما به جمالتش براي كنفرانس 
خبري فكر مي كرد؛ توطئه. به مدد شبكه هاي اجتماعي 
و حضور پررنگ تر رسانه ها، كمتر پيش مي آيد توطئه ها 
پنهان بماند و تنها در كانون هاي قدرت طرح شود. ماجرا 
ساده بود. تاكتيك مجيد جاللي براي امتياز گرفتن از 
پرسپوليس شكست خورد. آن هم نه با ناداوري. آن هم 
نه با تباني. فوتبال به عنوان اتاقي شيشه اي نشان داد كه 
انديشه هاي جاللي در اين بازي شكست خورده بود. اما 
سرمربي پيكان از شكستي فوتبالي، توطئه اي پنهان و 
پشت پرده ساخت. واژه ها را پشت هم رديف كرد. حاضر 
نشد شكس��ت را بپذيرد. با پرسش هايش، حواس ها را 
از نتيجه دور كرد. او به خوب��ي مي داند اين حرف ها در 
جامعه خري��دار دارد. او مي داند اگر مقابل اس��تقالل 
يا پرس��پوليس از دست هاي پش��ت پرده حرف بزني، 
حداقل هواداران رقيب اس��تقبال مي كنند و اين يعني 
مقبوليت عمومي. جاللي شكس��ت را نپذيرفت. هنوز 
هم سر حرفش هست. او ديروز تكرار كرد: »بله من روي 
همه حرف هايم هستم« و ادامه داد: »من از اين بازي ها 
چه زماني كه در وحدت بازي مي كردم تا االن زياد ديدم 
و اگ��ر حرف هم بزنيد محكوم مي ش��ويد. بايد ببازي و 
بروي تا اين حرف ها درباره ات مطرح نشود. برخي ها به 
من انتق��اد كردند كه چرا وقتي مي بازي اين حرف ها را 
مي زني و پاسخ من اين است كه همه اين طور هستند. 
تا وقتي مورد تهاجم نباش��يد صداي تان درنمي آيد«. 
موضوع ساده اس��ت؛ مجيد جاللي نمي خواهد بپذيرد 
شكست خورده است. داليل شكست را نمي بيند. رفتاري 
نابالغ از مربي اي بالغ. علتش را عده اي محدود مي دانند. 
مجيد جاللي اگر پيكان را آسيايي نكند، نمي تواند در 
اين تيم بماند. او نياز به برد پرسپوليس داشت. همانطور 
كه همه بازي هاي باقيمانده اش را هم بايد ببرد. نتوانست 
و ح��اال مي خواهد حواس ها را از اص��ل ماجرا دور كند. 
پرس��ش ها درباره مجيد جاللي كه ب��ه غلط خيلي ها 
»مجيد كامپيوتر« صدايش مي كنند، بس��يار است. از 
آخري��ن موفقيت او در يك تيم چند س��ال مي گذرد؟ 
چرا او هميشه با باشگاه هاي متمول قرارداد مي بندد؟ با 
كارنامه اي ناكام و بيش از 10 سال از آخرين قهرماني در 
ايران، چگونه تيم هاي صنعتي به او اطمينان مي كنند؟

حرف روز

سرخط خبرها نگاه گپ و گفت

بازبيني آيين نامه
تمام آيين نامه ها و قوانين 
فدراس�يون ها باي�د هر 
س�اله م�ورد بازبين�ي و 
به روزرساني قرار گيرد. 
من از سال 91 كه در اين 
كميت�ه ب�ودم هر س�اله 
آيين نامه ه�ا را بررس�ي 
مي كردي�م و آنه�ا را ب�ا 
فيف�ا  قواني�ن جدي�د 
به روزرساني مي كرديم. 
اي�ن قاعده اي اس�ت كه 
دارد.  دني�ا وج�ود  در 
مهم تري�ن آيين نامه اي 
هم ك�ه تدوي�ن كرديم 
آيين نامه انضباطي و نقل 
و انتقاالت بود كه سال ها 

دچار مشكل بود. 

نخستين دوره رقابت هاي 
دوي بين المللي پارس روز 
جمعه در تهران برگزار ش��د. مس��ابقات با 
حضور مس��عود س��لطاني فر، وزير ورزش 
و جوان��ان و ش��ليك تپانچ��ه توس��ط او 
شروع ش��د. محمد نهاونديان، رييس دفتر 
رييس جمهور نيز به عنوان دونده افتخاري 
در ابت��داي اين مس��ابقه حاضر ش��د. اين 
رقابت ه��ا در 10، 21 و 42 كيلومتر انجام 
ش��د و در پاي��ان دوي 42 كيلومتر محمد 
جعفر مرادي كه سابقه حضور در المپيك 
2016 ريو را دارد به مقام نخس��ت رسيد. 
نكته قابل توجه مس��ابقات 42 كيلومتري 
پي��اده روي اي��ن بود كه مس��ير مس��ابقه 
كمتر از 42 كيلومتر ب��ود. در واقع تمامي 
دوندگان مسير 40 كيلومتري را دويده اند 
و اگر رك��ورد جديدي در اي��ن ماده ثبت 
ش��ود تنه��ا در بخش 40 كيلومتر اس��ت 
ن��ه 42 كيلومت��ر. در م��اده 10 كيلومتر 
دوي بين المللي پارس حس��ين كيهاني، 
ملي پوش استقامتي كشورمان توانست به 
عنوان قهرماني دست پيدا كند و بيرانوند 
در جايگاه دوم ايستاد. در ماده 21 كيلومتر 
برزي از خراس��ان رضوي به مقام قهرماني 
رس��يد و چرخي و حسن ش��يرقوي هردو 
از آذربايجان شرقي در جايگاه دوم و سوم 
ايس��تادند. عنايت اهلل حسينيان، خبرنگار 
ايسنا جزو شركت كنندگان در بخش 10 
كيلومتر بود ك��ه به عنوان تنه��ا نماينده 
رس��انه ها در اين رقابت ه��اي بين المللي 
ش��ركت كرد. او با زم��ان ۵4 دقيقه و 48 
ثانيه از خط پايان گذشت. از ديگر حواشي 
اين رقابت ها حضور دونده 8۵ ساله قزويني 
در اين رقابت ها بود. در پايان اين رقابت ها 
نفرات اول تا سوم هر ماده به ترتيب 1۵00، 
1000 و ۵00 دالر جايزه دريافت كردند. 
همچنين گواهينامه  شركت در مسابقات 
به هم��ه دوندگان اعطا ش��د. عبدالحميد 
احمدي معاون فرهنگي، آموزش و پژوهش 

و شعباني بهار معاون توسعه ورزش همگاني 
وزي��ر ورزش از مس��ووالن حاض��ر در اين 

رقابت ها بودند. 
 بان��وان ني��ز عص��ر روز جمع��ه در دوي

10 كيلومتر دور درياچه آزادي مس��ابقه 
دادند و اين در حالي بود كه مسير اصلي كه 
قبل تر هم اعالم شده بود، مسير استاديوم 
آزادي، مي��دان آزادي، دهكده المپيك و 
برعكس بود. در اعتراض به همين موضوع 
جمع��ي از بان��وان كه براي اي��ن رقابت ها 
ثبت نام كرده بودند از حسن آباد به سمت 
ميدان آزادي دويدند و در آن جا به تشويق 
دوندگان در مسير اصلي مسابقه پرداختند. 

سلطاني فر: بايد از برجام براي توسعه 
ورزش استفاده كرد

مس��عود س��لطاني فر در حاش��يه دوي 
بين المللي پارس گفت: با حضور گسترده 
م��ردم و ورزش��كاران روبه رو ش��ديم و به 
نظرم ش��روع خوب��ي براي اي��ن رقابت ها 
بود. خوش��بختانه اين رقابت ها در بخش 
بانوان و هم در بخش مردان با حضور 200 
ورزش��كار از 40 كش��ور و همچنين ۵00 
ورزش��كار ايراني انجام ش��د. خوشبختانه 
برگزاري اين رقابت ها بس��يار خوب بود و 
حضور مردم و همچنين نظم حاكم بر اين 
رقابت ها قابل قبول است. اميدوارم بعد از 
برجام كه جامعه ورزش دنيا دوس��ت دارد 
تعامل زيادي با ايران داشته باشد استفاده 
الزم را از ش��رايط موجود داش��ته باشيم و 
بتوانيم براي ميزباني رويدادهاي بين المللي 
و همچني��ن اس��تفاده از ظرفيت ه��اي 
كش��ورهاي ديگر براي توسعه ورزش مان 
به خوبي اس��تفاده كنيم ت��ا هم در بخش 
قهرمان��ي و هم همگاني پيش��رفت كنيم. 
سلطاني فر درباره اينكه قرار بود مسابقات 
به ص��ورت ميك��س برگزار ش��ود؟ گفت: 
اصال چنين چيزي صح��ت ندارد و از ابتدا 
صحبتي مبني ب��ر مس��ابقه دادن بانوان 
با آقايان مط��رح نب��ود. او در پايان گفت: 

پيش بين��ي مي كني��م در س��ال 2018 و 
بازي هاي آس��يايي و همچني��ن المپيك 
2020 نتايج خوب��ي را در دو و ميداني به 

دست بياوريم. 
گزارش آسوشيتدپرس از ماراتن ايران 

خبرگزاري آسوش��يتدپرس در گزارشي از 
شروع نخس��تين ماراتن بين المللي ايران 
بدون حضور دون��دگان امريكايي خبر داد. 
در گزارش اي��ن خبرگزاري امريكايي آمده 
است: ماراتن ايران با هدف »ايجاد پل ها و از 
بين بردن موانع« برگزار شده. اين در حالي 
است كه هيچ دونده امريكايي نتوانسته براي 
 ش��ركت در اين ماراتن وي��زا دريافت كند.

28 دونده امريكايي براي شركت در ماراتن 
ايران ثبت نام ك��رده بودند. مجيد كيهاني، 
رييس فدراس��يون دووميدان��ي ايران روز 
چهارشنبه اعالم كرده بود كه براي شركت 
در مارات��ن ممنوعيت��ي براي م��ردم هيچ 
كش��وري وجود ندارد. از حدود 40 كش��ور 
مختلف براي شركت در ماراتن ايران ثبت نام 
انجام ش��ده بود. افرادي هم از كش��ورهاي 
انگليس، كانادا و عربس��تان سعودي براي 
ش��ركت در مارات��ن ايران ثبت ن��ام كرده 
بودن��د. در بين ثبت نام كنن��دگان نام 28 
امريكايي وجود داشت. كيهاني اعالم كرده 
بود كه نام تمامي دون��دگان براي دريافت 
ويزا به وزارت امور خارجه داده ش��ده بود. 
ايران از زمان ص��دور فرمان دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا مبني بر ويزا ندادن به 
اتباع ايراني، در دادن ويزا به اتباع امريكايي 
س��ختگيري هايي ايجاد كرده اس��ت. بعد 
از متوقف ش��دن فرمان ترام��پ، ايران به 
كش��تي گيران امريكايي براي ش��ركت در 

جام جهاني كشتي آزاد ويزا داد. 
باركوفسكي: دوست داشتم دوباره به 

ايران سفر كنم
چارل��ي باركوفس��كي، دون��ده 37 س��اله 
امريكايي ك��ه براي ماراتن اي��ران ثبت نام 
كرده بود، درباره صادر نشدن ويزايش گفت: 

من چند سال پيش به ايران سفر كرده بودم 
و قصد داش��تم براي پنج��اه و دومين بار در 
ماراتن شركت كنم. مسووالن به من اعالم 
كردند كه هنوز اميدوارند م��ن بتوانم ويزا 
بگيرم اما اي��ن اتفاق نيفتاد. من همه كارها 
را انجام دادم و فق��ط صبر كردم. من حتي 
چمدان هاي��م را بس��ته ب��ودم. االن خيلي 
ناراحتم. من دوستاني در ايران دارم و خيلي 
دوس��ت داش��تم كه دوباره بتوانم به آن جا 
سفر كنم. در ماراتن امسال ايران هيچ دونده 
حرفه اي شركت نكرده است اما كيهاني ابراز 
اميدواري كرد كه در آينده اين اتفاق بيفتد. 

كيهاني: مجوز حضور دوندگان 
امريكايي صادر شده بود

مجيد كيهان��ي، رييس فدراس��يون دو و 
ميداني درباره حضور دوندگان امريكايي و 
انگليسي در ايران گفت: شوراي برون مرزي 
براي همه مج��وز صادر ك��رده بود و هيچ 
محدوديت��ي وجود نداش��ت اما پروس��ه 
ويزا دادن، ش��رايط خاص خ��ود را دارد و 
ممكن اس��ت برخي ورزشكاران ثبت نامي 
خودش��ان با مش��كلي روبه رو شده باشند 
اما ي��ك دون��ده ايراني االصل ك��ه مقيم 
امريكا بود در اين رقابت ها حضور داش��ت. 
كيهاني در خص��وص برگزاري رقابت هاي 
دو بين الملل��ي پ��ارس گف��ت: از نظر من 
برگزاري اين رقابت ه��ا رضايت بخش و از 

لحاظ كمي، بيش��تر از تصور ما بود. قطعا 
در هر مس��ابقه اي نقاط ضعف وجود دارد 
و در اين رقابت ها نيز اين موضوع به چشم 
مي خورد اما همه مي دانند اين تجربه اول 
ما بود و وج��ود چنين ضعف هايي طبيعي 
اس��ت. تمام ارگان ها به ما كمك كردند و 
نيروي انتظامي، شهرداري، وزارت ورزش 
و همه نهادهاي مربوطه كاري كردند كه ما 
بتوانيم بهترين ش��رايط را در اين رقابت ها 
داشته باشيم. ما بايد آرام آرام مردم را با اين 
رقابت ها آشنا كنيم. مردم بايد با دويدن و 
دو و ميداني آشنا ش��وند. همين جمعيتي 
هم كه در مسير مس��ابقه حضور داشت به 
نظر من رضايت بخش اس��ت و اميدوارم با 
برگزاري اين رقابت ها و اقدامات اساس��ي 
ما، ش��رايط بهتر از حال ش��ود. مسابقه در 
بخش مردان به خوبي انجام شد. اميدوارم 
با تداوم برگزاري اين رقابت ها و ش��ناخت 
بيش��تر مردم اس��تقبال بيش��تري از اين 
رقابت ها صورت بگيرد. امس��ال برگزاري 
اين رقابت ه��ا به صورت همگان��ي بود اما 
براي س��ال هاي آين��ده پيش��نهادهايي 
صورت گرفته تا اين رقابت ها را در رده هاي 
مختلف سني برگزار كنيم. ما مي خواهيم از 
دوندگان مطرح دنيا نيز دعوت كنيم تا هم 
در بخش قهرماني و هم در بخش حرفه اي 

اين رقابت ها انجام شود. 

از س��وي ديگ��ر در برخي 
ك��مت��ر  كش���وره�اي 
توس��عه  يافته، نوس��ازي ش��هري ب��دون 
برنامه ريزي قبلي و تحت تاثير فعاليت هاي 
سوداگران زمين قرار گرفته و آنها هستند 
كه ب��ر اي��ن موضوع اث��ر گذاش��ته اند و با 
عمليات نوس��ازي ب��دون برنام��ه خود به 
بروز پديده اعيان س��ازي كم��ك كرده اند. 
ايران از جمله اين كشورهاست كه به طور 
عمده فعاليت هاي نوسازي شهري به طور 
خودجوش و موضعي و موردي در آن صورت 
مي گيرد و پيامده��اي آن در برخي موارد 
منجر به بروز پديده اعيان سازي شده است. 
مراكز شهرها محل فعاليت و توليد درآمد 
هستند. س��هولت دسترسي و وجود مراكز 
فعاليت تجاري و اداري، موجب مي ش��ود 

كه اجاره و قيم��ت زمين در اين نواحي باال 
رود و سكونت در توان اقتصادي گروه هاي 
پردرآمد ش��ود. اين پديده در حالي صورت 
مي گي��رد كه كالبد نواح��ي مركزي دچار 
فرس��ودگي مي ش��وند. از س��وي ديگ��ر، 
تغييرات س��ريع در حمل و نقل ش��هري: 
ايجاد بزرگراه ه��ا، افزايش مالكيت خودرو 
در بين خانوارهاي شهري و بهبود حمل و 
نقل عمومي، باعث مي شود كه خانوارها در 
مقايسه بين سكونت در مركز شهر با اجاره 
و قيمت هاي بسيار باالي زمين و مسكن، در 
برابر سكونت در حاشيه با هزينه رفت و آمد، 
حاشيه را براي سكونت برگزينند، هرچند 
محل اش��تغال به طور عمده هنوز در مركز 

شهر است. 
كوشش هاي دولت ها براي نوسازي و بهبود 

كالبد شهري در نواحي فرسوده شهرها، نيز 
خود منجر به برون افكني ساكنين اوليه و 
كم درآمد ش��هري از اين نقاط شده است. 
بنابراين نوس��ازي هاي صورت گرفته، چه 
توس��ط بخش خصوص��ي )س��ازندگان و 
زمينداران( و چه توس��ط دولت، در نهايت 
منجر به برون افكني خانوارهاي كم درآمد، 
جايگزيني آنان با گروه هاي درآمدي باالتر 
و جابه جايي طبقات اجتماعي در ش��هرها 
شده است؛ پديده اي كه به آن اعيان سازي 
گويند. دليل نامطلوب بودن اين پديده به 
اين علت است كه گروه هاي كم درآمد را به 
حاشيه ها و نقاطي مي فرستد كه همچنان 
وضعيت سكونتي، مسكن و خدمات شهري 
نازل اس��ت. اين خانوارها از منافع نوسازي 
ش��هري بهره مند نمي شوند. از سوي ديگر 

جدايي مكاني، به معناي تمركز گروه هاي 
انساني در مكان هاي مختلف شهري كه در 
نتيجه عملكردهاي گوناگ��ون اجتماعي، 
اقتصادي، فرهنگي و سياسي روي مي دهد. 
بافت فرسوده كالنشهر تهران و ساير نقاط 
اين كالنشهر چندين سال است كه مسير 
تنزل، ركود و فرسودگي را طي مي كند و با 
پديده زوال و ركود روبه رو است، ادامه اين 
وضعيت سبب افت اقتصادي، اجتماعي و 
كالبدي محدوده مركزي شهر شده است. 
اين در حالي است كه ساكنين اوليه جاي 
خود را به مهاجرين تازه وارد و كارگاه هاي 
كوچ��ك و انبارهاي تج��اري داده اند. در 
ش��هر تهران، نوس��ازي اين نواحي بدون 
برنامه ريزي يكپارچه انجام ش��ده و برخي 
از اين نواحي به صورتي خاص مورد توجه 

بورس بازان و سوداگران زمين قرار گرفته 
و مي گيرند. 

اس��تفاده از س��ازوكار برنامه ري��زي در 
جلوگيري از پديده اعيان س��ازي در شهر 
تهران را مي توان در موارد زير دسته بندي 

كرد: 
ال��ف- اهميت ن��گاه جامع و چن��د بعدي 
تجديدحي��ات ش��هري در روياروي��ي ب��ا 
مش��كالت موجود در نواحي دچار تغيير و 

افت شهري تهران
ب- اهميت اس��تفاده از نهادهاي محلي و 
مشاركت س��اكنين در جلوگيري از پديده 

اعيان سازي
ج- استفاده مناسب از ابزارهاي برنامه ريزي 
شهري در جهت حل مشكالت برنامه ريزي 

و حتي برخي مشكالت كلي

بانوان در اعتراض به تغيير مسير از حسن آباد تا آزادي دويدند

اعيان سازي: پديده اي نوين در بافت هاي فرسوده

برگزاري نخستين ماراتن ايران در غياب امريكايي ها و قهرماني مرادي
دو وميداني

ادامه از صفحه اول

هوش��نگ نصيرزاده كه از 
سال 91 در كميته حقوقي 
فدراسيون فوتبال حضور داشت و رياست 
اين كميته را ب��ر عهده گرفته بود، باالخره 
پس از كش و قوس هاي فراوان از س��مت 
خ��ود اس��تعفا داد. او درب��اره اس��تعفاي 
خ��ود مي گويد ب��ه خاطر برگزار نش��دن 
جلس��ات و همين طور نداشتن تشكيالت 
مشخص استعفا داده اس��ت. البته رييس 
س��ابق كميته حقوقي فدراسيون فوتبال 
بر اين باور اس��ت روس��اي جدي��د و اعضا 
مي توانن��د آيين نامه هاي موجود را به طور 
كامل به روزرس��اني كنند، زيرا هوش��نگ 
نصيرزاده بر اين باور اس��ت آيين نامه ها و 
قوانين فدراس��يون فوتبال بايد هر س��اله 

به روزرساني شود. 
پس از اس��تعفاي هوش��نگ نصيرزاده از 
رياست كميته حقوقي فدراسيون فوتبال، 
حرف و حديث هاي زيادي پيرامون نحوه 
جدايي او مطرح شد. برخي بر اين باور بودند 
كه او به نوعي پيش دس��تي كرده و قبل از 
اينكه مهدي تاج حك��م اخراجش را امضا 
كند، اس��تعفا داده است. البته نصيرزاده با 
رد اين موضوع عنوان كرد قرار نبود مهدي 
تاج حكم به اخراج من بدهد. براي بررسي 
بيش��تر اين موضوع با هوشنگ نصيرزاده 
همكالم شديم تا از صحت و سقم ماجرا و 
همين طور اصالح آيين نامه هاي فدراسيون 

فوتبال اطالعاتي به دست بياوريم. 
وظيفه كميته حقوقي فدراسيون 
فوتبال چيست و دقيقا چه وظايفي 

بر عهده دارد؟

اين كميته كار تدوين قوانين فدراس��يون 
را ب��ر عه��ده دارد به ط��وري ك��ه وظيفه 
اصلي اش تدوين و اص��الح آيين نامه هاي 
فدراس��يون فوتبال اس��ت. بر اساس يك 
قانون نانوشته ممكن است هر ساله عالوه 
بر اساس��نامه، آيين نامه هاي فدراس��يون 
هم مورد بررس��ي قرار گي��رد. من مدتي 
رياس��ت كميته تدوين مقررات را بر عهده 
داش��تم و مي دي��دم كه مدتي جلس��ات 
برگزار نمي شد. در دوره رياست من خيلي 
از آيين نامه ه��اي انضباط��ي، اساس��نامه 
فدراسيون فوتبال و همين طور آيين نامه 
نقل و انتقاالت را به روزرساني كرديم. اين 
آيين نامه ها نرم افزارهاي كنترلي بود كه به 
نوعي فدراس��يون فوتبال از طريق همين 
نرم افزارها كنترل مي شد. بعضي از عزيزان 
كه ممكن است دوره هاي مديريت فوتبال 

را نديده باش��ند، گاهي مواقع ايراداتي به 
برخي آيين نامه ها مي گرفتند اما ما توجيه 
مي كرديم كه اينها استانداردهاي ورزش 
فوتبال اس��ت. به آنها توضي��ح مي داديم 
كه فوتبال جهان بر اس��اس همين قوانين 
و آيين نامه ه��ا اداره مي ش��ود. برخي مواد 
انضباطي ما با برخي مسائل و دانسته هاي 
حقوقي در دانشكده ها منافات داشت. دليل 
اين موضوع هم اين بود كه اساسا در ورزش 
مسائل حقوقي با ساير جاها متفاوت است. 
ما در دوران رياس��ت مان تمام اين كارها و 
تدوين مقررات و اصالح آيين نامه ها را انجام 
داديم تا اينكه رياست فدراسيون فوتبال به 
اين نتيجه رس��يد رياست كميته حقوقي 

فدراسيون را به شخص ديگري بدهد. 
از چ�ه زمان�ي جلس�ات كميت�ه 
حقوقي فدراسيون فوتبال برگزار 

نشده است؟ 
از خردادم��اه تا ب��ه حال هيچ جلس��ه اي 
برگزار نكرديم. به خاطر همين موضوع من 
احساس مي كردم ديگر ماندن در اين پست 

به صالح من و فوتبال ايران نيست. 
آيا اين درست اس�ت كه قرار بود 
از رياس�ت كميته حقوقي بركنار 
ش�ويد و به نوعي با پيش دس�تي 

،خودتان استعفا داده ايد؟
اصال اين موضوع را تاييد نمي كنم. متاسفانه 
يكي از سايت ها به اشتباه درباره اين مساله 
مطلبي نوشته بود و همه فكر مي كردند قرار 
بود من را اخراج كنند زيرا تركيب كميته 
حقوق��ي و تدوين مقررات ب��ه طور كامل 
مشخص بود و اين تركيب سه ماه قبل كامل 
شد اما نمي دانم اين سايت چنين موضوعي 
را نوش��ته و به آن پرداخته است. اصال قرار 
نبود من از سمتم اخراج شوم. من به خاطر 

مسائلي كه وجود داشت استعفا دادم. 
28 اسفند ماه 9۵ از ادامه حضور در كميته 
حقوقي فدراسيون استعفا كردم. دليل اين 
استعفا هم اين بود كه احساس كردم خيلي 
به وجود ما در اين كميته نياز نيس��ت! در 
مدت زماني كه بنده در فدراسيون جديد 
عضو كميته حقوقي بودم )حدود 10 ماه( 
هيچ جلسه اي برگزار نشد و اتفاقي رخ نداد. 
چون به حضور ما نياز نبود، تصميم گرفتم 
اس��تعفا كنم. ما در فدراسيون فوتبال نه 

دفتر و اتاقي داش��تيم و ن��ه حقوقي به ما 
پرداخت مي ش��د. حال به چه دليل بايد 
به فدراس��يون مي رفتم و كاره��ا را انجام 
مي دادي��م؟ ما مثل يك ارب��اب رجوع به 
فدراس��يون مي رفتيم و برمي گشتيم. به 
همين خاطر احساس كرديم شايد به نوع 
ديگري بتوانم به ورزش فوتبال كمك كنم 
و به همين خاطر استعفا دادم. برايم واقعا 
جالب است چطور ما طي اين مدت حتي 
يك جلسه هم برگزار نكرديم! در مدتي هم 
كه جلسه اي برگزار نكرديم من آيين نامه 
شوراي ملي حل اختالف را به آقاي ساكت 
دادم و اساس��نامه سازمان ليگ فوتبال را 
هم پس از تدوين به آقاي كفاشيان دادم. 
مطمئنا اف��رادي هم كه در حال حاضر در 
كميته حقوقي هس��تند مجرب و بادانش 
هس��تند و مي توانند در آين��ده به كميته 

حقوقي كمك كنند. 
در آينده بايد در كميته حقوقي چه 

كاري انجام شود؟
تمام آيين نامه ها و قوانين فدراسيون ها بايد 
هر س��اله مورد بازبيني و به روزرساني قرار 
گيرد. من از سال 91 كه در اين كميته بودم 
هر س��اله آيين نامه ها را بررسي مي كرديم 
و آنها را با قوانين جديد فيفا به روزرس��اني 
مي كرديم. اين قاعده اي اس��ت كه در دنيا 
وجود دارد. مهم ترين آيين نامه اي هم كه 
تدوين كرديم آيين نامه انضباطي و نقل و 

انتقاالت بود كه سال ها دچار مشكل بود. 
آي�ا آيين نامه هاي�ي ك�ه تدوين 
مي كردي�د باي�د ب�ه تايي�د فيفا 

مي رسيد؟
خير؛ فقط اساس��نامه فدراسيون فوتبال 
بايد به تاييد فيفا مي رسيد. قانوني در فيفا 
وجود دارد كه مي گويد برخي قوانين و مواد 
انضباطي بايد با م��وادي كه من مي گويم 
همخواني داشته باش��د اما نيازي به تاييد 

فيفا نيست. 
در مدتي كه جلسه برگزار نمي شد 
آيا شما درخواستي براي برگزاري 

جلسه داده بوديد؟
كار من نيس��ت كه جلسات را برگزار كنم. 
خود فدراسيون فوتبال بايد اين جلسات را 
برگزار مي كرد. متاسفانه 10 ماه فقط رفتيم 

و آمديم اما هيچ كاري انجام نشد. 

مهدي روزخوش

كاپيتان خوب، كاپيتان خنثي
وقتي يوهان كرايف كبير بر خالف رس��م هميشگي 
شهر سنتي و متعصب بارس��لونا، گوآرديوالي جوان 
را به جاي بازيكنان با س��ابقه تر تي��م به كاپيتاني تيم 
رويايي اش برگزيد، از اين كار هدف مشخصي داشت. 
پپ جوان ب��ه خاطر وس��عت دي��د در درون زمين و 
همگامي ذهنش با مربي نابغ��ه اش رهبر تاكتيكي او 
درون ميدان بود، او وظيفه داشت تا با بازيكنان همواره 
در ارتباط باش��د و در صورت لزوم آنها را هدايت كند. 
هدف كراي��ف از انتخاب پپ به عن��وان كاپيتان تيم 
بارسلونا برتري تاكتيكي و قدرت تصميم گيري او در 
درون ميدان بود. كاپيتان هاي بارسلون در سال هاي 
اخير دو گونه متف��اوت بوده اند، گروه اول مثل فيليپ 
كوكو، لوييز انريكه و پويول و گروه دوم ژآوي هرناندز، 
گوآرديوال و اينيستا. گروه اول كاپيتان هايي هستند 
كه عالوه بر س��ابقه طوالني حض��ور و درك تاكتيكي 
در مواقع الزم مي توانند با فرياد ه��ا و اعتراض ها داور 
و بازيكنان حريف را تحت فش��ار بگذارند، با بازيكنان 
حريف در گير شوند و به خاطر كاريزماي باال بازيكنان 
را در موق��ع لزوم تهييج كنند و تيم را از فش��ار خارج 
كنند. گ��روه دوم كاپيتان هايي هس��تند كه صرفا به 
خاطر حضور و درك تاكتيكي رهبري تيم را عهده دار 
هس��تند و رفتار هاي برونگرايانه و درگيرانه اي از آنها 
درون زمين مش��اهده نمي شود.  درحال حاضر مسي 
به لحاظ سابقه حضور كاپيتان دوم تيم بارسلونا است 
و به لطف مصدوميت هاي خفيف اينيستا و تغييرات 
تاكتيكي انريكه در طول اين فصل در بيش��تر بازي ها 
به عنوان كاپيتان پيشاپيش بازيكنان وارد زمين شده 
و رهبري آنها را به عهده داش��ته است. اما رفتار مسي 
در حالي كه بازوبند كاپيتاني را بر بازو بس��ته با حالت 
يك بازيكن ع��ادي تفاوت چنداني ندارد. يك بازيكن 
دورنگرا و آرام، مسي در مواقع لزوم با بازيكنان تيمش 
حرف نمي زند، آنها را تهييج نمي كند، كاپيتان مسي از 
جنس كاپيتان ژآوي يا گوآرديوال نيست؛ در تيم ملي 
آرژانتين هم همواره بستن بازوبند كاپيتاني بيشتر از 
اينكه به او در رهبري تيم كمك كند باري براي او بوده 
است. محروميت مسي در پي توهين به كمك داور در 
تيم ملي آرژانتين نشان مي دهد كه او بار سنگيني را به 
دوش مي كشد كه ذاتا همخواني با شخصيتش ندارد. 
گوآرديوال تيم رويايي بارسلون را حول محور او ساخت، 
ابراهيموويچ و اتوئو را قرباني حضور مسي كرد و او را به 
بزرگ ترين بازيكن دوران تبديل كرد اما آيا او كاپيتان 
خوبي براي تيم هاي تحت رهبري اش هس��ت؟ اگر به 
بازي هاي اخير بارسلون دقت كرده باشيد جرارد پيكه 
در درون زمين مثل يك كاپيتان با بازيكنانش ارتباط 
مي گيرد، بعد از گل خوردن آنها را براي جبران نتيجه 
تهييج مي كند و در موقع لزوم به سوي داور مي شتابد 
و براي تصميم گيري داور را تحت فش��ار مي گذارد اما 
مس��ي كه بازوبند را بسته بس��يار خنثي است. نمونه 
كاپيتان هاي خ��وب و تاثيرگذار مثل پائولو مالديني، 
استيون جرارد، اليور كان احمدرضا عابدزاده همواره 
در طي حضورش��ان باري را از دوش تيم درون زمين 
برداش��ته اند و آنها را راهبري كرده اند كاري كه كمتر 
از مس��ي درون زمين شاهد بوده ايم بدون شك مسي 
بازيك��ن خارق العاده و تاثيرگذاري اس��ت اما بهترين 

كاپيتان براي تيمش نيست. 

يادداشت

علي عالي

افزايش تيم هاي ليگ جهاني 
نخستين نشست كميته مالي فدراسيون جهاني واليبال 
در مقر فدراسيون جهاني در لوزان سوييس برگزار شد. 
محمدرضا داورزني سرپرست فدراسيون واليبال ايران و 
عضو هيات رييسه فدراسيون جهاني كه يكي از اعضاي 
كميته مالي نيز محسوب مي شود، در اين نشست حضور 
داشت. كميته مالي فدراسيون واليبال در نشست خود 
تصويب كرد كه س��طح ي��ك ليگ جهان��ي واليبال از 
س��ال 2018 با حضور 16 تيم برگزار شود تا با افزايش 
بازاريابي، امكان قرار گرفتن واليبال به ورزش دوم جهان 
بعد از فوتبال، فراهم ش��ود. ژاپن، چين، استراليا و كره 
جنوبي از جمله كش��ورهاي پيش��نهادي فدراسيون 
جهاني واليبال براي قرار گرفتن در رقابت هاي س��طح 
يك ليگ جهاني است تا از سال 2018 دور مقدماتي اين 
رقابت ها در 6 هفته پيگيري شود. بررسي گزارش هاي 
مالي س��ال 2016، تجديد نظر سياست هاي گذشته و 
تدوين سياست هاي جديد در مقررات مالي فدراسيون 
جهاني واليبال از ديگر محورهاي نشست كميته مالي 

فدراسيون جهاني واليبال بود. 

قرعه كشي جام جهاني
تيم ملي فوتبال كمتر از 17 سال ايران كه مهر ماه سال 
9۵ توانس��ت با نايب قهرماني در مس��ابقات قهرماني 
فوتبال آس��يا مجوز حضور در جام جهان��ي نوجوانان 
هند را به دست بياورد، تير ماه امسال رقباي خود براي 
حضور در اين تورنمنت را مي شناسد. قرعه كشي جام 
جهاني جوانان 16 تير ماه س��ال 96 و در فاصله سه ماه 
تا شروع مس��ابقات در هند انجام مي ش��ود. مسابقات 
جام جهاني نيز از 1۵ مهر ماه 96 آغاز خواهد شد. البته با 
وجود مشخص شدن چهار سهميه آسيا و يك سهميه 
هند به عنوان ميزبان اين مسابقات، سهميه اكثر قاره ها 
مشخص نشده اما قطعا تا زمان قرعه كشي، سهميه تمام 

قاره ها مشخص خواهد شد. 

ناكامي رقباي رستمي در اروپا
در مس��ابقات وزنه ب��رداري قهرماني اروپ��ا، دو رقيب 
كيان��وش رس��تمي ك��ه نتوانس��تند در المپيك ريو 
وزن��ه بزنند، در اين رقابت ه��ا روي تخته رفتند. آرتيم 
اوكول��ف روس، قهرمان جهان در س��ال 201۵ كه به 
دليل محروميت روس��يه المپيك ريو را از دس��ت داد 
در مس��ابقات قهرماني اروپا رك��ورد 16۵ يك ضرب، 
212 دوضرب و مجم��وع 377 كيلوگرم را ثبت كرد و 
نايب قهرمان ش��د و نشان داد هنوز با ركوردهاي خوب 
خود فاصل��ه دارد. ايوان ماركوف بلغاري، نايب قهرمان 
جهان در س��ال 2014، هم به دليل مشابه در المپيك 
شركت نكرد اما در مسابقات قهرماني اروپا هم نتوانست 
نتيج��ه اي بگيرد و در يك ضرب س��ه مرتبه وزنه 168 

كيلوگرم را انداخت و از مسابقات حذف شد. 

خبر كوتاه

رضا ترابيان
مربي سابق پرسپوليس

پويا جاويدان

تاييد حجاب بانوان 
اسكواش باز ايراني توسط 

فدراسيون جهاني
پس از كس��ب مجوز موردي از ميزب��ان رقابت هاي 
قهرمان��ي جوانان جهان در لهس��تان كه تابس��تان 
سال گذش��ته در شهر بيلس��كوبايال كشور لهستان 
برگزار شد و فدراس��يون ايران براي نخستين بار دو 
ورزشكار دختر را با رايزني با مدير برگزاري رويداد در 
لهستان به اين رقابت ها اعزام كرد رايزني مستمري 
با فدراسيون جهاني آغاز شد تا در نهايت فدراسيون 
جهاني تس��ليم خواس��ته فدراس��يون ايران شد و با 
ارس��ال تاييديه رسمي با حضور ورزش��كاران ايران 
با لباس و حج��اب مصوب موافقت خود را اعالم كرد. 
اين مجوز راه را براي رش��د بيشتر بانوان در اسكواش 
فراهم مي كند. مجوز مربوطه در نامه اي توسط رييس 
فدراسيون ايران به وزير ورزش و جوانان و دفتر معاون 
وزير ورزش در امور بانوان به صورت مكتوب اعالم شد. 

خبر

جمعي از 
بانوان كه براي 

اين رقابت ها 
ثبت نام كرده 

بودند در 
اعتراض به 

تغيير مسير از 
حسن آباد به 
سمت ميدان 

آزادي دويدند 
و در آن جا 
به تشويق 

دوندگان در 
مسير اصلي 

مسابقه 
پرداختند

گفت وگوي »اعتماد« با هوشنگ نصيرزاده كه ديگر عضو كميته 
حقوقي نيست

بركنار نشدم


