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شهروند| بانوی المپیکی دوومیدانی ایران که چندی 
قبل زمزمه های خداحافظی اش از ورزش به دلیل کمبود 
امکانات به گوش می رســید، تصمیم گرفته اســتارت 
دوباره ای بــرای حضور در المپیــک بزنــد و در این راه 
همسرش را نیز به عنوان مربی کنار خودش می بیند. او که 
فعال تنها زن المپیکی دوومیدانی محسوب می شود، معتقد 
است هدف چند  سال قبلش که مدال آوری در المپیک بوده 
را فراموش کرده و االن فقط برای کســب جایگاهی بهتر 
تالش می کند. در ادامه گفت وگوی »شــهروند« را با لیال 

رجبی، قهرمان پرتاب وزنه ایران می خوانید: 
  شنیدیم بار دیگر تمرینات خود را آغاز کردید و 

برای المپیک آماده می شوید....
بعد از این که رئیس جدید فدراسیون کارش را آغاز کرده، 
وضع کمی بهتر شده و من هم کار خودم را دنبال می کنم. 
متاسفانه زمان زیادی از دست رفت. از اول  سال فدراسیون 
با سرپرست اداره می شد و یک ماه هم طول کشید که حکم 
رئیس جدید صادر شود؛ اما می خواهم به آینده خوشبین 

باشم و با انگیزه تمرین کنم.
 یکی از گالیه های شما نداشتن مربی و امکانات 

بود، شرایط از این نظر بهتر شده است؟
همسرم به عنوان مربی در کنار من است و از نظر امکانات 
نیز فدراســیون با ما همکاری می کند. حضور همســرم 

به عنوان مربی هم از نظر روحی برایم بهتر است و هم از نظر 
فنی او می تواند به من کمک کند. به هرحال این شــرایط 
در ایران حاکم است و ما هم مجبور هستیم با شرایط کنار 

بیاییم.
 همســرتان برای مربیگری شما حقوقی هم 

دریافت می کند؟
بله؛ او هم مثل تمام مربیانی که با ورزشکاران المپیکی 
کار می کند، حقوق دریافت می کند. من معتقدم که چیزی 
هم از آنها کم ندارد و می تواند باعث پیشرفت من شود. با 
این که گاهی اوقات حقوقش عقــب می افتد اما انگیزه او 

مالی نیست و می خواهد که من موفق شوم.
 با شــرایط فعلی چقدر به آینده و موفقیت در 

المپیک امیدوار هستید؟
ما برنامه ریزی کردیم که از فروردین ماه در بالروس اردو 
بزنیم چون هم آب وهوای مناسبی دارد و هم دارای امکانات 
بهتری است. فدراسیون موافقت اولیه اش را اعالم کرده اما 
باید هزینه های اردوی بالروس را تأمین کنند تا بتوانم با 
خیال راحت چند ماه مانده تا المپیک تمرین کنم. به هر 
حال من سال ها در بالروس زندگی کردم و از این نظر با جو 

این کشور کامال آشنا هستم.
 هدف اصلی تان برای حضور در المپیک 2016 

کسب چه جایگاهی است؟

چند ســال قبل که برنامه ام را برای المپیک در ذهنم 
پیاده کردم، فکر می کردم حتی می توانم تا کسب مدال 
در المپیک نیز پیش بروم؛ اما االن شــرایط طوری است 
که رسیدن به فینال المپیک هم برای من یک موفقیت 
بزرگ است. آنهایی که در المپیک مدال کسب می کنند، 
برنامه ریزی چند ســاله دارند و هزینه های کالنی انجام 
می دهند اما من چنین شرایطی ندارم، اگرچه امیدم را نیز 

از دست نمی دهم.
 چند ماهی بود که ســکوت کــرده بودید و 
همسرتان می گفت اصال شــرایط روحی خوبی 

ندارید. 
بله؛ همین طور بود. من بعد از کسب سهمیه المپیک 
تصور می کردم می توانم در زمان مناســب خودم را برای 
حضور در برزیل آماده کنم؛ اما وقتی دیدم توجهی به من 
نمی شود، نزدیک بود افسرده شوم. می خواستم ورزش را 
کنار بگذارم و بروم دنبال زندگی ام اما خیلی ها در این مدت 
با من صحبت کردند. حتی برخی از مسئوالن ورزش با من 
تماس گرفتند و از من دعوت کردند تا ورزش را ادامه دهم. 
با این حال معلوم نیست بعد از المپیک به ورزش ادامه دهم 
یا خیر. به هرحال همان طور که گفتم شرایط بهتر شده و از 

تصمیمم پشیمان شدم.
  برخی از ورزشکاران رشته دوومیدانی تصور 

می کنند که توجه بیشتری نســبت به احسان 
حدادی می شود، شما همچنین نظری دارید؟

احســان حدادی از ورزشــکاران خوب ایران است که 
در المپیک قبلی مدال گرفته اســت. اگر توجه بیشتری 
به او شود، حقش است و نباید مانعی برای پیشرفت یک 
ورزشکار دیگر ایجاد کنیم. من امیدوارم دوومیدانی ایران 
بتواند در تمام بخش ها موفق باشد؛ اگرچه نیازمند یک 

توجه ویژه است.
 چه پیش بینی ای از عملکرد بانوان ایرانی در 

المپیک 2016 دارید؟
من رابطه خوبی با خیلی از بانوان ورزشکار ایرانی حتی 
در رشــته های دیگر دارم. در همیــن دوومیدانی مریم 
طوسی تالش زیادی می کند تا سهمیه المپیک را کسب 
کند. در رشــته های دیگر مثل تیراندازی و تکواندو هم 
سرمایه گذاری خوبی روی ورزش بانوان شده و حتی آنها 
به کسب مدال امیدوار هستند. من بارها گفته ام هر کدام 
از بانوان ورزشکار ایرانی موفقیتی به دست آورند، برای من 
هم افتخار است. امیدوارم حداقل در المپیک 2016 یکی 
از مدال آوران ایران یک زن باشد. بانوان در چند سال اخیر 
نشان داده اند که اســتعداد زیادی در ورزش دارند و اگر 
توجه بیشتری به آنها شود، قطعا می توانند موفق تر عمل 

کنند. 

شــهروند| تیم ملــی امید 
درحالی ســاعت 20 امشب در 
بازی ســوم و بــه عبارتی نبرد 
مــرگ و زندگــی در چارچوب 
رقابت های قهرمانی زیر 23 سال 
المپیــک  آســیا )مقدماتــی 
2016( مقابــل چیــن بدون 
امتیاز قرارمی گیرد که شبهات 
ایجاد شــده از ســوی محمد 
مایلی کهن، مدیر فنی تیم امید 
درباره صغرســنی بــودن چند 

بازیکن ازجمله شماره 3 قطر حواشی زیادی به 
وجود آورده است. هیچ کس تصور نمی کرد پس 
از ادعای محمد مایلی کهن، مدیر فنی تیم امید 
درباره مشکوک بودن چند بازیکن ازجمله شماره 
3 تیم قطر، ماجرا ابعاد جالبــی به خود بگیرد. 
ســایت البیان در خبری کوتاه و تایید نشــده از 
صغرسنی بودن 2 بازیکن سوریه، رقیب نخست 
تیم ملی کشورمان در بازی های این دوره نوشت 
و نه اشاره به منابع خود داشت و نه از نام بازیکنان 

متهم سخنی به میان آورد!
 البیان در خبر خود مشکوک بودن 2 بازیکن 
سوری را قابل پیگیری دانست، با این حال هیچ 
منبعی را برای خبرش مورد اشــاره قــرار نداد. 
البیان به عنوان یک رسانه معتبر هر چند به شکل 
طبیعی از اعراب حمایــت می کند اما به هرحال 

منبع تقریبا بی طرفی است. 
پس می توان ماجرا اشاره شــده از سوی آنها 
را حاشیه سازی صرف ندانســت. در این شرایط 
آنچه بیش از این ادعا، اتهام مایلی کهن را نزدیک 
به واقعیت جلــوه می دهد، ســکوت مجامع و 
رسانه های عربی اســت؛ موضوعی که نظریه ای 
مبنــی بر گناهکار بــودن کشــورهای عربی را 

به عنوان فرضیه پیش می کشــد. شــاید اعراب 
سکوت کرده اند تا مبادا با نشــان دادن واکنش، 
باعث پیگیری بیشــتر و درنهایت محکوم شدن 
آنها شود. به هرحال هر چه باشد کشورهای عربی 
همراه آفریقایی ها از بنیانگذاران صغرســنی در 

فوتبال دنیا محسوب می شوند. 
اماراتی ها، قطری ها

نخســتین بار در رقابت های رده های ســنی 
در  ســال 1989 بود که امــارات و قطر به کمک 
بازیکنان بزرگ تر از ســن تعریف شــده، نتایج 
درخشانی گرفتند و هر چند در ابتدا تحسین های 
زیادی نصیب این 2 کشور شد اما درنهایت پس 
از روشــن شــدن ماجرا، امارات و قطر به شدت 
مورد انتقاد قرار گرفتنــد. عالوه بر امارات و قطر، 
عربستان هر چند نه به اندازه 2 کشور مورد اشاره 
اما در حد نــام خودش از بازیکنان صغرســنی 
اســتفاده کرده و تا به حال 3 بار هم محروم شده 
است. این پدیده زشت متاسفانه در کشورما هم 
رواج یافته اما فعال ویروســش، در خانه فوتبال 
اعراب را زده است. اظهارات مایلی کهن، سکوت 
معنــاداری را به وجود آورد. آیــا ماجرا پیگیری 

می شود؟ 

شهروند| انگار قــرار نیست باشگاه رئال مادرید 
رنگ آرامش را به خود ببیند! پس از این که باشگاه 
سفیدپوش همراه تیم دوم مادرید به خاطر تخلف 
در نقل و انتقاالت از هرگونه خرید تا ابتدای ژانویه 
2017 محروم شــد، پای زیدان به پرونده تخلف 
کشیده شد؛ نه به خاطر خودش بلکه به دلیل ورود 
غیرقانونی و خارج از عرف 3پســر از 4 فرزندش به 
سیستم جوانان رئال مادرید! این یعنی دوباره رئال 

و دوباره جنجال.
اصل ماجرا

در این شــرایط عده زیادی ادعا کردند پســران 
زیدان بخشی از پروســه محرومیت سفیدپوشان 
بودند. باشــگاه رئال مادرید برای اثبات حسن نیت 
خود به فدراسیون جهانی فوتبال بعد از محرومیت 
یک ساله ای که این باشــگاه را از خرید بازیکن منع 
می کند، نام 3 پســر زین الدین زیدان را از فهرست 
بازیکنان رده های پایه این باشــگاه خط زد و تنها 
انزوی 20 ساله، پســر بزرگ زیزو همچنان به کار 
خود در تیم رئال مادرید کاســتیا ادامه می دهد. از 
قرار معلوم باشــگاه رئال مادرید از فیفا درخواست 
کرده تایید کند آیا 3 پسر جوان زیدان اجازه بازی 
در تیم های پایه باشگاه را دارند و عدم دریافت پاسخ 

از سوی فدراسیون جهانی فوتبال 
در این خصوص، سفیدپوشــان 
شــهر مادریــد را متقاعد کرده 
ریســک نکنند و 3 فرزند زیدان 
را از فهرست بازیکنان شان کنار 
بگذارند. 2 فرزند بزرگ تر زیدان 
بــه نام های انــزو و لوکا،  ســال 
2004 در دوران بازی پدرشــان 
برای کهکشــانی ها، به عضویت 
باشگاه رئال مادرید درآمدند اما 
تئو و الیــاز، 2 فرزند کوچک تر 
اسطوره فوتبال فرانســه پس از آن که پدرشان در 
کادر فنی سفیدپوشــان پایتخت اسپانیا مشغول 
به کار شــد به عضویت این باشگاه درآمدند. پس از 
اتفاق رخ داده برای سفیدپوشان، عده زیادی زیدان 
پدر را محکوم می کنند و اعتقــاد دارند اگر او واقعا 
می دانسته فرزندانش از مجرای قانونی وارد سیستم 
پایه ای رئال نشــده اند، می توانست با جلوگیری از 
هوس فوتبالیست شدن فرزندانش، باشگاهی را از 
یک رسوایی نجات دهد. رئال مادرید زیر سایه حکم 
محرومیت برای بارســا، مدت زیادی از نظر میزان 
امور نقل و انتقــاالت دور ماند. این آب خوش مدت 
زیادی از گلوی باشگاه پایین نرفت و سرانجام حکم 
فدراسیون فوتبال اسپانیا، یک غول دیگر را به فکر 

خاصه خرجی اجباری انداخت!
موارد دیگر

گفته می شود بیشتر افراد دارای قرارداد غیرقانونی 
از کشورهای آفریقایی به کمپ والده بباس آمده اند. 
نیجریه با 5 و غنا با 4 بازیکن بیش از بقیه باشگاه ها، 
خود را در دام قراردادهــای غیرقانونی قرار داده اند. 
قیمت اندک و شرایط نه چندان پیچیده نوجوانان 
باعث شده میانبری آســان برای جذب نیروی کار 

ارزان برای باشگاه بسیار ثروتمند دنیا به وجود بیاید!

 تیم فوتبال امید امروز با هدف صعود به مصاف چین می رود

مایلی کهن درباره صغرسنی بیراه نگفت!
 »زیدان« ها از رئال اخراج شدند

آب شدن به پای اسطوره

 صداوسیما نمی تواند حکم صادر کند

امیر عابدینی
کارشناس مدیریت ورزش

پیش بینی می شد که بعد از تصویب شدن شکایت 
از صداوسیما، این سازمان واکنش از موضع قدرت 
به تصمیم فدراسیون نشان دهد. ما از قبل هم گفته 
بودیم که زور صداوسیما نسبت به فدراسیون بیشتر 
است و آنها می توانند برخی جریان سازی ها را انجام 
دهند. منظور ما از شکایت این نبود که پرونده ای را 
در دســتگاه قضائی به راه بیندازیم فقط خواستیم 
گله مندی خود را اعالم کرده باشیم. در این شرایط 
نمی دانم دلیل اصلی ممنوع التصویری کفاشــیان 
چیســت چون اگر شــکایت کنیم قطعا دستگاه 
قضائی حق را به ما می دهد. حقوق فدراسیون طبق 
قراردادی که میان دو طرف به امضا رسیده، پرداخت 
نشده است. این حقوق برای لیگ  سال گذشته است 
و حتی برای امسال نیز هیچ تصمیمی گرفته نشده 
است. نزدیک به 2 سال است که این ماجرا به صورت 
جدی پیگیری می شود و جلســات زیادی برگزار 
شده اما به نظر می رســد رئیس جدید صداوسیما 
از فوتبال خوشــش نمی آید. حاال با ممنوع التصویر 
کردن کفاشیان چه اتفاقی برای او می افتد؟ مگر او 
چقدر از حضورش در تلویزیون اســتفاده می کرد؟ 
به نظر من حتی این تصمیم به نفع کفاشیان است 
چون او همیشه ســعی می کرد از دست دوربین ها 
فرار کند و حاال کسی به سمتش نمی آید و می تواند 
با خیال راحت به کارش برسد. سوال اینجاست که 
این تصمیم صداوسیما با استناد به کدام قانون گرفته 
شده است؟ شــنیده بودیم دستگاه قضائی یک نفر 
را از خدمات اجتماعی محروم کند، اما صداوســیما 

نمی تواند برای خودش حکم صادر کند.
 IP TV حتی یک بار گفتند قرار است از سیستم
برای فوتبال درآمدزایــی کنیم و چند ماه نیز با این 
روش ما را ســرگرم کردند اما اصال ساختار اجرایی 
کردن این سیســتم وجــود ندارد. اگر قرار اســت 
این طور برخورد کنند، بهتر است تمام اهالی فوتبال 
را ممنوع التصویر کنند و حتی مســابقات لیگ را 
هم نشــان ندهند. در این صورت خودشان آسیب 
می بینند چون نیمی از برنامه های صداوسیما ورزشی 
و به ویژه فوتبالی است. به هرحال یک نهادی درنهایت 
باید این مشکل را حل کند چون مدیران فدراسیون و 

صداوسیما نمی توانند با هم سازش کنند.

نگاه

تیتر بازی

 تیم والیبال بانک سرمایه در هفته هفدهم لیگ برتر 
برابر متین صالحین به پیروزی رسید و صدرنشین شد.

 زینب کبری موسوی و محمدرضا صفدریان موفق 
در رقابت های یخ نوردی آسیا موفق به کسب مدال 

نقره شدند.
 بعد از حضور افشارزاده در تمرین استقالل اعالم شد 
اردوی این تیم که قرار بود از امروز برگزار شــود،  لغو 

شده است.
 بــا اعــالم افشــارزاده قرعه کشــی مربــوط به 
ورزشگا ه های اهدایی شهرداری به سرخابی ها امروز 

برگزار می شود.
   احمدرضا عابــدزاده بعد از 2ماه دیــروز به ایران 

بازگشت و به عیادت منصور پورحیدری رفت.
 کریس رونالدو، مهاجم رئال مادرید جایزه اســکار 

زیباترین بدن  سال 2015 را به  دست آورد.
 استفان پترهانسل دانمارکی فاتح بخش اتومبیل 

رقابت های رالی داکار شد.
 تیم ملــی هندبــال ایــران در دومین دیــدار از 
 رقابت های جام ملت های آســیا بــا نتیجه 31 بر

 25 لبنان را شکست داد.

برانکو: هوا آلوده باشد، پلی استیشن بازی می کنیم
اصفهانیان: کوررنگی داوران صحت ندارد

گودرزی: تمامی اعضای هیأت دولت با دادن حق 
پخش از طرف صداوسیما موافق بودند

دبیری: وزارت ورزش به جای حمایت برای تیم امید 
حاشیه سازی می کند

پیام وزیر ورزش برای اجرای برجام| محمود 
گودرزی، وزیــر ورزش و جوانان به مناســبت آغاز 
اجرای برجــام پیامی صادر کرد. در بخشــی از این 
پیام آمده است: »روزهای تاریخی هر ملتی محدود 
و انگشت شمارند. امروز که گفتمان صلح بر گفتمان 
خشونت پیروز گشته و ملت سرافراز ایران از تنگنای 
تحریم، بــا هــوش و ذکاوت و توانمنــدی بیرون 
آمده، یکی از آن روزهای تاریخی و سرنوشت ســاز 
شکل گرفته است. بی شــک این دستاورد حاصل 
رهنمودهای حکیمانه رهبر فرزانه انقالب، جانفشانی 
شــهدای عزیزمان، دفاع مقدس، دانش هسته ای و 
حضور مدبرانه و پرشــور جوانان و ملت بزرگ ایران 

اسالمی بوده و خواهد بود.«
پزشکان از احدی قطع امید کردند| شرایط 
جسمانی رضا احدی، پیشکسوت استقالل به  حدی 
وخیم اســت که پزشــکان از او قطع امید کرده اند. 
حسین احدی، برادر رضا احدی دراین باره می گوید: 
 » بــرادرم در وضع خیلی بدی به ســر می برد و این 
مسأله باعث شده تا پزشکان در تصمیم خود برای 
دیالیز رضا تجدیدنظر کنند. در کل تنها دعای مردم 
می تواند به برادرم کمک کند. او از شــرایط خوبی 

برخوردار نیست.«
شکســت لیورپــول مقابــل یونایتد| 
منچســتریونایتد با گل دقیقه 78 وین رونی عالوه 
بر برتری یک بر صفر خارج از خانه در حساس ترین 
بازی هفته بیســت ویکم لیگ برتر انگلیس، برای 
دومین فصل متوالی در هر 2 بازی رفت و برگشــت 
رقیب دیرینه اش، لیورپول را شکســت داد. پس از 
یک نیمــه اول تقریبا متعادل، لیورپــول میزبان از 
شوت های بی دقت خود در نیمه دوم سودی نبرد و 
منچستریونایتد فن  خال با ارایه یک بازی منطقی 
درنهایت گل و برتری را از آن خود کرد. با این نتیجه، 
منچستریونایتد 37 امتیازی شــد و به رده پنجم 

رسید اما لیورپول 31 امتیازی در رده نهم ایستاد.

 صرفا جهت اطالع!

گفت وگو با مدد نصیری نیا، پیشکسوت وزنه برداری

هرگز از ورزش تأمین مالی نشدم

شهروند| سرمربی سابق تیم ملی وزنه برداری که 
پسرش این روزها در آمریکا به مربیگری می پردازد، 
وضع فعلی این رشــته را در ایران بــه هیچ عنوان 
مطلوب ارزیابــی نمی کند. او کــه در دوره طالیی 
وزنه برداری ایــران در اوایل قرن بیســت ویکم در 
تیم ملی حضور داشت، حاال فقط می تواند به درآمد 
ناچیز حاصل از مربیگــری در لیگ دل خوش کند. 
در ادامه گفت وگوی »شــهروند« را با مدد نصیری نیا 

می خوانید: 
 سال هاست که دیگر در رده ملی فعالیت 
نمی کنید و در لیگ وزنه برداری مشــغول 

هستید...
من در لیــگ وزنه برداری در تیــم پدافند هوایی 
فعالیت می کنم اما چه فایده که حتی نمی توان نام 

این مسابقات را لیگ گذاشت.
 پس از وضع لیگ راضی نیستید؟

زمانی بود که تیم های بزرگی در لیگ شــرکت 
می کردند و تمام ملی پوشــان نیز رقابــت داغی با 
هم داشــتند. االن فقط چند تیم ارتشی و چند تیم 
نفتی باقی ماندند و اگر قرار باشد به این شکل ادامه 
پیدا کند، لیگ را تعطیل کنند، بهتر است. آن زمان 
بعد از هر فصل لیگ 4 تیم به جام باشگاه های آسیا 
می رفتند اما االن یک تیم هم به زور اعزام می شود. 
متاسفانه فدراسیون هم سرش گرم المپیک شده و به 

این مسائل توجه نمی کند.
 از زمان مربیگری تان در تیم ملی بگویید 
که خیلی ها معتقدند دوره طالیی وزنه برداری 

ایران بوده است.
مــن در المپیک 2000 که 2 مدال طال کســب 
کردیم، کنــار ایوانف بودم؛ بعد از آن دوره در  ســال 
2001 خودم ســرمربی تیم ملی بودم. در مسابقات 
جهانی آن  سال کوروش باقری طال گرفت و برخواه 
نیز به مدال برنز رسید. متاسفانه پسرم شاهین در آن 
دوره با بدشانســی مواجه شد و به دلیل مصدومیت 

حضور نداشت.
 از پسرتان نام بردید؛ ظاهرا هم اکنون در 

آمریکا به سر می برد، درست است؟
شاهین االن مربی تیم ملی آمریکاست. او دوست 
داشت در ایران بماند و به وزنه برداری کشورش کمک 
کند اما رفتار خوبی با او نشــد. شاهین بعد از حضور 
علی مرادی چندبار با وی صحبت کرد و حتی تا پای 
سرمربیگری تیم ملی نیز پیش رفت اما وقتی فهمید 
صداقت در رفتار مدیران وجود ندارد، تصمیم گرفت 

کنار بکشد. 
 شرایط فعلی وزنه برداری را در فاصله چند 

ماه مانده تا المپیک چطور ارزیابی می کنید؟
متاسفانه باید بگویم که اصال شرایط خوب نیست. 
اگر علی مرادی از برخی مسائل نمی ترسید، حسین 
توکلی را برکنار کرده بــود. االن هم یک مربی بلغار 
را به اسم مشــاور آورده اما همه کاره شده و توکلی 
بیشتر نظاره گر تمرینات است. باید به توکلی کمی 
بیشتر زمان بدهند چون امسال با بدشانسی مواجه 
شد. همین که ایران دوپینگی نداشت، یک دستاورد 

بزرگ بود.
 پیش بینی شــما کســب چند مدال در 

المپیک 2016 است؟
به هیــچ عنوان تکــرار 4 مــدال المپیک قبلی 
امکان پذیر نیست. بهداد ســلیمی به اعتقاد من به 
هیچ عنوان به المپیک نمی رسد و سایرین هم شانس 

باالیی ندارند.
 وضع پیشکســوتان را در فدراســیون 

وزنه برداری چطور ارزیابی می کنید؟
زمانی که ورزشکار بودیم،  به ما رسیدگی نمی شد، 
زمانی که مربی شدیم، نهایتا 100 هزارتومان حقوق 
می گرفتیم که 10درصدش نیز مالیات بود، حاال هم 
که پیشکسوت محسوب می شویم، می گویند باید 
برای اعزام به مسابقات پیشکسوتان از جیبتان پول 
بدهید. برای مســابقات آتی که در ژاپن است، از هر 
نفر 8 میلیون گرفته اند. وزنه برداری هیچ وقت مثل 
فوتبال و والیبال نبــوده و من از نظر مالی هیچ وقت 

تأمین نشدم.

خاک خورده
ستون ثابت  

           دو شنبه ها

ترانسفر

    سیامک کوهنورد به گسترش فوالد پیوست.
  قرارداد آرش افشــین، مهاجم ملوان به دلیل 

مصدومیت شدید فسخ شد.
   امیرعباس آیینه چی با این تیم قرارداد بست.

 شــاهین باریجانی، مهاجم فوالد یزد راهی 
ملوان شد.

  فرزین گروســیان، دروازه بان سابق استقالل 
و آلویز نانــگ، بازیکن کامرونی نفــت تهران به 

تراکتورسازی پیوستند.
   هوگو آلمیدا از آنژی به  هانوفر ملحق شد. 

شهروند|   سنتر 218 ســانتی متری بسکتبال ایران که از نظر فنی 
بی شــک ســتاره بی چون و چرای یک دهه اخیر کشورمان محسوب 
می شــود، از نظر اخالقی کارنامه قابل قبولی نــدارد و آخرین ورژن از 

حاشیه هایش را نیز در لیگ چین بروز داد. 
مشتی به قیمت 3 جلسه محرومیت

حامد حدادی که هم اکنون در ترکیب تیم سیچوان در لیگ چین به 
میدان می رود، در جریــان دیدار تیمش مقابل لیائونینگ که به برتری 
تیمش نیز منتهی شد، با »لی ژیائو ژو« بازیکن بلندقامت حریف درگیری 
شدیدی پیدا کرد. درگیری این دو بازیکن با دخالت بقیه بازیکنان شدت 
گرفت و درنهایت با دخالت ماموران امنیتی به پایان رسید. البته مشتی 

که در این درگیری حدادی به صورت بازیکن چینی زد، با محرومیت 3 
جلسه ای او از سوی فدراسیون چین همراه شد.

سابقه سیاه غول بسکتبال آسیا
حدادی که بارها در بخش فنی مورد تحسین کارشناسان قرار گرفته 
و عنوان ارزشــمندترین بازیکن آسیا را نیز یدک می کشــد، در دوران 
بازیگری اش در کشورهای مختلف ســابقه خوبی از نظر اخالقی ندارد. 
چند سال قبل و در زمان حضور سنتر ایرانی در لیگ NBA  درگیری او با 
همسرش در تمام رسانه های دنیا بازتاب داشت و حتی کار به بازداشت و 
بیمارستان هم کشید. جدای از این اتفاق، غول بسکتبال ایران در فینال 
لیگ 2 سال قبل که در ترکیب مهرام به میدان می رفت، با تماشاگران 
پتروشــیمی درگیری فیزیکی پیدا کرد. نمونه دیگری از حاشیه های 
حدادی امتناع از انداختن مدال بعد از کسب برنز قهرمانی آسیا در  سال 
2015 بود. یک درگیری در لیگ چین  ســال قبل نیز برای حدادی رخ 

داده بود که این بار به محرومیتش انجامید.

خشم حدادی کنترل نمی شود؟
ستاره بسکتبال ایران که در مصاحبه ای چندی قبل اعالم کرده بود:  
»هر کســی قد من را می بیند، بی خیال دعوا می شود« به نظر می رسد 
نمی تواند خودش را در مواقع حساس کنترل کند. از این بازیکن باتجربه 
که شاید الگوی خیلی از جوانان فعلی بسکتبال ایران باشد، انتظار می رود 

با باال رفتن تجربه اش از چنین حاشیه هایی دوری کند. 

درگیری های بی پایان حامد حدادی در روزهای اوج بسکتبال

غول پرحاشیه

هدفم مدال المپیک بود اما االن به فینالیست شدن هم راضی ام
امیدوارم یکی از مدال آوران ایران خانم باشد

گفت وگوی »شهروند« با لیال رجبی، پرتابگر وزنه المپیکی ایران 

می خواستم ورزش را رها کنم 
و بروم دنبال زندگی ام


