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شهروند| رویاى 10ساله پرسپولیس دیروز محقق 
شد؛ وقتى جام قهرمانى لیگ برتر با دستان  سیدجالل 
حسینى باال رفت، وقتى سکوى قهرمانى سرخ پر شد، 
از خنده هاى از ته دل بازیکنانى که براى نمایش اقتدار 
زحمت کشیده بودند، سرود قهرمانى روى سکوهایى 
که در لیگ شانزدهم فشار زیادى را بابت حضور پرشور 
پرسپولیسى ها تحمل کرده، طنین انداز شد. پرسپولیس 
بغض 10ساله اش را با اقتدار شکست؛ جایى که 3 هفته 
مانده به پایان قهرمانى اش را مسجل کرد و دیروز جشن 
این قهرمانى در ورزشــگاه آزادى برگزار شــد. جلوى 
چشــمان نزدیک به 10 هزار هوادارى که در  دوفصل 
گذشته عاشــقانه از تیم شــان حمایت کردند و براى 
بازیکنانى که میانگین سنى شان با سال هاى قبل هرگز 
قابل مقایسه نیست، سنگ تمام گذاشتند. فقط یک نفر 
با اشک و ناراحتى ورزشگاه را ترك کرد؛ هانى نوروزى 

فرزند کاپیتان فقید پرسپولیس!
برانکو و تحول سرخ پوشان

روزى که برانکو ایوانکوویچ تیم آشفته حمید درخشان 
را تحویل گرفت، خوشبین ترین هواداران پرسپولیس 

هم تصور این که دو سال بعد با اقتدار جام قهرمانى را به 
آغوش بکشند را نداشــتند؛ برانکو اما معادالت را برهم 
زد و براى خود جایى در دل هواداران ســرخ باز کرد که 
تا مدت ها در ذهن ها ماندگار شود. پرسپولیس همان 
 ســال قبل هم شــانس زیادى براى قهرمانى داشت 
اما قانون تفاضل گل در ســالى که بازى مســتقیم با 
استقالل خوزستان حکایت از برترى پرسپولیس داشت، 
جشن سرخ ها را یک سال به تعویق انداخت. برانکو در 
لیگ شانزدهم با حفظ اسکلت اصلى و اضافه کردن چند 
بازیکن خوب تیمى را ساخت که حریفان را طلبید و 3 
هفته مانده به پایان لیگ قهرمانى اش را در تبریز جشن 

گرفت.
میهمانان ویژه

با این که قهرمانى پرســپولیس مسجل شده بود اما 
سرخ پوشــان انگیزه زیادى در بازى با پدیده مشــهد 
داشتند. هیاهوهاى بسیار براى برگزارى جشن قهرمانى 
پرســپولیس درتهران جواب داد و دیروز از قبل همه 
مى دانستند در ورزشگاه آزادى جشنى با حضور ده ها  
هزار هوادار برگزار مى شــود تا جام قهرمانى باال برود. 

براى این منظور بسیارى از بزرگان باشگاه پرسپولیس 
ازجمله على پروین، احمدرضا عابدزاده، رضا شاهرودى، 
محمد پنجعلى و... به ورزشــگاه رفتند تا دراین جشن 
همراه هواداران باشند. البته شایعه شده بود که برخى 
کاندیداهاى ریاست جمهورى نیز قصد دارند به ورزشگاه 
بروند که اســتاندارى تهران اعالم کــرد، درتماس با 
کاندیداهاى ریاســت جمهورى اعالم شــده ازگرفتن 

چنین تصمیمى منصرف شوند.
هانى را به زمین راه ندادند!

وقتى ســوت پایان دیــدار پرســپولیس و پدیده با 
برترى 4 بر صفر سرخ پوشــان به صدا درآمد، نزدیک 
به 100 هزار هوادار بى صبرانه منتظر اســتقرار سکوى 
قهرمانى در داخل زمین چمــن و باالرفتن بازیکنان از 
این ســکوها بودند. همه چیز طبق پیش بینى ها انجام 
شد و پرسپولیس بدون این که دیگر خبرى از هیجان 
در روز پایانى لیگ باشــد، قهرمانــى را دوهفته زودتر 
جشن گرفت؛ درست مثل لسترسیتى، بایرن مونیخ و 
یوونتوس!  قرار بود پرسپولیسى ها هانى نوروزى، فرزند 
کاپیتان فقید خود را اضافه بر تیم هاى مطرح اروپا در 

جشن قهرمانى داشته باشند اما مســئوالن برگزارى 
مسابقه اجازه ورود این کودك را به زمین مسابقه ندادند 
تا جشــن قهرمانى که مدت ها هانى در انتظارش بود 
بدون حضور او برگزار شود. این مساله سبب شد فرزند 
هادى نوروزى با اشک و ناراحتى ورزشگاه را ترك و پدر 

آن مرحوم نیز با عصبانیت نوه خود را همراهى کند.
رکوردهاى بى نظیر

پرسپولیس با برد 4 بر صفر مقابل پدیده مشهد 65 
امتیازى شد و بیشترین امتیاز در تاریخ لیگ برتر هاى 
16 تیمى را به دســت آورد. این درحالى است که هنوز 
دوبازى دیگر باقى مانده و این رکورد مى تواند ارتقا پیدا 
کند. سرخ پوشان مقتدرانه ترین قهرمانى تاریخ لیگ برتر 
را به دســت آورده اند و ازهمه نظر رکوردهایى بى نظیر 
ثبت کردند. مهدى طارمى نیز با گلى که دیروز زد، 16 
گله و یک گام دیگر به آقاى گلى نزدیک تر شد. درپست 
دروازه علیرضا بیرانوند هم توانســته خودش را از سایر 
دروازه بانان لیگ برتر جدا کند. او دیروز بیست و یکمین 
کلین شیت خود را پشت سر گذاشت تا جایگاهش در 

صدر ارزشمندترین گلرها را مستحکم تر کند.
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امروز در ورزش

 دور برگشــت مرحله یک چهارم نهایى لیگ اروپا 
امشب با 4 دیدار میان منچستریونایتد 

- اندرلخت، خنک- سلتاویگو، شــالکه-آژاکس و 
بشیکتاش-لیون(23:35) پیگیرى مى شود.

 شهردارى کاشان - شهردارى گرگان، پتروشیمى 
– شیمیدر و نفت آبادان- شهردارى تبریز(16:00) 
امروز 3 دیــدار از هفته نهــم دور دوم گروهى لیگ 

برتربسکتبال را امروز برگزار مى کنند.
 نخســتین گروه از کاروان وزنه بردارى ایران براى 
حضور در مسابقات قهرمانى آسیا، جمعه به عشق آباد 

اعزام مى شود.
 سویا- گرانادا(23:15) جمعه اولین بازى هفته 33 

اللیگا را برگزار مى کنند.
  هفته سى ام بوندس لیگا جمعه با دیدار کلن- هافن 

هایم (23:00) آغاز خواهد شد.

تیتربازى

   بعد از مثبت اعالم شــدن تست دوپینگ 
5 دوومیدانى کار روس، آنها به مدت 2 ســال 

محروم شدند.
   لى اولیویرا، دروازه بان برزیلى ســپاهان 
قرارداد خود را به مدت یک فصل دیگر تمدید 

کرد.
   بــا تصویب شــوراهاى فنــى، کادر فنى 
تیم هاى ملى امید (زیر 23 ســال) به صورت 

مستقل تشکیل مى شود.
   محمــد على پــردل، نماینــده ایران در 
رقابت هاى بین المللى ناین بال که به میزبانى 
لبنان برگزار شد، توانســت در پایان به عنوان 

سوم این رقابت ها دست یابد.
    بهره بردارى از ورزشــگاه پــارس بعد از 
22 سال در شــیراز امروز با حضور سلطانى فر 

انجام مى شود.
   وزیر ورزش و جوانان در نشست با روساى 
فدراسیون هاى ورزشى بر ممنوعیت استفاده 

از افراد بازنشسته تأکید کرد.

پرونده ســپاهان در فیفا بســته شد| 
مارسیو هنریکه مایا پاســوس، هافبک برزیلى 
سابق ســپاهان که در نیم فصل لیگ سیزدهم 
با قراردادى به مــدت یک و نیــم فصل به تیم 
زردپوش اصفهانى پیوست به خاطر بدهى که به 
وى ایجاد شد مشکالتى را براى سپاهان در مسیر 
جذب بازیکنان خارجى ایجاد کرد. با این حال از 
باشگاه اصفهانى خبر مى رسد با پرداخت بدهى به 
هنریکه و مصالحه با این بازیکن، پرونده سپاهان 
در فیفا بسته شــده و دیگر خطرى پنجره نقل و 
انتقاالت اصفهانى هــا را تهدید نمى کند. در این 
صورت اگر بازیکن خارجى در لیســت سرمربى 
فصل بعد سپاهان قرار داشته باشد، سپاهانى ها 

مشکلى براى جذب وى نخواهند داشت.
رایگان شــدن الهــالل در بــازى با 
پرسپولیس| تیم فوتبال پرسپولیس دوشنبه(4 
اردیبهشت) در مسقط میهمان الهالل در بازى 
برگشــت مرحله گروهى لیگ قهرمانان آســیا 
است.  کانون هواداران الهالل در عمان خبر داد:   
«باشگاه الهالل دیدار برگشت با پرسپولیس در 
لیگ قهرمانان آســیا را رایگان اعالم کرد تا تمام 
هواداران براى حمایت از تیم به ورزشگاه بیایند.» 
بازى رفت این دو تیم در ورزشگاه سلطان قابوس 
با وجود میزبانى پرسپولیس 11 هزار هوادار براى 
تشویق الهالل آمده بودند و بازى با نتیجه تساوى 

یک بر یک به پایان رسید.
پرچمدار پارالمپیک دوومیدانى کار شد| 
عشرت کردســتانى، پرچمدار کاروان ایران در 
بازى هاى پارالمپیک 2016 ریو، فعالیتش را در 
رشته دو و میدانى آغاز کرد. او که در رشته والیبال 
نشسته فعالیت مى کرد، دراین باره گفت:   «بعد 
از پارالمپیک ریو تصمیم گرفتم فعالیت در یک 
رشته جدید را تجربه کرده و توانمندى ام را محک 
بزنم. بنابراین در سال جدید عالوه بر رشته والیبال 
نشسته در دوومیدانى نیز فعالیت مى کنم تا بتوانم 
در این رشته نیز نتیجه کسب کنم. تمام تمرکزم 
بر روى رشته انفرادى دو و میدانى و ماده پرتاب 
وزنه است تا در مسابقات انتخابى موفق باشم. فعال 
در این رشته توانایى ام را محک مى زنم و امیدوارم 

بیشتر از والیبال نشسته در آن موفق باشم.»
بازیکن آمریکایى شــیمیدر به ایران 
آمد| تیم بســکتبال شــیمیدر که چند هفته 
پیش با رابرت آپشــا بازیکن آمریکایى به توافق 
رســیده بود، ســرانجام این بازیکن را در اختیار 
گرفت و او به ایران آمد. این بازیکن 23 ســاله و
 213 ســانتى مترى که در پســت سنتر بازى 
مى کند، فصل جارى را در لیگ لبنان آغاز کرده 
بود. شیمیدر امروز در هفته نهم مرحله گروهى 
لیگ برتر بسکتبال میهمان پتروشیمى بندرامام 

خواهد بود.

خارج از گود 

علیرضا حیدرى در مخمصه
کشتى پهلوانى به عنوان یک 
رشته ســنتى در ایران در 
ســال هاى اخیر توانسته 
با تالش هاى فدراســیون 
زورخانه اى و کشــتى بُعد 
بین المللــى هم پیــدا کند. 
با این که ورزشــکاران این رشته 
خود را بــراى حضور در بازى هاى کشــورهاى 
اســالمى آماده مى کردند، خبر حذف این رشته 
از این رقابت ها شوك بزرگى به آنها بود. کشتى 
پهلوانى که تا چند سال قبل زیر نظر فدراسیون 
زورخانه اى اداره مى شــد و محسن مهرعلیزاده 
بین المللــى  فدراســیون  رئیــس  به عنــوان 
زورخانه اى خــود را متولى آن مى دانســت،  با 
تصمیم اتحادیه جهانى کشتى، این رشته به زیر 
مجموعه تمام فدراسیون هاى ملى کشتى درآمد 
تا کشــتى پهلوانى به در گرداب اختالفات این 
چند فدراسیون گیر بیفتد. حاال علیرضا حیدرى 
که به عنوان رئیس فدراســیون جهانى کشــتى 
پهلوانى انتخاب شده، به شــدت از این اتفاقات 
دلخور اســت: «موازى کارى بین فدراســیون 
آقاى مهرعلیزاده و فدراســیون ملى ورزش هاى 
زورخانه اى باعث حذف این رشــته شد، چرا که 
دیدند مســئوالن ورزش ایران نمى توانند حتى 
اختالفات بین خودشان را حل کنند. بهتر است 
وزارت ورزش تکلیف این رشــته را مشــخص 

کند.»

فریبــا محمدیــان، 
معاون امــور ورزش 
بانوان وزارت ورزش:   
حضــور خانواده هــا در 

ورزشگاه یک حق است/ 
فرهنگ ورود به ورزشگاه ها 

را باید در نظر گرفت/حضور حداکثرى بانوان 
در بازى هاى همبستگى اســالمى براى وزیر 
مهم اســت/ در عصر طالیى ورزش هستیم/
وزیر در بســکتبال بانوان از خــود عبور کرد/

فوتبال بانوان یک فرصت بزرگ است

کریمــى،  فیــروز 
آبادان:    سرمربى نفت 
از  خداحافظــى ام 
ندارد،  فوتبال صحــت 
تکذیبــش مى کنم/پابه 

پاى بازیکنانم مى دوم و از 
99 درصد آنها بهتــر بازى مى کنم/ مى خواهم 
به فوتبال ایران خدمت کنم و داشته هایم را در 
اختیار نسل جدید قرار دهم/با فرکى دوستى 
قدیمى دارم/او مربى برجســته اى در فوتبال 

ایران است/ انتظار یک بازى جذاب را بکشید

مسعود ســلطانى فر، 
و  ورزش  وزیــر 
جوانــان:   از ابتداى 
به کارگیــرى  امســال 
که  بازنشســته  افــراد 

منــع قانونــى دارنــد، در 
فدراســیون هاى ورزشــى ممنــوع اســت/

از همــه مى خواهم به صورت جــدى به این 
موضوع توجــه کنندنظام ارزیابــى و کنترل 
را در مجموعه هاى مدیریتــى ورزش ایران با 
جدیت دنبال مى کنم/ فدراسیون هایى که در 
ارزیابى هاى متعدد ضعیف باشند، براى تحول 

آنها حتماً فکرى خواهیم کرد.

فراز کمالوند، سرمربى 
گســترش فوالد:   اگر 
500 ســال دیگر هم در 
آذربایجــان تیم ببندم، 
بلــدم چطــور تیمم را 

مثل آب خوردن نگه دارم/
نچــه بازیکنانم جاه طلب نیســتند/ به هر  آ

مى خواســته ام با تراکتورســازى رسیده ام!/ 
حاشیه درســت نکنید، از تراکتور هیچ کس با 

من مذاکره اى نکرده است .

تریبونچهره روز

تولد غیابى پورعلى گنجى

مدافع ایرانى الســد که با وجود پایان لیگ 
ســتارگان قطر خودش را براى حضور در جام 
امیر قطر آمــاده مى کنــد، در روز تولدش در 
تهران حضور نداشت اما با این حال خانواده اش 
در اقدامــى جالب توجه برایش جشــن تولد 
غیابى گرفتند. خانواده مرتضى پورعلى گنجى 
تدارك بســیار زیادى براى این جشــن تولد 
دیده بودند و به این شــکل مدافع ایرانى السد 
را ســورپرایز کردند. در این مراسم که اعضاى 
خانواده او حضور داشتند، کیکى نیز با عکس 
پورعلى گنجى آماده شده بود. مدافع تیم ملى 
نیز با انتشار ویدیوى این جشن تولد جالب از 
سورپرایز خانواده اش و همچنین از کسانى که 
تولد 25 ســالگى اش را تبریک گفتند، تشکر 
کرده است. زیر پســت پورعلى گنجى نفراتى 
چون رامین رضاییان و جواد کاظمیان تولد او 
را تبریک گفتند. نکتــه جالب این که خیلى از 
افرادى که تولد این مدافع ملى پوش را تبریک 
گفتند، هوادار پرسپولیس هستند و از مرتضى 
پورعلى گنجى به عنوان یک پرسپولیســى نام 
بردند. همچنین خیلى از ایــن افراد از مدافع 
تیم ملى درخواست کرده اند که فصل آینده به 

پرسپولیس بپیوندد.  

اینستاگرام

شهروند| علیرضا فغانى یکى از بهترین 
داوران حال حاضر فوتبال جهان که خودش 
را براى حضور موفــق در جام جهانى 2018 
روســیه آماده مى کند، چند وقتى مى شود 
که شانس قضاوت بازى هاى پخش مستقیم 
در لیگ برتر را از دست داده است. این اتفاق 
درســت ازهمان زمانى رخ داد کــه این داور 
بین المللى رســما براى حضور در انتخابات 
شوراى شهر تهران ثبت نام کرد. بالفاصله بعد 
از ثبت نام او بود کــه مهدى تاج درکنفرانس 

خبرى رســما با حضــور داوران فعــال در انتخابات 
مخالفت و اعالم کرد کمیته داوران درباره داوران فعالى 
که در انتخابات حضــور دارند، تصمیم  گیرى خواهد 

کرد.
توجیه کامرانى فر

همه انتظار داشــتند با توجه به حساسیت  بازى 
تراکتورسازى و استقالل قضاوت این دیدار به علیرضا 
فغانى سپرده شــود، اما این اتفاق رخ نداد. حتى براى 
بازى پرســپولیس و پدیده مشهد هم یک داور دیگر 
انتخاب شد. با این وجود حســن کامرانى فر، رئیس 
دپارتمان داورى دربــاره چرایى این ماجرا اعالم کرد: 
«ما در تبریز نمى توانســتیم از فغانى استفاده کنیم. 
خورشیدى از بهترین داوران ما و جزو 3نفر برتر فعلى 
است». به نظر مى رســد یکى از دالیل قضاوت ندادن 
به فغانى در تبریز اتفاقــات جنجالى هفته آخر لیگ 
چهاردهم دربازى تراکتورسازى- نفت تهران باشد، 
اما همچنان موضوع قضاوت ندادن بازى هاى پخش 
مســتقیم سراســرى به فغانى به خاطر حضور در 

انتخابات شوراى شهر داغ است.
محروم از قضاوت

همان طور که اشاره شــد، مهدى تاج دوهفته قبل 
به صورت رســمى با حضور داوران فعال در انتخابات 
شوراى شــهر مخالفت کرد. این اتفاق با واکنش تند 
علیرضا فغانى رو به رو شــد و این داور درمصاحبه اى 
اعالم کرد؛ به هیچ کسى ارتباطى ندارد که در زندگى  
شخصى خودش چه تصمیمى مى گیرد و حضور در 
انتخابات شورا هم فقط به خودش ارتباط دارد. او حتى 
درصحبت هایش اعالم کرد که از تاج هم گله دارد. یک 
روز بعد حسن کامرانى فر رئیس دپارتمان داورى هم 
براى این که جنجال  ها بیشتر نشود، رسما اعالم کرد؛ 
هیچ ممانعتى براى حضور فغانى در انتخابات شوراى 
شــهر وجود ندارد و کسى نمى تواند در امور شخصى 
داوران دخالت کند. منتهى روى این مســأله تأکید 
داشت که داوران فعال نباید از موقعیت خود درفوتبال 
براى تبلیغات انتخاباتى سوءاستفاده کنند. این حرف ها 
به خوبى مشخص مى کند که چرا علیرضا فغانى فعال 
قضاوت بازى هاى پخش مســتقیم را از دست داده 

است.
انتقاد فغانى از مصاحبه  ها و جوسازى ها

با وجود این اتفاق  ها،  اخیرا علیرضا فغانى با حضور 

در فدراسیون فوتبال جلسه اى با مهدى تاج و على 
کفاشــیان برگزار کرده است. شــنیده ها حکایت 
ازاین مسأله دارد که فغانى به  خاطر جوسازى هاى 
صورت گرفته علیه خودش و مصاحبه هاى انجام شده 
بشدت ناراحت بود و گالیه خود از رئیس  و مدیران 
فدراسیون را هم به صورت علنى به آنها اعالم کرده 
است. فغانى دراین رابطه حتى به رئیس و نایب رئیس 
اول فدراســیون اعالم کرده که حضور در انتخابات 
شوراى شــهر کارى غیرقانونى توســط او نبوده و 
کســى هم حق ندارد با مصاحبه و صحبت هایش 
برایش حاشــیه درســت کند. فغانى به مدیریت 
فدراســیون اعالم کرده؛ سابقه 15ســاله  فعالیت 
کارى درشهردارى دارد و تخصص و شغل اصلى اش 
رسیدگى به امور شهرى است و درعرصه اى وارد شده 
که تخصص آن را دارد. به همین ترتیب انتظار ندارد 
درشرایط کنونى ازطرف فدراسیون براى او حاشیه 
درست شود. او تأکید کرده؛ اگر قصد ندارند به عنوان 
تنها نماینده متخصص فوتبال در انتخابات شورا از 
او حمایت کنند، حداقل این صحبت ها را درباره اش 

که بازتاب منفى برایش خواهد داشت، عنوان نکنند.
فغانى: کارى را مى  کنم که درست است

علیرضا فغانى داور بین المللــى فوتبال ایران در 
گفت وگــوى کوتاه خود با روزنامه شــهروند هم با 
این که تمایلى به انجام مصاحبه نداشت، درباره حرف 
و حدیث  هاى اخیر تأکید کرد: «15 ســال کارمند 
شهردارى هستم و به خاطر تخصصى که دارم، وارد 
انتخابات شورا شدم. این مسأله هم کامال به خودم 
ارتباط دارد. هیج کسى هم نمى تواند به من بگوید در 
انتخابات بمانم یا کنار بکشم. من تا آخر مى مانم. اگر 
انتخاب شدم، با قدرت براى مردم شهرم کار مى کنم 
و اگر هم نشدم، خدشه اى به کار حرفه اى من وارد 
نمى شود و مثل قبل هدف خود را دنبال مى  کنم. در 
سال هاى اخیر نشان داده  ام که هیچ اهمیتى براى 
حاشیه ها و شایعاتى که درســت مى  کنند، قایل 
نیستم و کارى را انجام مى دهم که خودم مطمئن 
هستم که درســت اســت. برایم هیچ چیزى جز 
اهدافى که خودم دارم، مهم نیست. فدراسیون هم 
هروقت وظیفه اى به من بدهد، با قدرت آن را انجام 
مى دهم. برایم بقیه حرف و حدیث ها و مسائل مهم 

نیست». 

شهروند| برگزارى بازى هاى همبستگى 
کشورهاى اسالمى در سال 2017، تصمیمى 
بود که بعــد از برگزارى 2 دوره و لغوشــدن 
یک دوره آن درتهران گرفته شــد. این دوره 
ازمســابقات را مى تــوان چهارمیــن دوره 
بازى هاى کشورهاى اسالمى نامید، درحالى 
 که ســومین دوره اصال برگزار نشــده است. 
مســئوالن کمیته ملى المپیک ازچند ماه 
قبل درتدارك اعزام کاروان پرقدرتى هستند 
تا دراین رقابت ها عنوان دومى خود در دوره 

قبلى را حفظ کنند، اگرچه اکثر ورزشــکاران اعزامى 
درسطح اول تیم هاى ملى رشته خود فعال نیستند و 
فقط این مسابقات فرصتى براى نشان دادن پتانسیل 
برخى ورزشــکاران خواهد بود. روز گذشته شاهرخ 
شهنازى، دبیرکل کمیته ملى المپیک براى تشریح 
وضــع کاروان ایران درفاصله کمتــر از 20روز تا آغاز 

مسابقات، دریک نشست خبرى شرکت کرد.
پیشینه ایران

اولین دوره بازى هاى همبســتگى کشــورهاى 
اسالمى به میزبانى عربستان در سال 2005 برگزار شد 
که ایران با حضور در 13 رشته توانست عنوان چهارمى 
را کســب کند. دومین دوره قرار بود در ســال 2010 
درتهران برگزار شود که به دلیل برخى کارشکنى ها 
این مسابقات به شکلى عجیب لغو شد. سومین دوره 
نیز  سال 2013 در اندونزى به انجام رسید که ایران با 
88 ورزشکار راهى اندونزى شد و 59 مدال کسب کرد 

و درنهایت در رده دوم جدول مدال ها ایستاد. 
160 ورزشکار در 18 رشته

چهارمین دوره بازى هاى کشــورهاى اســالمى 
از 18 اردیبهشــت در باکو برگزار مى شــود و ایران با 
کاروانــى 280نفره دراین دوره حضــور پیدا خواهد 
کرد. از این بیــن 127 تا 130 ورزشــکار مرد و 31 
ورزشــکار زن در کاروان ایران حضــور دارند و در 18 
رشته شرکت مى کنند. کشتى، زورخانه اى، جودوى 
نابینایان، بوکــس، تنیس، والیبال، ژیمناســتیک، 
کاراته، تیراندازى، وزنه بردارى، ووشــو، جودو، شنا، 
شیرجه، واترپلو، تنیس روى میز، دوومیدانى و تکواندو 
رشته هاى اعزامى هستند که والیبال به عنوان اولین 
تیم اعزامى در تاریخ 18 اردیبهشت راهى باکو خواهد 
شــد. آخرین تیم اعزامى نیز ووشوکاران خواهند بود 
که 27 اردیبهشــت به باکو مى روند  و درنهایت یک 
خردادماه مراسم اختتامیه برگزار مى شود. براى مراسم 
افتتاحیه نیز همان لباس هاى ورزشکاران در المپیک 

مورد استفاده قرار مى گیرد.
پرچمدار، بازهم یک بانوى ورزشکار

در المپیک و پارالمپیــک 2016 پرچمدار کاروان 
ایــران یک بانوى ورزشــکار بوده و بــراى بازى هاى 
کشورهاى اسالمى نیز تصمیم بر این است که یکى از 
بانوان این وظیفه را برعهده گیرد. طبق اعالم دبیرکل 
کمیته ملى المپیک روز شــنبه هفته آینده و بعد از 

برگزارى جلسه هیأت اجرایى معرفى خواهد شد. این 
تصمیم به خاطر حفظ حقوق بانوان و استفاده از زنان 
به عنوان یک نماد حجاب اتخاذ شده است. باید دید 
این شانس به کدام یک از ورزشکاران بانوى ایرانى که 

تعدادشان 30نفر اعالم شده، داده مى شود. 
چرا کشتى پهلوانى حذف شد؟

حذف کشتى پهلوانى ازچهارمین دوره بازى هاى 
کشورهاى اسالمى بدون  شک خبر بدى براى کاروان 
ایران بود که به نوعى موســس این رشته محسوب 
مى شود و شانس باالیى براى کسب مدال داشت. با این 
حال، دبیرکل کمیته ملى المپیک دلیل این اتفاق را 
اختالف میان مسئوالن باکو و اتحادیه جهانى کشتى 
مى داند:  «زمانى که درجلسه در باکو بودم، ابهاماتى 
درباره کشــتى پهلوانى وجود داشــت. این رشته در 
آسیا سازمان یافته نیست. خیلى از کشورها درجریان 
بازى کشــتى پهلوانى نبودند و تعداد کشــورهاى 

شرکت کننده به حد استاندارد رسید.»
شهنازى: دنبال حفظ جایگاه دومى هستیم

شاهرخ شهنازى، دبیرکل کمیته ملى المپیک از 
عالقه این کمیته به اعزام تیم فوتبال به این رقابت ها 
گفته است: «رأى ما نظر فدراسیون مالك بوده است. 
کمیته تصمیم گیرنده نیست و در ستاد تصمیم گرفته 
مى شود. ما خیلى دوست داشتیم فوتبال اعزام شود 
که نشــد. درباره هندبال هم در ابتــدا ارزیابى خوبى 
نداشــتیم و بعدها که آقاى رحیمى آمد، دیگر وقتى 
نداشتیم.»  وى همچنین درباره این که تیم هاى اصلى 
اکثر رشته ها به این بازى ها اعزام نمى شوند، مى افزاید: 
«کشتى تیم خوبى مى فرستد و نفرات ذخیره نیستند. 
آنها نفرات گــردن کلفتى دارند و حساســیت ها را 
مى دانند. والیبال هم اگر قرار است تیم دوم را بفرستد، 
مى داند که مى تواند مدال بگیرد. ما هم تأکیدمان این 

بوده که قرار است در باکو بهترین مدال را بگیریم.»
شــهنازى درپایان مى گوید: «آذربایجان درتالش 
است که بهترین جایگاه را داشته باشد اما ما که در دوره 
قبلى دوم شدیم، تالش مى کنیم این جایگاه را حفظ 
کنیم. البته هنوز براى پاداش ورزشکاران مدال آور به 
دلیل محدودیت بودجه تصمیم گیرى نشده است و 
امیدواریم بتوانیم به  زودى این رقم را اعالم کنیم. این 
جزو برنامه هاى امسال ماست و باید به حساب بودجه 

امسال گذاشته شود.»

داور بین المللى به خاطر ثبت نام در انتخابات شوراها از قضاوت منع شد!

کاندیداتورى پردردسر
  علیرضا فغانى در گفت وگو با «شهروند»: کارى را مى کنم که درست است

همه آنچه باید از چهارمین دوره بازى هاى کشورهاى اسالمى بدانید

ایران به دنبال حفظ جایگاه دوم
  بازهم یک زن پرچم کاروان ایران را حمل مى کند

قى
را

د ع
حام

س:
عک

  

پرسپولیس با رکوردهاى بى نظیر روى سکوى قهرمانى رفت

اقتدار تا جام
 هانى، فرزند مرحوم هادى نوروزى برخالف اعالم قبلى به داخل زمین مسابقه راه داده نشد


