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شــهروند|  اعطای میزبانی مســابقات جهانی 
شطرنج بانوان به کشور ایران حاشیه های زیادی در 
پی داشته است؛ در همان ابتدا دو نفر از شطرنج بازان 
آمریکایی بحث حجاب را پیش کشــیدند و گفتند 
حاضر نیستند ســال اینده به ایران سفر کنند. بعد از 
آن کمپینی عجیب درباره تحریــم ورزش بانوان به 
وجود آمد که بسیاری این کمپین را محکوم کردند. 
ساراسادات خادم الشریعه، عضو تیم ملی شطرنج ایران 
معتقد است هر شخصی عقیده خاص خود را دارد و 
نمی توان به عقیده افراد توهین کــرد. اوبه کمپین 
اخیری که شکل گرفته واکنش نشــان داد و اعالم 
کرد حضور بازیکنان خارجی باعث می شــود، تا این 
کمپین جعلی از بین برود. گفت وگوی »شهروند« با 

خادم الشریعه را در ادامه می خوانید:  
 کسب میزبانی مســابقات جهانی اتفاق 
مهمی برای شــطرنج بانوان است. دراین باره 

صحبت کن.

دقیقا من هم با این موضوع موافق هستم. میزبانی 
جام جهانی قطعا دستاورد بزرگی برای ایران محسوب 
می شود. امیدوارم در این بازی ها نتایج خوبی کسب 
کنیم. قطعا این مسابقات باعث می شود تا ورزش بانوان 
در کشور ارتقا پیدا کند و بانوان ما نیز حضوری موثر و 
درخشان در این بازی ها داشته باشند. رشته شطرنج با 
برگزاری این مسابقات دچار تحول بزرگی خواهد شد.

 اعطای میزبانی به ایران حواشی زیادی را 
ایجاد کرده اســت؛ حتما شنیده ای که برخی 
مخالفت کردند و کمپینــی هم درباره تحریم 

ورزش زنان ایجاد شد؟
بله، متاسفانه من از این موضوع با خبر هستم. این 
موضوع از اظهار نظرهای شطرنج باز آمریکایی کلید 
خورد؛ او گفته بود که به دلیل محدودیت حجاب در 
بازی های جهانی در تهران حضور نخواهد داشت. البته 
معتقد هستم رســانه ها بیش از اندازه به این موضوع 
پرداختند و به نوعی پیاز داغ آن را اضافه کردند. زیرا 

از 64 نفر 2 نفر چنین موضوعی را بیان کردند و معضل 
حادی محسوب نمی شود. حتی فدراسیون جهانی 
شطرنج هم دراین باره نظری نداد و به آن نپرداخت. 
جالب تر این که مربی قبلی تیم ملی نیز درباره حجاب 
موضع بدی را اتخاذ کرد، در صورتی که او سال های  

سال در ایران حضور داشته و مسابقات مختلفی 
را دیده اســت. حضور بازیکنان خارجی در 
ایران باعث می شود که این کمپین اثر خود 
را از دســت بدهد؛ کمپینی که از اول اشتباه 

تشکیل شده است.
 به نظرت حرف های شطرنج بازان 

آمریکایی عجیب نبود؟
من نظری دراین بــاره ندارم اما به 
عقاید افراد احتــرام می گذارم. هر 
فردی می تواند هرطور دوست دارد، 
فکر کند. ما منطق و تفکر انسان ها 
را نمی توانیم تغییــر دهیم. هر 
شــخصی اجازه دارد به صورت 
آزاد بیندیشد و زندگی کند و 

نظرش را ارایه دهد.
شطرنج  می کنی  فکر   
ایران در مسابقات جهانی 

چه نتایجی به دست آورد؟ 
در ایــن مســابقات 64 بازیکن 

حضور دارند کــه بازی ها به صــورت حذفی برگزار 
می شود.هر فردی 2 بازی انجام می دهد. اگر این دو 
بازی را با پیروزی پشت سر بگذارد، به مرحله بعدصعود 
می کند. این دو بازی به صورت رفت و برگشت است 
و در مجموع بازیکنی که امتیازات بیشــتری را 
کســب کند، پیروز خواهد بــود. البته تا 
این زمان هیچ شطرنج بازی از ایران به 
مرحله بعد صعود نکرده است. من هم 
برای نخســتین بار در این مسابقات 
حاضر خواهــم بود امــا امیدوارم 
موفق باشم. این مســابقات را 
نمی توان پیش بینی کرد؛ 
در ســال های گذشــته 
بازیکنان بزرگی حضور 
داشتند که در مرحله 
اول حــذف شــدند 
می توانیم  مــا  ولی 
بــه رتبه هــای باال 
شخصه  به  برسیم. 
از آمادگــی خوبــی 
برخوردار هستم. و اگر 
در فرم خوبی باشیم، 
تــا مراحل بــاال پیش 

خواهیم رفت.
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سرمربی  سوچک،  الزلو 
تیم ملی تیراندازی:   هیچ 
مقام رســمی از ایــران برای 
تمدید قرارداد با من صحبت 
نکرده است/ به خواست خودم 
در ایتالیا هستم/ تا چه زمانی باید با 
پیغام برای ادامه همکاری برنامه ریزی کنم؟!/ من که 

نباید پیشنهاد بدهم

علی پروین، اسطوره فوتبال 
ایران: عامالن تخریب سنگ 
قبور را بگیرید/ این بی معرفتی 
کار هواداران سرخابی نیست/ 
در بازی بــا کره مــردم زیاد 
خوشحالی نکنند/ تیم ملی مقابل 
ازبکستان خوب بازی نکرد/ خارج  از خانه نبازیم، مثل 

آب خوردن به جام جهانی می رویم

علی کفاشیان، نایب رئیس 
فدراسیون فوتبال: با رعایت 
شعائر اسالمی، در ورزشگاه 
می کنیم/  عــزاداری  آزادی 
برای تغییر زمان بازی برگشت 
با ازبکستان رایزنی می کنیم/ در 
جریان ماسک های ســیاه رنگ کره ای ها نیستم/با 
جیووا درحال مذاکره هستیم/اساس نامه تغییر کند 

و فرد دیگری بیاید،  انصراف می دهم

تریبون

امروز در ورزش

 اندی مــاری و گریگور دیمیتروف امــروز فینال 
مســابقات تور جهانــی تنیس در چیــن را برگزار 

می کنند.
 امروز جلسه نهایی کارگروه های مختلف برای دیدار 

تیم های ایران و کره جنوبی برگزار خواهد شد.
 جلسه هماهنگی لیگ برتر بسکتبال امروز با حضور 
مربیان و سرپرستان تیم ها در تاالر آزادی بسکتبال 

برگزار می شود.
 تیم ملی کبدی ایــران در دومین دیــدار خود در 
چارچوب مسابقات قهرمانی جهان امروز به مصاف 

تایلند می رود.
 پتروشیمی ایران امروز در دومین بازی خود در جام 
باشگاه های بسکتبال آسیا با تیم ONG هند دیدار 

می کند.

اهدای دیپلم بازی جوانمردانه به 
عبدولی

یک ســال قبــل در چنیــن روزی)18 
مهرماه سال 1394( در جریان مراسم جهانی بازی 
جوانمردانه که در جمهوری آذربایجان برگزار شد، 
دیپلم بازی جوانمردانه به سعید عبدولی، فرنگی کار 
کشورمان اهدا شد. همچنین تیم امید فوتبال ایران 
با پیروزی دو بر یک مقابل یمن به فینال مسابقات 
غرب آسیا صعود کرد تا برای قهرمانی رقیب سوریه 
شود. در همان روز تیم ملی فوتسال ایران موفق شد 
تیم ملی روســیه را با نتیجه 3 بر یک در یک دیدار 
دوستانه شکست دهد. 18 مهرماه سال گذشته بعد 
از گذشــت یک ماه از برگزاری انتخابات فدراسیون 
دوومیدانی و انتخاب مجید کیهانی به عنوان رئیس 
این فدراسیون، مراسم معارفه او برگزار شد. همچنین 
تیم تکواندوی ایران به همراه چین به عنوان قهرمانی 
مشترک رقابت های ارتش های جهان دست یافت. 
امید نوروزی نیز در کشتی فرنگی ارتش های جهان به 
مدال برنز رسید. یک سال قبل در چنین روزی سپ 
بالتر که فعالیت هایش از سوی کمیته  اخالق فیفا 
تعلیق شده است، به این حکم اعتراض کرد. در همان 
روز فضل اهلل باقرزاده، رئیس فدراسیون شمشیربازی 
به عنوان سرپرست آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 
انتخاب شد. 18 مهرماه  سال گذشته تیم ملی ایران، 
به مقام قهرمانی پنجمین دوره مسابقات قهرمانی 
ورزش های زورخانه ای و کشــتی پهلوانی آسیا در 

تبریز رسید. 

تونل زمان

تیتربازی

 کیکاووس سعیدی، رئیس فدراسیون گلف ایران 
با رئیس و دبیرکل کنفدراسیون آسیا مالقات کرد.

 امیر توکلیان و حمید باوفا به دلیل مربیگری در 
تیم های ملی از شوراهای فنی تیم های ملی کشتی 

آزاد و فرنگی خارج شدند.
 در ادامــه رقابت های دوچرخه ســواری کاپ 
آسیایی تایلند، محمد دانشور و محمد رجبلو 2 مدال 

نقره به دست آوردند.
 سیامند رحمان، قویترین مرد معلول جهان از 
ســوی کمیته بین المللی پارالمپیک نامزد برترین 

ورزشکار مرد ماه سپتامبر شد.
 با حکم وزیر ورزش عبدالرحمن شاه حسینی در 

هیأت رئیسه فدراسیون بولینگ و بیلیارد ابقا شد.
 تیم ملی کبدی ایران در نخستین دیدار خود در 
رقابت های جهانی، تیم آمریکا را با نتیجه 52 بر 15 

شکست داد.

حضور مداحان مشهور در دیدار ایران و کره| 
تیم ملی فوتبال ایران در مرحله انتخابی جام جهانی 
2018 روسیه روز تاسوعا در ورزشگاه آزادی به مصاف 
تیم ملی کره جنوبی می رود و بر این اساس فدراسیون 
فوتبال مذاکرات جدی را با مداحــان و هیات های 
مذهبی مطرح به انجام رسانده و بر این اساس احتمال 
حضور غالم کویتی پور یا عبدالرضا هاللی به عنوان 
مداح اصلی این مراســم بسیار زیاد است. همچنین 
علیزاده دیگر مداح اهل بیت)ع( نیز بخشی از اجرای 
مراســم عزاداری را به عهده خواهد داشــت. طبق 
برنامه ریزی انجام شده قرار است دسته های مختلف 
عزاداران در پیش از انجام بازی با ورود به استادیوم و 
انجام مراسم عزاداری در پیست دوومیدانی مجموعه 

آزادی، به انجام عزاداری بپردازند.
مدال تاریخی باقری در تیراندازی|  مسابقات 
تیراندازی فینال فینالیســت ها به میزبانی ایتالیا 
درحال برگزاری اســت که دیروز دو نماینده ایران 
در تفنگ بادی 10 متر مقابل حریفان قرار گرفتند. 
حسین باقری در رشته تفنگ بادی 10 متر مردان، 
نماینده کشــورمان در پایان رقابت هــای فینال با 
کســب امتیاز 186.1 در جایگاه ســوم ایســتاد و 
مدال برنز را به نام خود ثبــت کرد. در این رقابت ها، 
حســین باقری پس از راهیابی به فینال در رقابتی 
سخت با برترین های جهان درنهایت با کسب مدال 
برنز افتخاری دیگر کشــورمان به ارمغان آورد. این 
نخســتین مدال تاریخ تیراندازی مردان کشورمان 

است.
استخدام قهرمانان فوتســال در دولت|  
نصراهلل ســجادی، معاون قهرمانی وزارت ورزش و 
جوانان با تقدیر از عنوان ارزشمند تیم ملی فوتسال 
ایران در مسابقات جام جهانی کلمبیا، درباره استخدام 
اعضای تیم ملی فوتسال ایران گفت: »بر اساس بند ج 
آیین نامه  اجرایی جذب و استخدام قهرمانان مصوب 
دولت در مرداد امســال، قهرمانان تیم ملی فوتسال 
ایران می توانند با رعایت شــرایط و بدون برگزاری 
آزمون و خارج از نشر آگهی به صورت پیمانی جذب 
و استخدام شــوند. این افراد در صورت وجود پست 
سازمانی بالتصدی، داشتن شــرایط احراز مشاغل 
دستگاه اجرایی و داشتن شرایط عمومی استخدام 
و تأیید گزینش، این قهرمانان به استخدام دولت در 

می آیند.«
لیگ هندبال برگزار می شود|  بیست و نهمین 
دوره لیگ برتر مردان قرعه کشی شد و این مسابقات 
بعد از یک تعویق چند ماهه از 21 آبان ماه آغاز خواهد 
شد. پیش از این قرعه کشی لیگ برتر با حضور 12 
تیم در جشن بزرگ هندبال برگزار شد که به دلیل 
انصراف 4 تیم، مجدداً دیروز 17 مهرماه قرعه کشی 
این رقابت ها با حضور 8 تیم برگزار شد. بر این اساس 
مقرر شد به دلیل اصرار تیم ها جهت تعویق مسابقات 
و همچنین حضور تیم نفت و گاز گچساران به عنوان 
نماینده ایران در جام باشگاه های آسیا مسابقات لیگ 

برتر مردان از 21 آبان آغاز شود.

خارج از گود 

دیدار 3 ستاره سابق

فریدون زندی،  هافبک ســابق تیم ملی فوتبال، 
عکســی از دیدارش با مهدی مهدوی کیــا و امیر 
شاپورزاده دو همبازی سابقش در اینستاگرام منتشر 
و به قول خودش یاد قدیم هــا را زنده کرد. این دیدار 

شبانه در شهر هامبورگ آلمان انجام شد.

گالیه میناوند از داوری های لیگ یک

مهرداد میناوند با انتشار عکسی از نیمکت خونه به 
خونه و حضور خودش به عنوان مربی از ناپاکی ها در 
لیگ دســته اول گالیه کرد. در بخشی از دل نوشته 
میناوند آمده است:  »متاسفانه مسابقات لیگ یک 
تحت تأثیر مسائلی است که بعضا ارتباطی به زمین 
فوتبال ندارد و رد پای ناپاکی در آن دیده می شــود. 
به عنوان کوچکترین فــرد از جناب تاج ریاســت 
فدراسیون فوتبال و آقای کامرانی فر خواهش می کنم 
با دقت بیشتری این مسابقات را رصد کنند تا بتوانند 

این عوامل را شناسایی کنند.«

حسینیه پررفت و آمد پروین

این روزها هیأت عزاداری علــی پروین به محله 
برو و بیای فوتبالی ها تبدیل شــده اســت. اسطوره 
فوتبال ایران چند عکس از حضور اهالی فوتبال در 

حسینیه اش منتشر کرده است. 

اینستاگرام

شهروند|  مربی ای که در سال های اخیر به حضورش 
در رأس تیم ملی بانوان تنیــس  روی  میز عادت کرده 
بودیم، با تصمیم مسئوالن این فدراسیون کنار رفت و 
در اقدامی عجیب نایب رئیس این فدراسیون به مدت 
4 ســال هدایت ملی پوشــان را برعهده گرفت. سیما 
لیموچی که در ســال های 2012 و 2016 توانســته 
بود ندا شهسواری را به عنوان تنها نماینده تنیس  روی 
 میز بانوان راهی المپیک کند، با اتفاقات عجیبی که در 
اعزامش به ریودوژانیرو رخ داد، بعد از حذف شاگردش به 
دهکده بازی ها رسید. حاال بعد از گذشت نزدیک به 2 ماه 

از مسابقات المپیک، فدراسیون تنیس  روی  میز تصمیم 
گرفته تا لیموچی را برکنار و فرد دیگری را جایگزین وی 
کند. لیموچی بعد از این اتفاق می گوید: »به فدراسیون 
 رفته بودم تــا حق الزحمه  پنــج ســاله ام را بگیرم اما 
علی  قارداشی، رئیس فدراســیون گفت که تغییراتی 
صورت گرفته است. من هم اعالم کردم که هیچ مشکلی 
با تغییرات ندارم اما امیدوارم حق الزحمه من پرداخت 
شود.« بعد از برکناری سرمربی باسابقه تیم ملی تنیس 
روی میز بانوان، با تصمیم مســئوالن این فدراسیون،  
فاطمه کیوانی نایب رئیس امور بانوان شــخصا هدایت 
ملی پوشان را برعهده گرفت. با اعالم فدراسیون قرارداد 
ســرمربی جدید به مدت 4 ســال و تا المپیک 2020 
خواهد بــود و به زودی از ســوی کیوانی اعضای جدید 
کادر فنی به رئیس فدراســیون معرفی می شوند. باید 
دید تغییرات به وجــود آمده درنهایت چه تاثیری روی 
بخش بانوان تنیس  روی  میز خواهد گذاشت. این که آیا 
پتانسیل بانوان در این رشته بیش از کسب یک سهمیه 

المپیک است یا خیر، در آینده مشخص خواهد شد. 

شهروند|  تیم فوتبال جوانان ایران چند روز قبل از 
اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا در بحرین روز ویژه ای 
را ســپری کرد. ملی پوشــان جوان که برای به دست 
آوردن سهمیه جام جهانی با هدایت امیرحسین پیروانی 
سه شنبه به منامه سفر می کنند،  دیروز ساعاتی را همراه 
با بازیکنــان تیم ملی در رده بزرگســاالن و همچنین 
کارلــوس کی روش ســپری کردند. جوانــان فوتبال 
کشورمان که بعضا چهره های نام آشنا مثل امید نورافکن 
از استقالل و رضا کرمالچعب از پرسپولیس در میان آنها 
حضور دارند، دیروز قبل از تمرین تیم ملی بزرگساالن در 

زمین شماره یک آزادی حاضر بودند و با دیدن چهره های 
مطرح فوتبال ایران به وجد آمدند.  کارلوس کی روش که 
چند روز قبل دیدار دوســتانه تیم جوانان و نفت تهران 
را از نزدیک تماشا کرده بود،  با درخواست امیرحسین 
پیروانی دیروز یک بازی تمرینی بین شاگردانش و تیم 
فوتبال جوانان ترتیب داد. کارلوس کی روش دقایقی در 
جمع بازیکنان جوان به صحبت پرداخت: »باید هر لحظه 
به فکر صعود به جام جهانی باشید. وقتی تکل می زنید، 
پاس می دهید و به توپی ضربه می زنید نباید در آن لحظه 
متوقف باشید بلکه باید در همان لحظه هم تمرکزتان 
روی صعود بــه جام جهانی باشــد.« همچنین دیروز 
مراســمی در آکادمی فوتبال برای بدرقه بازیکنان تیم 
جوانان توسط فدراسیون ترتیب داده شده بود. در این 
مراسم که در غیاب رئیس فدراسیون با حضور محمدرضا 
ساکت و علی کفاشیان برگزار شد، اعضای تیم فوتبال 
جوانان برای حضور در مســابقات قهرمانی آسیا بدرقه 
شدند تا با اتفاقاتی که دیروز برایشان رخ داد،  با روحیه ای 
دوچندان وارد این مسابقات مهم و سرنوشت ساز شوند. 

شهروند| فدراسیون فوتبال کره جنوبی تصمیم 
گرفت تا 4 روز زودتر از برگزاری دیدار با ایران، کاروان 
تیم ملی این کشور را راهی تهران کند اما ورود چشم 
بادامی ها به تهران با ماســک هایی که به صورت زده 

بودند، حاشیه های زیادی را به وجود آورد.
آغاز جنگ روانی

کاروان تیم فوتبال کره جنوبی در اولین ســاعات 
بامداد شنبه وارد تهران شدند تا حداقل 3 روز قبل از 
این مسابقه تمرینات خود را در کشور میزبان پیگیری 
کنند. در هنگام ورود کره ای ها به تهران، مســاله ای 
که بیش از همه چیز توجه رسانه ها و مردم را به خود 
جلب کرد، ماسک هایی بود که بازیکنان و مربیان کره 
بر صورت خود داشتند. رسانه های این کشور عوامل 
مختلفی را باعث این حرکت عجیب فوتبالیست های 
کره دانستند اما به نظر می رسد بیش از هر چیز آنها 
قصد داشتند با این حرکت به نوعی جنگ روانی را آغاز 
کنند. از سوی دیگر »جا چئول کو« یکی از بازیکنان 
کره جنوبــی در مصاحبه ای حرف هــای عجیبی را 
مطرح کرده است:   »تهران برای من یک شهر عادی 
نبود و اولین بار ترسیده بودم. آخرین بار ما در تهران 
یک بر صفر شکست خوردیم ولی هواداران در بیرون 
از ورزشــگاه نیز ما را تعقیب کرده و بطری های آب و 

وسایل مختلف به سمت ما پرتاب می کردند.«
مربی آلمانی تحت فشار

با این که »اولی اشتیلیکه« توانســته در 3 دیدار 
نخست کره جنوبی این تیم را صاحب 7 امتیاز کند و 
تیمش فقط به خاطر تفاضل کمتر نسبت به ایران در 
رده دوم قرار گرفته اما رسانه ها و مردم کره نسبت به 
نحوه بازی تیمشان انتقاداتی را مطرح کردند. البته به 
نظر می رسد بیش از هر چیز سابقه ضعیف کره جنوبی 
در بازی های اخیری که در برابر ایران به میدان رفته، 
سرمربی آلمانی را تحت فشار قرار داده تا هر طور شده 
این بار دست پر تهران را ترک کند. رسانه های کره ای 
قبل از سفر تیمشان به تهران به گفت وگو با اشتیلیکه 
پرداختند و این مربی هم سعی کرد از تیمش دفاع 

کند: »در مسابقات بین المللی و رسمی مهم سه امتیاز 
است که ما تا کنون صددرصد امتیازات خانگی مان را 
حاال با هر نتیجه ای که بود گرفتیم و از آن مهم تر زیبا 
هم بازی کردیم. من نمی دانم دلیل این همه انتقاد 
چیســت اما االن از همه چیز مهم تر برای شاگردانم 
آرامش است و امیدوارم حداقل تا روز بازی با ایران از 

من و شاگردانم حمایت شود.«
ادعای عجیب کره ای ها

یکی از رســانه های کره ای در گزارشــی به مهم 
بودن روز تاســوعا برای ایرانی ها پرداخته اســت و 
گمانه زنی هایی را نیز انجام داده که برخی از آنها بسیار 
عجیب است. در یکی از بخش های این گزارش رسانه 
کره ای ادعا کرده که مسئوالن ایرانی به تیم ملی این 
کشور دســتور دادند تا در بازی با کره برنده نشود و 
موجبات شادی مردم را فراهم نکند. این ادعا که کامال 
دور از ذهن به نظر می رسد، واکنش امیر عابدینی یکی 
از مسئوالن فدراسیون فوتبال ایران را به همراه داشته 
است: »فکر این مسأله را هم از ذهن خود دور کنید. 
اصال چنین چیزی صحت ندارد. اگر قرار بود نبریم 
خب اصال بازی نمی کردیم و می گذاشتیم نتیجه 3 بر 
صفر به سود کره جنوبی شود. امیدوارم این بدبینی ها 
از بین برود و به ماهیت فوتبــال فکر کنیم نه چیز 

دیگری.«
در انتظار یک بازی جنجالی

آغاز جنگ روانی از سوی کره ای ها هنوز پاسخی 
از ســوی کی روش و شــاگردانش نداشته اما سابقه 
نشان داده که سرمربی پرتغالی تیم ملی کشورمان 
این اقدامات را بدون جواب نمی گــذارد. کی روش 
که استاد جنگ های روانی محســوب می شود و در 
دور مقدماتی جام جهانی 2014 نیز به همین دلیل 
مشکالت زیادی را برای کره ای ها به وجود آورد، حتما 
تدابیر خاصی برای خنثی کردن حربه های چشــم 
بادامی ها اندیشیده است. با این حال از شواهد و قرائن 
اینطور بر می آید که باید انتظار یک بازی پر از حاشیه 

و جنجال را بکشیم. 

چشم بادامی ها با چهره های عجیب وارد تهران شدند

جنجال در انتظار ایران- ُکره 
 سرمربی ُکره خطاب به منتقدان: همین یک بازی را فرصت دهید

شهروند| با تشکیل کمیته اخالق در فدراسیون فوتبال 
یکی از بحث هایی که با حساسیت دنبال می شود، زندگی 
خصوصی بازیکنان اســت که در چند ماه اخیر با انتشار 
تصاویری دردسرهایی را برای برخی آنها به وجود آورده 
است. بعد از دروازه بان سابق پرسپولیس، حاال حکمی برای 
دروازه بان سابق اســتقالل صادر شده که نشان می دهد 

زندگی خصوصی بازیکنان نیز زیر ذره بین است.
محرومیت 3 ماهه برای فروزان

محسن فروزان، دروازه بان سابق استقالل در ابتدای 
این فصل به خونه به خونه بابل پیوســت و اخیرا نیز به 
دلیل اختالف با علیرضا مرزبان قرارداد خود را فســخ 
کرده است. او که فعالیت زیادی در شبکه های اجتماعی 
دارد، با حکم کمیته اخالق به دلیل انتشــار عکس های 
خصوصی در شــبکه های مجازی به 3 ماه محرومیت 
تعلیقی محکوم شده است. طبق رأی کمیته اخالق در 
صورتی که تا 6 ماه فروزان ایــن اقدام خود را تکرار کند 
یا خطای دیگری از او سر بزند، محرومیت 3 ماهه اش به 

جریان می افتد.
زندگی خصوصی زیر ذره بین

قبل از فروزان یکی از پرونده هایی که درباره عکس های 
خصوصی بــه جریان افتاد و ســروصدای زیادی هم به 
پا کرد، مربوط به سوشــا مکانی بود. دروازه بان ســابق 
پرسپولیس درنهایت به دلیل انتشار عکس ها و فیلم های 
خصوصی خود و همچنین پوشیدن لباس های خارج از 
عرف 6 ماه محروم شد و به همین دلیل به فوتبال نروژ 
رفت. به نظر می رســد کمیته اخالق زندگی خصوصی 
بازیکنــان را زیر ذره بین قــرار داده اســت، اگرچه در 
شبکه های اجتماعی برخی دیگر از فوتبالیست ها هم 
بودند که چنین عکس هایی را از خود منتشــر کردند. 
از دیگر نمونه های این ماجرا می توان به پرونده علیرضا 
بیرانوند اشاره کرد که فایل منتسب به او شدیدا برایش 
دردسرساز شد اما درنهایت محرومیتی برای او به همراه 

نداشت. 
سمامی: بازیکنان باید رعایت کنند

عبداهلل سمامی، عضو کمیته اخالق فدراسیون فوتبال 

درباره رأی صادره برای محســن فروزان به »شهروند« 
می گوید: »در کمیته اخالق بررسی پرونده ها به صورت 
فردی انجام می شــود و من در جریــان پرونده فروزان 
نبودم. البته در این باره از همکاران پرسیدم و خوشحالم 
که حداقل رأی به صورت تعلیقی ابالغ شده و محرومیتی 
برای این بازیکن در پی نداشته است. راستش را بخواهید 
شخصا مخالف ورود به زندگی خصوصی افراد هستم و از 
نظر من این کار هم وقت زیادی می گیرد و هم درســت 
نیست.« وی همچنین می افزاید: »پرونده سوشا مکانی 
متفاوت از تمام پرونده های دیگر بود و در دستگاه قضائی 
هم مورد بررسی قرار گرفت. آن جا تصمیم گرفته شد که 
رأی محرومیت 6 ماهه صادر شــود اما در مورد محسن 
فروزان خدا را شکر تصمیم به محرومیت قطعی گرفته 
نشده است. در مجموع فکر نمی کنم با تغییر مدیریت 
در کمیته اخالق کســی به دنبال این باشــد که فالن 
فوتبالیست چه عکسی از خود منتشر کرده است چون 
وقتمان را برای مسائل مهم تر می گذاریم. البته بازیکنان 
هم باید بدانند که زیر ذره بین قــرار دارند و از قرار دادن 
چنین عکس هایی بپرهیزند. مــا هم طی ابالغیه های 
مختلف به باشگاه ها و بازیکنان اعالم کردیم که باید در 

رفتار خود دقت کنند.«
محرومیت چاره کار نیست

با نگاهی به شبکه های اجتماعی قطعا خیلی دیگر از 
بازیکنان حرفه ای فوتبال کشورمان حتی در سطح ملی 
را هم می بینیم که بعضا عکس هــای خانوادگی خود را 
به اشتراک می گذارند و به نظر می رسد برخورد کمیته 
اخالق سلیقه ای است. البته به نظر می رسد محرومیت 
بازیکنان دردی را درمــان نمی کند و آخرین نمونه اش 
هم این است که سوشا مکانی بعد از محرومیت 6 ماهه 
اعالم کرده باز هم شلوار زرد می پوشد و تغییری در روش 
زندگی خود ایجاد نمی کند. نیاز است تا کمیته اخالق به 
جای برخوردهایی که با محرومیت همراه است، کمی هم 
به بحث فرهنگ سازی در میان فوتبالیست ها بپردازد 
تا شاید از این طریق شــئونات اسالمی و قوانین داخلی 

کشورمان هم به خوبی رعایت شود.

محسن فروزان هم مثل سوشا مکانی محکوم شد

محرومیت به دلیل  زندگی خصوصی
  عضو کمیته اخالق در گفت وگو با »شهروند«: مخالفم!

گفت وگوی »شهروند« با سارا السادات خادم الشریعه، عضو تیم ملی شطرنج بانوان

تحریم ورزش زنان اشتباه است
 از بین 64 شطرنج باز فقط دو نفر به میزبانی ایران اعتراض کردند

کی روش به شاگردان پیروانی روحیه داد

روز فراموش نشدنی برای جوانان
برکناری مربی باسابقه تنیس روی  میز بانوان

نایب رئیس؛ سرمربی شد!


