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ممنوعيت فرماني در ليگ بلژيك 
به خاطر حجاب

یاسمن فرمانی فوتبالیست ایرانی تیم شارلوا 
بلژیک اســت که در یکــی از دیدارهای مرحله 
پلی آف لیگ فوتبال زنان این کشــور با مخالفت 
داور مســابقه اجازه حضــور در زمیــن را پیدا 
نکرد. داور ایــن دیدار به دلیــل حجاب فرمانی 
با حضــور او در ترکیــب شــارلوا مخالفت کرد. 
فرمانی پیــش از این بارهــا در ترکیب تیم خود 
به میــدان رفته بود و مشــکلی در زمینه بازی با 
حجاب نداشــت. حال اینکه در ایــن دیدار داور 
چطور اجازه بازي به او نداده، جاي ســوال دارد. 
فرماني در این باره گفت:»داوران شــرایط من را 
می دانستند. در مسابقات گذشته قبل از بازی با 
آنها صحبت می کردم و اجازه بــازی می دادند. 
اینجا پوشــش تا حدی مورد قبول اســت چون 
لباس های ما رنگ های خاصی دارد و می گویند 
 بایــد همرنگ باشــید از طرفــی رنگ هایی که 

می گویند پیدا نمی شود.«
وی افزود:»فقط من در بلژیک با این شــرایط 
بازی می کنم کــه داور گفــت نمی توانی با این 
پوشــش بازی کنی و باید بدون »لِگ« به میدان 
بروی. همیشه قبل از بازی در اتاق داوران توضیح 
می دادم و قبول می کردند، اما این داور به دالیلی 
که خودش داشت اجازه نداد. قبل از این در 9،8 
مسابقه داورانی بودند که اجازه بازی نمی دادند، 
اما با آنها صحبت می کردم و می گفتند اشــکالی 

ندارد. چون یک نفر بودم قبول می کردند.« 
    

اوت بسامي در تاشكند
مسابقات وزنه برداری قهرمانی مردان و بانوان 
2021 بزرگساالن آسیا از شنبه 28 فروردین به 
میزبانی تاشکند ازبکســتان آغاز شد و تیم  ملی 
وزنه برداری بانوان کشــورمان با 5 وزنه بردار در 
این رقابت ها حاضر خواهد بود. در همین راســتا 
صبح روز گذشته پوپک بسامی اولین ملی پوش 
وزنه برداری کشــورمان بود که روی تخته رفت. 
بســامی در گروه B دســته 55 کیلوگرم با سه 
وزنه بردار ایــن گروه رقابت کــرد و در نهایت در 
حرکت یک ضرب از گردونه خارج شد و در حرکت 
دوضرب فقط یــک وزنه 91 کیلویــی را به ثبت 
رساند. او در حرکت یک ضرب ابتدا دو بار وزنه  71 
کیلوگرم و یک بار وزنه 73 کیلوگرم را انداخت. در 
حرکت اول دوضرب وزنه 91 کیلوگرم را مهار کرد 

و وزنه های 94 و 95 را باالی سر نبرد.
    

آلكنو  دير آمد و زود شروع كرد
اردوهای تیم ملی والیبال ایران از 11 فروردین در 
غیاب لژیونرها آغاز شد. »والدمیر آلکنو« سرمربی 
تیم ملی والیبال ایران نیز باالخره صبح روز گذشته 
پس از تاخیر یک هفته ای وارد ایران شد. او قرار بود 
در صورت منفي شدن تست کرونایش عصر دیروز 
راهي اردو شــود. در این میان بحث حضور تعداد 
نفرات اعزامی به رقابت های لیگ ملت های والیبال 
و همچنین ســهمیه مربیان ایرانی روی نیمکت 
المپیک دو موضوع مهم و چالشی است که والدمیر 

آلکنو باید به آنان پاسخ دهد.
امیر خوش خبر سرپرست تیم ملی درخصوص 
اینکه چه زماني درباره چالش های پیش روی تیم 
ملی با آلکنو تصمیم گیری انجام شود؟ گفت:»پس از 
مشخص شدن نتیجه تست آلکنو، ابهامات و سواالت 
خود را از او خواهیم پرســید. فقط آلکنو است که 
می تواند برای این پرسش ها راهکار ارائه دهد و موضع 
خودش را مشخص کند تا براساس آن پیش رویم. هم 
کادر فنی و هم من برای انجام کارهای سرپرستی ام 
باید جلسه ای داشته باشیم که به محض آمدنش در 
اردو درباره این مسائل صحبت خواهیم کرد. در زمان 
ورود او به ایران به دلیل طوالنی بودن بحث ها، زمان 
مناسبی برای صحبت کردن با او نبود.« او در خصوص 
زمان حضور سعید معروف و سایر لژیونرها به اردوی 
تیم ملی افزود:»طبق درخواست آلکنو، جلسه آنالین 
با عبادی پور و موسوی برگزار خواهد شد. قرار بود این 
جلسه امروز )دیروز( باشد اما موسوی و عبادی پور 
اعالم کردند مسابقه خواهند داشت و به همین دلیل 
در تالش هستیم جلسه را فردا )امروز( برگزار کنیم. 
سعید معروف هم مشغول انجام کارهای فیزیوتراپی 
زیر نظر سیامک افروزی خارج از فدراسیون است. 
آلکنو شخصا این فرصت را به معروف داده اما درباره 
زمان و حضــور معروف در اردوهــا تصمیم گیری 

خواهیم کرد.« 

منهای فوتبال

آریا طاری

همین چند ماه قبل بود که بارسا در 
فاصله یک قدمی با فتــح اولین جام در 
دوران رونالد کومــان، روبه روی بیلبائو 
شکســت خورد. در آن شــب نفرینی 
برای کاتاالن ها، آسیر ویالیبره به سراغ 
کالرینت معروفش رفــت و لذت برد را 
برای ستاره های بیلبائو چندبرابر کرد. 
حاال اما آبی و اناری ها کاری کردند که 

آســیر بدون ساز، بایســتد و برای این 
تیم دســت بزند. تلخی این شکســت 
برای شاگردان مارسلینو چند برابر بود. 
چراکه آنها به فاصله یــک هفته، در دو 
فینال پیاپی کوپا شرکت کردند و پس از 
باختن به سوسیه داد، این بار هم قافیه را 
به بارسا باختند. آنها به ویژه در نیمه دوم 
این نبرد، اصال در قد و قواره های یک تیم 
فینالیست ظاهر نشدند. پسران باسک، 
در 45 دقیقه اول با درخشــش اونای 

سیمون روبه روی حریف مقاومت کردند 
اما گل زنی آنتــوان گریزمان انگار همه 
برنامه های این تیم را به هم ریخت. پس 
از آن هم با راه افتادن لئو مسی، توفانی از 
گل های دیگر به راه افتاد و حریف را نابود 
کرد. ستاره بی چون و چرای این مسابقه، 
مســی بود که دو بار دروازه بیلبائو را باز 
کرد و روی دو گل دیگر نیز اثر گذاشت. 
فرانکی دی یونگ هم با یک گل، دو پاس 
گل، سه پاس کلیدی و 96 درصد پاس 

صحیح، مثل یک الماس در خط هافبک 
تیم کومان درخشید. حتی مهره هایی 
مثل پیکه و بوسکتس که در این فصل با 
انتقادهای زیادی روبه رو شده اند نیز در 
فرم درخشانی ظاهر شدند تا جرارد مثل 
همیشه پس از برتری در یک فینال، تور 
دروازه استادیوم میزبان را با قیچی ببرد 
و آن را به عنوان غنیمت به یادگار داشته 
باشد. این قهرمانی برای مسی هم معنای 
خاصی داشت. لئو در این نبرد نهمین 

گلش را در فینال های کوپا به ثمر رساند 
تا با عبور از رکورد تلمــو زارا، آقای گل 
تاریخ فینال های جام حذفی اسپانیا شود. 
او همچنین به صورت مشترک با چند 
بازیکن دیگر، رکورددار هفت قهرمانی 

در این تورنمنت شده است.
لذت مضاعف ایــن قهرمانی برای 
بارســلونایی ها، به دلیل مسیر بسیار 
دشواری شکل گرفت که آنها برای بردن 
این جام ســپری کردند. تیم کومان در 
همان اولین مســابقه، به دیوار کورنیا 
خورد و در طول 90 دقیقــه با این تیم 
دسته پایینی به تساوی بدون گل رسید. 
آنها سرانجام به زحمت و در وقت های 
تلف شده موفق به شکست رقیب شدند. 
قدم بعدی آنها در مادریــد و روبه روی 
رایووایکانوو ســپری شــد. این بار رایو 
در دقیقه 63 به گل رســید و بارسا را در 
آستانه حذف از کوپا قرار داد اما پسران 
کومان با گل های دیرهنگام مسی و دی 
یونگ به مسابقه برگشتند و توانستند 
خودشان را به جمع هشت تیم برتر این 
تورنمنت برسانند. مسابقه بعدی، عمال 
دراماتیک ترین نبرد این فصل بارسلونا 
به شمار می رفت. این بار هم آنها طعم 
مرگ را چشــیدند و دوباره به زندگی 
برگشتند. بارســا در این بازی دو گل از 
حریف عقب افتاد و روبــه روی گرانادا 
فقط به اندازه چند دقیقه با حذف شدن 
فاصله داشت اما گریزمان در دقیقه 88 و 
آلبا در دقیقه 92، دست به یک کار بزرگ 
زدند و بازی را به تساوی کشیدند. بلوگرانا 
در وقت های تلف شده به گل سوم رسید 
اما گرانادا بازی را مساوی کرد. با این حال 
آلبا و دی یونگ، دوباره خودی نشــان 
دادند تا تیم کومــان در زمین حریف، 
یک برد تاریخی را جشن بگیرد. تا این 
مرحله از کوپا آنها حتی یک مسابقه را 
هم در خانه سپری نکرده بودند. بارسا 

در دیدار رفت نیمه نهایی، شکست دو 
بر صفر روبه روی ســویا را تجربه کرد و 
در مسابقه برگشــت تا دقیقه 94 فقط 
توانسته بود یکی از گل ها را جبران کند 
اما گل جرارد پیکه و سرانجام تیر خالص 
برایثویت در وقت های اضافه، ورق را به 
سود تیم کومان برگرداند تا این تیم در 
مسابقه فینال، حریف بیلبائو شود. این 
مسیر ســخت انگار، تیم را از همیشه 
برای رسیدن به موفقیت متحدتر کرده 
بود. تیمی که تقریبا در همه بازی های 
این جام، فاصله بسیار کمی با ناامیدی 

مطلق داشت.
»اولیــن جــام در یــک دوران 
جدید«. این نوشته روی پیراهن ویژه 
بارســلونایی ها برای جشن قهرمانی 
کوپا بوده است. خیلی ها این موقعیت 
را با روزهای بعد از فصل ناامیدکننده 
2008 مقایســه می کنند. وقتی که 
خــوان الپورتا با یک نقشــه جدید و 
متفاوت، طالیی ترین سال های ممکن 
را برای بارسا ساخت. تجربه ای که حاال 
شــاید دوباره با این رییس برای این 

باشگاه تکرار شود.

تن تن و معجزه ای به نام قهرمانی

و سرانجام....جام!

اتفاق روز

چهره به چهره

سپری کردن یک فصل بدون جام برای باشگاهی مثل بارسلونا، شبیه یک کابوس بزرگ بود. آنها فصل گذشته هیچ 
جامی به دست نیاوردند اما حاال با بردن جام حذفی اسپانیا، به این طلسم پایان دادند. شاید بردن کوپا دل ری برای تیمی 

که در کارنامه اش سه گانه و شش گانه دارد، دستاورد عجیبی نباشد اما در شرایط فعلی و پس از تجربه ناکامی های متوالی، 
هر موفقیتی برای بارسا شبیه یک داروی اثربخش برای عبور از تلخی ها به نظر می رسد. حاال در بارسا، همه خوشحال به نظر 
می رسند و برای آخرین هدف باقی مانده از این فصل تالش می کنند. برای کنار زدن آتلتی و رئال و رسیدن به قهرمانِی اللیگا.

نمی دانیم اسمش را چه چیزی بگذاریم. نمی دانیم چطور 
با این ماجراها برخورد کنیم. نمی دانیــم که باید از »قربانی« 
بودن بنویســیم یا از بی تدبیری و اختالفات داخلی بعضی ها 
حرف بزنیم. هر چه هســت، فوتبال هر روز رنجورتر می شود. 
این بار نوبت یک مربی بوده که در نبرد نابرابر با ویروس کرونا 
شکست بخورد. نادر دست نشــان. مردی که در دوران بازی  
نســاجی چی ها به معنای واقعی کلمه شیفته اش بودند. یک 
ستاره وفادار با پیراهن شــماره هفت که هرگز حاضر نشد این 
تیم را به مقصد تیم های ثروتمندتر ترک کند. او در دوران بازی، 

یک رکورد جالب هم داشت. رکورد گل زنی در هشت مسابقه 
متوالی در فوتبال ایران که هنوز هم رکــوردی فوق العاده به 
نظر می رســد. درســت برخالف دوران بازی، دست نشان در 
مربیگری اهل تجربه های متفاوت بود. او تا 62 سالگی، 19 تیم 
مختلف را هدایت کرد تا صاحب یک رکورد جالب توجه دیگر 
شود. اوج موفقیت های این مربی با رساندن »پگاه گیالن« به  
فینال جام حذفی رقم خورد. پگاه در نهایت قهرمان نشد اما یک 
فصل شــگفت انگیز و باورنکردنی را پشت سر گذاشت. فصلی 
که موجب شد رشتی ها هم درســت مثل قائمشهری ها لقب 
نادر امپراتور را برای دست نشان در نظر بگیرند. دست نشان در 
دوران کاری اش توانست چهار تیم مختلف را به لیگ برتر بیاورد. 
تیم هایی که معموال با هزینه های زیادی بسته نمی شدند اما 
روحیه جنگجویانه ای داشتند و همیشه برای انجام کارهای 

بزرگ آماده بودند. دست نشان در دوران بازی، 13 سال پیراهن 
نساجی را پوشــید و تحت هیچ شــرایطی حاضر به ترک این 
باشگاه نشد. وفاداری نادری که شاید امروز دیگر به ندرت در بین 
فوتبالیست ها دیده می شود. حاال درست به همین خاطر است 
که مازندرانی ها نمی توانند ایــن خبر فاجعه بار را هضم کنند. 
خبری که یکی از مهم ترین چهره های تاریخ فوتبال مازندران 

را برای همیشه خاموش کرده است.
همین چند ماه پیش بود که فوتبالی ها ســیاه پوش علی 
انصاریان و مهرداد میناوند شدند. حاال هم خبری تلخ در مورد 
یکی از بازیکنان قدیمی و مربیان فعــال در فوتبال ایران از راه 
رسیده تا دوباره پیراهن سیاه را بر تن کنیم. ظاهرا قرار است در 
این برهه از زمان، »سیاه« رنگ فوتبال ایران باشد. فوتبالی که 
هر روز داغدار می شود و معلوم نیست چه زمانی از این مصیبت ها 

فاصله خواهد گرفت. تقریبا هیچ کشوری در تمام دنیا وجود 
ندارد که از بحــران کرونا مصون مانده باشــد اما فوتبال هیچ 
کشوری در دنیا هم به اندازه ایران، قربانی سرشناس ویروس 
نداشته است. تلخ و تاسفبار اینکه خوب می دانیم این خبرها، 
آخرین خبرهای مصیبت بار در فوتبال ایران نیستند و با ادامه 
این روند، چهره های عزیز و شناخته شده دیگری را هم از دست 
خواهیم داد. اگر با رفتن مهرداد، وزن شــوخ طبعی در فوتبال 
ایران پایین آمد، اگر علی رفت و با خودش میلیون ها لبخند را 
هم برد، کوچ ابدی نادر دست نشان هم به معنای از دست رفتن 
رویای »صعود« در فوتبال ایران است. او به عنوان مربی، بارها 
توانسته بود تیم های مختلف را احیا کند و این تیم ها را از سطوح 
پایین تر به لیگ برتر بیاورد. حاال اما نادر برای همیشه چهره در 

نقاب خاک کشیده است.

آریا رهنورد

شجاع خلیل زاده، حتما عالقه زیادی داشت 
که هواداران پرسپولیس تصویر لحظه حضورش 
در عکس تیمی قرمزها را با کپشن های احساسی 
در فضای مجازی منتشر کنند اما پرسپولیسی ها 
اصال از ایــن لحظه خاص اســتقبال نکردند و به 
لحظه ای از مسابقه پرداختند که شجاع در آن در 
اوج استیصال دیده می شود. پرسپولیس بدون این 
مدافع هم، راهش را پیدا کرده و در آسیا درخشان 
ظاهر شده اما شجاع بدون پرسپولیس، فعال باید با 
برچسب »بازنده« به ادامه رقابت های این فصل از 
لیگ قهرمانان بپردازد. جای او هم بدون شک، در 
عکس تیمی سرخ ها نیست. بازیکنی که یک بار 
قراردادش با باشــگاه را در حساس ترین شرایط 
ممکن فســخ کرده، ممکن است فردا این عکس 

را هم پاره کند! 
شــاید مهم ترین پیام بازگشــت فوق العاده 
پرسپولیســی ها روبه روی الریان، مستقیما به 
قلب دفاعی تیم حریف مخابره شده است. اینکه 
پرسپولیس با جدایی هیچ بازیکنی از هم نمی پاشد 
و صالبتش را از دست نمی دهد. شجاع در حالی 
باشــگاه را ترک کرد که عمــال مهم ترین عنصر 

دفاعی تیم بود اما قرمزها این روزها طوری فوتبال 
بازی می کنند که انگار هرگز بازیکنی به این اسم 
نداشته اند. سیدجالل حسینی در 39 سالگی با 
همه وجود برای تیم به میدان می رود و کنعانی در 
کنار او، هر روز پیشرفت بیشتری را تجربه می کند. 
حاال قرمزها خیلی زود اقتدارشان را در گروه نشان 
داده اند و همه امتیازهای ممکن را کسب کرده اند. 
الریان اما با وجود در اختیار داشتن مربی پرآوازه ای 
مثل لوران بالن، حتی کم تر از گوا هندوســتان 
امتیاز گرفته و تیم سوم جدول محسوب می شود. 
نمایش پرسپولیس برابر رقیب قطری، بی نهایت 
درخشان به نظر می رســید. دبل شهریار مغانلو، 
تصویر تازه ای از خط حمله پرسپولیس ساخت و 
درخشش کمال با وجود نیمکت نشینی در مسابقه 
قبلی، نشــان داد که یحیی به راحتی می تواند از 
ترکیب های چرخشی برای تیمش استفاده کند. 
فعال پرسپولیس در قد و قواره یک تیم مدعی ظاهر 
شده و شجاع و تیمش، فاصله ای با حذف شدن از 

همین جام ندارند.
باور کنید »جاودانگــی« در فوتبال، آنقدرها 
هم سخت و نشدنی نیست. برای رسیدن به این 
نقطه، فقط کافی اســت کمی از استانداردهای 
مالــی روز فاصله بگیری. کافی اســت باور کنی 

تیمی که هوادارانش گلو را برایت چاک می دهند، 
مثل »خانواده« است. آن وقت شاید این خانواده 
را به مقصد یک خانــواده ثروتمندتر ترک نکنی. 
هیچ کس از فوتبالیســت ها نمی خواهد که برای 
»رضای خدا« فوتبال بــازی کنند. هیچ کس از 
آنها نمی خواهد که پول کمــی دریافت کنند اما 
ظاهرا میزان طمــع در بعضی از آنهــا، به میزان 
کنترل ناپذیری باالست. آنقدر که حاضر می شوند 
بر سر موقعیت و محبوبیت شان هم قمار کنند و تا 
آن جا که می توانند، پول به دست بیاورند. شجاع در 
قطر، حتما یک پاروی خوب برای سروکله زدن با 
دالرها خریده اما دیگر هیچ هواداری حاضر نیست 
پاروی نجات پرســپولیس در یک دریای توفانی 
را به رفیق نیمه راهی مثل او بسپارد. به بازیکنی 
مثل او که می توانست بماند، جاودانگی را تجربه 
کند و محبوبیتی بی نظیر داشته باشد اما تصمیم 
گرفت خودش را به سواحل آرام قطر برساند و برای 
تیمی توپ بزند که با وجود هزینه های سنگین و 
نجومی، نسبت چندانی با جام گرفتن ندارد. تیمی 
که همین حاال بازی هایش در مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان، در کشور قطر پخش نمی شود و صدای 

هیچ هواداری هم به این خاطر درنمی آید!
ســال ها قبل، مایکل اوون تالش کرد تا مثل 
رابی فاولر یا به قول لیورپولی ها »رابی گاد« دوباره 
به این باشــگاه برگردد و پیراهن این تیم را بر تن 
کند. طرفداران قرمزهای مرسی ساید اما خیلی 
زود او را پس زدند. حرف آنها، روشــن و واضح به 
نظر می رســید. مایکل به محض دریافت اولین 

پیشــنهادهای خوب، تیم را ترک کــرد و دنبال 
خوشبختی شــخصی اش رفت. او به خاطر همه 
کارهایی که برای لیورپول انجــام داده بود، مورد 
ستایش و احترام قرار داشت اما وقتی تیم به یکی 
از تاریخی ترین شــب های حیاتش رســید و در 
فینال استانبول حاضر شــد، اثری از مایکل اوون 

در استادیوم نبود. 
آن شب رابی فاولر خودش را به ورزشگاه رساند 
تا حداقل از روی سکوها بازی تیم موردعالقه اش 
را تماشا کند اما اوون حتی در ورزشگاه هم دیده 
نشد. بعدها وقتی مایکل برای »بازگشت« تالش 
کــرد، طرفدارها بنری برایش درســت کردند و 
روی آن نوشتند:»در شب فینال استانبول کجا 
بودی رفیق!« آنها ثابت کردند که »کم حافظه« 
نیســتند و فراموش نمی کنند که چه کسانی در 
سرنوشت سازترین لحظه ها کنارشان ایستاده اند 

و چه کسانی همواره ســرگرم زندگی خودشان 
بوده اند. مایکل، دیگر نتوانســت با لیورپولی ها 
»قدم« بزند. »تنها قدم زدن«. سرنوشت شجاع 
خلیل زاده هم شاید همین است. اینکه جیب هایش 
از هزاران دالر پر شــده اما دیگر هیچ هواداری با 
میل و رغبت، آن ترانه هــای مازندرانی را برایش 
نمی خواند. حضــور او در عکــس تیمی قرمزها 
هم، هیچ چیز به جز یک »ســوءتفاهم« بزرگ 
نیســت. همین بازیکن احتماال برای چند دالر 
بیشــتر، فردا می تواند به لوگوی رقیب الریان در 
لیگ قطر هم بوسه بزند! او حاال زمین بازی با تیم 
»6 امتیازی« پرسپولیس را در حالی ترک کرده 
که در عضویت الریان »یــک امتیازی« قرار دارد. 
بله. دوران درخشش در آسیا برای خلیل زاده دیگر 
سپری شده است. او حاال باید به ماجراهایی مثل 

حذف از مرحله گروهی عادت کند! 

وداع با ستاره ای که »نادر« بود

فوتبال به رنگ مشكی!

جای تو اینجا نیست رفیق...

اين عكس را ترک كن! 

این قهرمانی برای مسی هم 
معنای خاصی داشت. لئو در 
این نبرد نهمین گلش را در 

فینال های کوپا به ثمر رساند 
تا با عبور از رکورد تلمو زارا، 
آقای گل تاریخ فینال های 
جام حذفی اسپانیا شود. 

او همچنین به صورت 
مشترک با چند بازیکن 
دیگر، رکورددار هفت 

قهرمانی در این تورنمنت 
شده است
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