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جایگزین لوکادیا از ژاپن می آید

مهاجم  یک  جذب  برای  پرسپولیس  باشگاه 
جدید خارجی به جمع بندی رسید.

از  پس  پرسپولیس  باشگاه  ایرنا،  گزارش  به 
منتفی شدن جذب ولینگتون، سراغ یک گزینه 
یک  با  را  مثبتی  مذاکرات  و  رفت  دیگر  جدید 

بازیکن برزیلی انجام داده است.
آستانه  در  ساله   ۳۱ پریرا  لئوناردو  حاال 

سرخپوش شدن قرار دارد.
پریرا قابلیت بازی در پست وینگر و مهاجم 
قرار است جایگزین  بازیکن  این  دارد.  را  هدف 
یورگن لوکادیا در فهرست پرسپولیس شود. پریرا 
شاید به اندازه یورگن لوکادیا مطرح نباشد، اما 
قهرمانی او در سطح اول فوتبال برزیل و بلژیک، 
او را جزو پر افتخارترین بازیکنان خارجی حاضر 

در ایران تبدیل خواهد کرد.
این بازیکن سابقه بازی در پالمیراس تیم مطرح 
برزیلی را دارد جایی که با این تیم یک جام حذفی 
و یک لیگ را فتح کرد. او سپس به کلوب بروژ 
رفت و چهار سال هم در این تیم درخشید اما 

سال ۲۰۱۸ از کلوب بروژ جدا شد.
نکته جالب این است که کاوه رضایی در آن 

سال جایگزین او در این تیم بلژیکی شد.
تیم  در  و  رفت  ژاپن  فوتبال  به  سپس  پریرا 
ماتسوموتو یاماگا و سان فرس هیروشیما رفت 

که در این تیم ها هم عملکرد خوبی داشت.
تیم مطرح گامبو اوساکا تیم آخر پریرا بود که 
حاال این باشگاه خبر جدایی این ستاره ۳۱ ساله را 
منتشر کرد تا کار سرخپوشان تهرانی برای جذب 
او راحت باشد چرا که به عنوان بازیکن آزاد سراغ 

او خواهند رفت.
ارزش او در سایت ترانسفر مارکت ۶۰۰ هزار 
یورو ذکر شده است اما ظاهرا طرفین با مبلغ 
۷۰۰ هزار یورو برای یک فصل و نیم به توافقاتی 

رسیده اند.

ادعای سایت بلژیکی
جدایی لژیونرهای ایرانی از شارلوا

»علی  که  شد  مدعی  بلژیکی  سایت  یک 
قلی زاده« و »امیرحسین حسین زاده« ۲ لژیونر 

ایرانی تیم شارلوا این تیم را ترک خواهند کرد.
news. سایت  از  نقل  به  ایرنا  گزارش  به 
eseuro بلژیک، در آخرین دیدار شارلوا مقابل 
کلوب بروژ که با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید ۲ 

لژیونر ایرانی فرصت بازی پیدا نکردند.
امیرحسین حسین زاده که عملکرد خوبی برای 
قبلی  بازی  در  و  داشت  فصل  این  در  شارلوا 
نیز ۵۸ دقیقه در بازی حضور داشت، امشب 
فرصت بازی پیدا نکرد و تا پایان روی نیمکت 
نشست. قلی زاده نیز تاوان بازی های بسیار بد 
اخیرش را در شارلوا می دهد و با نظر فلیس مازو 
سرمربی گورخرها از لیست این تیم خط خورده و 

به سکوها تبعید شده است.
قلی زاده بعد از ۴ سال حضور در شارلوا به 
فکر جدایی از این تیم خواهد بود. با توجه به 
عملکرد خوب این بازیکن در جام جهانی و پاس 
مهدی  به  انگلیس  مقابل  دیدار  در  که  گلی 
پیشنهادهای  که  می رفت  انتظار  داد  طارمی 
شود  داده  شارلوا  به  بازیکن  این  برای  زیادی 
تیم های  از  حتی  پیشنهادی  هیچ  هنوز  ولی 
به دست سران  او  برای  خاورمیانه  در  حاضر 

شارلوا نرسیده است.
با توجه به قرارداد این بازیکن تا سال ۲۰۲۵ با 
شالروا باید دید تیمی حاضر می شود بتواند مبلغ 
بند آزادسازی بازیکن ایرانی را بپردازد یا به صورت 
قرضی جدا خواهد شد. از طرفی حسین زاده که 
بعد از درخشش در ترکیب استقالل با کش و 
قوس های فراوان به اسپورتینگ شارلوا پیوست 

نیز تا ۲۰۲۴ با این تیم قرارداد دارد.
حال با همه این موارد، سایت بلژیک مدعی 
شده که علی قلی زاده و امیرحسین حسین زاده ۲ 
لژیونر ایرانی تیم شارلوا این تیم را ترک خواهند 

کرد.

پیشنهاد 100 میلیون یورویی به بازیکن 
۳۷ ساله!

توافق مودریچ با النصر

باشگاه النصر عربستان برای عقد قرارداد دو و نیم 
ساله با مودریچ پیشنهاد ۱۰۰ میلیون یورویی به این 

بازیکن کروات داده است.
النصر  کوره،  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
عربستان، کریستیانو رونالدو را در فصل نقل و 

انتقاالت زمستانی جذب کرد.
بسیار بعید است که رونالدو تنها ستاره بزرگ 
و سرشناس النصر باشد. این باشگاه متمول به 
دنبال آوردن دیگر ستاره های بزرگ فوتبال جهان 
است و این بار با مودریچ وارد مذاکره شده است.

مودریچ که ۳۷ سال سن دارد تا پایان فصل با 
رئال مادرید قرارداد دارد و هنوز قراردادش را برای 
فصل بعد  تمدید نکرده است و این باعث شده تا 

النصر به جذب او امیدوار باشد.
باشگاه عربستانی برای عقد قرارداد دو و نیم ساله 
با مودریچ پیشنهاد ۱۰۰ میلیون یورو را به او داده 
است و بسیار سخت است که بازیکنی با این سن 
و سال حاضر باشد که این پیشنهاد بسیار خوب 

را رد کرد.
تاکید  اآلسیوی، خبرنگار عربستانی  نواف  البته 
کرد که با مودریچ توافق نهایی صورت گرفته است 
و این بازیکن راهی النصر خواهد شد تا هم بازی 

کریستیانو رونالدو شود.
سایت ورزشی المیدان عربستان هم این خبر را 
تایید و از توافق نهایی با هافبک کروات رئال مادرید 

خبر داد.
النصر در تابستان سال قبل هم به جذب مودریچ 
عالقه داشت اما این هافبک کروات تصمیم گرفت 
که در رئال باقی بماند و به پیشنهاد تیم عربستانی 

پاسخ منفی داد.
عملکرد  عربستان  لیگ  در فصل جاری  النصر 
خوبی از خود نشان داده است و در صدر جدول 
رده بندی جای دارد. این تیم با جذب فوق ستاره ای 
مثل کریستیانو رونالدو امیدوار به قهرمانی در لیگ 

قهرمانان آسیاست.

فدراسیون کشتی در سال چقدر 
هزینه می کند؟

اعضای هیات اجرایی و رییس فدراسیون کشتی 
گو  و  این رشته گفت  نیاز  مورد  بودجه  مورد  در 

کردند.
به گزارش ایسنا، یازدهمین جلسه هیات اجرایی 
کمیته ملی المپیک با حضور اعضا در دفتر محمود 
خسروی وفا برگزار شد و در این جلسه علیرضا دبیر 
رییس فدراسیون کشتی حضور داشت که بیشتر 

در مورد بودجه مورد نیاز کشتی صحبت کرد.
او در نشست با اعضای هیات اجرایی گزارشی 
را از عملکرد این رشته ها و هزینه های انجام شده 
ارائه داد و خواستار افزایش قابل توجه بودجه این 

رشته شد.
گفته می شود که دبیر در این نشست اعالم 
کرده که سالیانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان برای 
تمام مواردی از اعزام گرفته تا ایجاد زیر ساخت 
ها هزینه می کند بنابراین مشخص کنند که بر 
فدراسیون ها  به  بودجه  است  قرار  اساسی  چه 
تعلق بگیرد. او همچنین عنوان کرده است که 
اگر بر اساس تعیین شاخص باشد چه مواردی 
مدال  اگر شاخص،  است.  این شاخص  مالک 
آوری در ادوار مختلف المپیک است بگویند چند 
درصد از مدال های گرفته شده مربوط به کشتی 

بوده است؟
 اگر شاخص، مدال آوری در المپیک توکیو باشد 
که کشتی ۶۵ درصد مدال ها را گرفته است و اگر 
هم شاخص مدال طالی المپیک توکیو باشد که 

کشتی در المپیک توکیو مدال طال داشته است.
اعضای هیات اجرایی در مورد این مسئله به بحث 
پرداختند که البته جمع بندی نهایی نشد و احتماال 
هیات اجرایی یک جلسه دیگر با دبیر برگزار می 

کند.
در این جلسه قرار بود که در مورد جدول کمک 
مالی به فدراسیون ها هم صحبت شود که فرصت 
نشد و قرار است سه شنبه هفته آینده یک جلسه 

فوق العاده هیات اجرایی برگزار شود.
مناف هاشمی دبیرکل کمیته ملی المپیک قرار بود 
نشست خبری را در مورد مصوبات جلسه هیات 
اجرایی برگزار کند که به دلیل برگزاری جلسه ای در 

سازمان برنامه ریزی و بودجه لغو شد.

به گزارش ورزش سه، سیاوش یزدانی که خود را با 
هزار زحمت و بعد از سپری کردن حواشی فراوان به 
ترکیب استقالل رسانده بود، به نظر در بازی با سپاهان 
با تهمت کم کاری و خیانت مواجه و توسط ساپینتو از 
اردوی این تیم اخراج شده است. به هیچ عنوان نمی توان 
اخبار و شایعاتی از این دست را قویا تایید و تکذیب کرد، 
اما در ۵۰ سال گذشته موارد فراوانی به این شکل وجود 
داشته و در بسیاری از موارد و در روزهای تلخ، بازیکن 
یا بازیکنانی به کم کاری برای زمین زدن یک سرمربی و 

فراهم کردن مقدمات اخراج او، متهم شده اند.
جواد الله وردی- تو عامل بدترین شکست تاریخ در 

دربی هستی
مقابل   ۵۲ سال  دربی  در  گل  شش  با  باخت 
پرسپولیس هنوز هم نقل کری خوانی بین هواداران 
رقیب دیرینه است. استقالل سه سال بعد از فتح آسیا 
و در روزی عجیب که موقعیت های پرسپولیس یکی 
پس از دیگری تبدیل به گل می شد، بدترین شکست 
تاریخ خود را پذیرا شد. بعدها عنوان شد مالک باشگاه 
مدافع  وردی،  الله  جواد  دیدار  این  از  پس  استقالل 
حتی  و  کرده  متهم  حریف  با  تبانی  به  را  آبی پوشان 
شایعاتی در مورد درگیری فیزیکی آن ها نیز منتشر شد. 
البته منصور رشیدی که در آن دیدار چهار گل دریافت 
کرد نیز از متهمان کم کاری در آن شکست فراموش 
نشدنی بود و شایعه خیانت در استقالل برای اولین بار 
در تاریخ اینجا شنیده شد. جالب اینجاست فصل بعد 
الله وردی راهی پرسپولیس شده و هفت سال نیز برای 

این تیم بازی کرد.
پرویز برومند و جواد زرینچه- برکناری حجازی در عصر 

تلخ آزادی
جام  فینال  در  شکست  از  بعد  روز  چند  تنها 
باشگاه های آسیا مقابل جوبیلو ایواتا در تهران و از کف 
رفتن فرصت فتح ستاره سوم، در یک عصر اردیبهشتی 
در تهران بود که استقالل تحت هدایت ناصر حجازی، 
برتری ۱-۳ مقابل سایپا را با درخشش بهنام ابوالقاسم 
پور در تیم مقابل با شکست ۳-۴ عوض کرد و این پایان 
دوره سه ساله و تقریبا موفق ناصر حجازی روی نیمکت 
آبی پوشان بود. پرویز برومند که در فینال آسیا جای 
خود را به محمد یحیوی داده بود، آن روز در کنار جواد 
زرینچه بدترین بازی ممکن را مقابل سایپا ارائه داده 
و روی گل های حریف به وضوح مقصر بودند. ناصر 
حجازی این دو بازیکن را به کم کاری متهم کرده و اعتقاد 

داشت آن ها زمینه برکناری اش را مهیا کرده اند.
زرینچه و پاشازاده- تقدیم قهرمانی در انزلی به رقیب 

دیرینه
سه گانه  فتح  تا  فاصله ای   ۸۱ بهار  تا  که  استقالل 
آنیانگ مغلوب شد  آزادی مقابل  باتالق  نداشت، در 

باعث  پورحیدری  منصور  تیم  متوالی  تساوی های  و 
شد نبرد قهرمانی به هفته آخر اولین دوره لیگ برتر 
کشیده شود. استقالل که در انزلی به تنها یک تساوی 
برابر ملون نیاز داشت، با یک گل شکست خورد و در 
تهران تیم علی پروین با برتری خفیف مقابل فجر، در 
اوج ناامیدی در نهایت به قهرمانی دست یافت. در آن 
مقطع پورحیدری که صندلی خود را تقدیم امیر قلعه 
نویی کرده بود، چندین بار مدعی شد چند بازیکن به او 
خیانت و قهرمانی را تقدیم پرسپولیس کرده اند و او این 
راز را در دلش نگه  خواهد داشت. اما بعدها نزدیکان این 
سرمربی پرافتخار مدعی شدند او تصور می کرده جواد 
زرینچه و مهدی پاشازاده در این دیدار کم کاری کرده و 

باعث شدند پرسپولیس جام را باالی سر ببرد.
باند سرمربی رقیب- حجازی باز هم مشکوک بود

نیمکت  روی  حجازی  ناصر  حضور  دوره  دومین 
استقالل اما بسیار کوتاه تر از اولین مقطع بود. علی رغم 
شروع خوب برابر استقالل اهواز در آزادی، تیم حجازی 
در همان هفته های ابتدایی نشان داد مدعی قهرمانی 
نیست و این سرمربی باتجربه نیز بعد از شکست در 
آزادی مقابل پیکان جای خود را به فیروز کریمی داد. 
باندی  از  گریخته  و  جسته  مقطع  آن  در  خان  ناصر 
رفیق با اولین آلترناتیو خود خبر داده و اذعان داشت 
برخی خواهان موفقیت او در استقالل نیستند. علیرضا 

منصوریان نیز سال ها بعد فاش کرد بازیکنانی که حجازی 
آن ها را در زمره رفقای خود می دانست، حاضر نشدند 
با او برای اصرار به ماندن این سرمربی، پیش مدیران 

باشگاه بیایند و در  واقع به این سرمربی خیانت کردند.
ادعای ژنرال- رفقای سرمربی تیم ملی مرا زمین زدند

استقالل در سال 9۳ فصل را بسیار خوب شروع کرده 
و در بسیاری از مقاطع سال مدعی اول کسب عنوان 
قهرمانی بود. اما نتایج این تیم از نیم فصل دوم به شکل 
عجیبی رو به افول رفت و در نهایت آن ها فصل را پایین 
تر از رقیب دیرینه و در رتبه پنجم به اتمام رساندند. 
بارها مدعی شده  امیر قلعه نویی در سال های اخیر 
ملی پوشان استقاللی آن مقطع به علت رابطه خوب با 
کارلوس کی روش، در نیم فصل دوم با تمام توان برای 
این تیم به میدان نرفته و در واقع کم کاری کرده اند. 
ادعایی که البته هرگز با آوردن اسامی از سوی سرمربی 
پرافتخار آبی پوشان همراه نشد، اما با مرور بازی های 
استقالل در نیم فصل دوم آن سال می شد متوجه شد 
حداقل منظور امیر قلعه نویی کدام بازیکنان مشهور و 

نامدار حاضر در ترکیب ثابت بوده است.
این سیاوش پرحاشیه- محمود فکری هنوز عصبانی 

است
دوران حضور محمود فکری روی نیمکت استقالل 
کوتاه و پرحاشیه بود و یکی از باسابقه ترین بازیکنان 

دوره  در  است  معتقد  قویا  هم  هنوز  تیم  این  تاریخ 
حضورش در استقالل در حق او جفا شده است، اما 
عجیب اینجاست سیاوش یزدانی که اخیر با اتهامی 
مصاحبه ی  در  و  مقطع  آن  در  شده،  روبرو  مشابه 
غیرمنتظره ای علنا اعتراف کرد حداقل در تمرینات با 
تمام توان حاضر نمی شده و هرگز خودش را شاگرد 
نیز در طول دو سال  محمود فکری نمی داند. فکری 
اخیر بارها و بارها سیاوش یزدانی و البته یکی دو نفر 
دیگری را به کم کاری و خیانت متهم کرده و با تاسفی 
تمام نشدنی در مورد ناکامی اش روی نیمکت استقالل 

سخن گفته است.
هزار و یک ادعا: رازهایی که سر به مهر ماندند

از داستان درگیری عجیب در مورد کاپیتانی در اواخر 
دهه ۶۰ و اتهام خراب کردن فضای تیم به مجید نامجو 
مطلق، تا بحث و جدل عجیب علی منصور و سید مهدی 
رحمتی روی خط برنامه زنده تلویزیونی و عدم تطابق 
حرف های سرمربی و کاپیتان، تا عصبانیت وینفرد شفر 
از رفتار عجیب چند بازیکن در دربی سرنوشت ساز 
فروردین 9۸ و موارد فراوانی از این دست. البته مرور 
این خاطرات تنها به علت داستان اخیر سیاوش یزدانی 
در استقالل و اخراج این مدافع باتجربه بوده، وگرنه در 
اردوی پرسپولیس، رقیب دیرینه نیز هزار و یک شایعه 

و خبر از این دست منتشر شده است.

سه وزنه بردار ایران توانستند در اولین قدم کسب سهمیه المپیک 
پاریس جزو ۱۰ نفر اول رنکینگ قرار بگیرند.

 به گزارش ایسنا، فدراسیون جهانی وزنه برداری رنکینگ کسب 
سهمیه المپیک پاریس را اعالم کرد و وزنه برداران براساس رکورد 
مجموع خود در قهرمانی جهانی کلمبیا در این رنکینگ قرار گرفتند. 
مسابقات قهرمانی جهان کلمبیا که آذر سال جاری برگزار شد، اولین 

مرحله کسب سهمیه المپیک بود.
از هر کشور تنها یک نفر که بیش ترین رکورد مجموع را دارد، در 
رنکینگ المپیک قرار گرفته است. برای نمونه در دسته فوق سنگین، 
علی داودی و آیت شریفی در قهرمانی جهان کلمبیا وزنه زدند اما 
وارد  او  ثبت کرد،  به شریفی  باالتری نسبت  چون داودی رکورد 

رنکینگ المپیک شد.
در دسته ۱۰۲ کیلوگرم که مدعیان زیادی در ایران دارد، در حال 
حاضر دهدار وارد رنکینگ شده است و رسول معتمدی و سهراب 
مرادی باید در اولین گزینشی المپیک خود بیش تر از دهدار وزنه 
بزنند تا بتوانند در رنکینگ قرار بگیرند. آن ها در قهرمانی جهان 

غایب بودند. طبق سیستم کسب سهمیه المپیک، به ۱۰ نفر اول هر 
وزن المپیکی سهمیه تعلق می گیرد که ایران هم پس از پشت سر 
گذاشتن اولین گزینشی، سه نفر را در ۱۰ نفر اول رنکینگ المپیکی 

اوزان ۸9، ۱۰۲ و فوق سنگین دارد.
کیانوش رستمی در دسته ۸9 کیلوگرم و علی داودی در دسته 
فوق سنگین چهارم هستند. رضا دهدار در دسته ۱۰۲ کیلوگرم در 

رده سوم قرار دارد.
حافظ قشقایی هم در دسته ۷۳ کیلوگرم در رده بیست و چهارم 

قرار گرفت.
هر ورزشکاری که در یک وزن غیرالمپیکی وزنه بزند، رکوردش 
برای وزن المپیکی باالتر محاسبه می شود. برای نمونه قشقایی در 
قهرمانی جهان در وزن غیر المپیکی ۶۷ کیلوگرم وزنه زد و رکوردش 

برای رنکینگ دسته ۷۳ کیلوگرم که المپیکی است محاسبه شد.
در بخش دختران هم ایران در ۱۰ نفر اول اوزان المپیکی نماینده ای 
ندارد اما الهام حسینی در دسته ۸۱ کیلوگرم پانزدهم است و زینب 

شیخ باب در رده بیستم دسته فوق سنگین قرار دارد.

شایعه عجیبی که دست از سر استقالل برنمی دارد!

باز هم پای خیانت در میان است
در نیم قرن اخیر بازیکنان بزرگی در تاریخ استقالل به کم کاری و خیانت متهم شده اند.

۳ وزنه بردار ایران یک قدم به المپیک پاریس نزدیک شدند 

سیاوش یزدانی 
که خود را با هزار 

زحمت و بعد از 
سپری کردن 

حواشی فراوان به 
ترکیب استقالل 

رسانده بود، به 
نظر در بازی با 

سپاهان با تهمت 
کم کاری و خیانت 

مواجه و توسط 
ساپینتو از اردوی 

این تیم اخراج 
شده است

به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت، دادگاهی در اسپانیا دنی آلوس، مدافع راست 
پیشین بارسلونا و عضو کنونی پوماس مکزیک را به خاطر آزار جنسی یک زن در یک 
کلوپ شبانه در شهر بارسلونا متهم اعالم کرد و آلوس از آن زمان در زندان بوده 
است. او ابتدا در یک زندان بدون امکانات محبوس بود ولی فوتبالیست پرافتخار که 

شوکه شده بود اعتراض زیادی کرد و به زندانی با امکانت بیشتر منتقل شد.
آلوس تنها فوتبالیستی نیست که پایش به زندان باز شده است. بازیکنان زیادی 

بودند که به دالیلی راهی زندان شدند که در زیر مهمترین موارد را بررسی می کنیم:
رنه هیگوئیتا

هیگوئیتا یکی از مشهورترین فوتبالیست هایی بود که دوران محکومیت خود را در 
زندان سپری کرد.

این دروازه بان معروف به خاطر دفع باورنکردنی اش در دیدار بین انگلیس و کلمبیا 
که به ضربه عقرب معروف شد، شناخته می شود. این دروازه بان کلمبیایی به دلیل 
دست داشتن در یک پروسه آدم ربایی که در آن غول مواد مخدر، پابلو اسکوبار 
نقش داشت، زندانی شد. اگرچه کار هیگویتا فقط در این پروسه تحویل دادن پول 

بود اما این جنایت باعث شد که او هفت ماه در زندانی در بوگوتا بماند.
بنجامین مندی

بنجامین مندی که چندین بار با منچستر سیتی قهرمان لیگ برتر شده بود، به 
هفت اتهام تجاوز جنسی در سال ۲۰۲۱ متهم شد. مندی بعداً به قید وثیقه آزاد 
شد و در اواخر ژانویه ۲۰۲۲ محاکمه شد. این ملی پوش فرانسوی از آن زمان توسط 

منچسترسیتی تعلیق شده است.

میسون گرینوود
میسون گرینوود در ژانویه ۲۰۲۲ به اتهام تجاوز جنسی و تهدید به قتل بازداشت 
شد اما در نهایت پس از گذراندن سه شب در انفرادی با قید وثیقه آزاد شد و در 

ادامه با شکایت نامزد سابق خود بازداشت شد.
یان رایت

یان رایت مهاجم گلزن تیم فوتبال آرسنال در سال های ۱99۱ تا ۱99۸ به دلیل 
رانندگی بدون گواهینامه ۲ هفته در زندان چلمزفورد انگلیس زندانی بود. یان رایت 
در سال ۲۰۱۶ با ابراز پشیمانی از این رفتار خود گفت: وقتی از زندان مرخص شدم 
گفتم که دیگر هرگز به چنین جایی نمی آیم. رایت عالوه بر دستاوردهایش در زمین، 

متاسفانه یکی از فوتبالیست هایی است که به زندان رفته است. 
رونالدینیو 

بعد از آنکه مشخص شد رونالدینیو، مهاجم سابق تیم ملی برزیل و بارسلونا با 
پاسپورت جعلی وارد پاراگوئه شده است، او و برادرش زندانی شدند. 

مهاجم پیشین بارسلونا در مورد پاسپورت غیرقانونی اظهار کرد: زمانی که متوجه 
شدیم مدارکمان جعلی است شگفت زده شدیم. پس از آن تمام تالشمان را کردیم تا 
با دادگاه همکاری کنیم. همه چیز را توضیح دادیم و کار را برای قاضی آسان کردیم.

دو برادر برزیلی در سلول های جداگانه به سر بردند و وکالیشان برای آنها غذای 
مخصوص می آوردند تا آنها غذای زندان را مصرف نکنند. 

 مارلون کینگ
مهاجم سابق بیرمنگام و ویگان، در سال ۲۰۰9 به دلیل آزار یک زن و شکستن بینی 

او به ۱۸ ماه زندان محکوم شد. در دسامبر ۲۰۰۸، کینگ با همسر باردارش در یک 
مهمانی بود که این رویداد وحشتناک رخ داد. او همچنین به دلیل اعتراف به رانندگی 
در حین مستی برای بار دوم در سال ۲۰۱۴ به ۱۸ ماه زندان و سه سال محدودیت 
از رانندگی محکوم شد. در سال ۲۰۱۰، پس از آزادی از زندان، بازیکن سابق جامائیکا  

به زامبیا نقل مکان کرد.  
آدام جانسون 

آدام جانسون که سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی انگلیس را در کارنامه دارد، 
حواشی زیادی داشت. جانسون به دلیل نگهداری و داشتن رابطه غیراخالقی با 
فردی که به سن قانونی نرسیده بود، به ۶ سال زندان محکوم شد. جانسون که در 
منچسترسیتی هم بازی کرده است در ۱۲ بازی ملی ۲ گل برای تیم ملی انگلیس در 
کارنامه دارد. او بعد از پایان زندان ۳۴ ساله خواهد شد و عمال دوران فوتبالش به 

پایان رسیده است.
لی هیوز

لی هیوز بازیکن تیم فوتبال وست برومویچ با رانندگی خطرناک خود منجر به قتل 
یک نفر شد. او در سال ۲۰۰۴ به ۶ سال حبس محکوم شد ولی پس از ۳ سال از 

زندان آزاد شد و زندگی فوتبالی خود را ادامه داد.
جوی بارتون

بارتون در مجموع در دوران فوتبالش به ۱۰ ماه حبس محکوم شد هر چند که 
فقط ۷۷ روز را پشت میله های زندان سپری کرد. این بازیکن در می ۲۰۰۸ هم به 
علت نقش داشتن در یک نزاع خیابانی در مرکز شهر لیورپول به شش ماه زندان 

محکوم شد.
پاتریک کالیورت

بازیکن سابق آژاکس، میالن و بارسلونا یکی از بهترین بازیکنان تاریخ هلند است. 
او در اسپانیا و هلند عناوین زیادی در لیگ کسب کرده است. او در سن ۱9 سالگی 
تصادف کرد و منجر به کشته شدن یک نفر شد. مارتین پوتمن یکی از هواداران بزرگ 
آژاکس در این حادثه کشته شد. او به زندان محکوم نشد و به جای زندان، خدمات 

اجتماعی انجام داد.

دنی آلوس تنها نیست
 فوتبالیست های بزرگی که پایشان به زندان باز شد

اعتراض فدراسیون بسکتبال به FIBA برای »خلیج فارس«
چرا اینقدر دیر؟

فدراسیون بسکتبال ایران تا قبل از رسانه ای شدن اقدام مغرضانه FIBA مبنی بر جعل نام خلیج فارس، 
هیچ واکنشی از خود نشان نداده بود که جای تعجب دارد.

به گزارش ایسنا، فدراسیون جهانی بسکتبال )FIBA( از فصل ۲۰۲۲-۲۰۲۳ تصمیم گرفت تا مسابقاتی 
با عنوان سوپر لیگ بسکتبال باشگاه های غرب آسیا را با شیوه جدید برگزار کند که حتی خبر برگزاری این 

مسابقات نیز از همان ابتدا با حاشیه هایی همراه بود.
فیبا در این مسابقات از دو لیگ منطقه ای با عناوین »لیگ غرب آسیا« و »لیگ خلیج« استفاده کرده 
تا ۱۶ تیم حاضر در این رقابت ها به صورت منطقه ای و در دو لیگ مختلف با دو گروه ۴ تیمی به مصاف 
یکدیگر بروند؛ مسابقاتی که به کار گرفتن نام »خلیج« به جای »خلیج فارس« در عنوان یکی از این لیگ های 

منطقه ای، نشان از نادیده گرفتن منافع ملی ایران توسط فدراسیون جهانی بسکتبال بود.
طبق تقسیمات منطقه ای قاره آسیا توسط فدراسیون جهانی بسکتبال، ایران خارج از منطقه »خلیج« که 
همان »خلیج فارس« است قرار دارد. در عوض اما اکثر کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل عربستان، بحرین، 
قطر، امارات، کویت و عمان از سوی فیبا در منطقه »خلیج« قرار دارند، موضوعی که به نظر می رسد نیازمند 

ورود جدی فدراسیون بسکتبال ایران به آن بوده، اتفاقی که در همان شروع مسابقات رخ نداد.
در تقسیمات منطقه ای فیبا اما ایران در منطقه غرب آسیا قرار دارد. موضوعی که باعث شده تا نمایندگان 

ایران )ذوب آهن اصفهان و شهرداری گرگان( به همراه تیم های کشورهای عراق، اردن، لبنان، فلسطین، 
سوریه و یمن، در لیگ منطقه ای »غرب آسیا« حاضر شوند )البته در این دوره سوپر لیگ غرب آسیا، 

کشورهای یمن و فلسطین نماینده ای ندارند(.
FIBA تقسیمات منطقه ای

با در نظر گرفتن تقسیمات منطقه ای فیبا، می توان اینگونه برداشت کرد که فدراسیون جهانی در لفافه 
قصد داشته تا نام »خلیج فارس« را تحریف کند چرا که با خارج کردن نام ایران از بازیهای این منطقه، همه 

کشورهای عربی مدعی را برای عادی سازی نام جعلی، در منطقه »خلیج« قرار داده است.
در چنین شرایطی، پیش بینی می شد تا فدراسیون بسکتبال ایران به محض اعالم تقسیم منطقه ای این 
مسابقات و به کار بردن کلمه »لیگ خلیج« به جای »لیگ خلیج فارس« در سایت رسمی FIBA، واکنش 
جدی از خود نشان دهد که در کمال تعجب چنین اتفاقی رخ نداد. موضوعی که اکنون با گذشت ۴ هفته از 

این مسابقات، گویا به تازگی مورد توجه فدراسیون ایران قرار گرفته است.
پس از رسانه ای شدن این ماجرا نیز فدراسیون ایران بیانیه ای را در راستای حمایت و حفظ اراضی ملی ایران 
منتشر کرد، اما جای تعجب دارد که چرا فدراسیون ایران تا قبل از رسانه ای شدن این ماجرا واکنشی از خود 

نشان نداده و انقدر دیر اقدام کرده است؟


