
دور برگش�ت رقابت هاي ليگ قهرمانان آس�يا 
روز گذشته آغاز ش�د و پس از مصاف استقالل 
و ذوب آهن ب�ا حريفان، ام�روز و در دومين روز 
از اين رقابت ها، پرس�پوليس و تراکتور س�ازي 
ديگ�ر نماين�دگان اي�ران براب�ر اماراتي ها به 
ميدان مي روند. سرخپوشان تهراني در امارات 
برابر الوص�ل صف آرايي مي کنن�د و تبريزي ها 
ه�م در خان�ه ب�ه مص�اف الجزي�ره مي روند. 
تراکتور در شرايط مناسبي قرار ندارد و اميدوار است 
با حمايت هوادارانش به لي��گ قهرمانان بازگردد. 
ش��اگردان س��اغالم س��اعت 16 امروز در ديداري 
خانگي به مصاف الجزيره ام��ارات مي روند، تيمي 
که کمتر از 10 روز با کسب تس��اوي بدون گل در 
ديداري خانگي چهار امتيازي شد تا با تفاضل گل 
بهتر نسبت به الغرافه رده دوم جدول گروه  A را از آن 
خود کند و حاال در دومين مصاف خود با سرخپوشان 
تبريزي به دنبال تثبيت جايگاه خود برابر قعرنشين 

جدول اس��ت، تيمي که بعد از دو هفته نخستين 
امتياز آس��يايي خود را برابر همي��ن الجزيره و در 
خاک امارات گرفت و حاال به دنبال جبران مافات در 
ديداري خانگي است. مسئله اي که ساغالم، سرمربي 
ترک تبار تراکتورسازان نيز به آن تأکيد ويژه اي دارد: 
»از روزي که روي نيمکت تراکتور نشستم، اين تيم 
بازي هاي خيلي خوبي انجام داده است. البته کمي 
بدشانسي آورديم که اميدواريم ديگر تکرار نشود. در 
بازي امروز برابر الجزيره تنها به دنبال برد هستيم. 
مي خواهيم با نخستين برد آس��يايي هديه خوبي 
به هواداران خود در تبريز بدهي��م. حريف اماراتي 
ما بايد بازي کردن برابر 70 هزار تماشاگر تبريزي را 
تجربه کند و اميدواريم با حمايت هواداران با دست 
پر از زمين خارج ش��ويم.« س��اغالم در حالي روي 
حضور تماشاگران تبريزي خود حساب ويژه اي باز 
کرده که تن کاته، سرمربي الجزيره مي گويد نه او و 
نه تيمش ترسي از هواداران ميزبان ندارند: »دفعه 

پيش که به تبريز آمديم،  گفتند قرار است 80 هزار 
تماش��اگر به ورزش��گاه بيايد، اما وقتي سوت آغاز 
بازي زده شد فقط 20،10 هزار نفر را در استاديوم 
ديديم. دوست داريم تماشاگران زيادي به ورزشگاه 
بيايند و جو پرشوري را ايجاد کنند. با هر بازي که 
انجام مي دهيم، بازيکنانمان تجربه بيشتري کسب 
مي کنند. اين بازي هم فرصتي براي بازيکنان جوان 
ماست که بيشتر ياد بگيرند، اما ترسي از هواداران 
تراکتور نداريم. اميدوارم که بهتر نتيجه  بگيريم و 
براي بازي هاي بعدي برنامه ريزي کنيم. براي برد به 
ميدان مي رويم، اما پيروزي يا مساوي فرقي براي ما 
ندارد، در حالي که تراکتور نيازمند امتياز اين بازي 

است و مي دانيم کار سختي برابر آنها داريم.«
    پرسپوليس و الوصلي متفاوت در امارات

يکي ديگر از ديدارهاي حساس دور برگشت ليگ 
قهرمانان آس��يا، س��اعت 18:45 امروز در امارات 
برگزار مي شود، جايي که ياران برانکو، صدرنشين 

گروه C ب��ه مهماني الوصل مي روند. قعرنش��ين 
بي امتياز اين گروه ک��ه در دور رفت اين رقابت ها 
2 بر صفر در آزادي شکست خورده، حاال به دنبال 
جبران مافات در دور برگش��ت اين رقابت هاست. 
روي کاغذ پرس��پوليس کار آس��اني برابر الوصل 
دارد، تيمي که چند روز قبل نيز برابر سرخپوشان 
تهراني طعم باخت را چشيده، اما واقعيت آنطور که 
ديده مي شود، نيس��ت. از يک سو در اين گروه سه 
تيم ش��ش امتيازي حضور دارند که کوچک ترين 
لغزشي مي تواند شرايط را سخت و جبران ناپذير 
کند. از س��وي ديگر، پرسپوليس نمي تواند خيلي 
روي برد ديدار رفت در آزادي حساب کند، چراکه 
الوصلي هاي امارات در آن بازي با انبوهي از غايبان 
خود راهي تهران ش��ده بودند و حاال مي توانند از 
تمامي نفراتشان برابر پرسپوليس استفاده کنند. 
البيان، کايو و ليما، بازيکنان خارجي و تأثيرگذار 
الوصل ک��ه در ديدار رفت غايب بودند، مش��کلي 
براي ديدار برگش��ت ندارند. عالوه بر آن، حس��ن 
محمد هم در بازي قبلي ب��راي الوصل به ميدان 
رفته و مشکلي براي همراهي تيمش در اين ديدار 
خانگي ندارد. برانکو اگرچه معتقد است که ديدار 
با الوصل در ورزش��گاه خانگي اين تيم با ديدار در 
آزادي کاماًل متف��اوت خواهد بود، ب��ا اين وجود 
به کسب س��ه امتياز اين بازي تأکيد فراوان دارد: 
»خوب مي دانيم که بازي آساني پيش رو نداريم. 
آنها تا همين چند وقت پيش گزينه جدي قهرماني 
ليگ امارات بودند. ما بايد هر سه امتياز اين بازي 
را به دست آوريم، چراکه هدفمان صعود به فينال 
ليگ قهرمانان اس��ت و ديدار مقابل الوصل نقشي 
کليدي در صعود م��ا خواهد داش��ت.« آروابارنا، 
سرمربي الوصل هم البته تأکيد مي کند که تيمش 
براي برد به ميدان مي رود، اما او سعي دارد اينطور 
وانمود کند که الوصل کوچک ترين تغييري نسبت 
به بازي قبل در ترکيب خود ايجاد نمي کند که اين 
مي تواند ترفندي زيرکانه باشد تا برانکو دست او را 
نخواند، خصوصاً که برانکو تأکيد کرده حواس��ش 
به مصدومان تازه رس��يده اين تي��م به خصوص 
برزيلي هاي اين الوصل هس��ت: »ش��رايط خوبي 
نداريم، چون ب��ا توجه به مصدوم��ان فراواني که 
داشتيم، نتوانستيم آنطور که مي خواهيم نتيجه 
بگيريم، ام��ا در همه بازي ها به خص��وص بازي با 
پرسپوليس به دنبال برد و کسب سه امتياز هستيم، 
چراکه در صورت باخت در بازي مقابل پرسپوليس 
کارمان بسيار سخت مي شود و تقريباً مي توان گفت 
که از دور اين رقابت ها حذف مي شويم. با وجود اين، 
هيچ فشاري را احساس نمي کنيم و با همان ترکيب 
قبلي به ميدان مي رويم، چراکه به بازيکنان خود 

اطمينان داريم.« 

نه ستاره مصر و قهرمان الجزايري به صهيونيست ها
معافيت از سربازي پاداش جوانمردي کريمي

عليرضا کريمي در شرايطي ديروز به پاس حرکت پهلوانانه اش در حمايت از 
مردم مظلوم فلسطين از سربازي معاف شد که برخي قهرمانان ساير کشورها 
هم در اين مسير همگام با ملي پوشان ايراني قدم برمي دارند تا نشان دهند 

تنفر و عدم به رسميت نشناختن رژيم کودک کش مرز نمي شناسد. 
پاييز امسال بود که عليرضا کريمي، کشتي گير پهلوان کشورمان با عدم 
رويارويي با کشتي گير رژيم صهيونيستي نامش در حمايت از مردم فلسطين 
سر زبان ها افتاد. وي در جريان رقابت هاي جهاني کشتي آزاد زير 2۳ سال 
جهان به عمد مقابل حريف روس شکست خورد تا به مصاف کشتي گير 
اسرائيلي نرود. کريمي در جريان مسابقات جهاني جوانان در سال 201۳ نيز 

به همين دليل از دور رقابت ها کنار رفته بود. 
کريمي که آن روزها در لباس مقدس س��ربازي خدم��ت مي کرد، پس از 
اين حرکت مورد تفقد مقام معظم رهبري قرار گرف��ت. همان روزها بود 
که مس��ئوالن س��تاد کل نيروهاي مس��لح وعده دادند که به پاس اين از 
خودگذشتگي، معافيت از سربازي اش را پيگيري خواهند کرد. کريمي آن 
روزها در حال گذراندن خدمت مقدس سربازي در پدافند هوايي ارتش بود 
و 14 ماه به پايان زمان اتمام خدمت سربازي اين کشتي گير تيم ملي مانده 
بود. سردار باران چشمه، مدير تربيت بدني ستاد کل نيروهاي مسلح روز 18 
آذر امسال گفته بود: »به پاس اين اقدام ارزشمند درصدديم تا درخواست 
معافيت عليرضا کريمي از ادامه خدمت سربازي را به رياست محترم ستاد 

کل نيروهاي مسلح تقديم کنيم.«
ديروز   سرانجام رئيس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد نيروهاي مسلح از 
معافيت عليرضا کريمي از انجام خدمت س��ربازي خبر داد. سردار موسي 
کمالي در گفت وگويي که با خبرگزاري ايسنا داشت، در اين باره عنوان کرد: 
»با پيشنهاد ستاد کل نيروهاي مسلح و موافقت فرمانده کل قوا، به منظور 
قدرداني از اقدام جوانمردانه ورزشکار قهرمان عليرضا کريمي در حمايت از 

مردم فلسطين، او از خدمت سربازي معاف شد.« 
   پاسخ محکم ستاره فوتبال مصر به صهيونيست ها 

عالوه بر ورزشکاراني ايراني، به نظر مي رسد موج عدم رويارويي ورزشي با 
ورزشکاران رژيم صهيونيستي در حال گسترش به ورزشکاران کشورهاي 
ديگر اس��ت. در همين رابطه ديروز خبرگزاري تسنيم در گزارشي درباره 
محمد صالح فوتباليست مش��هور مصري که اين روزها در ليگ جزيره و 
ليورپول مي درخشد، نوشت: در اواخر ماه جوالي 201۳ تيم فوتبال بازل در 
ورزشگاه سنت ياکوب شهر بازل در دور رفت از دور سوم مرحله انتخابي ليگ 
قهرمانان اروپا پذيراي تيم مکابي رژيم صهيونيستي بود و موفق شد حريف 

را با نتيجه يک بر صفر از پيش رو بردارد. 
محمد صالح مصري که در آن زمان هم از کش��ور خودش براي عدم سفر 
به سرزمين هاي اشغالي تحت  فشار بود، پس از اينکه درخواستش از سوي 
باشگاه بازل براي همراهي نکردن تيمش در بازي برگشت مقابل مکابي رد 
شد با انتشار بيانيه اي اعالم کرد: »من به اسرائيل سفر خواهم کرد. فوتبال 
مهم تر از سياست است و اين حرفه من است. در واقع من به فلسطين براي 
انجام اين بازي سفر مي کنم نه اسرائيل. براي گلزني هم به آنجا خواهم رفت، 
چون نمي خواهم پرچم صهيونيست ها در ليگ قهرمانان به  اهتزاز درآيد.«

در ماه آگوس��ت 201۳ جدال دو تيم در بازي برگش��ت در سرزمين هاي 
اشغالي با تساوي ۳ - ۳ به پايان رسيد، ديداري که محمد صالح در دقيقه 
21 گل دوم تيمش را به ثمر رساند و به بازل براي صعود از اين مرحله کمک 
کرد. پيش از آغاز اين ديدار و در جريان بازي  اتفاقات قابل توجهي رخ داد. قبل 
از شروع بازي و هنگام دست دادن بازيکنان دو تيم، محمد صالح از ترفند 
جالبي براي دست ندادن با بازيکنان نماينده رژيم صهيونيستي استفاده کرد 
و دست مشت کرده خود را به کف دستان بازيکنان حريف زد. او که در جريان 
بازي به خاطر مليتش از سوي هواداران مکابي تحت  فشار بود، پس از گلزني با 
دستانش از هواداران حريف خواست که »حاال صحبت کنند«. صالح سپس 
در ادامه شادي گلش سجده شکر به جاي آورد. اين هافبک نفوذي مصري 
همچنين در دقيقه 75 هنگام تعويض شدنش نسبت به حرکت کاپيتان 

مکابي واکنش نشان داد. 
   قهرمان الجزايري حرکت کريمي را تکرار کرد

ديروز پايگاه خبري الخبر نوشت، امينه بلقاضي قهرمان الجزايري جودوي 
قاره آفريقا در وزن 6۳- کيلوگرم حاضر نش��د با ورزش��کار صهيونيستي 
که بر اساس قرعه کشي در اين مس��ابقات حريف او شده بود، رويارو شود. 
الجزايري ها خود را يکي از مهم ترين حاميان فلسطين مي دانند و پيوسته 
جمله اي از »هواري بومدين«، رئيس جمهور  فقيد اين کشور را تکرار مي کنند 

که مي گفت: »ما با فلسطين هستيم، چه ظالم باشد، چه مظلوم.« 

نگاه مسئوالن به ورزش 
جانبازان و معلوالن جامع تر شود

مهم ترين موضوعي که درباره ورزش معلوالن 
و جانبازان عالوه بر حمايت هاي مالي بايد در 
سطح جامعه و بين مسئوالن نهادينه شود، 
اين است که ورزش براي يک معلول تنها يک 
سرگرمي براي پر کردن اوقات فراغت يا صرف 
ورزش نيست، بلکه موضوعي مهم تر و باالتر 
است. ما در جامعه معلول ورزشکار، مجموعه 
شاداب و با اميد زندگي باالتري داريم و اين 
نکته بايد براي مسئوالن تبيين شود که ما هر 
چقدر در بخش معلوالن براي ورزش هزينه کنيم به مراتب از هزينه درماني 
که صرف اين قشر خواهد شد، کمتر مي شود و در اين صورت جامعه معلول 
کسل همراه با درد و رخوت را کمتر خواهيم داشت. ضمن اينکه در چند سالي 
که از عمر تأسيس فدراسيون ورزش جانبازان و معلوالن مي گذرد با توجه به 
مدال ها و افتخارآفريني هاي متعدد در مسابقات بين المللي نشان داده ايم که 
پتانسيل بزرگي در اين بخش در حوزه ورزش نهفته است. قهرمانان معلول و 
جانباز با کمترين امکانات و بدون کمترين توقع به مسابقات اعزام مي شوند و 
بزرگ ترين افتخارات را به دست مي آورند و اين در حالي است که رقيبان ما از 
ساير کشورها با کامل ترين امکانات و پشتيباني ها به مسابقات اعزام مي شوند. 
در مسابقات قهرمان قهرمانان پارالمپيک که در فرانسه برگزار شد، رئيس 
کميته پارالمپيک اين کشور از امکاناتي که باعث موفقيت هاي ورزشکاران 
معلول و جانباز ايراني مي ش��ود، از من س��ؤال کرد که من به او گفتم: »اگر 
يک دهم امکاناتي را که شما به ورزشکارانتان مي دهيد ما در ايران داشتيم، 
هيچ کدام از ورزش��کاران خارجي حتي در خواب هم به پاي افتخاراتي که 
بچه هاي ايراني کسب مي کنند، نمي رس��يدند.« اين نشان دهنده انگيزه و 
استعداد بچه هاي معلول و جانباز است و استفاده بيشتر از اين پتانسيل اين 
را مي طلبد که مسئوالن، ورزش را براي معلوالن تنها به عنوان صرف ورزش 
نگاه نکنند و به اين توجه کنند که ورزشکاران معلول مي توانند با اين وسيله 
نبوغشان را به دنيا نشان دهند، اتفاقي که تا امروز رخ داده، اما حمايت هاي 

بيشتر مي تواند اين افتخارات را افزايش دهد. 

هميشه در قلب من مي مانيد
 کارلوس کرش از علي دايي و علي پروين 
دو اسطوره فوتبال ايران تشکر کرد. جمعي 
از اهالي ورزش ايران با حضور در مراس��م 
درختکاري هر کدام يک نهال غرس کردند. 
از جمله چهره هاي شناخته شده اين مراسم 
پروين و علي دايي بودند؛ دو چهره اي که 
پس از ديدن سرمربي تيم ملي مالقاتي صميمانه با او داشتند. جالب 
اينکه کرش آنقدر از برخورد گرم شهريار و سلطان خوشحال شده 
بود که در پيامي از هر دو نفر قدرداني کرد: »دو بازيکن درخشان و دو 
قهرمان بزرگ براي تيم ملي و پرسپوليس. روز ويژه ، افتخار و امتيازي 
براي من بود که با اين اس��طوره هاي فوتبال ايران باش��م. به خاطر 
حمايت ها و اعتمادي که به من نشان داديد، قدردانتان هستم. اين 

 حمايت و اعتماد  هميشه در قلب من باقي مي ماند.«

پوريای ولی ها را تنها نگذاريم 
روزي که عليرضا کريمي  پهلوان کشتي ايران به ديدار رهبر معظم انقالب 
رفت، روزي فراموش نشدني براي او و براي تمام آنهايي بود که به آرمان هاي 

نظام مقدس اسالمي مان پايبند بوده، هستند و خواهند بود.
آن روز رهبر فرزانه انقالب دو مورد مهم را به عليرضا کريمي يادآور شدند؛ 
اول اينکه حرکت پهلوانانه  او را يک اقدام پورياي ولي گونه عنوان کردند و 
دوم اينکه به کريمي يادآور شدند که اين کار بزرگ را براي خودش حفظ 
کند. به جز اين موارد ايشان خطاب به وزير ورزش هم فرمودند که پاداش 
اين پهلوان فراموش نشود، دستوري که وزير ورزش با اعالم اينکه دو برابر 
هم پاداش مي دهيم به آن پاس��خ داد. حاال و با گذشت چند ماه از آن روز 
حرف هاي عليرضا کريمي نش��ان از عدم تحقق وعده ها دارد. کريمي و 
مربي اش به سبب پايبندي به آرمان ها و ارزش هاي نظام مقدس جمهوري 
اسالمي، به رغم تمام تالشي که خادم، رئيس فدراسيون کشتي انجام داد 
با محروميت روبه رو شدند و تأسف آور اينکه امروز ديگر خبري از آن همه 

تقدير، تشکر و عکس هاي يادگاري با اين پهلوان نيست.
ديروز خبر رسيد که کريمي از ادامه خدمت سربازي معاف شده، اما آيا اين 
کافي است و آينده او را تضمين می کند؟ اين روزها اصالً کسي از حميدرضا 
جمشيدي مربي عليرضا کريمي خبر دارد؟ رهبر فرزانه انقالب به کريمي 
فرمودند که اين اقدام را براي خود حفظ کن و قدردان آن باش. ايشان اين 
مسئله را به کريمي گفتند، اما اگر خوب دقت کنيم روي ديگر اين سخن به 
صورت مستقيم به مس��ئوالن ورزش برمي گردد، آقاياني که بعد از گرفتن 
عکس هاي يادگاري بايد به فکر حمايت مالي و معنوي از امثال عليرضا کريمي 
باشند تا آنها بتوانند بدون دغدغه به کارشان ادامه دهند و با افتخار بگويند که 
ما به آرمان هاي نظام و انقالب پايبنديم و با اتکا به همين نظام و انقالب حتي 
اگر قرار باشد باز هم از رويارويي با نمايندگان رژيم اشغالگر قدس امتناع کنيم، 

اين کار را با افتخار انجام مي دهيم و پاي تعليق آن هم مي ايستيم.
ش��نيدن حرف هاي عليرضا کريمي و مربي او که البته اين روزها کسي 
س��راغي از آنها نمي گيرد، بسيار ناراحت کننده اس��ت. اينکه آنها را تنها 
بگذاريم و به وعده هاي داده شد، عمل نکنيم، کاري است که موجب شادي 

دشمن و دلسردي قهرمانان و پهلوانان پرافتخار اين مرز و بوم مي شود.
امثال کريمي با هزاران زحمت و مشقت آماده مي شوند و به سبب اعتقاد به 
آرمان هاي نظام چشم روي موفقيت، پيروزي و کسب مدال مي بندند و اين 
وظيفه مسئوالن ورزش کشور است که بعد از آن شرايط را به گونه اي فراهم 
کنند که به فرمايش رهبر انقالب، اين ورزشکاران جوان قدر حرکت پورياي  

ولي گونه خود را بدانند و آن را حفظ و حتي تبليغ هم کنند.
گاليه هاي کريمي را بايد جدي گرفت. او تنها نيست، خيلي از ورزشکاران 
اين ديار در طول س��ال ها و دهه هاي گذش��ته اين اقدام ب��زرگ را انجام 
دادنده اند و   فراموش شده اند و اگر مراسمي که هر ساله از سوي سازمان 
بسيج ورزشکاران در بزرگداشت آنها برگزار مي شود، نبود به طور حتم اصاًل 
ديده نمي شدند، چون مسئوالن بلندپايه ورزش و مسئوالن فدراسيون ها 
تاکنون کوچک ترين حرکتي براي ارج نهادن به کار بزرگ اين ورزشکاران 
پهلوان انجام نداده اند. کريمي از خدمت معاف شد، اما پهلوان کشتي ايران 
جوان جوياي نامي است که حاال مي خواهد با هدف قرار دادن رهنمودي 
که از رهبرش گرفته، پيش برود و در اين راه نيازمند حمايت بيشتر و بهتر 
است. نه تنها کريمي که تمام آنهايي که پاي آرمان هاي انقالب ايستاده اند، 
چشم انتظار اين حمايت ها هستند.  مسئوالن ورزش بايد به اين نکته توجه 
داشته باشند که رسيدگي به وضعيت اين قهرمانان و پهلوانان جوان ايران 
حاال ديگر خواست رهبر انقالب است، همان خواسته  اي که مخاطب آن 
سلطاني فر وزير ورزش بود، خواسته اي که تاکنون به مرحله اجرا نرسيده 
اس��ت که اگر غير از اين بود گاليه هاي کريمي رسانه اي نمي شد تا مورد 

سوءاستفاده معاندين نظام قرار گيرد.
امثال عليرضا کريمي سرمايه هاي بزرگ و ارزشمند ورزش ايران هستند، 
سرمايه هايي که مي توانند نام ايران اسالمي را بر باالترين قلل افتخار قرار 
دهند. اين سرمايه ها در مواجهه با  دشمنان قس��م خورده کشور و نظام 
نيازمند حمايت هس��تند. نگاه ويژه رهبر معظم انقالب اسالمي به اين 
سرمايه ها وظيفه مسئوالن ورزش کشور را در رسيدگي به آنها دوچندان 
مي کند، وظيفه اي که تاکنون به درستي انجام نشده و نبايد در معافيت از 
چند ماه خدمت باقي مانده، تقديرها، تشکرها و عکس هاي يادگاري خشک 

و خالي خالصه شود.

شب سخت رم و شياطين سرخ در ليگ قهرمانان
دو مدعي ليگ قهرمانان اروپا امشب براي صعود به يک چهارم نهايي کاري 
دشوار در پيش دارند. آ.اس رم و منچستريونايتد دو تيم مطرح قاره سبز با 
توجه به نتايجي که در ديدار رفت شان در يک هشتم نهايي کسب کردند حاال 
با نگراني خاصي پا به ميدان مي گذارند و خطر حذف را نيز احساس مي کنند. 
رمي ها در شرايطي در استاديوم المپيک به مصاف شاختار مي روند که بازي 
رفت را 2 بر يک باخته اند و در اين ديدار اميدوارند با استقبال هواداران از پس 
اين تيم سرسخت برآيند. منچستريونايتد هم در اولدترافورد به استقبال سويا 
مي رود. حريف اسپانيايي در بازي رفت موفق شد شياطين سرخ را با تساوي 
بدون گل متوقف کند. با اين حال سويا در آخرين بازي الليگا شکست خورده 

و روحيه خوبي براي رويارويي دوباره با تيم آقاي خاص ندارد. 

هري کين مصدوم شد
هري کين، ستاره انگليس��ي تاتنهام در بازي تاتنهام و بورنموث به علت 
برخورد با آسمير بگوويچ، دروازه بان بورنموث مصدوم و از زمين خارج شد. 
کين از همان ناحيه اي دچار مصدوميت شد که در فصل قبل هم به خاطرش 
در دو برهه مختلف نتوانسته بود بازي کند. اگر مصدوميت کين جدي باشد 
او در بازي مهم جام حذفي انگليس ميان تاتنهام و سوانزي حضور نخواهد 
داشت و احتماالً بازي هاي دوستانه تيم ملي انگليس را از دست مي دهد. 
پوچتينو، سرمربي آرژانتيني تاتنهام در مورد مصدوميت کين گفت: »نگران 
او و زانويش هستم. اميدوارم که مشکلش جدي نباشد و بتواند هرچه زودتر 

بازگردد.«
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  چـهـره ها 

88498432سرويس ورزشي

176 مدال ورزش معلوالن در سال 96
 مع��اون ورزش قهرمان��ي فدراس��يون 
ورزش هاي جانبازان و معلولين، کس��ب 
176 مدال در يک س��ال را موفقيتي براي 
ورزش کش��ور خواند. محمدرضا گلشني 
س��ال 96 را يکي از موفق ترين سال هاي 
ورزش معلوالن عنوان کرد: »در سال جاري 
21 اعزام برون مرزي در س��طوح مختلف داش��تيم که ماحصل آن 
کسب 59 مدال طال، 68 نقره، 49 برنز و در مجموع 176 مدال بود. 
سال آينده بازي هاي پاراآسيايي جاکارتا را پيش رو داريم و به منظور 
آمادگي تيم هاي اعزامي، اردوهاي تدارکاتي از امسال آغاز شده است. 
براي رشته هاي طاليي هفت اردو، رشته هايي که اميد نقره هستند 
شش اردو و براي رشته هايي که ش��انس برنز دارند سه اردو در نظر 

گرفته شده است.

سعيد احمديان

شيوا نوروزي

پيرمرد پرحاشيه!
 اگر طي روزهاي آينده ديده يا ش��نيده شد که شخصي با تانک وارد زمين 
فوتبال شده يا با يک جنگنده و آپاچي بر فراز زمين فوتبال ظاهر شده، اصاًل 
تعجب نکنيد. با روندي که فوتبالي ها  در پيش گرفته اند روي دادن اين اتفاقات 
اصالً بعيد نيست. ما هنوز مسئله قمه کشي در ليگ فوتبال استاني را هضم 
نکرده بوديم که شنيدم از آنجا که اروپايي ها فوتبالي حرفه اي تر از ما دارند نه 
با قمه که با اسلحه وارد زمين مي شوند. اينجا اگر يک نفر منتسب به يک تيم 
قمه کشي مي کند، اما آنجا مالک باشگاه اسلحه به کمر وارد زمين مي شود. 
پيرمرد پرحاشيه اي که در تصوير مي بينيد ايوان ساويديس، مالک باشگاه 
پائوک يونان است که در اعتراض به داوري با اسلحه وارد ميدان شده است. 

ابراهيم رنجبر

 پيشکسوت ورزش جانبازان  

برانکو در پي تثبيت صدرنشيني
اميد تراکتور به هواداران براي بازگشت به ليگ قهرمانان

 کرانچار گزينه اول تيم اميد
 گزينه هدايت تيم ملي اميد به تهران سفر 
کرده است و گفته مي شود سرمربي کروات 
مذاکراتي هم با فدراسيون ايران داشته است. 
زالتکو کرانچار پس از برکناري از سپاهان به 
دليل نتايج ضعيف حاال دوباره به ايران آمده 
تا خانه ش��خصي اش در اصفهان را تحويل 
دهد، اما بازگشت او کافي بود تا شايعاتي مبني بر نشستن اين مربي 
روي نيمکت تيم اميد سر زبان ها بيفتد. کرانچار در سفر چند روزه اش 
گفت وگويي با مسئوالن فدراسيون داشته  و  همين مسئله  کافي است 
تا انتخاب سرمربي جديد اميدها را تمام شده بدانيم. جالب اينکه مهدي 
تاج در صحبت هايش به حضور مربي خارجي در بين گزينه هاي مدنظر 
اشاره کرده است.  با اين حساب بايد منتظر باشيم تا در روزهاي آينده نام 

سرمربي جديد تيم اميد را بشنويم. 

دنيا حيدري
   ليگ قهرمانان آسيا

يک ماه فرصت براي بازگرداندن رئيس مستعفي کشتي

خادم: استعفايم ربطي به مسئله رژيم صهيونيستي ندارد
مجمع فوق العاده فدراسيون کشتي روز گذشته 
برگزار شد و با اينکه انتظار مي رفت خادم پس از 
اصرار و حمايت هاي بزرگان کشتي و ملي پوشاني 
چون حسن يزداني از تصميمش منصرف شود، 
اما رئيس مستعفي فدراس�يون در اين جلسه 
نيز با انتقادهاي تند و تيز علي�ه وزارتخانه بار 
ديگر از اس�تعفا حرف زد و رف�ت. نکته جالب 
اينکه رس�ول خادم تأکيد کرده پافشاري اش 
براي رفت�ن تنه�ا ب�ه خاط�ر بي توجهي هاي 
وزارت ورزش اس�ت، ن�ه بح�ث مرب�وط ب�ه 
حواش�ي اخير در خصوص رژيم صهيونيستي. 
 دو هفته از اس��تعفاي رس��ول خادم از رياست 
فدراسيون کشتي مي گذرد، ش��وک بزرگي که 
کش��تي و حتي ورزش اي��ران را تحت الش��عاع 
قرار داده اس��ت. با اين حال اغلب کارشناس��ان 
و پيشکسوتان اين رش��ته، وزير ورزش، مربيان 
و ملي پوش��ان با اين اس��تعفا مخالفت کرده اند، 
اما تمام اي��ن مخالفت ها و حمايت ه��ا از خادم 
هم باعث نش��د تا او از حرفش برگردد. برگزاري 
مجمع فوق العاده و تعيين تکليف کشتي خواسته 
اهالي کش��تي و رؤس��اي هيئت ها بود و با توجه 
به حساس��يت موضوع اين جلسه روز گذشته به 
رياست محمدرضا داورزني برگزار شد، اما از همان 
ابتداي مجمع رسول خادم صحبت هايي انتقادي 
عليه وزارت ورزش مطرح کرد تا جو جلسه تغيير 
کند: »استعفاي من به علت عدم حمايت وزارت 
ورزش و جوانان بوده و ربطي به بحث اس��رائيل 
نداشته است. اگر قرار بر ماندن باشد، بي توجهي 
به کشتي ادامه پيدا مي کند که اين به ضرر کشتي 
ايران خواهد بود.« اعالم رسمي استعفا از سوي 
رئيس فدراسيون کشتي، اميد اعضاي مجمع را به 
بازگشت خادم نااميد کرد: »رسماً استعفاي خود را 
به اعضاي مجمع اعالم مي کنم. علت استعفاي من 

اين است که با مجموعه وزارت ورزش نمي توانم 
کار کنم، چراکه از نظر من نگاه مجموعه وزارت 
ورزش در جهت منافع ملي ورزش کشور نيست. 
البته نمي خواهم اين موض��وع را با جزئيات بيان 
کنم، چراکه نگاه وزارت ورزش نسبت به کشتي 
در اين چند س��ال به غير از م��واردي که مجبور 
شدند براي پاسخگويي به افکار عمومي حمايت 
کنند، حمايتي نبوده است. وزارت ورزش ورودي  
که متناسب با شأن ورزش اول ايران باشد، نداشته 
است. براي من مسائل کشتي در اولويت است و 
بسيار مهم تر از نگاه سياستمداران به اين رشته 
اس��ت که به مجموع��ه وزارت ورزش مي آيند و 
نگرش سياسي خودشان را دارند. اکنون حضور 
من براي کش��تي هزينه دارد، بهتر اس��ت زمان 
بگذرد تا همه چيز مشخص و شرايطي فراهم شود 
که فرد مورد وثوق آقايان به وزارت ورزش بيايد تا 

حمايت ويژه از کشتي داشته باشند.« 

    رنج بي توجهي 
رئيس مس��تعفي فدراس��يون کش��تي با تأکيد بر 
بي توجهي هاي عمدي وزارت ورزش اظهار داشت: 
»خانواده کش��تي رنج و زجر زيادي کشيده و همه 
مي دانيم که خانواده کشتي متعلق به چه قشري است. 
موضوع رويارويي يا عدم رويارويي ورزشکاران ايران 
با ورزشکاران رژيم صهيونيستي بحثي ملي است و 
دغدغه  همه قهرمانان ماست، اما ارتباطي به استعفاي 
من ندارد. اين موضوعي است که بايد پيگيري شود 
و گويا مس��ئوالن در جريان قرار گرفته اند و در حال 
پيگيري هس��تند. من س��ه ماه قبل در جلسه اي با 
حضور داورزني اين موضوع را بيان کردم و ايش��ان 
نيز به وزير ورزش انتق��ال دادند. اين موضوع بحثي 
چالش��ي و جدي براي ورزش کشورمان است. ما به 
طور مستقيم در خط اول جبهه قرار داريم و مستقيماً 
با اين موضوع روبه رو هستيم. اميدوارم دوستان کمک 
کنند و راه حلي براي اين موضوع پيدا کنند. کشتي 

هيچ وقت متکي به شخص نيست و تا زماني که زنده 
باشم هيچ وقت از کشتي جدا نخواهم شد و جايي هم 

نخواهم رفت.«
    اميدواري داورزني به بازگشت خادم

اعضاي مجمع فوق العاده فدراسيون کشتي ضمن 
مخالفت با استعفاي خادم فرصت يک ماهه اي براي 
منصرف کردن رسول خادم در نظر گرفتند و قرار بر 
اين شد که در اين مدت حميد بني تميم مسئوليت 
فدراس��يون را برعهده بگي��رد. در پايان اين مجمع 
معاون وزي��ر ورزش ابراز امي��دواري کرد که رئيس 
مستعفي فدراسيون کشتي از تصميمش منصرف 
ش��ود. محمدرضا داورزني با اعالم مخالفت با رفتن 
خادم اظهار داش��ت: »پيش از اين ما هم در وزارت 
ورزش با استعفاي خادم مخالفت کرده بوديم. مردم 
مطمئن باشند با توجه به اينکه کشتي از رشته هايي 
است که چشم به مدال آن در المپيک وجود دارد و 
با توجه به اينکه اين يک رشته سنتي و ايراني است و 
يکي از رشته هاي اصلي ما در ميادين جهاني خواهد 
بود، طبيعي است که وزارت ورزش و کميته المپيک تا 
جايي که مي توانند به مسائل، مشکالت و منابع مالي 
اين فدراسيون ترتيب اثر خواهند داد. وزارت ورزش 
تا االن 77 درصد از اعتباري که از ابتدا تفاهم شده بود، 
پرداخت کرده و سعي مان اين است که در اين هفته 
يا هفته آينده 2۳ درصد باقيمان��ده را نيز پرداخت 
کنيم.« داورزني از همه خواس��ت تا فضاي همدلي 
کش��تي را حفظ کنند: »مطمئن باشيد فدراسيون 
کش��تي در اولويت هاي وزارت ورزش است، هم از 
لحاظ امکانات و زيرس��اخت ها و هم از لحاظ تأمين 
منابع. اجازه دهيد فضاي کش��تي فضاي همدلي و 
انسجام باشد. رسول خادم در فدراسيون است و ما 
اختالفي در همسو بودن يا غيرهمسو بودن نداريم. 
تاکنون حمايت ها انجام ش��ده است، اما بيشتر هم 

خواهد شد. دوستان شک نداشته باشند.«

فريدون حسن
   کشتی
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