
مصاف با آرسنال ديوانه کننده است
قرعه تيم شگفتي س��از اوسترشوندس 
در مرحله يک ش��انزدهم نهايي اروپا به 
آرسنال، يکي از بزرگ ترين باشگاه هاي 
دنيا خورده اس��ت. قرعه اي س��خت که 
س��امان قدوس، ملي پ��وش ايراني اين 
تيم س��وئدي در خصو ص آن مي گويد: 
»جدال با آرس��نال آن هم در اين مرحله از رقابت هاي يوروليگ 
واقعاً ديوانه کننده است. آرسنال يکي از بزرگ ترين باشگاه هاي 
دنيا محسوب مي شود و تقابل با چنين تيمي براي هر فوتباليستي 
مي تواند يک آرزو قلمداد شود. هرگز در رؤياهاي خود نيز تصور 
نمي کردم با آرسنال در چنين برهه و رقابت هايي روبه رو شوم، اما 
اين اتفاق افتاد تا در مرحله حذف��ي يوروليگ فرصت حضور در 

چنين بازي بزرگي نصيب من و ساير هم تيمي هايم شود.«

شرايطمانبرابرنيست،گفتمانهمجوابنميدهد
 وقتي مسئوالن فوتبال 

تسليم عربستاني ها شدند
»پيروزيب�زرگايرانبرابرعربس�تان«اينعن�وانتيترخبري
بودكهبعدازبازگش�تمهديت�اجرئيسفدراس�يونفوتبالو
عليكفاش�ياننايبرئي�ساوازAFCدررس�انههاديدهش�د.

دليلش هم واض��ح بود، آقاي��ان گفتن��د AFC به نفع م��ا رأي داد و 
نمايندگان فوتبال ايران ديگر مجبور نيستند براي برگزاري بازي هايشان 
با نمايندگان عربستان در ليگ قهرمانان آس��يا به کشوري ثالث سفر 
کنند، چون AFC در حضور رئيس فيفا اعالم کرد که بازي ها بايد به 

صورت رفت و برگشت در دو کشور برگزار شود.
حاال اما با گذشت چند هفته همين آقايان چيزهاي ديگري مي گويند؛ 
اينکه عربس��تاني ها البي کرده اند، بايد به کشوري ثالث برويم و اينکه 
کناره گيري از ليگ قهرمانان آس��يا کاري عجوالنه است و اين چيزي 
نيست، جز اينکه از اول هم پيروزي و بردي وجود نداشته و عربستان از 

همان ابتدا حرفش را به کرسي نشانده است.
البته همان زمان هم مي ش��د به اين حقيقت پي برد که آقايان مسئول 
کاري انجام نداده اند، وقتي که در بيانيه کميته مسابقات AFC نامي از 
ايران ديده نشد و آنها گفتند که نام ايران در ترجمه انگليسي وجود دارد!

شرايطماباعربستانبرابرنيست
حميدرضا آصفي، مش��اور امور بين الملل فدراس��يون در توجيه اين 
سوءمديريت بزرگ و غيرقابل اغماض مي گويد: »تمام شواهد و قرائن 
دال بر اين بود که جلسه هماهنگي در کنفدراسيون فوتبال آسيا را ما 
برديم. اينکه بعد از جلسه دبيرکل AFC آن حرف ها را زده به آن معنا 
نيس��ت که رأي اوليه به نفع ما نبوده، اما نشان مي دهد که سعودي ها 
مشغول دخالت و البي گري بوده اند. وقتي انشاي رأي يک هفته طول 
مي کشد، آن وقت همه چيز مشخص مي ش��ود. حقيقت اين است که 
شرايط ما و سعودي ها در AFC برابر نيست. شيخ سلمان بحريني است 

و حتماً در طول اين چند روز وقفه به طرف آنها غش کرده است.«
آصفي ادامه مي دهد: »اي��ن احتمال وجود دارد که عربس��تاني ها بر رئيس 
بحريني AFC فش��ار وارد کرده باش��ند تا رأي نهايي برخالف رأي کميته 
مسابقات باشد.« حرف هاي آصفي در حالي مطرح مي شود که حتي رأي کميته 
مسابقات نيز به سود ايران نبوده و اصاًل نامي از ايران در اين رأي ديده نشده، 
اما مثل اينکه اين سياستمدار قديمي هم مثل تاج و کفاشيان به خوش خيالي 

عادت کرده است و فکر مي کند مردم نيز چنين انديشه اي دارند!
فقطيكرأيكليداريم

اما بش��نويد از مس��ئول خن��ده  روي فوتبال اي��ران که ب��ا خنده هاي 
زهرآگينش در حال نابود کردن فوتبال است. علي کفاشيان با يک پست 
فرمايشي در AFC با دلخوش کردن به تبريک لفظي اينفانتينو، رئيس 
فيفا مي گويد: »رأي به نفع ما بود، واال لزومي نداشت که رئيس فيفا به 
بنده تبريک بگويد. مطمئناً عربستاني ها البي کرده و مي کنند که رأي 
را به سود خود تغيير دهند و در صورت بروز چنين اتفاقي ما موضوع را 

حتماً به رئيس فيفا اطالع مي دهيم.«
اين صحبت ها نياز به بررسي دارد؛ اول اينکه بايد فهميد که رئيس فيفا چرا 
و براي چه به کفاشيان تبريک گفته که او به اشتباه پيروزي بر عربستان 
را در ذهن خود متصور شده است و دوم اينکه االن جناب کفاشيان به چه 
چيزي فکر مي کنند که هنوز به اين خيال هستند که عربستاني ها قرار 
است در اين خصوص کاري انجام دهند! بايد خدمت کفاشيان بگوييم که 
رأي از ابتدا هم به نفع ما نبود و نيازي به البي گري عربستان هم نيست. 

شما خواب تشريف داشته ايد و با خنده بيدار شده ايد.
کفاشيان البته در اظهارنظر ديگري درست برخالف آنچه قباًل گفته بود 
با اشاره به اينکه هنوز هيچ چيز نهايي نشده و اين مسئله با گفتمان حل 
نمي ش��ود،  مي گويد: »ما االن فقط يک رأي کلي داريم، آن هم يک خط 
است. اينکه بازي ها بايد رفت و برگشت برگزار شود، ممکن است همه چيز 
تعطيل شود! آنها به دنبال اين هستند که فکري براي اين مسئله بکنند.«
نايب رئيس فدراس��يون فوتبال ادامه مي دهد: »تصميم به کناره گيري از 
مسابقات يک تصميم عجوالنه است. بايد پيشنهادهاي همه را بررسي کنيم، 
حاال ما منتظريم ببينيم چه مي شود، اين مسئله چيزي نيست که با گفتمان 
حل شود. ما بحث مان را انجام داده ايم، اما عربستاني ها با البي گري مي خواهند 

کارشان را پيش ببرند و حتي شيخ سلمان را هم با اين روش تغيير دهند.«

انتخابات کميته ملي 
سعيد احمديان

   گزارش
المپي��ک ب��ا اعالم 
اس��امي خب��رگان 
ورزشي و اعالم تاريخ ثبت نام نامزدهاي پست هاي 
اي��ن کميت��ه وارد فاز جدي تري ش��ده اس��ت، 
انتخاباتي که قرار است 25 دي ماه برگزار شود و در 
فاصله ي��ک ماه مانده ت��ا اين انتخاب��ات، به نظر 
مي رسد تحرکات براي رسيدن به صندلي هاي اين 
کميته بيشتر ش��ود. با اين حال گمانه زني اکثر 
رس��انه ها نش��ان از اين دارد که از حاال مي توان 
پيش بيني کرد که چه کسي قرار است جانشين 
کيومرث هاشمي شود. تمام گمانه زني ها حکايت 
از آن دارد که رضا صالحي اميري، وزير سابق ارشاد 
دولت حس��ن روحاني و معاون فعلي فرهنگي- 
اجتماعي ش��هرداري ته��ران جدي ترين گزينه 
اصلي رياس��ت کميته ملي المپيک در انتخابات 
25 دي خواهد بود. صالحي اميري با وجود اينکه 
زمان زيادي از خوردن حکم معاونت نجفي برايش 
نمي گذرد، به نظر مي رسد قرار است يک بار ديگر 

ب��راي حض��ورش در ورزش ت��الش کن��د. 
آشنایاهاليفرهنگ،ناآشنایورزشيها

صالحي اميري هرچند نام چندان آش��نايي براي 
ورزشي ها نيست و او را بيشتر به واسطه حضور در 
وزارت فرهنگ و ارشاد و همچنين کتابخانه ملي 
مي شناسند، با اين حال اما مرداد 92 بود که براي 
اولين بار با خوردن حکمش به عنوان سرپرست 
وزارت ورزش پس از عدم رأي اعتماد مجلس نهم 
به مسعود سلطاني فر، نامش در بين اهالي ورزش 
سر زبان ها افتاد. در ادامه حس��ن روحاني وي را 
به عنوان دومين گزينه  خود براي وزارت ورزش 
معرفي کرد، اما صالحي اميري نتوانس��ت از سد 
بهارس��تان بگذرد تا وي هم با ساختمان سئول 
پس از چهار ماه خداحافظي کند و به عنوان رئيس 
کتابخانه ملي راهي س��اختمان مع��روف اتوبان 
حقاني تهران ش��ود، اما در ماه هاي پاياني دولت 
دهم با کن��ار رفتن علي جنت��ي، صالحي اميري 
س��کاندار وزارت فرهنگ و ارش��اد شد. حضور او 
در ساختمان ميدان بهارس��تان در شروع دولت 

جديد ادامه پيدا نکرد تا چند هفته پيش با حکم 
محمدعلي نجف��ي به عنوان مع��اون فرهنگي- 
اجتماعي ش��هرداري تهران منصوب شود. با اين 
حال گفته مي شود او همچنان عالقه مند به حضور 
در حوزه ورزش اس��ت و در اين راستا براي پست 
رياست کميته ملي المپيک خيز برداشته است. 

تالشهاشميبرايماندندركميته
قرار گرفتن نام رضا صالحي اميري در بين خبرگان 
ورزشي که عالوه بر حق رأي در مجمع انتخاباتي به 
وي امکان کانديدا شدن هم مي دهد، سبب شده تا 
همه او را گزينه اصلي رياست کميته ملي المپيک 
بدانند. به نظر مي رس��د با توج��ه به چينش هاي 
صورت گرفته در اعالم اسامي خبرگان ورزشي و 
ترکيب هيئت اجرايي و اعضاي مجمع انتخاباتي، 
صالحي اميري کار سختي براي بيرون آمدن نامش 
از گلدان هاي رأي گيري به عنوان رئيس نداشته 
باش��د، به خصوص که صالحي اميري مورد وثوق 
مسعود سلطاني فر نيز هست و حمايت کامل وزارت 
را دارد. کيومرث هاشمي، رئيس فعلي کميته ملي 

المپيک هم با توجه به جو موج��ود به اين نتيجه 
رسيده که روزهاي پاياني حضورش در ساختمان 
خيابان سئول را سپري مي کند و بايد از 25 دي با 
پست رياستش خداحافظي کند. به همين خاطر هم 
رسانه ها نوشته اند که هاشمي با علم به رأي نياوردن 
مجدد براي پست رياس��ت به دنبال نايب رئيسي 
است، پستي که البته گفته مي شود مهدي علي نژاد 
رئيس فدراسيون ووش��و هم از گزينه هاي اصلي 
نايب رئيسي کميته خواهد بود، گزينه اي که به نظر 
مي رس��د مورد حمايت وزارت است تا کار رئيس 
فعلي کميته ملي المپيک براي ماندن در ورزش 

سخت تر از هميشه باشد. 
حمايتخودجوشرؤسايفدراسيونها!

با اعالم رسمي اسامي خبرگان ورزشي که اجازه 
نامزد شدن در انتخابات کميته ملي المپيک را به 
اين افراد مي دهد، موج حمايت ها از صالحي اميري 
جدي ترين گزينه رياست کميته ملي المپيک در 
فاصله يک ماه مانده تا انتخابات از س��وي برخي 
رؤساي فدراسيون ها آغاز شده، مسئله اي که نشان 
مي دهد وي به رغم نداشتن سابقه مديريتي ورزشي، 
حمايت فدراسيون ها را دارد و آنها هم با گرفتن پيام 
انتخابات پيش رو به استقبال رئيس جديد رفته اند. 
در همين رابطه، ديروز رئيس فدراسيون فوتبال 
در مصاحبه اي به شدت از صالحي اميري حمايت 
کرد. مهدي تاج گفت: »دوره اي که صالحي اميري 
سرپرست وزارت ورزش بود، اتفاقات بسيار خوبي 
افتاد و من اين انتخاب را بسيار مثبت مي دانم و از 

آن حمايت مي کنم.«
نکت��ه قاب��ل تأمل تر اينک��ه رئيس فدراس��يون 
پهلواني و زورخانه اي پيش��اپيش به اس��تقبال 
رياس��ت صالحي اميري رفته و در گفت وگويي با 
خبرگزاري برنا گفته است: »کميته ملي المپيک 
به عنوان يکي از مهم ترين ارکان ورزش کشور به 
افراد توانمندي همچون صالحي اميري نياز دارد و 
اميدوار هستيم که با حضور ايشان اتفاقات خوبي 

براي اين کميته رخ دهد.«
انتقادبهورودغيرورزشيها

با وج��ود حمايت هاي رؤس��اي فدراس��يون ها از 
صالحي اميري که ب��ه نظر مي رس��د در روزهاي 
نزديک به انتخابات بيش��تر هم خواهد ش��د، اما 
گروهي صالحي امي��ري را ف��ردي از بدنه ورزش 
نمي دانند و معتقدن��د حضور وي حاص��ل بده و 
بستان هاي سياسي است. جدي ترين منتقد وي 
اصغر رحيم��ي، رئيس مرکز نظ��ارت بر تيم هاي 
ملي کميته ملي المپيک است. او که ديروز چندين 
مصاحبه با خبرگزاري هاي مختلف داشت، گفت: 
»من تمام مدارج را طي کردم، مدرس رسمي هستم 
و بارها سرپرست کاروان بوده ام. نمي دانم چگونه من 
با اين علم و توانايي کارشناس خبره نيستم، ولي 

صالحي اميري کارشناس خبره است!«

داستان يک فريب
هضم اين همه تناقض آسان نيست، درست به اندازه بازي در زمين حريف، 
اما تفاوت آش��کاري وجود دارد بين اين دو که اولي بازي خودي هاست و 

دومي بازي غيرخودي هايي که انتظاري از آنها نمي توان داشت. 
اين همه داستان گويي فريبي بيش نبود. اين را با نگاهي گذار به آنچه از 
ابتدا رخ داد نيز مي توان دريافت. اگرچه بسياري تأکيد دارند و مطمئن 
مي گويند که گامي براي مذاکره برداش��ته نش��ده، اما نه با اس��تناد به 
حرف هاي منتقدان که با کنار هم گذاشتن صحبت هاي خود آقايان نيز 

مي توان به اين واقعيت تلخ پي برد که تمام داستان يک فريب بود. 
اول اينکه برخالف دو سال پيش که اسالميان يکي از نماينده هاي ايران 
براي مذاکره بود و مدام روي رفت و آمدش براي حل اين مسئله زوم مي شد، 
اين بار هيچ صحبتي در خصوص نماينده فدراسيون براي گرفتن حق مسلم 
ميزباني ايران در بازي با عربستان و تالش هايش در اين رابطه نشد. درست 
برعکس صحبت 12دقيقه اي تاج در نشس��ت اعضاي کميته مسابقات 
کنفدراسيون فوتبال آسيا در ژاپن که با آب و تابي وصف نشدني روي سايت 
فدراسيون رفت و خبر از يک پيروزي بزرگ داد. سخنراني 12 دقيقه اي که 
به نظر مي رسيد در راستاي تالش فدراسيون براي مجاب کردن AFC و 
لغو شدن بازي در زميني بي طرف باشد، اما خود تاج آن را ناخواسته رد کرد، 
وقتي در واکنش به تأييد برگزاري بازي هاي ايران و عربستان در زميني 
بي طرف از سوي ويندسور جان، دبيرکل کنفدراسيون فوتبال آسيا سخن 
گفت: »اگر قرار بود روال سابق باشد و درباره ما تصميم گيري نشود، براي چه 
مانند کشورهاي قطر، امارات و عربستان به ما وقت صحبت دادند و در زمان 
رأي گيري، نمايندگان ما را هم مانند اين سه کشور از سالن خارج کردند؟« 
در واقع تاج در اين صحبت هاي کوتاه به صراحت مي گويد 12 دقيقه اي که 
او در نشست اعضاي کميته مسابقات در ژاپن صحبت کرده، زماني است 
که AFC به ايران داده، درست مثل فرصتي که در اختيار کشورهايي چون 
امارات، عربستان و قطر گذاشته بود و هيچ ارتباطي به تالش فدراسيون و 
گرفتن زمان بيان و ناحقي ای که با برگزاري بازي ها در زميني بي طرف در 
حق تيم هاي باشگاهي ايران مي شود، نداشته است! مسئله مهمي که شايد 

رئيس فدراسيون در زمان عصبانيت توجهي به آن نکرده است.
از ادعاي تاج در خصوص کنار کشيدن از ليگ قهرمانان آسيا در صورت 
ادامه اين ناحقي هم که بگذريم، ادعايي که البته چند ساعت بعد رئيس 
فدراسيون آن را تغيير مي دهد و سپس به کل تکذيبش مي کند! از کنار اين 
مسئله نمي توان به سادگي گذشت که تنها چند ساعت بعد از آنکه سايت 
فدراسيون از يک پيروزي بزرگ فوتبالي خبر مي دهد، محمدرضا ساکت، 
دبيرکل فدراسيون فوتبال در گفت و گو با بخش خبري شبکه 3 سيما به 
نکته اي عجيب اشاره مي کند و مي گويد: »معموالً مصوبات کميته مسابقات 
در هيئت رئيسه AFC رأي مي آورد!« جمله اي کوتاه، اما صريح که نشان 
از عدم قطعيت ماجرا دارد. ماجرايي که البته فدراسيون براي آن جشن 
شادي و پايکوبي به راه مي اندازد! فدراسيوني که بيانيه AFC درخصوص 
عدم برگزاري بازي ها در زميني بي طرف را در بوق و کرنا مي کند و در پاسخ 
به تعجب همگان در خصوص نبودن نام ايران در بين نام کشورهايي چون 
عربستان، امارات و قطر مي گويد که نام ايران در ترجمه عربي نيست، اما 
در ترجمه انگليسي بيانيه هست! اما بازي بودن داستان زماني بهتر ثابت 
مي شود که عربستان از مهيا شدن هيئتي براي اعتراض به کنفدراسيون 
فوتبال آسيا خبر مي دهد، هيئتي که قرار است راهي کنفدراسيون فوتبال 
آسيا شود و به اين مسئله اعتراض کند که چرا بازي هاي عربستان و قطر 
نبايد در زميني بي طرف برگزار ش��ود. در اين خبر که از سوي مسئوالن 
بلندپايه فوتبال عربستان تأييد مي شود، نامي از ايران ديده نمي شود. در 
حالي که اگر برگزاري بازي هاي ايران و عربس��تان در زمين بي طرف لغو 
شده بود، قبل از هر چيز بايد صداي اعتراض سعودي ها به گوش مي رسيد. 
حال آنکه آنها مطمئن از برگزاري بازي هاي ايران در زميني بي طرف به 
دنبال گرفتن اين امتياز از قطر بودند، آن هم درست زماني که فدراسيون 
ايران تقريباً با اطمينان از برگزاري بازي ه��ا در ايران خبر مي داد و خط و 
نشان مي کش��يد که در غير اين صورت از ليگ قهرمانان کنار مي کشد. 
خط و نشاني که ساعاتي بعد منتفي مي شود و خبرهاي خوشايندي که 
طولي نمي کشد تا غيرواقعي بودنشان کام ملتي را تلخ کند و اين سؤال را 
به وجود آورد که آيا اين داستان از ابتدا بازي و فريب بود، براي اينکه نشان 
دهد فدراسيون برخالف نظر بسياري از کارشناسان که معتقدند گامي در 
اين راستا برنداشته، در حال تالش براي حل مشکل است؟ فريبي که حاال 
بي توجه به حرف منتقدان و کنار هم گذاشتن آنچه فدراسيون نشينان طي 

اين مدت مي گفتند، واقعي تر از حد تصور ديده مي شود!

ادامه شکست هاي نفت در روز پيروزي پتروشيمي
دوازدهمين هفته از ليگ برتر بس��کتبال با شکست س��نگين نفت آبادان 
مقابل تبريزي ها همراه بود. اين رقابت ها در حالي دوشنبه برگزار شد که در 
حساس ترين مس��ابقه، نفتي ها که بازي هفته قبل را به پتروشيمي واگذار 
کرده بودند در اين ديدار خانگي نيز با حس��اب 101 بر 90 مقابل نماينده 
تبريز شکست خوردند. پتروشيمي صدرنشين اما در يک بازي نسبتاً راحت 
توانست رعد پدافند هوايي را 86 بر 56 از پيش رو بردارد. در تک بازي تهران 
هم دانشگاه آزاد ميزبان شهرداري گرگان بود که همانند بازي رفت به پيروزي 
رسيد. شاگردان کوهيان پس از يک هفته استراحت در اين بازي موفق شدند 
63 بر 60 به برتري دست پيدا کنند. در ديگر بازي اين هفته نيروي زميني 
مهمان يس آل گرگان بود. دو تيم در حالي در نيمه اول به تساوي 34 بر 34 
رسيده بودند که جدال شان در پايان چهار کواتر با حساب 69 بر 62 به سود 

گرگاني ها به پايان رسيد تا اين تيم سومين برد فصل خود را جشن بگيرد.
------------------------------------------------------------

حريفان فوتسال در جام ملت ها  مشخص شدند
قرعه کشي جام  ملت هاي فوتسال آسيا که ديروز برگزار شد، تيم   ملي فوتسال 
C  ايران حريفان خود را شناخت. بر اين اساس تيم   ملي فوتسال بايد در گروه

به مصاف عراق، چين و ميانمار برود و در صورت صعود به دور بعدي با تيم  اول 
يا دوم گروه D شامل تايلند، قرقيزستان، لبنان و اردن بازي خواهد کرد.

 آسيب هاي حضور افراد غيرورزشي 
در انتخابات کميته ملي المپيک 

مجمع انتخاباتي کميته ملي المپيک که 
قرار اس��ت 25 دي برگزار شود. با توجه به 
نقش��ي که سيس��تم مديريتي کميته در 
آماده سازي تيم هاي ورزشي براي بازي هاي 
آسيايي و کميته ملي المپيک دارد، يکي از 
مهم ترين مجمع هاي انتخاباتي پيش روي 
ورزش کشورمان است و اعضاي مجمع با 
توجه به کانديداهايي ک��ه در فرصت داده 
شده ثبت نام خواهند کرد، مديران آينده 
اين کميته را که مي توانند نقش تأثيرگذاري در روند جاري ورزش کشور 
در عرصه ورزش قهرماني داشته باشند را انتخاب مي کنند و اين اهميت 
نقش اعضاي مجمع را در انتخابات مشخص مي کند. با توجه به اساسنامه 
کميته ملي المپيک، انتخاب رئيس از اهميت بااليي برخوردار اس��ت و 
فردي که نامزد پست رياست مي ش��ود بايد جايگاه ورزشي قابل قبولي 
داشته باشد، سابقه المپيک داشته باشد و اشراف کاملي بر اوضاع ورزش 
کشور داشته باش��د تا بتواند از عهده وظيفه سنگيني که در کميته ملي 
المپيک پيش رويش قرار مي گيرد، بربيايد. متأس��فانه به نظر مي رسد با 
توجه به ليست خبرگان ورزشي که توس��ط هيئت اجرايي کميته ملي 
المپيک انتخاب شده اند، انتخابات پيش رو رنگ و بوي سياسي به خودش 
گرفته است. وقتي فردي که سابقه اجرايي و آشنايي با المپيک را ندارد در 
بين خبرگان ورزشي قرار مي گيرد، به خوبي نشان مي دهد که قرار است 
انتخابات کميته ملي المپيک مانند دوره هاي گذشته سياست زده شود. 
به رغم اينکه در ورزش کش��ورمان خبرگاني مانند آقاي سجادي، آقاي 
افشارزاده و افراد ديگري داريم، اما در ليستي که از سوي هيئت اجرايي 
کميته ملي المپيک اعالم مي شود، نام مديران باتجربه اي مانند اين نفرات 
ديده نمي شود و ديدن اين ليست شائبه سياسي شدن انتخابات را قوت 
مي بخشد، به خصوص که برخي مديراني که سابقه اجرايي زيادي در ورزش 
ندارند، در ليست قرار مي گيرند و در انتخابات کميته ملي المپيک شرکت 
مي کنند. اين انتخاب هاي سياسي مي تواند آسيب هايي به ورزش بزند و 
نزول را به همراه داشته باشد. با اين حال به نظر مي رسد تصميم گيرندگان و 
متوليان بدون توجه به اين آسيب ها و ضرباتي که انتخاب افراد غيرورزشي 
مي توانند به ورزش بزنند، قواره اي بريده اند و مي خواهند تن ورزش کنند. 
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  چـهـره ها 

88498432سرويس ورزشي

فريدون حسن

جامباشگاههايجهان-ابوظبي

زيدان: قرار نيست به راحتي قهرمان شويم
رقابت هاي فوتبال جام باشگاه هاي جهان امش��ب با برگزاري اولين ديدار مرحله نيمه نهايي ميان 

دو تيم رئال مادريد اس��پانيا و الجزيره امارات در ابوظبي ادامه پيدا مي کند. الجزيره امارات که به 
عنوان ميزبان در مسابقات به ميدان مي رود، پيش از اين با برتري يک بر صفر مقابل اوراواردز ژاپن، 
قهرمان ليگ قهرمانان آسيا به مرحله نيمه نهايي رسيد و امشب بايد به مصاف يکي از قدرتمندترين 

تيم هاي حال حاضر فوتبال جهان يعني رئال مادريد اس��پانيا برود. بدون هيچ اغراقي س��طح 
فوتبال و بازيکنان رئال مادريد قابل مقايس��ه با الجزيره امارات نيست، از طرفي هم بايد 

توجه داشت که بحث اقتصادي و جايزه 5 ميليون دالري تيم قهرمان نيز براي رئالي ها 
اهميت زيادي ندارد و کهکشاني ها بيش��تر به دنبال باال بردن جامي هستند که در 
بيرمنگام انگلستان و از ارزشمندترين مواد س��اخته مي شود. فيفا عالوه بر جايزه 
نقدي 5 ميليون دالري براي تيم قهرمان به تيم دوم 4 ميليون و به تيم سوم 1/5 
ميليون دالر پرداخت مي کند. ضمن اينکه تيم هاي چهارم تا ششم اين مسابقات 
هم به ترتي��ب 2 و 1/5 ميليون دالر دريافت خواهند ک��رد. جالب اينکه تيمي 
که در پلي آف اين رقابت ها حذف ش��ود هم نيم ميليون دالر دريافت مي کند. 

به اين ترتيب رئال مادريد اين فرصت را دارد تا با يک پيروزي آس��ان در ديدار امشب پا به بازي 
نهايي بگذارد و اميدوار باشد که جام ارزش��مند مسابقات را باالي سر ببرد. ديگر ديدار مرحله 
نيمه نهايي را دو تيم گرميوي برزيل و پاچوکاي مکزيک فردا شب برگزار مي کنند. گرميو هم 
مثل رئال از اين مرحله به مسابقات راه يافته است، اما پاچوکاي مکزيک در مرحله قبلي با يک 
گل مقابل کازابالنکاي مراکش به پيروزي رس��يد. دو تيم کازابالنکا و اوراواردز هم 
فردا شب براي تعيين تيم هاي پنجم و ششم مسابقات به مصاف هم مي روند. 
اما زيدان سرمربي رئال مادريد درباره بازي امشب تيمش مقابل الجزيره 
امارات مي گويد: »بازي آساني پيش روي ما نيست. قرار هم نيست 
چون رئال مادريد هستيم خودمان را قهرمان مسابقات بدانيم. ما 
تاکنون دو بار اين عنوان را به دست  آورده ايم. سعي مي کنيم براي 
سومين بار هم جام را باالي سر ببريم. همه مي خواهند رئال در 
هر بازي چهار يا پنج گل بزند، اين رؤياي ماست، اما رسيدن به اين 

دستاورد خيلي هم ساده نيست.«

دنیا حیدري

مأموري که جاي توپ هدف قرار گرفت
فوتبال، ورزش زيبا و مهيجي که ميليون ها هوادار را در سرتاسر دنيا به 
وجد مي آورد، اما گاهي نيز صحنه هاي زشتي و ناپسندي را به تصوير 
مي کش��د که نه فقط زيبنده اين ورزش نيس��ت که جاي تأسف دارد. 
درست مانند آنچه در جريان بازي دو تيم مس کرمان و ايرانجوان بوشهر 
بر سر يک پرتاب س��اده اوت رخ داد وکار را به جايي  رساند که بازيکن 
ايرانجوان به جاي توپ، مأمور نيروي انتظامي را با لگد هدف قرار داد. 
رفتار ناشايستي که البته موجب دس��تگيري او و دو تن ديگر از عوامل 
اين تيم شد. رفتاري که نش��ان از عدم تمرکز و دقت تيم ها روي رفتار 

بازيکنانشان به خصوص در زمان عصبانيت دارد.

مصطفي هاشمي طبا

رئيس اسبق کميته ملي المپيک

 رئيس جديد 
از شهرداري 
مي آيد!

آخرينگمانهزنيها
دربارهانتخابات
كميتهمليالمپيك

درحاليانتخاباتكميتهملي
المپيك25ديماهبرگزارميشود
كهازرضاصالحياميري،
معاونفرهنگي-اجتماعي
شهرداريتهرانبهعنوان
جديترينگزينهرياستاين
كميتهنامبردهميشود

حامد قهرمانی
   فوتبال جهان

خوشحالم که با يووه بازي مي کنيم
مائوريتسيو پوچتينيو، سرمربي آرژانتيني تاتنهام از رويارويي تيمش 
با يوونتوس در مرحله يک هش��تم نهايي ليگ قهرمانان اروپا ابراز 
رضايت کرد. او گفت: »اين قرعه فوق العاده  است، چون خانواده من 
اهل ايتاليا و اهل تورين هستند. تورين شهر و تيمي دارد که هميشه 
دوست داشتم در آنجا بازي کنم و االن خوشحالم که فرصتي پيش 

آمده تا به اين آرزو برسم و مقابل يوونتوس بازي کنم.«

ديه گو مارادونا، ستاره تمام نشدني فوتبال دنياست، اين را مي توان 
به خوبي در مسافرت هاي او به نقاط مختلف جهان ديد. اسطوره 
فوتبال آرژانتين ديروز در س��فري به هند چنان مورد اس��تقبال 
هواداران فوتبال اين کش��ور ق��رار گرفت ک��ه بالفاصله خبر اين 
استقبال پرشور در صدر اخبار فوتبال جهان قرار گرفت. همزمان 
با سفر مارادونا به هند از مجس��مه او در کلکته نيز رونمايي شد. 

عالقه مندان به فوتب��ال در هند مارادونا را خ��داي فوتبال عنوان 
کردند، اما او طي يک سخنراني کوتاه گفت که »من خداي فوتبال 
نيستم و يک فوتباليست ساده هستم.« مجسمه مارادونا به ارتفاع 
3 متر و 65 سانتي متر ساخته شده و زماني را نشان مي دهد که او 
جام جهاني 1986 را باالي سر مي برد، هرچند که رسانه هاي جهان 

ايرادهايي به طراحي اين مجسمه وارد کرده اند.

 منچستر مورينيو کسل کننده است
لوئيز فان خال، سرمربي سابق منچسترپس از شکست اين تيم در 
دربي منچستر مقابل من سيتي با انتقاد از مورينيو گفت: »ترجيح 
مي دهم که بازي هاي سيتي را تماش��ا کنم تا يونايتد. منچستر با 
تفکرات مورينيو فوتبال کسل کننده اي را ارائه مي کند. جالب اين است 
که او مورد انتقاد هيچ کس قرار نمي گيرد، زمان من منچستر هجومي 

بازي مي کرد و حريفان به صورت اتوبوسي دفاع مي کردند.«

مي خواهم بهترين بازيکن تاريخ مصر باشم
محمد صالح، ستاره مصري ليورپول پس از شناخته شدن به عنوان 
بهترين بازيکن آفريقا از انگيزه باالي خود براي تبديل شدن به بهترين 
بازيکن تاريخ کشورش گفت: »دوست دارم سال آينده هم اين جايزه را 
ببرم. مي خواهم بهترين بازيکن تاريخ مصر شوم. سخت تالش مي کنم 
تا از ساير بازيکنان مصري متفاوت باشم. دوست دارم به گونه اي حرکت 

کنم که بقيه فوتباليست هاي مصري دنباله روي من باشند.«

من فقط يک فوتباليست ساده  هستم

ستاره نوجوانان  در يک قدمي گاالتاسراي 
اللهيار صيادمن��ش، بازيکن کليدي تيم 
ملي نوجوانان ايران که در رقابت هاي اخير 
جهاني درخشش قابل توجهي داشته به 
شدت مورد توجه گاالتاسراي قرار گرفته 
و ترکيه مي تواند سکوي پرتاب اين ستاره 
زير 17 سال براي تبديل شدن به يکي از 
لژيونرهاي برجس��ته و خوش آتيه فوتبال ايران باشد. ستاره اي که 
نشريه Son Dakika چاپ استانبول در خصوص آن مي نويسد: 
»صيادمنش براي مذاکره با گاالتاسراي در استانبول است، چيزي 
به امضاي نهايي قرارداد او با اين تيم نمانده و عکس ها و نوشته هاي 
او در صفحات شخصي اش نشان مي دهد که او از حضور در استانبول 
راضي است.« اين در حالي است که روزنامه مليت، گاالتاسراي را 

رقيب بشيکتاش در جذب صيادمنش عنوان مي کند. 

امريکايي ها در »آزادي« حيرت زده شدند
هوم��ن توکلي��ان، سرپرس��ت تي��م 
ملي کش��تي آزاد امري��کا با اش��اره به 
مهمان ن��وازي ايراني ها تأکي��د کرد که 
کش��تي گيران امريکايي از ج��و آزادي 
حيرت زده شده بودند: »بهترين خاطره 
آنها از حض��ور در ايران به تماش��اگران 
پرشور کش��تي برمي گردد که با شور و ش��عف خاصي از آنها ياد 
مي کنند و مي گويند بايد به ايران برويد و اين جو منحصر به فرد 
را ببينيد و از نزديک لمس کنيد. کش��تي گيران امريکايي وقتي 
با تشويق هاي تماش��اگران ايراني مواجه مي ش��دند، واقعاً ابراز 
خوشحالي مي کردند و حيرت زده شده بودند و آن را نشان دهنده 
درک باالي تماشاگران مي دانستند و مي گفتند با ديدن اين تعداد 

از تماشاگر و تشويق هاي آنان مو به تن مان سيخ مي شود.«

مهدیمريزاد|فارس


