
عمومي  مجمـع 
سعيد احمديان

    گزارش
كميتــه ملــي 
المپيك با وجود 
فاصله تنها هفت ماهه تا المپيك، ديروز بيشتر 
از مباحث مربوط به المپيك، تحت تأثير تصميم 
سياسي AFC، بيانيه مغرضانه كيميا عليزاده و 
تكذيب شايعه تعهد بهIOC براي پايان سياست 
عدم مبارزه با ورزشـكاران صهيونيست بود. 
مجمع عمومي كميته ملي المپيك بهانه اي شد 
تا ديروز رؤساي فدراسيون ها و مديران ورزشي 
كش��ورمان در آكادمي ملي المپيك در باشگاه 
انقالب تهران دور هم جمع شوند، جلسه اي كه 
در فاصله تنها هفت ماه تا المپيك اهميت ويژه اي 
داش��ت. با اين حال مجمع ديروز تحت الشعاع 
اتفاقات و حاشيه هاي اين هفته هاي ورزش ايران 
قرار گرفت و رؤساي فدراس��يون ها و مسئوالن 
وزارت ورزش و كميته ملي المپيك بيشتر درباره 
اين اتفاقات به اظهار نظر پرداختند تا المپيك در 

حاشيه قرار بگيرد. 
  تصميم انقالبي مقابل توطئه صهيونيستي

در مجمع ديروز بحث درباره تصميم سياس��ي 
كنفدراسيون فوتبال آس��يا براي محروم كردن 
تيم هاي ايراني از حق ميزباني در ليگ قهرمانان 
آسيا داغ بود و از وزير و رئيس كميته ملی المپيك 
گرفته تا حتي رؤساي فدراسيون هاي غيرفوتبالي، 
نسبت به آن واكنش نشان دادند تا ورزش ايران 
متحدتر از هر زماني فارغ از اينكه چنين تصميم 
توهين آميزي مربوط به چه رشته اي است، مقابل 
توطئه سعودي – امريكايي كه AFC آن را كليد 
زده اس��ت، كنار هم قرار بگيرن��د، مانند محمد 
پوالدگر، رئيس فدراس��يون تكواندو كه انصراف 
باشگاه هاي كش��ورمان از ليگ قهرمانان فوتبال 
آسيا را يك حركت انقالبي دانست: »فكر مي كنم 
كه برخوردي انقالبي صورت گرفت و ما هميشه 
اجازه داده ايم حمله كنند و ما دفاع كرده ايم. اما 
اين رويه باي��د تغيير كند. اي��ن تصميمي بجا و 
درست بود و بايد جلوي ظلم ايستاد. مهمترين 
موضوع در ارتباط با حق دفاع از آن اس��ت. حق 
گرفتني است. در اين آشفته بازار دنيا كسي حق 

را به كسي نمي دهد بايد آن را گرفت.«
محمدرضا داورزني، رئيس فدراس��يون واليبال 

هم اين تصميم را يك توطئه صهيونيستي عنوان 
كرد: » كشورهايي همچون عربستان و كشورهاي 
حاشيه خليج فارس كه ابزار دست صهيونيست ها 
ش��ده اند از همه توان خود استفاده مي كنند كه 

شرايط را براي كشور ما سخت كنند. « 
مس��عود س��لطاني فر، وزير ورزش هم با اش��اره 
به اينكه يك��ي از داليل كنفدراس��يون فوتبال 
آسيا، برخي آشوب هاي محدود و كوتاه در ايران 
بوده اس��ت، در تعبيري قابل تأمل اين توجيه را 
زير سؤال برد: »در كشوري مانند فرانسه حدود 
يكسال اس��ت كه ش��اهد ناآرامي و آشوب هاي 
خياباني هستيم و اگر اين طور باشد تمام مسابقات 

ورزشي در اين كشور بايد لغو شود.«
  دروغ هايي كه از رو هم نمي تواند بخواند!

ماجراي مهاجرت و پناهندگي برخي ورزرشكاران 
ايراني كه در ماه هاي اخير حاشيه ساز شده است، 
از ديگر مس��ائلي بود كه مجمع عمومي كميته 
ملي المپيك را تحت تأثير قرار دارد، به خصوص 
كه دو ورزشكار رش��ته تكواندو در چند ماه اخير 
به خارج از كش��ور رفته اند، حواشي ای كه سبب 
شد تا محمد پوالدگر در حاشيه مجمع ديروز به 
آن واكنش نشان دهد. البته هر چقدر مهاجرت 
مصطفي خدابخش��ي، قهرمان ايراني تكواندوي 

جهان به صربستان بي حاشيه بود، ماجراي رفتن 
كيميا عليزاده، اولين م��دال آور بانوان ايران در 
تاريخ المپيك به كش��ور هلند با توجه به بيانيه 
سياسي و مغرضانه اين تكواندوكار، جنجال ساز 
شده اس��ت. گفته مي ش��ود اين ورزش��كار قرار 
است براي كش��ور آلمان در المپيك توكيو روي 
ش��ياپ چانگ برود، هر چند رئيس فدراسيون 
تكواندو ديروز چنين امكان��ي را رد كرد: » قانوناً 
از آخرين حضور يك ورزش��كار در تيم ملي اش 
بايد سه سال بگذرد تا بتواند براي كشور ديگري 
مبارزه كند. به همين خاط��ر حضور عليزاده در 
تركيب آلمان در توكيو امكانپذير نيس��ت، مگر 
اينكه در تيم پناهجوياني كه كميته بين المللي 
المپيك راه اندازي كرده، بازي كند كه آن هم با 

شرايط خاص است.«
پوالدگر واكنش تن��دي هم به بيانيه سياس��ي 
ملي پوش سابق تيم ملي بانوان داشت: » مطالبي 
كه از قول او منتشر شده است، مطمئناً خودش 
نگفته است، چون از روي نوش��ته هم نمي تواند 
اين مطالب را بخواند. كساني با هدف و نيت اين 
مطالب را عنوان می كنند و دروغ ها و تهمت هاي 
زيادي به كش��ور و نظام در اين متن وجود دارد. 
از همه ارباب جرايد و رسانه ها خواهش مي كنم 

فقط براي اينكه دنيا بداند اين مطالب دروغ است، 
نتايجي كه تيم هاي ملي دختران ما در تكواندو و 
ساير رشته ها كسب كرده را با كشورهاي اسالمي 
ديگر مقايسه كنند كه آيا واقعاً شرايطي كه براي 
دختران ما وجود داشته، براي خيلي از كشورهاي 
ديگر فراهم بوده است؟ اين سياست امپرياليستي 
بوده كه قص��د دارد جمهوري اس��المي ايران را 
منكوب كند. اين روزها فرصت خوبي اس��ت كه 
رسانه ها نتايج خوب تيم هاي ملي بانوان ما را با 
كشورهاي اسالمي ديگر مقايسه كنند و ببينند 
كدام يك از كشورها موفقيت هاي بانوان ايران را 

داشته است.«
  تعهدي كه به شدت تكذيب شد

شايعه تعهد مس��ئوالن ورزش ايران براي پايان 
دادن به سياست مبارزه نكردن ورزشكاران ايراني 
با نمايندگان رژيم اش��غالگر قدس ديگر حاشيه 
مجمع عمومي كميته ملي المپي��ك بود. اواخر 
هفته گذشته پس از بازگشت رئيس كميته ملي 
المپيك از لوزان سوئيس بود كه رسانه انگليسي 
inside the games، ب��ه نق��ل از توماس باخ 
مدعي ش��د، كميته ملي المپيك ايران با ارسال 
نامه اي اعالم كرده اس��ت، سياس��ت خود درباره 
ورزشكاران اس��رائيلي را متوقف خواهد كرد و از 
اين رو فعاليت اين كشور توس��ط اين سازمان به 
حالت تعليق در نيامده است. باخ مدعي شده بود 
ايران در نامه ارس��ال ش��ده به كميته بين المللي 
المپيك اطمينان داده به سياست خود در رابطه با 
ورزشكاران اسرائيلي پايان خواهد داد و » در آينده 
به شكل كامل از منشور المپيك پيروي مي كند. « 
باخ ادعا كرده اين نامه به امضاي مسعود سلطاني فر، 
وزير ورزش ايران و سيد رضا صالحي اميري، رئيس 

كميته ملي المپيك ايران رسيده است. 
صالحي اميري اما در حاشيه مجمع ديروز دادن 
چنين تعهدي را رد كرد: »ما در لوزان هيچ گونه 
مكاتبه، توافق نامه و ق��راردادي را امضا نكرديم. 
صرفاً يك دور گفت وگوهاي ديپلماتيك بين ما و 
باخ بود. ما در چارچوب منشور عمل مي كنيم و 
به عنوان عضو رسمي كميته بين المللي به منشور 
پايبند هستيم و در چارچوب آن عمل مي كنيم، 
اما هيچ توافق و تعهدي يا قراردادي در اين سفر 

امضا نشد.«
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دنيا حيدريشيوا نوروزي

ثبتركوردبانويدووميدانيايران
ركوردشكني بانوي دونده ايران در فدراسيون جهاني دو و و ميداني ثبت 
شد. فرزانه فصيحي بانوي دونده ايران در مسابقات دو و ميداني داخل سالن 
آزاد صربستان در دوي ۶۰ متر ركورد 7/29 را از خود بر جاي گذاشت كه 
فدراسيون جهاني دو و ميداني ركورد جديد فصيحي را ثبت كرد و با اين ثبت 
ركورد، فصيحي ورودي مسابقات جهاني دووميداني داخل سالن را به دست 
آورد. او اولين زن ايراني است كه ركورد ورودي مسابقات جهاني داخل سالن 
را به دست مي آورد. ركورد ورودي مسابقات جهاني 7/3۰  است كه فصيحي 

با ثبت ركورد 7/29 سهميه حضور در اين مسابقات را به دست آورد.
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درخش�������ش       بازتاب
ر  ق تص�����و فو
مح�مدحس���ين محمديان، آزادكار وزن 97كيلوگرم 
كشتي كشورمان در مسابقات متئو پليكونه ايتاليا 
باعث اميدواري ب��ود. محمديان با پي��روزي مقابل 
مدعيان نامدار اين وزن ثابت كرد كه مي تواند جاي 
خالي بزرگان كش��ورمان را پر كن��د. او حاال فقط به 
المپيك مي انديشد به خصوص اينكه عليرضا كريمي 

قهرمان كش��ورمان در اين وزن با مصدوميت جدي 
روبه رو اس��ت و احتمال دارد به المپيك نرسد. اوج 
كش��تي هاي محمديان در ايتاليا پيروزي بزرگ او 
مقابل كايل اس��نايدر امريكايي با ضربه فني بود. او 
مي گويد: »اسنايدر را خوب آناليز كرده بودم و هدفي 
جز پيروزي مقابلش نداشتم كه شكر خدا به آن دست 
پيدا كردم. اميدوارم بتوانم صاحب دوبنده تيم ملي 
شوم و بهترين مدال المپيك را به دست آورم. قطعاً 
هدف هر كشتي گيري رسيدن به مدال المپيك است. 
در اين چهار سال به چيزي جز طالي المپيك فكر 
نكرده ام و با همين هدف و انگيزه بود كه دوام آورده ام 
و تمريناتم را رها نكردم. رقباي المپيكي را مي شناسم 
حتي براي سعداهلل يف روس هم از نظر فني و هم از 
نظر روحي برنامه دارم و آمادگي منهدم كردن تانك 
روس ها در اين وزن را دارم مقابل او نمي روم كه خوب 

كشتي بگيرم مي روم تا فقط او را شكست دهم.«

در روزهايي كه كنفدراسيون       چهره
فوتبال آس��يا به دليل واهي و 
مضحك ناامني ايران، باشگاه هاي فوتبال كشورمان را از 
ميزباني در ليگ قهرمانان آسيا محروم كرده، شنيدن 
امنيت پايدار ايران از زبان سرمربي مونته نگرويي 
تيم ملي واليبال بسيار جالب توجه است. ايگور 
كوالكوويچ مي گويد: »من همواره تالش كردم تا 
به دوستان و اعضاي خانواده ام نشان دهم كه مردم 
و كش��ور ايران چقدر خوب و مهربان هستند . من 
ذهنيت مردم ايران را دوس��ت دارم و هر روز صدها 
پيغام از دوستانم دريافت مي كنم كه جوياي احوال مردم 
ايران هستند و به نوعي از مردم ايران حمايت مي كنند. آنها 
از اتفاقاتي كه در ايران افتاده بسيار دور هستند، ولي با اين حال 
حمايت خود را از مردم ايران اعالم مي كنند . شرايط و امنيت در 

ايران از نظر من بسيار خوب و آرام است.«

برش هايي از نشست مجمع عمومي كميته ملي المپيك كه ديروز در آكادمي المپيك تهران برگزار شد

نوشداروپسازمرگسهراب!
حرف هاي اين روزهاي رئيس سابق فدراسيون فوتبال واقعيت محض 
اس��ت و مو الي درزش نمي رود. به طوريكه نمي توان باور كرد گوينده 
آن كفاشيان اس��ت. همان رئيس خنده روي فدراس��يون فوتبال كه 
پاسخش به تمام سؤاالت و دغدغه هاي مردم و رسانه ها يك چيز بود، 
لبخند؛ لبخندي كه البته بيشتر به ريشخند كردن مخاطبانش مي ماند 

تا خنده رو بودن!
حال اما كفاش��يان اي��ن روزه��ا روي ديگ��ري را از خود ب��ه نمايش 
گذاشته است. رويي كه براي اهالي فوتبال و اصحاب رسانه تازگي دارد. 
رئيس سابق فدراسيون فوتبال كه بدون شك بي تقصير در اتفاقات اين 
روزهاي فوتبال نيست، به واقعيت هاي تلخي اشاره مي كند. به ظاهري 
بودن رفاقت ها درAFC و اينكه اينفانتينو دنبال حفظ خودش بود نه 
حفظ ما! حق كاماًل با اوست كه اعضاي AFC و بسياري از اعراب ممكن 
است در ظاهر همراه يك كشور باش��ند اما در عمل و در زماني كه بايد 
تصميمي گرفته شود، منافع و سياست هاي دولت خود را پيش مي برند. 
اما نمي توان براي شجاعت كفاشيان در بيان اين واقعيت هاي تلخ به پا 
ايستاد و كف زد؛ چراكه آنچه امروز رئيس سابق فدراسيون فوتبال بدان 

اشاره مي كند، نوشدارو پس از مرگ سهراب است. 
فوتبال ايران به دليل مديريت ضعيف امثال كفاشيان است كه امروز در 
تنگناي ناعادالنه اي كهAFC برايش تدارك ديده دست و پا مي زند. 
مديراني كه تا زمان حضور در مس��ند قدرت ب��ه دغدغه هاي مردم و 
رس��انه ها می خندند و با ش��عارهاي خوش آب و رنگ افكار عمومي را 
بازي مي دهند، اما امروز كه بيرون گود نشس��تند، ي��اد واقعيت هايي 
مي افتند كه روزي به ش��كلي متفاوت از حرف هاي امروزشان روي آن 
مانور مي دادند! كفاشيان در حالي امروز ياد ظاهري بودن رفاقت ها در 
كنفدراسيون فوتبال آسيا و فيفا افتاده و تأكيد دارد كه اينفانتينو به فكر 
حفظ خودش بوده نه حفاظت از ايران، كه روزي بابت حمايت از رؤساي 
فيفا و AFC به آب و آتش مي زد و داس��تان ها مي گفت از ديدارهاي 
دوس��تانه با اين دو و خيري كه در پي اين رفاقت نصيب فوتبال ايران 
خواهد شد، اما حال چرا به يك باره راهش را از ديگران جدا كرده و به 
ياد واقعيت ها افتاده، سؤالي است بي پاسخ آن هم وقتي به ياد بياوريم 
كه خود او نيز مثل تاج و ديگران وعده ها داده بود از نتيجه دست رفاقتي 

كه با شيخ سلمان داده!
شيخ سلمان و اينفانتينو بدون شك س��ود خود را از رفاقت با رؤساي 
فدراسيون فوتبال ايران بردند، چه در زمان كفاش��يان و چه بعد از او. 
همان زمان كه آقايان رؤسا از اين دوستي وعده هاي چه و چه مي دادند 
و خود را رفيق گرمابه و گلس��تان رئيس كنفدراس��يون فوتبال آسيا 
مي خواندند. اما چرا امروز به گونه اي كاماًل متفاوت سخن مي گويند؟ 
براي شانه خالي كردن از زير بار مسئوليتي است كه اين روزها فوتبال 
ايران و مهم تر از آن امنيت كش��ور را زير سؤال بردند؟ يا براي همرنگ 

كردن خود با جماعت بوده است؟
سؤال اينجاس��ت كه اگر رفاقت ها ظاهري بود و آقايان برايشان روشن 
بود كه رئيس فيفا به منفعت خود مي انديشد به چه دليل از فوتبال ايران 
براي به قدرت رس��يدن و موفقيت آنها مايه گذاشتند ؟ و مهم تر اينكه 
چرا همان زمان به اين مسئله مهم اشاره نداشتند؟ و بدتر اينكه اگر در 
همين راستا با پرسش افكار عمومي يا اصحاب رسانه مواجه مي شدند 
نگراني هاي جامعه را با آن لبخند هاي معروف و حاشيه سازي قلمداد 

كردن آنها به تمسخر مي گرفتند. 
كفاشيان اين روزها واقعيت هاي زيادي را به زبان مي آورد. واقعيت هاي 
تلخي كه اما اعتراف به آن ديگر خيلي دير است وقتي فوتبال ايران بابت 
همين ديرفهمي هاست كه ناچار است به خواسته هاي AFC تن داده 
يا تيم هاي باش��گاهي را قرباني كند. حال آنكه اگر همان روزهايی كه 
رسانه ها فرياد مي زدند، سودي از قبال شيخ سلمان و رئيس فيفا به ايران 
نخواهد رسيد، آقايان براي حفظ منفعت شخصي خود سعي در كتمان 
واقعيت نداشتند، امروز نه نيازي به اعتراف هاي تلخ امثال كفاشيان بود 
و نه كسي حسرت حمايت هاي بي نتيجه را مي خورد ! اما آيا اين مديريت 
ناكارآمد و پر اشتباه چاره اي مي شود براي عدم تكرار وقايع تلخي چون 

اتفاقاتي كه فوتبال ايران اين روزها با آن دست به گريبان است ؟ 

ليورپول در جزيره سرود قهرماني سر داد
مسيورونالدوناجيانبارساويووه

اوضاع بر وفق مراد صدرنشينان سه ليگ معتبر اروپايي است؛ ليورپول در 
آنفيلد شياطين سرخ را برده و هوادارانش هم سرود قهرماني سر داده اند، 
بارسلونا با سرمربي جديدش هم اولين پيروزي را كسب كرده و هم صدر 
جدول را از رقيب س��نتي پس گرفته و يوونتوس با ركوردش��كني ستاره 

پرتغالي اش در ايتاليا رقيبي ندارد. 
    

قرمزهاي آنفيلد از فرصتي كه براي افزايش فاصله امتيازي با رقبا داشتند، نهايت 
استفاده را بردند؛ من سيتي مقابل كريستال پاالس متوقف شده بود و لسترسيتي 
هم به برنلي باخت. اين وسط ليورپول در خانه من يونايتد را با دو گل برد تا 4۶ 
امتيازي شود و براي قهرماني رقيبي نداشته باشد. تيمي كه يورگن كلوپ ساخته 
هيچ كس جلودارش نيس��ت؛ ليورپول هنوز هيچ شكس��تي در كارنامه ليگ 
برترش ثبت نشده، از 22بازي كه آنها تاكنون در جزيره انجام داده اند تنها يك بار 
به نتيجه تساوي رضايت داده اند كه آن هم تساوي 1- 1 مقابل يونايتد بود كه 
در بازي برگشت جبران شد. فان دايك و محمد صالح گل هاي پيروزي بخش 
بندرنشينان را زدند تا فاصله ليورپول با تيم دوم جدول )سيتي( به 1۶ امتياز 
برسد. سرمربي قرمزها اگرچه از تداوم پيروزي هايش سر از پا نمي شناخت، اما 
به نظر او هنوز براي به راه انداختن جشن قهرماني زود است: »عملكرد بسيار 
خوبي مقابل تيمي باكيفيت مانند يونايتد ارائه داديم. هدف حريف تحت فشار 
قراردادن ما، دفاع كردن و ضدحمله بود. يونايتد براي لحظاتي كه خيلي هم زياد 
نبود فوتبال خوبي بازي كرد، اما در ديگر دقايق خلق موقعيت را برايشان دشوار 
كرده بوديم. طرفداران مجاز هستند وظيفه شان را انجام دهند، سرود بخوانند و 
رؤياپردازي كنند، اما ما هنوز عضوي از اين مهماني نيستيم. همه افراد به غير از 
خودمان بايد اين موقعيت تيم را جشن بگيرند. از ديد ما هيچ چيز تغيير نكرده 
و همان شرايط گذشته را داريم به عالوه سه امتياز ديگر.« نكته جالب اين ديدار 

حساس مردود اعالم شدن دو گل ليورپول از سويVAR بود!
    

براي كاتاالن ها غلبه بر گرانادا موضوعي حيثيتي بود. رئال يك شب زودتر از بارسا 
سويا را برده بود و به صدر جدول رسيد. منتها رؤياپردازي هاي زيدان و يارانش 
يك شب بيشتر دوام نداشت چراكه با حضور ليونل مسي آبي و اناري ها به سادگي 
تسليم حريفان نمي شدند. كيكه ستين اولين حضورش را روي نيمكت بارسا 
تجربه  كرد و گل نيمه دوم اعجوبه مسي سه امتياز حساس را به حساب تيم واريز 
كرد. پيروزي يك بر صفر خانگي برابر گرانادا رتبه اول جدول را دوباره در اختيار 
بارسلونا قرار داد، عالوه بر اين يك ركورد جديد به نام لئو ثبت شد. مسي اولين 
بازيكن تاريخ الليگا لقب گرفت كه در ۶1سال متوالي موفق به گلزني شده بود. 

كيكه ستين از اينكه در اولين محكش به عنوان سرمربي بارسا رو سفيد شده بود، 
ابراز خوشحالي كرد و گفت: »بازي برابر تيمي كه بسته كار مي كند، دشوار است. 
پيداكردن فضاهاي خالي به سادگي ممكن نيست و بايد به دنبال چندين روش 
براي رسيدن به گل باشيم. يكي از برنامه هاي ما اين بود كه وقتي مسي صاحب 
توپ مي شود گريزمان و فاتي به پشت مدافعان حريف بروند، ولي تعداد دفعات 
كمي اين كار را انجام داديم. مسي گل برتري را زد و اين كاري است كه هميشه 
انجام مي دهد. اين يك واقعيت است، برخي مواقع بازي گره مي خورد، ولي مسي 
در نهايت ظاهر مي شود و با يك حركت جادويي تيم را نجات مي دهد. نيمه اول 
چندين بار همان پاسكاري هايي را كه منجر به گل مان شد، انجام داديم، ولي به 
نتيجه نرسيديم، اما وقتي مسي قرار است ضربه نهايي را بزند بايد درصد بااليي 

براي گل شدنش در نظر گرفت و روي گل نيز همين اتفاق افتاد.«
    

درخش��ش رونالدو يك بار ديگر هواداران بانوي پير را ب��ه قهرماني اميدوار كرد. 
پيروزي 2- 1 مقابل پارما قطعاً نتيجه هنرنمايي ستاره پرتغالي است. دبل كريس 
در تورين فاصله امتيازي يووه صدرنشين با اينتر 47 امتيازي را به عدد چهار رساند. 
ساري سرمربي يوونتوس بايد هم به س��تاره اينگونه افتخار كند: »ما در تيم مان 
قهرماني داريم كه ممكن است يك مشكل براي تيم به وجود بياورد، ولي در كنار آن 
صد مشكل از مشكالت ما را حل مي كند، كل تيم بايد حول محور رونالدو بگردد.« 
رونالدو با گلزني در مصاف با پارما، ركورد گلزني در هفت بازي متوالي با پيراهن 
يوونتوس را ثبت كرد. كريس رونالدو در پايان بازي بيشتر ترجيح داد از موفقيت 
تيم سخن بگويد تا خودش: »مهم اين بود كه ما برنده شديم. اينتر مساوي كرد و ما 
توانستيم از اين فرصت مهم كه در اختيارمان قرار گرفته بود، استفاده كنيم. از اينكه 
توانستيم با دو گل به تيم مان كمك كنيم خوشحالم، ولي براي ما مهم ترين مسئله 

اين است كه در نهايت توانستيم سه امتياز بازي را به دست بياوريم.« 
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