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پ�س از انج�ام س�ه ب�ازي باق�ي مان�ده از هفته 
بيست و هشتم و تساوي استقالل و برد تراكتور و 
سپاهان جنگ قدرت در باالي جدول ليگ ديدني 
شده است. پس از پايان هفته 28 امروز يك بازي جام 
حذفي هم انجام مي شود و ذوب آهن و پرسپوليس 
در يك چهارم نهايي روبه روي هم قرار مي گيرند. 

  صبا يك- استقالل يك
استقالل با گل دقيقه 89 آرش برهاني از روي نقطه 
پنالتي از شكس��ت برابر صبا گريخ��ت تا همچنان 
صدرنشين ليگ باقي بماند. اس��تقالل و صبا ديروز 
در يك بازي جذاب و پربرخ��ورد كه در دقايق پاياني 
به جنجال هم كشيده شد يك – يك مساوي شدند تا 
با توجه به برد سپاهان و تراكتور حساسيت در باالي 
جدول به اوج برسد آن هم با توجه به اينكه با تساوي 
استقالل حاال اختالف امتياز آبي پوشان با جدي ترين 
تعقيب كننده شان يعني تراكتور به يك امتياز رسيده 
است. مسابقه ديروز با حمالت استقالل شروع شد اما 
با وجود برتري، آبي ها موقعيت جدي گلزني نداشتند 
و اين صبا بود كه روي يك ضد حمله در دقيقه 29 به 
گل رس��يد. فرار و پاس رضاييان در دهانه دروازه به 
رزاقي رسيد و او در جنگ با دو مدافع استقالل توپ را 

وارد دروازه رحمتي كرد. 

در ادامه حمالت اس��تقالل براي جب��ران گل خورده 
بيشتر شد ولي تير دروازه و همچنين درخشش حامد 
لك باعث شد تا دروازه صبا بس��ته بماند. سرانجام در 
دقيقه 89 بود كه حمالت استقالل نتيجه داد و با خطاي 
مدافع صبا روي امير حسين صادقي، استقالل صاحب 
يك ضربه پنالتي ش��د تا برهاني از روي نقطه پنالتي 
گل مساوي را به ثمر برساند و بازي يك – يك مساوي 
شود. البته در اين صحنه، قمي ها به شدت به تصميم 
جهانبازي اعتراض داشتند و سهراب بختياري زاده به 

دليل اعتراض شديد از بازي اخراج شد.
  گهر يك – سپاهان 4

س��پاهان مدعي ماند و گهر به سقوط نزديك تر شد. 
ديروز شاگردان كرانچار با پيروزي 4 بر يك مقابل گهر 
در كورس قهرماني ماندند و در مقابل دورودي ها با اين 
شكست در آستانه قطعي شدن سقوط به دسته اول 
قرار گرفتند.جواهر س��وكاي در دقيقه 9، خلعتبري 
در دقيقه 46، فرش��يد طالبي در دقيقه 56 و احمد 
جمشيديان در دقيقه 70 گل هاي سپاهان را به ثمر 
رساندند و تك گل گهر را هم عمار نيك كار در دقايق 

تلف شده نيمه دوم به ثمر رساند. 
  تراكتور 2 – نفت تهران يك

تراكتور هم ديروز با پيروزي 2 بر يك برابر نفت تهران، 

جدي ترين تعقيب كننده استقالل باقي ماند. در اين 
بازي سيد صالحي در دقيقه 34  وكاظميان در دقيقه 
36 گلزنان تراكتور بودند و عليرضا عزتي در دقيقه 37 

تك گل نفت را وارد دروازه تراكتور كرد. 
  پرسپوليس- ذوب، يك چهارم نهايي جام 

حذفي، ساعت 15:30
پرسپوليس- ذوب امروز در يك چهارم نهايي جام 
حذفي، مس��ابقه اي كه تيم برنده را به نيمه نهايي 
مي رساند و يك قدمي جام، حساس براي هر دو تيم 
كه پس از ناكامي در ليگ، به دنبال اعاده حيثيت در 
جام حذفي هستند. قرمزها در حالي براي اين بازي 
به اصفهان رفته اند كه بر خالف نيم فصل اول كم كم 
در حال تبديل شدن به همان پرسپوليس هميشگي 
هستند. تحولي كه با نشستن يحيي گل محمدي 
روي نيمكت پرسپوليس شروع شد و قرمزپوشان 
پايتخت با اين مربي جوان روند صعودي داش��ته  و 
با نتايجي كه كسب كرده اند، توانسته اند تا حدودي 

خاطره تلخ شروع ليگ دوازدهم را فراموش كنند.
با توجه به عملكرد پرس��پوليس در ليگ و نااميد 
شدن آنها از قرار گرفتن در بين سه تيم اول براي 
گرفتن س��هميه ليگ قهرمانان، آنها مي خواهند 
در جام حذفي جبران مافات كنند و از اين طريق 

آسيايي شوند. به خصوص اينكه در سه سال گذشته 
با دو قهرماني در ج��ام حذفي، متخصص اين جام 
لقب گرفته اند و به همين خاطر س��كوهاي قرمز 
اميدوارند پس از دو جام با دايي، اين بار با يحيي گل 

محمدي، قهرماني جام حذفي  را جشن بگيرند.
پرس��پوليس در آخرين بازي اش توانس��ت سايپا 
را در لي��گ با يك شكس��ت پر گل بدرق��ه كند تا 
شاگردان گل محمدي با انگيزه بااليي آماده بازي با 
ذوب شوند. نكته اميدوار كننده براي پرسپوليس، 
شكست ناپذيري قرمزها با س��رمربي جديدشان 
است. پرسپوليس در حالي كه از شروع نيم فصل 
دوم 10 هفته گذش��ته، شكستي نداشته اند و اين 
ركورد مي تواند يك وزنه مؤثر روحي براي بازيكنان 

پرسپوليس در مسابقه امروز باشد.
گل محمدي در حالي تيمش را امروز در فوالدشهر 
راهي ميدان مي كند كه تنها غايب اين تيم، علي 
كريمي است. در روزهاي گذش��ته گفته مي شد 
شماره 8 كه چند روزي است پس از برطرف شدن 
مصدوميتش، تمريناتش را شروع كرده، در بازي با 
ذوب مي تواند براي پرسپوليس به ميدان برود اما به 
نظر مي رسد كريمي هنوز شرايط بازي پيدا نكرده و 
در اصفهان با وجود قرار گرفتن در فهرست 18 نفره، 

به احتمال زياد به ميدان نخواهد نرفت.
  

آخرين رويارويي پرسپوليس و ذوب به بازي دو تيم 
در دور رفت ليگ برتر بر مي گردد. در آن بازي كه 
29 آبان در آزادي انجام شد، قرمزها 3 بر 2 ذوب را 
شكست دادند و حاال دو تيم دوباره در جام حذفي 
به هم رسيده اند. پرسپوليس براي رسيدن به يك 
چهارم نهايي، نفت تهران را 4 بر يك در مرحله يك 
هشتم نهايي شكست داد و ذوب هم با برتري يك بر 
صفر مقابل شهرداري ياسوج به اين مرحله رسيده 
است. برنده بازي پرسپوليس و ذوب در نيمه نهايي 

جام حذفي با داماش رو به رو مي شود.
  

در سوي ديگر ذوبي ها هم در ليگ دوازدهم آن تيم 
مقتدر فصل هاي پيش نبوده اند و افت وحشتناكي 
داشته اند، طوري كه در فصل جديد براي سقوط 
نكردن مي جنگند. اگر چه سبز پوشان اصفهاني با 
آمدن فرهاد كاظمي توانسته اند تا حدودي بهتر 
نتيجه بگيرند اما همچنان با قرار گرفتن روي رتبه 
چهاردهم جدول در خطر سقوط هستند. ذوب در 
پنج هفته گذشته در ليگ با سه شكست، يك برد 
و يك مساوي، روند پر فراز و نشيبي داشته است. 
با اين حال ش��اگردان فرهاد كاظم��ي در آخرين 
بازيش��ان در ليگ برابر داماش پيروز ش��دند و با 
روحيه خوبي امروز در فوالدش��هر از پرسپوليس 

پذيرايي مي كنند.
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پرسپوليس- ذوب، نبردي براي اعاده حيثيت 

والسکوازمندرلیگجهانیاستفادهمیکند
عليرضا نادی، كاپيتان تيم ملی واليبال در رقابت های اخير و يكی از مهره های 
اصلی و تأثيرگذار اين تيم در صعود به ليگ جهانی بود. براي نخستين مرحله 
اردوی آماده سازی تيم ملی واليبال برای حضور در ليگ جهان دعوت نشد 
براي همين نشستی با سرمربی تيم گذاشت تا از زبان خودش دليل دعوت 
نشدنش را بشنود. كاپيتان تيم ملي پس از پايان جلسه با والسكو درباره دعوت 
نشدنش اظهار داش��ت: تيم ملی بازی های زيادی در پيش دارد و نياز است 
كه بازيكن سازی شود تا در مقاطع 
مختلف تيم مل��ی بتوان��د از آنها 
اس��تفاده كند. اين دليل والسكو 
برای دعوت نك��ردن از من بود. به 
نظرم حرف والسكو درست است. 
ما بايد برای جام ملت ها، بازی های 
آس��يايی و ديگر رويدادهای مهمی كه در پيش 
داريم، بازيكن داشته باشيم. و قرار است در برای 
مس��ابقات ليگ جهانی از من استفاده كند در 
حال حاضر از ناحيه مچ پا آسيب ديده هستم با 
اين حال تمريناتم را منظم دنبال می كنم.به هر 
حال بازيكنان حرفه ای در تمام جهان بايد در هر 

شرايطی تمرين داشته باشند.

ازدولتبرايپرداختطلبوينگاداکمكخواستیم
پس از اينكه فيفا پرس��پوليس را محكوم به پرداخ��ت طلب 270 هزار 
دالري وينگادا كرد مدير عامل با انتقاد از حكم صادر شده مي گويد: اميد 
زيادي داشتيم كه اين ملبغ را كاهش دهيم البته 60-70 هزار دالر هم 
بايد به دس��تيار او بدهيم. در واقع ما محكوم به پرداخت هستيم و هيچ 
راه فراری هم نداريم. ولي با اين حال هواداران نبايد نگران باش��ند بلكه 

بايد دولت نگران باش��د.با اينك��ه خيلي ها مي گويند ما 
باشگاه پولدار ي هس��تيم ولي اين حرف اشتباه است. 
ما ظاهرمان پولدار است اما در باطن هيچ پولی نداريم. 

برعكس فتح اهلل زاده كه ظاهر بی پولی دارد و در 
باطن پولدار اس��ت. ولي آنچه مهم است اين 
كه متاس��فانه اين اتفاق افتاده و ما در بحران 
ش��ديدی قرار گرفته ايم و خطر ما را تهديد 
می كند و بايد ه��ر چه زودتر اين مس��ئله را 
رفع كنيم.از دولت و بانك مركزی خواس��تيم 

به باشگاه پرس��پوليس برای پرداخت طلب نلو 
وينگادا كمك كنند و حتي رئيس جمهور روي نامه 

من دستور موكد داده كه اين پول به باشگاه پرداخت 
شود اما هنوز خبری نشده است و ما همچنان منتظر 

كمك آنها هستيم.

  چـهـره ها /  وحيد صابري

استقالل با پنالتي به صدر برگشت
اولتیماتوم270هزاردالري

خطر به بيخ گوش پرسپوليس رسيده. كنفدراسيون فوتبال آسيا باز هم 
نامه اي تهديدآميز به باشگاه پرسپوليس فرستاده و اولتيماتومي جدي 
به آنها داده؛ اولتيماتومي 270 هزار دالري كه در صورت عدم پرداخت 

عواقب خطرناكي در انتظار سرخپوشان خواهد بود. 
نلو وينگادا س��ال 88 ايران را ترك كرد اما بدهي 270 هزار دالري روي 
دست سران باشگاه پرسپوليس گذاش��ت. از آن زمان تاكنون سرمربي 
پرتغالي از طريق مجامع بين المللي پيگير دريافت طلبش بود تا اينكه پس 
از گذشت چند ماه از اخطار اول، فيفا نامه اي براي سرخپوشان فرستاده 
و دو هفته نيز به رويانيان و همكارانش فرص��ت داده تا طلب وينگادا را 
بپردازند، در غير اين صورت فيفا به ش��يوه خودش وارد عمل مي  شود و 

احتماالً شش امتياز ناقابل از اين تيم كم مي كند، به همين سادگي. 
سه سال از رفتن وينگادا مي گذرد و هنوز طلب اين مربي پرداخت نشده؛ 
طلبي كه اگر در آن زمان پرداخت مي شد با توجه به باال رفتن نرخ ارز 
هزينه هنگفتي روي دست فوتبال دولتي ايران نمي گذاشت. ولي حاال 
عالوه بر پرداخت دالر گران قيم��ت و دير كرد دس��تمزد او بايد تن و 
بدنمان بلرزد كه خداي نكرده اتفاق تكرار شده براي پرسپوليس فصل 
88-87 دوباره تكرار نشود. كسر شش امتياز حاصل تالش مديراني بود 

كه همواره دم از حرفه اي گري و مديريت بي عيب و نقص مي زدند. 
در حال حاضر مديرعامل فعلي پرسپوليس نيز چنين شرايطي را دارد. 
رويانيان كه همواره قابليت ه��اي ويژه اي در فرافكني و منحرف كردن 
اذهان عمومي دارد اين بار نيز به جاي آنكه فكري به حال تيمش كند 
به همتاي اس��تقاللي اش )فتح اهلل زاده( پيله كرده و او را پولدار ناميده. 
رويانيان بهتر از هر كسي مي داند با اينگونه وقت تلف كردن ها به جايي 
نمي رسد جز اينكه شرايط را براي سران فيفا و اعمال جريمه سنگين 
هموار مي كند. جالب تر اينكه مشاور حقوقي پرسپوليس در امر فرافكني 
از مديرعامل نيز جلو زده. شكري در اظهارنظري اعالم كرده هيچ خطري 
پرسپوليس را تهديد نمي كند و در صورت پرداخت نشدن مبلغ مورد 

نظر فيفا تنها به جريمه نقدي بسنده مي كند.
جاي تأسف دارد كه باشگاهي چون پرس��پوليس از چنين مشاوراني 
سود مي برد. آقاي حقوقدان انگار نمي داند چند سال پيش فيفا چگونه 
شش امتياز را از سرخپوشان كم كرد. يادش بخير، امير قلعه نويي روزي 
با گفتن اين جمله كه »فوقش يك جريمه اس��ت« حذف استقالل از 
ليگ قهرمانان را با گوشت و پوستش حس كرد. شك نكنيد كه دست 
روي دست گذاشتن هاي مسئوالن پرس��پوليس عرصه را براي تجربه 
يك اتفاق تلخ انگيز در فوتبال كش��ورمان فراهم مي كند. به ويژه آنكه 
قرمزها به شدت از بي پولي رنج مي برند. منتها آقاي مديرعامل پرمدعا 
در ابتداي فصل تا توانست ريخت و پاش كرد و بازيكن گران قيمت به 

درد نخور خريد. 
مخلص كالم اينكه طلب وينگادا بايد پرداخت ش��ود، انداختن تقصير 
به گردن مديرعامل قبلي و اينكه چه كسي با او قرارداد بسته دردي را 
دوا نمي كند. تنها دو هفته فرصت داري��م تا از بروز يك فاجعه فوتبالي 
جلوگيري كنيم. براي هواداران فرق��ي نمي كند وزير ورزش به كمك 
پرسپوليس مي آيد يا رويانيان دست از خرج هاي جانبي مي كشد تا 270 
هزار دالر جور شود. تا كار از كار نگذشته عجله كنيد و گرنه مجبوريد باز 

هم براي منحرف كردن اذهان داستان ديگري سر هم كنيد. 

باقراردادخسوسسرمانکالهگذاشتند!
اردوی تيم ملی فوتسال از ديروز برای اعزام به تورنمنت روسيه آغاز شد كه اين مي تواند تعيين كننده 
سرنوشت خسوس باشد. رئيس كميته  فوتسال با تأكيد بر اينكه ما در ابتدا با خسوس به عنوان مشاور 
قرار داد بااليي بستيم مي گويد: در واقع با قرارداد فعلی او سر ما كاله گذاشته  اند و حاال نمي توانيم به 
راحتي از او بگذريم. ما با او به توافق رسيديم در صورتي برای ادامه سرمربيگری با او قرارداد خواهيم 
بست كه بتواند نتيجه دو بازی دوستانه مقابل روسيه را بابرد به پايان برساند. من با او صحبت كردم 
تا تجديدنظري كند. به هر حال يك مربی در قبال كاری كه انج��ام می دهد بايد مزد بگيرد و نبايد 

اين طور باشد كه يك بازی انجام دهد و شش ماه به مرخصی برود. 
رقم قرارداد او واقعا باالست. به خودش هم گفته ام كه سال آينده 
ديگر از اين خبرها نيست. افتخاری درباره سرمربيگری حسين 
ش��مس هم گفت:من به ش��مس گفته ام ك��ه در رفتار خودش 

تجديدنظر كند تا ما زمينه حضورش را فراهم كنيم، 
اما هيچ تغييری به وجود نيامد ولي اميدواريم كه 

درست شود. 

درحدینیستیمکهجایبنارابگیريم
خبر اعالم كادر فني تيم ملي فرنگي در حالي توسط رسول خادم در رسانه ها مخابره شد كه خادم به 
احترام بنا گزينه سرمربيگري را خالي گذاشت تا شايد شرايطي را براي بازگشت او فراهم آورد. در كادر 
جديد اعالم شده رسول جزيني به عنوان مربي ارشد انتخاب شد. او درباره انتخابش اظهار داشت: با 
آقای خادم جلسه داشتم و توافق شد كه فعال در كادر فنی تيم ملی حضور 
داشته باشم. قول موثق گرفته ايم كه مشكالت فرنگی كاران برطرف شود 
و اميدواريم در اين هفته  همه چيز حل شود. مربی ارشد تيم ملی با اشاره 
به اينكه به نظرم خادم می تواند خيلی از مش��كالت كشتی فرنگی 
را حل كند مي گويد با كسی مش��كلی نداريم. همه می خواهيم 
برای كشتی كار كنيم و بنابر وظيفه در تيم ملی حضور داريم. 
به دنبال جمع كردن مال و ش��هرت و خيلی مسائل ديگر هم 
نيستيم. اميدواريم كه محمد بنا راضی شود تا به تيم ملی باز 
گردد، ولی اگر او نباشد ما خودمان را در حدی نمی دانيم كه 

جايش را بگيريم.

شيوا نوروزي 

سعيد احمديان 
  گزارش

سرمربيفولهام:آمادگيدژاگهفوقالعادهاست
مارتين يول، سرمربي هلندي تيم فوتبال فولهام از آمادگي اشكان دژاگه 
بازيكن ايراني تيمش بسيار خوشحال است و از اينكه او را در اين فصل 
به خدمت گرفته راضي است. اشكان دژاگه در ديدار مقابل تيم فوتبال 
ساندرلند عملكرد فوق العاده اي داشت و يك پنالتي براي تيمش گرفت 
و در پايان هم به عنوان بهترين بازيكن زمين شناخته شد. يول در مورد 
دژاگه مي گويد: وقتي در آلمان بودم دژاگه را زير نظر داشتم. او هميشه 
با استعداد بوده و من سبك بازي او را بس��يار دوست دارم. تنها كاري 
كه اشكان بايد انجام دهد اين اس��ت كه كمي در جلوي دروازه موثرتر 
باشد. او در تمرينات شوت هاي س��نگيني مي زند اما در بازي ها هرگز 

شوت نزده است. 
---------------------------------------------------

AFCايرانبدونکانديدادرانتخابات
اسامي كانديداهاي پست هاي مختلف كنفدراسيون فوتبال آسيا اعالم 
شد كه در اين بين كش��ورهاي عربي بيشترين س��هم را دارند. پس از 
مدت ها كه بحث حضور علي كفاش��يان در جمع كانديداهاي رياست 
كنفدراسيون فوتبال آسيا مطرح شده بود سرانجام اين امر تحقق نيافت 
و اسامي نامزدهاي اين پست در غياب ايراني ها اعالم شد. در حالي كه 
اثر چنداني از نمايندگان تيم هاي مطرح آس��يايي در بين اين اسامي 
نيس��ت افرادي از كش��ورهاي تايلند، بحرين امارات و حتي فلسطين 

ثبت نام كرده اند. 
---------------------------------------------------
موافقتشورايتأمینبابرگزارينیمهنهايي

لیگوالیبالدرتهرانوورامین
شوراي تأمين اس��تان تهران مس��ئوليت برگزاري ديدارهاي مرحله 
نيمه نهايي مسابقات واليبال ليگ برتر در ش��هرهاي ورامين و تهران 
را برعهده گرف��ت، بدين ترتيب ديدارهاي س��وم اين مرحله بر خالف 
تصميم فدراسيون در سالن 12 هزار نفري آزادي برگزار نخواهد شد. بعد 
از تصميم فدراسيون به منظور برقراري نظم و امنيت و جلوگيري از بروز 
حواشي باز ي هاي گذشته و به دنبال اعتراض تيم هاي متين و پيكان، 
تصميم گيري نهايي در اين زمينه را به ش��وراي تأمين اس��تان تهران 
واگذار كرد. به اين ترتيب به طور همزمان از ساعت 15:30 در تهران و 
ورامين آغاز خواهد شد. در تهران تيم پيكان ميزبان كاله مازندران است 

و در ورامين هم تيم متين ورامين به مصاف سايپا مي رود. 

 مجمع بدون نتيجه كميته بين المللي المپيك 
  IOC براي بررسي خواسته هاي

همانديشيبرايادامهاختالفات!
هم محمد عباسي آمده بود و هم علي آبادي، روساي فدراسيون هاي ورزشي 
هم حاضر بودند، مجمع عمومي كميته ملي المپيك يا يك جلسه هم انديشي، 
نام آن هر چه بود ديروز به محلي تبديل شد تا همه از دغدغه هايشان براي 
ورزش اي��ران بگويند، دغدغه هايي كه از جنس تردي��د و نگراني بود. بحث 
مجامع انتخاباتي فدراسيون هاي ورزش��ي و مجمع انتخاباتي كميته ملي 
المپيك، دو موضوعي اس��ت كه فعاًل با نامه هاي IOC جلوي برگزاري آن 
گرفته شده تا خواسته هاي كميته بين المللي المپيك عملي شود و پس از آن 
به ايران مجوز داده شود. آن هم دو خواسته اصلي، بازگشت سه رئيس بركنار 
شده و ديگري هم اصالح اساس��نامه هاي فدراسيون هاي ورزشي بر مبناي 
اصل اس��تقالل تا ديگر وزير ورزش نتواند رئيس فدراسيوني را بركنار كند، 

خواسته هايي كه اگر انجام نشود كل ورزش ايران تعليق مي شود. 
ديروز هم فرصتي بود براي موافقان و مخالفان تا در اين باره حرف بزنند، يكي 
تهديدها را جدي نمي دانست مانند زارع پور، رئيس فدراسيون پينگ پنگ كه 
گفت بايد هر چه سريع تر مجمع انتخاباتي كميته ملي المپيك انجام شود. اما 
رئيس فدراسيون انجمن هاي ورزشي نظر ديگري داشت. عليپور گفت حقي 

از ورزش ضايع شود، چه كسي پاسخگو خواهد بود. 
داورزني، رئيس فدراسيون واليبال هم عاجزانه از وزير ورزش و رئيس كميته 
ملي المپيك خواست تا به اين بالتكليفي پايان دهند كه با ادامه اين وضعيت 
دود آن به چشم ورزش و ورزشكاران مي رود. رئيس فدراسيون قايقراني هم 
گفت: همه درگير انتخابات كميته هستند و حتي بقال سركوچه هم مي پرسد 
انتخابات كميته چه زماني است؟ همچنين اسبقيان اعتقاد داشت كه تعليق 
فدراسيون قايقراني از داخل كشور نشات مي گيرد: »مدارك و مستنداتي قابل 
ارائه دارم كه ثابت مي كند برخي در داخل كشور به بحث تعليق قايقراني دامن 
مي زنند. چطور مي شود كه شنا با تغيير در فدراسيون رفع تعليق مي شود اما 

حتي بحث تعليق داوران قايقراني هم مطرح شده است.«
مرادي، دبيركل فدراسيون وزنه برداري آس��يا بر خالف بعضي از روساي 
فدراسيون ها تهديدها را جدي دانست: »اميدوارم دوستان رعايت كنند تا 
سوءتفاهم ها برطرف شود. ما بايد همه مسائل را بين خودمان حل كنيم تا 
اين طور تصور نشود كه ايران با اين همه عظمت مثل كشور توسعه نيافته 
پاكستان است. بايد بحث اساس��نامه را جدي ببينيم و انتخابات را انجام 
دهيم. طوري كار را پيش ببريم تا افراد بعدي هم كه مسئوليت مي پذيرند 
دچار مشكل نشوند اميدوارم اصالح اساسنامه هرچه زودتر انجام و مجمع 

عمومي برگزار شود.«
افشارزاده دبيركل كميته ملي المپيك هم عقيده داشت: »با توجه به اينكه 
95 درصد از بودجه مان را از دولت مي گيريم، نمي توانيم تمام كارهايي كه 
IOC خواسته را كلمه به كلمه انجام دهيم.«علي آبادي هم گفته است حاضر 
است استعفا دهد، او حتي دوباره تأكيد كرد كه حاضر است مجمع انتخاباتي 
كميته ملي المپيك را كه وزير و برخي فدراسيون ها اصرار به برگزاري به آن 
دارند پيش از عملي شدن خواسته هاي IOCبرگزار كند البته به شرطي كه 
وزير عواقب آن را بپذيرد.  البته رئيس كميته ملي المپيك حتي اشاره كرد 
كه به بحث خواسته هاي IOC ورود نمي كند، هر چند گفتن كه نمي خواهد 
رأي وزير با بازگشت رئيس هاي بركنار شده بشكند: » من به اين قضيه ورود 
نمي كنم كه IOC خواسته بركنار شده ها برگردند. من اصراري ندارم كه حكم 
 OCA و IOC وزير شكسته شود. به درست و غلط آن هم فكر نمي كنم. ما به
گفته ايم كه وزير طبق قوانين موجود در كشور مختار بوده كه اين تصميم را 
بگيرد اما آنها اعالم كردند مجمع بايد اين تصميم را مي گرفت. ما اعالم كرديم 
دولت جابه جا شده و بايد تغييرات در فدراسيون ها اعمال شود. كميته المپيك 

از مقتضيات نظام و قوت و قدرت وزير دفاع مي كند.«
 رئيس كميته ملي المپيك گفت ك��ه بحث اصالح اساس��نامه ها بر عهده 
وزارت است و اميدوار است زود اصالحات آن انجام شود. هر چند حرف هاي 
عباسي مانند آب سردي بود بر همه نگراني ها. وزير ورزش باز هم گفت 
اساسنامه ها مش��كلي ندارد كه بخواهد اصالح شود و باز گشت رؤساي 
بر كنار شده غير عقالني اس��ت تا اين نشست هم انديشي هم نتيجه اي 

نداشته باشد. 

ماني سعيدي

امش�ب نگاه تم�ام عالقه من�دان فوتب�ال به 
ورزش�گاه اولد ترافورد منچستر است؛ جايي 
كه شياطين سرخ رو به روي قو هاي سفيد قرار 
مي گيرند. دور بر گشت مرحله يك هشتم نهايي 
ليگ قهرمان�ان اروپا با بر گ�زاري بازي بزرگ 
منچستر يونايتد و رئال مادريد آغاز مي شود. 
دو هفته قبل ديدار رفت دو تيم در سانتياگو بر نابئو با 
تساوي يك- يك به پايان رسيد تا شاگردان آلكس 
فرگوسن اميد زيادي به بر تري در ديدار امشب داشته 
باشند. البته نبايد فراموش كرد كه دو تيم در شرايط 
مناسبي به سر مي برند. منچستر يونايتد صدر نشين 
بالمنازع ليگ بر تر جزيره است و با اختالفي فاحش 
قدرت نمايي مي كند و رئال هم به رغم اينكه اميدي 
به قهرمان��ي در الليگا ندارد اما با رس��يدن به فينال 
ج��ام حذفي اس��پانيا و پي��روزي در خش��ان در دو 
ال كالس��يكوي متوالي در اوج ق��رار دارد و مي تواند 

براي منچستر درد سر ساز باشد. 
خبر خوشحال كننده براي رئال در اين بازي باز گشت 
دوباره ايك��ر كاس��ياس، س��نگر بان اول تيم خوزه 
مورينيو اس��ت. كاس��ياس كه به علت شكس��تگي 
انگشت دس��ت مدتي از تركيب رئال دور بود امشب 
در فهرست نماينده اسپانيا حضور دارد تا مانع گلزني 

منچستري ها شود. 
اما نكته جالب توجه اين بازي باز گش��ت كريستيانو 
رو نالدو به »تئاتر رويا« هاست، رونالدو طي چند سال 
گذشته كه منچستر يونايتد را به مقصد رئال مادريد 
ترك كرد هيچ گاه در اولدترافورد برابر تيم سابقش به 

ميدان نرفته است. اما امشب راه گريزي وجود ندارد 
او بايد مقابل چشم هواداراني كه سال ها او را به خاطر 
در خشش و گلزني براي منچستر تشويق كردند، به 
دروازه  شياطين سرخ حمله و براي رئال مادريد گلزني 
كند و اين كار مهاجم اوج گرفته پر تغالي را دوچندان 
دشوار مي كند. در اين ميان فر گوسن بر نامه ويژه اي 
نيز  براي مهار او دارد، س��ر مربي كهن��ه كار و كار بلد 
منچستر با بيان اينكه با ساطور و مسلسل راه رو نالدو را 
مي بنديم عالوه بر اينكه از او تجليل كرده خط و نشاني 

اساسي براي شاگرد سابق خود كشيده است. 

قسمت جالب ديگر اين مس��ابقه تماشايي بر خورد 
رو در روي سر مربيان دو تيم با هم است. عالقه مندان 
به فوتبال ب��ه خوبي به ي��اد دارن��د در روز هايي كه 
مورينيو هدايت چلس��ي را بر عهده داشت چقدر به 
تعريف و تمجيد از فر گوسن مي پر داخت و متعاقب 
آن فر گوسن چگونه از سر مربي چلسي با آب و تاب 
ياد مي كرد. حاال اين دو امشب برابر هم قرار مي گيرند 
و يكي از آنها مجبور به خداحافظي با ليگ قهرمانان 
ارو پاست.  رويارويي امشب منچستر و رئال اين قدر 
حساس و بزرگ است كه از چند روز قبل اظهار نظر ها 

پيرامون آن شروع شده است. مايكل كريك هافبك 
منچستر اين بازي را  خاص ناميده است. وي  مي  گويد: 
در چنين بازي هايي تفاوت هاي جزئي  دو تيم نتيجه 
بازي را رقم مي زند، قطعاً م��ا تالش مي كنيم موفق 
باشيم و گل بزنيم اما بعضي مواقع اين كار امكان پذير 
نيست. كريك با اش��اره به حضور رو نالدو در تركيب 
رئال افزود: همه ما به آنچه رو نالدو در منچستر يونايتد 
انجام داد احترام مي گذاريم. با توجه به اينكه فينال 
اين فصل ليگ قهرمانان در ورزشگاه و يمبلي لندن 
بر گزار مي شود منچستري ها بسيار دوست دارند تا با 
شكست رئال راه خود را براي حضور در فينال هموار 
كنند هر چند كه آنها دو سال قبل فينال را در همين 

ورزشگاه به بار سلونا واگذار كردند. 
در ديگر ديدار امشب بورسيا دور تموند در حالي برابر 
شاختار دونتسك اوكراين قرار مي گيرد كه بازي رفت 

در خانه حريف را با تساوي 2- 2 به پايان رساند. 
شاگردان يور گن كلوپ در اين فصل از رقابت هاي ليگ 
اروپا تاكنون حريفان قدرتمندي چون رئال مادريد، 
منچستر سيتي و آژاكس را از پيش رو بر داشته اند و 
طبيعي است كه نبايد براي حذف شاختار در زمين 
خود كار سختي در پيش داشته باشند، هر چند كه 
فوتبال قوانين نانوشته زيادي دارد كه هر كدام از آنها 
براي خلق يك شگفتي كافي است، شايد امشب بر 
خالف تصور همگان شب شاختار باشد. شاختاري كه 
دومين حضور خود در اين مرحله از رقابت هاي ليگ 
اروپا را تجربه مي كند و طبيعي است كه نمي خواهد 

به اين زودي از گردونه رقابت ها كنار برود. 

دورتموند- شاختار يك بازي متفاوت  

اوجفوتبالدرتئاترروياها
فريدون حسن
  فوتبال اروپا
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