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وقتي به 23 آذرماه هر س�ال مي رس�يم همه 
دوس�تداران فوتبال به خصوص استقاللي ها 
به ياد ناصر حجازي مي افتند؛ اس�طوره اي كه 
س�ال ها در تيم آبي پوش پايتخت بازي كرد و 
در راس مربي گري اين تيم هم حضور داش�ت 
اما در نهايت در خردادماه س�ال 90 پس از طي 
كردن دوره بيماري جان به جان آفرين تسليم 
كرد. ناص�ر حجازي از س�ال 1346 در تيم تاج 
سابق كه بعدا به استقالل تغيير نام داد حضور 
داشت. او تا سال 1365 براي اين تيم بازي كرد 
تا اينكه در نهايت از جمع آبي پوش�ان تهراني 
جدا ش�د. حجازي البت�ه در دو مقطع هدايت 
اس�تقالل را بر عه�ده داش�ت و در نهايت در 
س�ال 86 و براي آخرين ب�ار از تيم محبوبش 
استقالل بركنار ش�د. پس از آن براي مدتي از 
دنياي فوتبال فاصله گرفت تا اينكه به بيماري 
س�رطان دچار ش�د. او پس از تحم�ل بيماري 
خردادماه س�ال 90 به ديار باقي شتافت. البته 
اين روزه�ا و با ف�روش اس�توك هاي قديمي 
ناصرخان ب�راي كم�ك ب�ه م�ردم زلزله زده 
كرمانش�اه باز هم ن�ام و خاطره اين اس�طوره 
فوتب�ال در دل هواداران�ش زن�ده ش�د. حال 
به بهانه تول�د ناصرخان حجازي با همس�ر او 
بهناز ش�فيعي، گفت وگويي انج�ام داديم كه 

مي خوانيد. 

 س�وال اول م�ان درب�اره فروش اس�توك هاي 
قديمي ناصرخان حجازي اس�ت. شما با فروش 
يك�ي از باارزش ترين يادگاره�اي ناصرخان به 
مردم زلزله زده كرمانش�اه كم�ك كرديد؛ قدم 

بسيار مهمي بود. 
مدت ها ب��ود كه صحبت ه��اي زيادي پيرام��ون فروش 
يادگاري هاي ناصر حجازي مطرح مي شد تا از طريق آن 
بتوانيم كمك هايي به مردم نيازمن��د انجام دهيم. حتي 
يكي از دوس��تان به ما گفتند اگر دس��تكش يا پيراهن 
ناصر حجازي را داريد مي توان ب��ا فروش آنها پول خوبي 
به دست آورد و به قشر ضعيف جامعه كمك كرد اما اين 
اقالم دست كسي است كه به هيچ عنوان به ما نمي دهد. 
به همين خاطر پس از زلزله اي كه در كرمانش��اه رخ داد 
يكي از دوس��تان خبرنگار با ما تماس گرفت و گفت اگر 
يادگاري از ناصر باقي مانده به فروش برس��انيد تا بتوانيم 
با پول آن ب��ه زلزله زدگان كمك كني��م. تنها چيزي كه 
براي مان باقي مانده بود اس��توك هاي ناصر بود كه ما آن 
را به يك ايراني مقيم انگليس فروختي��م و پولش را هم 
فعال نگه داشته ايم تا با جمع آوري مبالغ ديگر بتوانيم به 
زودي به كرمانشاه سفر كنيم و در آنجا مدرسه اي به نام 
ناصر حجازي بسازيم. فردي هم كه استوك ها را خريده 
به ما گفت مي خواهد آنها را به انگلستان ببرد و در شرايطي 

بسيار ايده آل و مناسب از اين يادگاري ها مراقبت كند. 
 ناصرخان حج�ازي دل پري از اقش�ار فوتبالي 
داش�ت. خيلي ها در حق او وفا نكردن�د. آيا در 

اين گونه مسائل با شما صحبت مي كرد؟
ما هميشه با هم درددل مي كرديم و درباره موارد زيادي 

صحبت مي كرديم. درباره اين س��وال بهتر است بگوييد 
چه كس��ي به ناصر حجازي وفا كرد؟ هيچ كس به غير از 

تعداد معدودي از دوستان نزديكش به او وفا نكردند. 
خيلي ه�ا فق�ط مي خواس�تند از محبوبيت او 

سوءاستفاده كنند. 
 همه به دنبال اين بودند كه اين اس��طوره بزرگ فوتبال 
را به زمين بزنند تا خودش��ان جايش را بگيرند. خيلي ها 
از محبوبيت ناصر حجازي مي ترسيدند و به او حسودي 
مي كردند. بارها و بارها شده بود در خانه درباره اين مسائل 
صحبت مي كرديم. ناصر واقعا از خيلي ها ناراحت بود اما 
هميشه مي گفت عزت، دست خداست. بگذار هر كس هر 
كاري مي خواهد بكند و هر چه مي خواهد بگويد. باالخره 
اين افراد روزي از كرده خ��ود و از حرف هايي كه مي زنند 

پشيمان مي شوند. او به راستي از خيلي ها گله داشت. 
 تا به حال شده بود درباره مس�ائل فوتبالي در 

خانه با شما صحبت كند؟
وقتي به خانه مي آمد بيش��تر موضوع صحبت ما فوتبال 
بود. با آتيال مي نشستيم و درباره مسائل فوتبالي صحبت 
مي كردي��م. البته اي��ن را بگويم هيچ وقت با م��ن درباره 
اينكه مثال چه بازيكن��ي را درون زمين ق��رار دهد و چه 
بازيكني را كنار بگذارد مش��ورت نمي كرد اما هميش��ه 
درددل هايش براي م��ن بود. وقتي تيمش با شكس��ت 
روبه رو مي شد به خانه مي آمد و مي فهميدم واقعا ناراحت 
اس��ت. تا چند س��اعت به اتاق خودش مي رفت و كسي 
مزاحمش نمي شد. در ادامه پس از گذشت چند ساعت 
من به اتاقش مي رفتم و س��عي مي ك��ردم آرام آرام با او 
صحبت كنم. او واقعا پس از هر بازي وقتي تيمش نتيجه 

نمي گرفت با ناراحتي خاصي به منزل مي آمد. 
 يكي از اتفاقات مهم و ش�ايد تاثيرگذار مربوط 
به هم�ان ب�ازي مقابل س�ايپا معروف اس�ت؛ 
بازي اي كه منجر به بركناري ناصر حجازي شد. 
هيچ وقت درباره آن بازي با شما صحبت نكرد؟ 
اينكه مثال شايد از كم كاري برخي بازيكنان گله 

كرده باشد. 
ناصر حجازي هيچ وقت به كس��ي اتهام نمي زد و درباره 
اين موضوع هم هيچ وقت نگفت ك��ه بازيكنان كم كاري 
كرده اند. وقتي مربي اي سرمربي يك تيم مي شود 6 ماه 
حداقل زمان نياز دارد تا بتواند تاثيرگذار باشد اما دوستان 
به ناصر حجازي فقط س��ه هفته وقت دادند و پس از آن 
انتقادات شروع شد تا تيمش را تحت فشار قرار دهند. اين 
در حالي اس��ت كه بايد به او فرصت مي دادند تا كارهاي 

فني اش را در تيم انجام بدهد. 
ولي خب حرف وحديث ها اصال كم نبود... 

همان طور كه گفتم پس از آن بازي حرف و حديث هاي 
زيادي توسط رسانه ها مطرح ش��د مبني بر اينكه شايد 
برخي بازيكنان كم كاري كرده باشند. شما هم اگر بازي را 
ببينيد مگر مي شود تيمي كه با اختالف از سايپا جلو باشد 
در نهايت نتواند برنده از زمين بازي خارج شود. البته وقتي 
من در اين باره از ناصر پرس��يدم او به من گفت دوس��ت 
ندارم به كس��ي اتهام بزنم و با كس��ي درباره اين موضوع 
صحبت كنم اما شك ندارم اگر كسي به من خيانت كرده 
باشد و كم كاري كرده باش��د، روزي وجدانش او را بيدار 
مي كند و به كاري كه ك��رده اعتراف خواهد كرد. او گفت 

من همه را مي بخشم. 

گفت وگوي »اعتماد« با بهناز شفيعي به  
مناسبت سالروز تولد اسطوره استقالل

ازمحبوبيتناصرحجازيميترسيدند

فدراسيون فوتبال با ارس��ال نامه اي به كنفدراسيون 
فوتبال آسيا خواستار ابالغ رسمي راي پرونده ميزباني 
از تيم هاي عربستاني شد. با اعالم مهدي تاج، رييس 
فدراس��يون فوتبال نامه اي به كنفدراس��يون فوتبال 
آسيا ارس��ال ش��ده تا در خصوص پرونده ميزباني از 
تيم هاي عربس��تاني ابالغيه رس��مي به فدراسيون 
فوتبال ايران ارسال ش��ود. با توجه به اينكه دبيركل 
AFC اعالم كرده تيم هاي ايراني و عربستاني بايد در 
كشوري ثالث به مصاف هم بروند، فدراسيون فوتبال 
خواستار نامه رسمي از س��وي AFC شده تا نظر اين 

نهاد را به صورت رسمي بداند. 

 AFC درخواست رسمي ايران از

دي��روز مهدي تاج در حاش��يه مراس��م 
رونماي��ي از كف پ��وش س��الن كم��پ 
تيم هاي ملي مقابل خبرنگاران ايس��تاد تا به تازه ترين 
پرس��ش هاي روز درباره فوتبال پاس��خ دهد. خبرنگار 
تسنيم س��وال آخر را از او پرس��يد كه آيا جلسه اي با 
علي كريمي داشته اس��ت؟ رييس فدراسيون فوتبال 
به خبرنگاران گفت: »نشست 3- 2 ساعته اي داشتيم 
كه خيلي خ��وب ب��ود و همه صحبت ها مطرح ش��د. 
صحبت ها دو بخش بود، يك بخش انتقاد از فدراسيون 
فوتبال ك��ه به دوره علي كفاش��يان و م��ن اختصاص 
داش��ت. تا جايي كه حضور ذهن داش��تم پاسخ دادم. 
در م��ورد كان��ون ايران نوي��ن، موضوعي مطرح ش��د 
كه گفتم پرونده در دادس��را اس��ت، در كنار انتقادات 
پيشنهادات خوبي داد كه در دس��تور كار قرار گرفته و 
حتي گفته ام آنهايي كه اجرايي تر هستند اجرا شوند.« 
به نظر مي رس��يد همه چيز ختم به خير شده است اما 
جادوگر نظر ديگري دارد. علي كريمي درباره برگزاري 
جلس��ه اش با مهدي تاج گفت: »دو نفر از دوستان كه 
ثابت كردند هنوز آدم هايي هس��تند كه دل شان براي 
فوتبال مي سوزد، اين جلس��ه را ترتيب دادند. ما چند 
س��اعت صحبت كرديم و من حرف هايم را به تاج زدم 
كه بخشي از آنها را پيش از اين گفته بودم. موضوعات 
ديگري هم مطرح شد كه رييس فدراسيون هم شنيد 

و مس��ائلي را مطرح كرد. حاال اينكه چ��ه كارهايي در 
آينده در فدراسيون فوتبال انجام مي شود بايد منتظر 
ماند و قضاوت را برعه��ده مردم گذاش��ت.« او درباره 
اينكه چه پيش��نهادهايي به رييس فدراسيون فوتبال 
داده، گفت: »پيشنهادهاي من خيلي ساده و معمولي 
اس��ت كه انجام دادن آنها نه تنها اصال س��خت نيست 
بلكه خيلي آسان و ساده اس��ت، البته براي كسي كه 
بخواهد كار انجام دهد. اگر حرفي در مورد فدراسيون 
مي زنم براي اين اس��ت كه دلم براي فوتبال مي سوزد 
و به هيچ وجه دنبال پس��ت و مقام نبوده و نيس��تم كه 
اگر بودم اصال س��وال هايم را مطرح نمي كردم؛ ضمن 
اينكه من با تاج به بهش��ت ه��م نم��ي روم. اميدوارم 
هفته آينده در مجمع فدراس��يون فوتبال تصميماتي 
اتخاذ و فدراس��يون از اين حالت انحصاري خارج شود 
و در نهايت اتفاقات خوبي براي فوتب��ال رقم بخورد.« 
كريمي درباره اينكه اگر مشكلي ببينيد باز هم حرف 
مي زنيد، عنوان كرد: »اميدوارم مش��كالت به حداقل 
برسد. انتظارم اين است كه مش��كالت گذشته تكرار 
نشود كه اگر شود فاجعه است. اما اگر مساله اي را ببينم 
باز هم در چارچوب س��وال آن را مطرح خواهم كرد.« 
البته تاج حرف هاي ديگري هم زد. او درباره مشكالت 
بين فدراس��يون ايران و عربس��تان گف��ت: »چيزي 
كه مش��خص اس��ت متن مصاحبه من موجود است 

مي توانيد بخوانيد. در آن مصاحبه خبرنگار به من گفت، 
عربس��تان گفته اگر راي به نفع ما نباشد از مسابقات 
كناره گيري مي كنيم، من هم در جواب خبرنگار گفتم 
اين موضوع براي ما هم صادق است. همين جمله من 
تيتر ش��د. در حال حاضر ما به دنبال اين هس��تيم كه 
راي هيات رييس��ه AFC به ما ابالغ شود به نظرم شب 
گذش��ته آصفي و كفاش��يان هم توضيحات خوبي در 
برنامه 90 دادند.« تاج در مورد پرونده ايران و عربستان 
در م��ورد CAS گفت: »هم��ه مفص��ل در اين زمينه 
صحبت كردند و ديگر نمي توانم آن را تكرار كنم. خودم 
نمي دان��م وضعيت عربس��تان با AFC چطور اس��ت. 
صادقانه بگويم در كميته مسابقات همه نظرشان اين 

بود كه بازي ها به صورت رفت و برگش��ت برگزار شده 
و سياست در فوتبال دخالتي نداشته باشد.  اينكه چه 
خواهد شد بايد منتظر بمانيم. پنجشنبه به قطر مي روم 
و با همتاي قطري خود صحبت خواهم كرد تا برداشت 
آنها را از اي��ن موضوع بدانيم و رايزن��ي كنيم. انجام دو 
بازي مهم نيست، مس��اله مهم عدالت اس��ت. آيا بايد 
بپذيريم در كشورمان امنيت نيس��ت؟ شما به عنوان 
يك ايراني اين مس��اله را قبول مي كنيد؟ منافع ملي و 
فدراسيون فوتبال مي تواند بپذيرد كه كشورمان امن 
نيست؟ بيش از 92 درصد از اعضاي كميته مسابقات 
به ايران آمدند و مسابقات را ديدند حتي نماينده امارات 

هم آمد و تنها از ويتنام و مالزي نيامدند.«

جادوگر بعد از جلسه با تاج همچنان ناراضي است

باز هم سوال خواهم كرد

چهره روز

مهدي روزخوش

هاشمي طبا: من، سجادي و 
افشارزاده خبره ورزشي نبوديم؟

رييس اس��بق كميت��ه مل��ي المپيك گف��ت: واقعا 
خنده دار اس��ت؛ من، افش��ارزاده و نصراهلل سجادي 
به عنوان خبرگان ورزش��ي براي حض��ور در مجمع 
انتخابات��ي كميته مل��ي المپيك انتخاب نش��ديم. 
مصطفي هاشمي طبا درباره انتخاب خبرگان ورزشي 
انتخابات كميت��ه ملي المپيك گف��ت: در دوره قبل 
انتخابات آيين نامه اي وجود داش��ت كه دفتر حقوقي 
رييس جمهور آن را باطل اع��الم كرد با اين حال وزير 
پيش��ين ورزش آيين نامه را در داخل كشوي ميزش 
گذاش��ت و انتخاب��ات را همانطور كه مي خواس��تند 
برگ��زار كردن��د. او ادام��ه داد: من مي خواه��م بدانم 
بهرام افش��ارزاده و نصراهلل س��جادي كه س��ال ها در 
مسائل مربوط به المپيك كار كرده اند خبره ورزشي 
نبوده اند؟ خود من چطور؟ من سه دوره رييس كميته 
ملي المپيك و عضو IOC ب��وده ام و خداوند فرصتي 
داد تا خدماتي را انجام ده��م اما از آن طرف فردي كه 
اصال در ورزش نب��وده و نمي داند المپيك چه چيزي 
هس��ت به عنوان خبره ورزش��ي انتخاب شده است. 
كسي كه ش��غل تمام وقت دارد چطور مي خواهد به 
عنوان رييس كميته ملي المپيك انتخاب شود. حتي 
يك خانم كه در كميته مل��ي المپيك كار مي كرد به 
عنوان خبره ورزشي انتخاب شده بود. واقعا خنده دار 
است و هيات اجرايي به روح المپيك خيانت مي كند 
و در اين مورد هيچ صداقتي از خود نشان نداده است. 
ظاهرا با دس��توراتي كه از جاهايي داده ش��ده، دارند 
به اين ش��كل عمل مي كنند. او در م��ورد نبود نامش 
در ليس��ت خبرگان ورزش��ي گفت: س��ر نخواستن 
من دعواست و دوس��تان من را مانعي براي كار خود 
مي بينند. من هم اصراري ندارم، خودش��ان مي برند 
و مي دوزن��د. دفعه پيش ه��م همي��ن كار را كردند 
و با ايج��اد موانع هر كس��ي را كه خواس��تند آوردند. 
هاش��مي طبا در پاسخ به اين پرس��ش كه در صورت 
وجود نامش در بين خبرگان ورزشي براي رياست در 
انتخابات ش��ركت مي كرد، گفت: رياست من خدايي 
است، هميشه رييس هستم و احتياجي به اين چيزها 
ندارم. او در مورد اينكه انتخابات كميته ملي المپيك 
را چطور مي بيند، تاكيد كرد: من را كه راه نمي دهند 
بنابراين به من ربطي ن��دارد و صالح مملكت خويش 

خسروان دانند. 

كي روش، هفتمين مربي ملي برتر 
جهان در سال ۲۰۱۷

فدراس��يون تاري��خ و آم��ار برترين مربي��ان ملي 
فوتبال جهان در س��ال 20۱۷ را اع��الم كرد كه در 
آن كارل��وس ك��ي روش در رده هفتم جه��ان قرار 
گرف��ت. در اين رده بن��دي يواخيم لوو، س��رمربي 
آلمان بع��د از قهرماني در جام كنفدراس��يون ها و 
راه يابي مقتدرانه به جام جهاني ب��ا 299 امتياز در 
رده نخست قرار دارد و بعد از او تيته، سرمربي تيم  
 ملي فوتبال برزي��ل با ۱2۵ امتي��از در جايگاه دوم 
قرار گرفته اس��ت. همچنين لوپتگي، سرمربي تيم  
 ملي فوتبال  اس��پانيا با 62 امتياز در رده سوم قرار 
گرفته اس��ت. كي روش توانس��ت ب��ا 26 امتياز در 
اين رده بندي در جاي هفتم ق��رار گيرد. اين مربي 
پرتغالي موفق ش��د با ايران صع��ود مقتدرانه اي به 

جام جهاني داشته باشد.

تيم ملي

بازگشت نيمار به پاريس
ستاره برزيلي پاري س��ن  ژرمن بعد از چند روز غيبت 
به پاريس بازگش��ت تا خود را آماده حضور در تمرين 
تيمش كند. نيمار در ديدار اخير پاري س��ن  ژرمن در 
رقابت هاي ليگ فرانس��ه حضور نداشت. اين بازيكن 
برزيل��ي به داليل نامعلومي به كش��ورش بازگش��ت 
تا حرف و حديث هاي زي��ادي در اين زمينه به وجود 
 آيد. نيمار به پاريس بازگشت تا خود را آماده حضور در 
تمرينات پاري سن  ژرمن كند. به احتمال خيلي زياد 
او در ديدار برابر استراسبورگ در جام حذفي فرانسه 
به ميدان رود. خبره��اي زيادي درب��اره جدايي اين 
 بازيكن برزيلي از پاري س��ن  ژرمن به گوش مي رسد و 

رئال مادريد جدي ترين گزينه او به شمار مي آيد.

فوتبال

 NBA ۲۰ درصد بسكتباليست هاي
اختالل قلبي دارند

مطالعات اخير در دانشگاه كلمبيا نش��ان داده است 
كه از هر پنج بسكتباليست NBA يك بسكتباليست 
اختالالت قلبي دارد كه توس��ط دستگاه ECG قابل 
 تش��خيص اس��ت. محققان امريكاي��ي دريافتند كه 
يك پنجم بسكتباليست هاي NBA دچار اختالالت 
قلبي هستند. به طور كلي بسكتباليست ها 30 درصد 
بيشتر از ديگران در معرض ايست قلبي ناگهاني قرار 

دارند. 
مطالعات اخير براي دريافتن دليل اين ايس��ت هاي 
قلبي ناگهاني انجام ش��ده اس��ت. بررس��ي ها توسط 
دس��تگاه ECG نش��ان داده است كه ش��رايط قلبي 
بسكتباليس��ت ها عادي نيس��ت و برخي اختالالت 
براي آنها ايجاد مي ش��ود. گاهي اوق��ات اين اختالل 
با تغيير در ش��كل و س��ايز قلب همراه است. معموال 
اين اختالالت در سن باالي 2۷ س��ال و در نيمه دوم 
فعاليت حرفه اي بسكتباليس��ت ها ايجاد مي ش��ود. 
 اين بررس��ي ها روي ورزش��كاران NBA كه در فصل

 NBA 20۱4 - 20۱3 و 20۱۵- 20۱4 در لي��گ
فعاليت داش��تند، انجام شده اس��ت. ايست ناگهاني 
قلب يكي از داليل مرگ ناگهاني ورزش��كاران است. 
البته مطالعات اخي��ر بدين معنا نيس��ت كه ورزش 
بس��كتبال حتما باعث بيماري هاي قلبي مي ش��ود 
اما بسكتباليس��ت ها بايد تحت مراقبت بيش��تر قرار 
بگيرند. در ليگ NBA هر ساله تس��ت هاي قلبي از 

بسكتباليست ها گرفته مي شود. 

بسكتبال

فوتسال بانوان نفت روي هوا!
پس از انتش��ار نامه مديركل ورزش و جوانان استان 
تهران فعاليت تيم فوتسال بانوان نفت تهران به حالت 
تعلي��ق درآمد. نامه اي از س��وي رض��ا گل محمدي، 
مديركل ورزش و جوانان اس��تان ته��ران خطاب به 
سلحشور، عضو ش��وراي مركزي تربيت بدني وزارت 
نفت ارس��ال ش��د و در آن اعالم كرد انتقال باش��گاه 
نفت به حميدرض��ا جهانيان به دليل عملي نش��دن 
تعهداتش امكان پذير نيس��ت. البته تاري��خ اين نامه 
براي ۱3 آذرماه اس��ت اما امروز اين نامه منتشر شد. 
پس از انتشار اين نامه تيم فوتسال بانوان نفت طالييه 
تعليق شد. دليل اين اتفاق عدم توافق با اسپانسر مورد 
نظر باشگاه نفت است. اين اسپانس��ر قرار بود امروز با 
حميدرضا جهانيان قراردادي را امض��ا كند تا از تيم 
فوتسال بانوان اين باشگاه حمايت مالي كند اما پس 
از انتشار نامه گل محمدي اسپانسر مورد نظر از امضاي 
قرارداد با باشگاه نفت خودداري كرد. پس از اين اتفاق 
جهانيان هم فعاليت تيم فوتس��ال را به حالت تعليق 
درآورد. البته اي��ن تيم هنوز به طور رس��مي از ليگ 
فوتس��ال بانوان كناره گيري نكرده و ادامه حضور اين 
تيم در اين مس��ابقه ها به نتايج جلسات وزارت نفت و 

اداره كل ورزش و جوانان بستگي دارد. 

ورزش زنان

روسيه شانسي براي قهرماني در 
جام جهاني ندارد

هري ردنپ، س��رمربي س��ابق تاتنهام، معتقد است 
كه روس��يه با وجود ميزباني در جام جهاني، شانسي 
براي قهرمان��ي در اين رقابت ها ندارد ام��ا مي تواند از 
گروهش صعود كند. روسيه در گروه اول جام جهاني 
با تيم هاي اروگوئه، تونس و عربستان همگروه شده و 
ردنپ معتقد است كه شاگردان استانيسالو چرچسف 
مي توانند يكي از تيم هاي صعود كنن��ده از اين گروه 
باشند. او به خبرگزاري روسي تاس گفت: »انتظار يك 
تورنمنت فوق العاده را دارم. مي دانيد كه همه آنهايي 
كه عاشق فوتبال هس��تند، مي خواهند جام جهاني 
را تماش��ا كنند. حاال همه منتظر آغ��از اين رقابت ها 
هستند. مطمئنم رقابت هاي جذابي خواهد بود. تنها 
مش��كلي كه من دارم اين اس��ت ك��ه نمي دانم كدام 
بازي ها را تماش��ا كنم چون اگر بازي ها را از تلويزيون 
تماشا نكنيد، ديدارهاي زيادي را از دست مي دهيد. 
صادقانه بگويم، من پيش��رفت چنداني در بازي هاي 
روسيه نمي بينم. من روسيه را مدعي قهرماني در جام 

جهاني نمي بينم اما از گروه شان صعود خواهند كرد.«

جام جهاني

دفاع ونگر از مورينيو
سرمربي آرس��نال از س��رمربي منچس��تريونايتد 
درب��اره اتفاق��ات پي��ش آم��ده پ��س از دارب��ي 
ش��هر منچس��تر دفاع ك��رد. درگي��ري بازيكنان 
منچسترس��يتي و منچس��تريونايتد پس از داربي 
اين ش��هر حرف ه��اي زيادي ب��راي گفت��ن دارد. 
آرسن ونگر كه تحسين كننده ژوزه مورينيو نيست 
به دف��اع از س��رمربي پرتغالي پرداخت. س��رمربي 
آرس��نال در اين باره اظهار كرد: برخي از مس��ائل 
گاهي اوقات غيرقاب��ل كنترل مي ش��وند. براي ما 
نيز اتفاق افتاده اس��ت و من آن را خوب نمي بينم. 
تماشاي خوشحالي تيم حريف س��خت است. اين 
تجربه اي اس��ت ك��ه منجر ب��ه تنش مي ش��ود. به 
همين خاطر رفتار ورزش��كاران ژاپن را مي پسندم 
چون به حريف احترام مي گذارند و خوشحالي شان 

را مقابل آنها نشان نمي دهند. 
در فرهنگ م��ا چني��ن چيزي وج��ود ن��دارد اما 
مي توانيم از آنها الگوبرداري كنيم. ونگر، س��رمربي 
پرتغال��ي را كام��ال درك مي كن��د چ��ون تجرب��ه 
مشابهي را پيش از اين داشته اس��ت. اين اتفاق در 
سال 2004 پس از ديدار يونايتد و آرسنال رخ داد. 
بازيكنان هر دو تيم با هم در گير ش��دند و سس��ك 
فابرگاس يك تكه پيتزا را به سمت الكس فرگوسن 

)سرمربي منچستريونايتد( پرتاب كرد. 

ليگ جزيره

چرخش ۱۸۰ درجه اي عجيب در وزنه برداري

فدراسيون روبه روي سليمي و  رستمي
فدراس��يون وزنه برداري اي��ران اين روزه��ا به جاي 
چاره انديش��ي براي تك��رار نش��دن اتفاقات دس��ته 
فوق س��نگين قهرماني جهان تصميم گرفته همچنان 
مقابل وزنه بردار خود قرار بگيرد. ايس��نا در گزارش��ي 
نوش��ت: وزنه ب��رداري اي��ران پ��س از بازگش��ت از 
مسابقات جهاني اسير خودزني شد و اين روزها شاهد 
س��رازير ش��دن س��يل انتقادات عليه بهداد سليمي 
در وزنه برداري هس��تيم. با توجه ب��ه اينكه وزنه 2۵2 
كيلوگ��رم بهداد س��ليمي در مس��ابقات جهاني پس 
از تاييد توس��ط داوران مورد قبول هي��ات ژوري قرار 
نگرفت، اخت��الف نظرهايي در داخ��ل پيرامون خطا 
 يا درس��ت بودن حرك��ت او ب��ه وجود آمد ك��ه البته 

تا حدودي اين اختالف نظرها طبيعي بود. اما داستان 
از جايي ش��دت گرفت و برخي افراد نظ��رات خود را 
۱۸0 درجه تغيي��ر دادند كه س��ليمي صحبت هايي 
را مبن��ي بر ضعي��ف ب��ودن ارتب��اط بين المللي علي 
مرادي عن��وان كرد. پ��س از آن صحبت ه��ا، ناگهان 
س��يل انتقادات از درس��ت وزنه نزدن س��ليمي عليه 
او س��رازير ش��د و موجي ش��كل گرفت ك��ه تاحدود 
زيادي غيرطبيعي اس��ت. نكته جالب اينجاس��ت كه 
فدراسيون به جاي پرداختن به برخي مشكالت مهم 
و رفع آنها به صورت غيرمس��تقيم ش��روع ب��ه مقابله 
با وزنه بردار خود كرده و واضح اس��ت ك��ه يك انتقاد 

سليمي را نتوانستند تحمل كنند. 

ورزش ايران


