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عربستان ،قطر را برای بازی با ایران
معرفی کرده است
چندی پیش سعودیها اعالم کردند که حاضر
نیستند در ایران برابر نمایندههای ایرانی در لیگ
قهرمانان آسیا به میدان روند .اکنون کنفدراسیون
فوتبال آســیا اعالم کرده که عربستان در نامهای
رسمی که نوشته ،قطر را به عنوان میزبان بازیهای
خود انتخاب کرده اما  AFCهنوز به جمع بندی
الزم در این زمینه نرســیده و جواب نهایی خود
را اعالم نکرده است .کمیته برگزاری مسابقات دو
روز را به موضوع اختالف بین عربســتان و ایران
اختصاص داده است و در این دو روز جلساتی برگزار
می شود تا تصمیم نهایی در این زمینه گرفته شود.
کشور عربستان قطر را به عنوان میزبان بازیهای
خود پیشنهاد داده است .کنفدراسیون فوتبال آسیا
از موسسه  ICSSدعوت کرده تا به عنوان مهمان
در این جلسهها شرکت کند و نظرات خود را در
این باره اعالم کند.
شائبه در بیطرفی اختالف
ایران و عربستان
در حالی که  AFCسعی میکند در مناقشه
ایران و عربســتان چهرهای بیطرف از خود ارائه
دهد اما تصمیم این نهاد برای ورود مرکز بینالمللی
امنیت ورزش به این پرونده ،شائبهبرانگیز است.
امروز پس از جلسه اعضای کمیته مسابقههای
کنفدراســیون فوتبال آســیا AFC ،اعالم کرد
که پــس از شــنیدن توضیحــات نمایندگان
فدراســیونهای فوتبال ایران ،عربستان و امارات
قصد دارد تصمیمگیری درباره درخواســت این
دو کشــور عربــی برای تعیین محــل برگزاری
بازیهای تیمهایشــان با نمایندگان ایران را به
مرکز بینالمللــی امنیت ورزش واگــذار کند.
جستوجویی درباره این مرکز که کمتر در ورزش
دنیا شــناخته شده است ،حکایت از این دارد که
مرکز مذکور با اسم مخفف  ICSSدر سال 2010
به پیشنهاد قطر تاسیس شد و یک سال بعد به
طور رســمی کارش را آغاز کــرد .مقر این مرکز
بینالمللی هم در کشور قطر است .سوال مطرح
شــده در حال حاضر این است که آیا این مرکز
که به پیشنهاد یک کشــور عربی تاسیس شده
و مقرش در همان کشــور است میتواند فارغ از
گرایشهای عربی ،به یکی از مهمترین پروندههای
چند ســال اخیر فوتبال آسیا ورود کند؟ و سوال
دیگر این است که آیا نماینده فدراسیون فوتبال
ایران که در جلســه امروز  AFCحاضر بوده ،از
ماهیت این مرکز شناخت کاملی داشته است یا
خیر .هرچند که شاید ورود این مرکز بینالمللی
به پرونده فوتبالی ایران و عربستان تنها مشورتی
باشد ،اما با توجه به تاکید  AFCحتما این نظر
در رای نهایی تاثیرگذار خواهد بود.
کنایه جالب رئیس به دوربینها:
ممنوعالتصویر هستم یا نیستم؟!
علی کفاشــیان امــروز و در حاشــیه تجلیل
از برترینهــای فوتبــال ســاحلی کنایــه
جالبــی بــه خبرنــگاران صــدا و ســیما زد.
علی کفاشــیان امــروز در مراســم برترینهای
فوتبال ساحلی شــرکت کرد و البته در حاشیه
این مراسم با ســرمربیان تیمهای ملی بانوان و
رئیس کمیته فوتســال هم به صحبت پرداخت.
وی هنگامی که قصد خروج از سالن را داشت با
حمله دوربینهای تلوزیونی برای انجام مصاحبه
رو به رو شــد که وی وقتی این صحنه را دید با
خنــده و کنایه به آنها گفــت :مگر من ممنوع
التصویر نبودم؟ باالخره من ممنوع التصویر هستم
یا نه؟نمایندگان صدا و سیما هم اعالم کردند که
آنها وظایفشــان برای انجام گفت و گو را انجام
میدهند بقیه تصمیات با مسئوالن است
پورعلی گنجی درباشگاه السد قطر
مرتضی پورعلی گنجی که از چند هفته پیش
مذاکراتی با باشــگاه السد داشت ،چند روز پیش
عازم دوحه شد تا ضمن حضور در تست پزشکی
این باشــگاه ،مذاکرات نهایی را با مسئوالن السد
انجام بدهد.ســایت اخبار ورزشی قطر با انتشار
عکس مرتضی پورعلیگنجی در ورزشگاه عبداهلل
بن خلیفه در جریان دیدار تیم امید ایران و ژاپن،
به نقل از منابع آگاه اعالم کرد که قرارداد مدافع
تیم ملی ایران با الســد امضا شــده و به زودی
جزئیات آن رسانهای خواهد شد .البته این سایت
به مــدت زمان قرارداد پورعلیگنجی اشــارهای
نکرده است.
ضرب االجل برای ایران و عربستان
به گزارش خبرگزاری مهر ،پس از مناقشه ای
که بین کشــورهای عربستان و ایران پیش آمده
کمیته برگزاری مسابقات تصمیم به تغییر زمان
بازی ها در هر چهار گروه گرفته اســت .کمیته
برگزاری رقابتها تاریخ  ۱۵مارس ( ۲۵اسفند) را
زمان پایان یافتن ارزیابی خود اعالم کرده است.
بر این اساس اگر روابط دو کشور به حالت عادی
بازنگردد تمام بازی های دو کشور در ادامه رقابتها
در زمین بیطرف برگزار خواهد شــد .این کمیته
همچنین تصمیمی مبنی بر تغییر جدول بازی
ها بین تیم های اماراتی و ایرانی نگرفته است و از
فدراسیون فوتبال ایران درخواست شده تا امنیت
تیم های اماراتی شــرکت کننده در ایران تامین
شود .کنفدراسیون فوتبال آسیا تاکید کرده که
همه مسابقات را به دقت زیر نظر خواهد گرفت و
برای این کار ماموران امنیتی منصوب خواهد کرد.
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گزارش همدلی از جنجال سازی سیاسی عربستان در فضای فوتبال

ورزش ایران و فرصتهایی که در غیاب دیپلماسی از دست میرود
همدلی :ورزش در همه جای دنیا به عنوان ابزار
دوســتی ،صلح و برادری معروف است و چه بسا از
دیپلماســی ورزش برای برقراری ارتباط و باال بردن
ســطح مراودات دو کشــور اســتفاده میشود ،اما
عربســتان همواره نه فقط به فکر حل منازعه خود
ساخته نیست ،بلکه به اصطالح سیاسیها با فرار به
جلو قصد دارد توپ نادانی و اشتباهات خود را به زمین
دیگران بیندازد و در این میان به دنبال یارکشی است
ن فوتبال
و چه بســا در سطوح باالتر از کنفدراسیو 
آسیا هم بخواهد اعمال نفوذ کند.
روابط سیاسی ایران و عربستان اخیرا و درپی اعدام
«شــیخ نمر» به تیرگی گراییــده و همین موضوع
بهانهای شــده تا مدیران باشگاههای عربستانی بار
دیگر درخواستهای غیرمعقولی را مطرح کنند.
درپی این تنش ،سران باشگاههای عربستانی ،اعالم
کردهاند که در لیگ قهرمانان آسیا مقابل تیمهای
ایرانی در داخل این کشور ،بازی نخواهند کرد .هنوز
لیگ قهرمانان آسیا شروع نشده است که سعودیها
حاشیهسازیهای خود و رفتارهای تحریک آمیزشان
را شروع کردهاند تا نشان دهند که مثل همیشه با
باشگاههای ایرانی مشــکل دارند وبه دنبال حاشیه
سازی در بیرون از میدان مسابقه هستند.
آیین قرعه کشــی مرحله گروهی لیگ قهرمانان
آسیا برگزار شد و در آن نمایندگان ایران باید با تیم
های عربستانی دیدارهای سختی را انجام دهند.
در این قرعهکشــی کــه انجام شــد ،الهالل با
تراکتورسازی تبریز همگروه است ،النصر عربستان با
ذوبآهــن ،فوالد به احتمال خیلی زیاد با االتحاد و
األهلی هم در صورت برنده شدن نفت برابر الجیش با
این تیم ایرانی همگروه خواهد شد.
عبداهلل البترجی ،نائب رئیس باشــگاه األهلی از
باشگاههای عربستانی خواست تا با ارسال نامهای به
کنفدارســیون فوتبال آسیا از این نهاد بخواهند که
بازیهای نمایندگان عربستان با تیم های ایرانی را در
یک زمین بی طرف برگزار کند.
او گفت :باشــگاه األهلی نامهای به کنفدارسیون
فوتبال آسیا خواهد نوشــت و در آن از سران AFC
میخواهیم که دیدارهای األهلی با نمایندگان ایران
در لیگ قهرمانان آسیا را در زمینی بیطرف برگزار
کند.
باشــگاه األهلی تنها باشگاهی نیست که چنین
خواســتهای دارد .عبدالرحمان بن مساعد ،رئیس
باشــگاه الهالل عربســتان هم که به ایران ستیزی
مشــهور اســت و همواره اظهارات تنــدی را علیه
تیمهای ایرانی بر زبان می آورد چنین خواســتهای
دارد.
او گفت :از باشگاه های عربستانی می خواهیم که با

نوشتن نامهای به کنفدارسیون فوتبال آسیا خواستار
برگزاری دیدارهای خود با نمایندگان ایران در زمینی
بی طرف باشند .نه ما می خواهیم به ایران برویم و نه
میخواهیم آنها به عربستان بیایند.
مهدی تاج درباره کارشــکنی عربستانیها مبنی
بر این که دیگر نمیخواهند با تیمهای ایرانی بازی
کنند ،گفت« :در ماده ســه و چهار اساسنامه AFC
آمده است که به هیچ عنوان نباید منافع سیاسی در
حوزه ورزش تسری پیدا کند .عربستانیها قبال هم
چنین رفتاری را انجام داده بودند .یک بار در ورزشگاه
آزادی به ما اتهام زدند که شــعار سیاسی داده شده
که ما ادله خودمان را برای  AFCارسال کردیم و آنها
جوابشــان را دادند ،حتی به ما گفتند می توانید از
عربستانیها شکایت کنید .یک بار هم در فوالدشهر
گفتند که آب ها مسموم است که این ادعاها هم به
سرانجامنرسید».
رییس سازمان لیگ در رابطه با فضاسازی تیمهای
باشــگاهی عربستان مبنی بر این که در رقابتهای
لیگ قهرمانان آســیا به ایران نخواهند آمد ،اظهار
کرد« :اینها جوهای رسانهای است که آنها میدهند.
توصیه ما این است که باشگاههای الهالل و االهلی و
سایر تیمهای عربستانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا
آلت دست سیاسیون نشوند اگر ببنییم این مسائل
ادامه پیدا میکند حق شکایت محفوظ است هر چند
در حال ه م حاضر شکایت نامهای را تنظیم کردهایم
و با هماهنگی رییس فدراسیون میخواهیم شکایت
خود را به  AFCببریم».
وی ادام ه داد« :متاسفانه عربستان نه تنها چنین
مســالهای را عنوان کرده ،بلکه از ســایر کشورها
نیز درخواســت کرده اســت که چنین کمپینی را
راهاندازی کنند .اینها حرکتهای سیاســی زشت و
ناپسندی اســت که با انجام آنها فوتبال را دستاویز

سیاستبازیها کردهاند .امیدواریم با چنین مسایلی
محکم برخورد شــود .مساله مســلم این است که
این اتفاق موضوعی سیاســی است و از نظر ما هیچ
مسئلهای رخ نداده اســت که آنها بخواهند چنین
اقداماتــی را انجام دهند .شــاهد بودیم که بزرگان
فوتبال دنیا به ایران آمدند و باید تاکید کنیم که ایران
کشوری کامال امن است.
کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرده که عربستان
در نامهای رسمی ،قطر را به عنوان میزبان بازیهای
خود انتخاب کرده اما  AFCهنوز به جمع بندی الزم
در این زمینه نرســیده و جواب نهایی خود را اعالم
نکرده است.
کمیتــه برگزاری مســابقات دو روز را به موضوع
اختالف بین عربستان و ایران اختصاص داده است
و در این دو روز جلساتی برگزار می شود تا تصمیم
نهایی در این زمینه گرفته شود .کنفدراسیون فوتبال
آســیا از موسســه  ICSSدعوت کرده تا به عنوان
مهمان در این جلسهها شرکت کند و نظرات خود
را در این باره اعالم کند .از ســوی دیگر فدراسیون
فوتبال ایران هم در مکاتباتی که با  AFCداشت اعالم
کرد نه تنها هیچ نگرانی از بابت امنیت وجود ندارد
بلکه ضمانیت می دهد که میزبانی از تمام رقبا در
کمال آرامش انجام شود و نباید مسائل سیاسی در
ورزش و فوتبال دخالت داده شود .پیرو همین اتفاقات
کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفت در نشستی
فوق العاده راجع به دعواهای اخیر تصمیمگیری کند
این نشســت در دوحه برگزار می شود .نشستی به
ریاست سعود مهندی معاون رئیس  AFCو مسئول
برگزاری لیگ قهرمانان آسیا برگزار می شود تا کمیته
ای که برای این منظور تشــکیل شده در خصوص
درخواســت کشورهایی همچون عربستان و امارات
در قبال میزبانی ایران تصمیم گیری کند .به نوشته

الرایه عربســتانی ها در آخرین رایزنی های خود با
این کمیته کشــور قطر را به عنوان زمین بی طرف
به کنفدراسیون معرفی کرده اند در حالی که ایران
همچنان روی میزبانی در داخل کشور تاکید دارد.
در همین گیر و دار چند رســانه عربی منطقه از
جمله روزنامه های ســعودی مدعی شــدند AFC
دوحه قطر را محل میزبانی نمایندگان عربستان از
ایرانی ها و مسقط پایتخت عمان را به عنوان شهر
میزبــان نمایندگان ایران از عربســتانی ها معرفی
خواهد کرد اکنون که سعودیها ورزش را به صحنه
سیاســت و زورآزمایی تبدیل کردهاند ،مســئوالن
وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال باید یکدل و همراه
توان چانهزنی خود را باال برند و با استفاده از تمامی
اهرمها و ظرفیتهای موجود ،اجازه فرصتطلبی را
به حریف ندهند.
مديراني كه شــب یلدا جلوي پخش گفتوگوي
عادل فردوســيپور با جواد ظريــف را  -ظاهرا ً  -به
دليل بيربط بودن حضور وزيرامورخارجه در برنامه
فوتبالــي  90گرفتند و جماعتي كــه  -ظاهرا ً  -به
همين دليل از تصميم مديران صداوســيما در اين
خصوص حمايت كردند ،حاال كه پاي سياست كام ً
ال
به فوتبال باز شده چه حرفي براي گفتن دارند؟
مخالفان پخــش آن گفتوگو ،حــاال كه تقابل
سياسي عربستان و ايران را می بینند که سعودیها
كنفدراســيون فوتبال آســيا را هم براي برگزاري
بازيهاي نمايندگانشــان مقابل نمايندگان فوتبال
ايران تحت فشار و «تأثيرات نفتي» قرار دادهاند ،چه
ديدگاهي دارند؟
آيــا درك آنها در اين مدت كمتــر از يك ماه به
مرتبهاي رسيده است كه بدانند فوتبال و سياست
در نقاط ويــژهاي به صــورت اجتنابناپذير با هم
پيوند خوردهاند و به همين دليل مقوله «ديپلماسي
ورزشــي» را كه محور اصلي آن گفتوگوي پخش
نشده بود بايد جدي گرفت؟
آيا آنها امروز دريافتهاند كه جواد ظريف اين روزها
ميتواند چقدر براي باز كردن اين گره كه حتي تصور
آن هم براي اهالي فوتبال دشوار است ،مفيد و مؤثر
باشد؟
بعيد ميدانم اين مرتبــه از درك آن هم در اين
زمان كوتاه دســتيافتني باشــد اما اطمينان دارم
مجري  90مثل اغلب ســالهاي اخيــر از مديران
سيما كه سرسختانه دوست دارند فردوسيپور را هم
اداره كنند ،بسيار جلوتر است .در هر حال امیدواریم
مسئوالن ورزشی کشورمان به تبعیت از بزرگان اهل
سیاست و مذاکره بتوانند در اندک فرصت باقی مانده
نهایت اســتفاده را ببرند و با درک شرایط بهموقع و
موثر وارد عمل شوند.

دژاگه :شاید روزی در لیگ ایران به میدان رفتم
ستاره ایرانی العربی قطر می گوید فوتبال حرفه ای به شما نمی گوید
که قرار است در کدام کشور به بازی تان ادامه دهید ،بنابراین شاید روزی
در لیگ ایران به میدان رفتم.
به گزارش “ورزش سه” ،اشکان دژاگه در رابطه با حضور جواد نکونام در
العربی قطر ،تیم ملی امید و حضور در لیگ ایران ،به اظهارنظر پرداخت،
او درباره مسائل فوق گفت:
فکر نمی کردم بازهم با نکونام هم بازی شوم
خیلی خوشــحالم که آقا جواد به قطر آمده است ،من با او چند سال
همبازی بودم و بعد از خداحافظیاش از تیمملی اصال فکر نمیکردم بازهم
با او در یک تیم بازی کنم .امیدوارم حضور آقاجواد باعث کمک به ما و
تیم العربی شود تا بتوانیم به ردههای باالیی جدول صعود کنیم .ما اکنون
در رده ششم جدول هستیم اما امیدوارم با پیوستن آقاجواد و تقویت تیم
در نیم فصل ،در  10بازی باقیمانده به ردههای باالتر برویم.
تجربه بین المللی او باالست
صددرصــد حضور آقاجواد در تیم به ما این کمک را میکند تا بتوانیم
صعود کنیم .او سالهای زیادی در فوتبال بینالمللی بوده ،در اسپانیا ،در
تیم ملی بازی کرده اســت و ازتجربه باالیی ســود می برد و مخصوصا
خودش هم میداند که جو بازیهای قطر به چه ترتیب اســت و کیفیت
دیدارها چگونه است .انشاءاهلل با کمک او میتوانیم نتایج بهتر از نیم فصل
اول کسب کنیم.
برای امیدها افسوس خوردم
نتایج تیمملی امید را هم پیگیری میکردم و باید بگویم متاســفانه از
حذف تیم المپیک ایران ناراحتم .بــازی ایران در مقابل ژاپن با تمرین
ما هم زمان شــده بود و به دلیل این همزمانی نمیتوانســتم بازی را به
صورت مستقیم ببینم اما دائم از دوستان میپرسیدم که بازی چند ـ چند
اســت .وقتی در نهایت شنیدم که بازی را با  3گل واگذار کردیم ،بسیار
ناراحت شدم .ناراحتی من زمانی بیشتر شد که لحظات حساس بازی را

بعدا دیدم و متوجه شدم تیم امید ما چه موقعیتهای فوقالعادهای
داشته است ،موقعیتهایی که اگر از آنها استفاده میکرد بدون شک
برنده بازی بود .اما باید قبول کنیم که فوتبال همین است برای دوره
آینده و مسابقات بعد باید خودمان را آماده کنیم .باید تمرین کنیم تا
شانسهای گلزنیمان را از دست ندهیم.
جانم را برای تیمم می دهم
در حال حاضر در قطر هستم و با العربی قرارداد دارم .همیشه برای
تیمی که قرارداد داشتهام جانم را هم گذاشتهام ،االن هم تمام فکرم
با العربی است .همیشه سعی دارم تمام تالشم را برای تیمم بکنم و
بــه همکاری با بازیکنان تیم بپردازم تا در نهایت نتیجه بگیریم .در
مجموع برای تصمیم گیری در رابطه با آینده باید بازی های امسال
به اتمام برسد تا ببینیم چه پیش میآید.
پیشرفت لیگ باعث قوی تر شدن تیم ملی قطر شده است
با وجود اینکه بازیکنان بزرگی به قطر آمدهاند و کیفیت فنی فوتبال
این لیگ بسیار باالتر رفته اما باید قبول کنیم تفاوتهای اساسی با
لیگهــای اروپایی دارند .البته کیفیت باالی لیگ قطر باعث قویتر
شدن تیم ملی و تیم المپیک این کشور شده ،این را باید بپذیریم.
تیمهای باشگاهی قطر هرچقدر هم که پیشرفت کرده باشند باز هم

معاون پارلمانی وزارت ورزش:

میبینیم که در مقابل با تیمهای ایرانی دچار مشکل میشوند.
میزبانی قطری ها در صعودشان موثر بود
در رابطه با المپیک قطر باید بگویم آنها در گروهشــان خوب کار
کردند اما باید قبول کنیــم که میزبانی آنها برای این رقابتها تاثیر
بسزایی در امتیازاتی که گرفتند دارد.
دو بازی را ببریم خیال مان راحت می شود
راجع به تیم ملی هــم ،ما فعال در تیم ملی کاری نداریم ،اردوی
بعدی ما با تیم ملی در عید نوروز است ،دو بازی خواهیم داشت که
هر دو را ببریم خیالمان راحت خواهد شد.
به دنبال پیشنهاد اروپایی نیستم
در حال حاضر اصال به دنبال پیشنهادی از اروپا نیستم به خاطر
اینکه با العربی قرارداد دارم ،حضور من در قطر به دلیل کسب یکی،
دو رتبه ششم و هفتمی نیســت .ما دنبال این هستیم تا در لیگ
قهرمانان آسیا بازی کنیم و نتایج خوبی بگیریم.
قطری ها از کیفیت فنی بازیکنان ایرانی راضی اند
شایعاتی میشــنویم مبنی بر دیپورت بازیکنان ایرانی از قطر در
حالی که آنها کامال از ما راضی هســتند و همانطور که دیدیم یک
بازیکن دیگر به جمع ما آمده است .ما دائم راجع به کیفیت فنیمان
صحبت میکنیم و همیشه عنوان میشود که از بازیکنان ایرانی راضی
هســتند .من تاکنون ندیدم که بخواهند حرفی مبنی بر نخواستن
بازیکنان ایرانی بزنند.
شاید روزی در لیگ ایران بازی کردم
فوتبال حرفهای به شــما نمیگوید که قرار است که کجا بازی
کنید ،ایران کشــور من است و من برای تیم ملی کشورم به میدان
میروم بنابراین نمیتوانم بگویم که هرگز در ایران بازی نمیکنم،
شاید روزی در لیگ ایران به میدان بروم .من افتخار میکنم برای تیم
ملی بازی میکنم و شاید روزی در باشگاههای ایران هم بازی کردم.

امیر حاج رضایی:

گزارش فساد در فوتبال به قوه قضاییه ارجاع شد

مسئوالن به جامعه ورزش جفا کردند

معاون پارلمانی وزارت ورزش و جوانان با بیان این که در جریان تهیه گزارش کمیســیون اصل “ ”90درباره
موضوع فســاد در فوتبال نبوده اســت ،اظهار کرد که قطعا بعد از مطالعه و بررسی این گزارش در صورت وجود
مستندات اقدامات الزم انجام میگیرد .امیرضا خادم در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :بنده به عنوان معاون پارلمانی
وزارت ورزش و جوانان در جریان گزارش موسوم به فساد در فوتبال نبودم و از طریق مطبوعات و امروز از طریق
صحن علنی در جریان قرار گرفتم .وی تاکید کرد :در جریان تهیه این گزارش از وزارت ورزش و جوانان دعوت
نشده است .البته در این گزارش آمده که حراست وزارت ورزش و جوانان همکاری نکرده است که این موضوع
را باید از خود آنها بپرســید ،اما از من به عنوان معاون پارلمانی دعوتی نشــده است .خادم در مورد ورود وزارت
ورزش و جوانان به این گزارش ،خاط ر نشان کرد :حتما بررسی جامع و کاملی خواهیم کرد و بعد از آن اظهار نظر
میکنیم ،ولی اگر مستنداتی در مورد فساد در فوتبال وجود داشته باشد حتما اقدامات الزم را انجام میدهیم.
معاون پارلمانی وزارت ورزش و جوانان در ادامه با تاکید بر این که برخورد با متخلفان در موضوع فوتبال و سایر
رشتههای ورزشی در قالب چارچوب قانونی صورت میگیرد ،تصریح کرد :بر اساس اساسنامه فدراسیونها مجامع
به بررسی رفتارها و عملکرد فدراسیونها میپردازند و وزارت ورزش و جوانان تنها یکی از اعضای این مجامع است.

پیشکسوت فوتبال ایران با انتقاد از مسئوالن میگوید آنها در حق جامعه ورزش و پیشکسوتان جفا کردند و
هیچ توجهی به پیشکسوتان ندارند .به گزارش ایسنا ،امیر حاج رضایی در مراسم تشییع پیکر مرحوم “همایون
بهزادی” اظهار کرد :همه افتخارات بهزادی را میدانم .من زمانی در ورزشــگاه بازیهای او را تماشــا میکردم.
زمانی که برای اولین بار در  1964به المپیک توکیو رفتیم ،همایون بهزادی گلهای حساسی را مقابل هند ،یکی
از قدرتهای آن ســالها به ثمر رساند .او یکی از ارکان تیمملی در صعود به المپیک بود .اواضاف ه کرد :بعد از
خداحافظی از فوتبال او را رها کردند .چند بار با ایست قلبی مواجه شد که این موضوع نشات گرفته از تنهایی
و بیکســی بود .عدم توجه مســئوالن و بی مهریها او را زمین گیر کرد .او اولین کسی نبود که با این رفتارها
مواجه شد و آخرین نفر هم نخواهد بود .ظاهرا مسئوالن دغدغههای دیگری دارند و هیچ توجهی به پیشکسوتان
نمیکنند .درگذشت او مشیت الهی بود و باید از کنار ما میرفت .پیشکسوت فوتبال ایران با انتقاد از مسئوالن،
خاط ر نشــان کرد :آقایان به اصطالح مســئول قبل از این هیچ کاری نکردند و حال که بهزادی در گذشته در
مراسمش حضور پیدا میکنند و عکس میگیرند تا در آینده از آن استفاده کنند .آنها در حق جامعه ورزش و
بهزادی جفا کردند .بهزادی چند بار به  ICUو  CCUرفت ،اما مسئوالن کجا بودند؟

خارجی

توقف همشهریان مادریدی
به سود بارسلونا
رئــال مادرید با زیدان بعــد از  2بازی طعم
تساوی را چشید و در خانه بتیس با تساوی یک
بر یک متوقف شد .اتلتیکومادرید نیز در خانه به
تساوی رسید .یکشنبه شب در ادامه مسابقات
هفته بیست و یکم اللیگا ،رئال مادرید میهمان
رئال بتیس بود که در پایان با تساوی یک بر یک
مقابل حریف خود متوقف شد .در ابتدا بتیس
در دقیقه  7توسط آلوارو سیژدو از حریف خود
پیش افتاد اما در دقیقه  71کریم بنزما توانست
گل تساوی بخش رئال مادرید را به ثمر برساند.
در نهایت بازی با همین نتیجه به پایان رسید .در
ادامه تالش های بسیار تیم میهمان نتیجه نداد
تا زیدان نخستین تساوی خود را تجربه کند و باز
هم فاصله با صدر جدول افزایش یابد.
رئال مادرید با این تســاوی  44امتیازی شد
و در جایگاه ســوم جدول باقی ماند و از آن سو
رئال بتیس نیز با  22امتیاز به جایگاه سیزدهم
جدول صعود کرد.
همچنین اتلتیکومادرید با تساوی مقابل سویا
موفق به پس گرفتن صدر جدول از بارســلونا
نشــد .بازی اتلتیکومادرید و سویا در ویسنته
کالدرون پیگیری شــد و دو تیــم در پایان به
تســاوی بدون گل رضایت دادند .در این بازی
ویتولو از ســویا در دقیقه  62با دریافت دومین
کارت زرد از بازی اخراج شده بود تا تیم مهمان
تقریبا  30دقیقه پایانی را  10نفره ادامه دهد .با
این تساوی اما اتلتیکو نتواست صدر جدول را از
بارسلونا پس بگیرد.
به این ترتیب با توقف دو تیم مادریدی بهترین
شرایط برای بارسلونا در صدر جدول ایجاد شد.
یازدهمین پیروزی پیاپی
یوونتوس با غلبه بر رم
در ادامه رقابتهای لیگ ایتالیا دیدار حساس
یوونتــوس و آ اس رم در حالی برگزار شــد که
یوونتوس در  10دیدار قبلی خود در لیگ ایتالیا
به برتری رســیده بود و در بهترین شرایط قرار
داشت و رم نیز با هدایت اسپالتی به دنبال فرار
از بحران بود.
بازی با برتری نسبی یوونتوس میزبان شروع
شــد و چندین فرصت برای گلزنی ایجاد شد.
بیانکونری فشار را بیشتر کرد و در یکی از معدود
موقعیت ها ،پاتریــس اورا توپ را به بیرون زد.
پوگبا هم یک بار با ضربه سر ،خطرساز بود.
تک گل این بــازی را پائولو دیاباال در دقیقه
 77وارد دروازه حریف کرد تا یوونتوس در پایان
این هفته با کســب  45امتیاز در جایگاه دومی
باقی بمانــد و اختالف خود با تیم صدر جدول
یعنی ناپولی را به دو برساند .رم یک بار توسط
ناینگوالن می توانســت به گل تســاوی برسد
که موفق نبود تا ایــن دیدار با برتری یک گله
یوونتوس به پایان برسد.
رم نیــز در پایان این بازی بــا  35امتیاز در
جایگاه پنجم جدول باقی ماند.
سرنخ تازه از تخلف آلمان در
میزبانی جام جهانی
چندی پیــش مجله “اشــپیگل” آلمان در
مقالهای در ارتباط با روال دریافت میزبانی جام
جهانی  2006از سوی این کشور نقاط تاریک و
احتماال آلودهای را برشمرد.
این مقاله گــرد و خاک زیــادی در محافل
رســانهای به پا کرد و در نهایت در ماه دسامبر
پای پلیس را به ماجرا کشاند و در پی بازرسی
منازل رؤســای وقت و فعلی فدراسیون فوتبال
آلمان ،وولفگانگ نیرزباخ از سمت خود استعفا
کرد .در ادامه و به دلیل شــراکت مقامات فیفا
هم در این تخلف ،از دادستانی سوئیس هم برای
ورود به پرونده کمک گرفته شد.
حــال امروز این دادســتانی از پیــدا کردن
ســرنخهای جدیدی در این پروســه خبر داد.
آندره مارتی ،سخنگوی دادگاه برن سوئیس که
در تلویزیون این کشــور سخن میگفت اعالم
کرد”:به سرنخهایی دست یافتهایم که در اولین
فرصت نتایج بررســیها را در اختیار همتایان
آلمانیمان قرار خواهیم داد .همینقدر بگویم که
آنها با دست پر از اینجا خواهند رفت”.
شنیده شــده نتایج بررسیها پرداخت قرض
 6.7میلیــون یورویــی از ســوی روبرت لوئی
درایفــوس ،رئیس وقت کمپانــی آدیداس ،به
کمیته برگزاری جام جهانی  2006در آلمان را
تایید میکند که رد پای دستور فرانتس بکنبائر
در آن دیده میشود.
مسئوالن اداره مالیاتی اما احتمال میدهند
موقــع بازپرداخت این مبلغ در ســال 2005
در آمار و ارقام آن دســتکاریهایی از ســوی
مسئوالن وقت فدراسیون فوتبال آلمان صورت
گرفته است.
وین رونی برای بار سوم پدر شد
رونی که پیش از این دو پســر  6و دو ساله
به نام های کای وین و کلی آنتونیداشــت ،در
صفحه توئیترش از پســر سومش به نام کیت
ژوزف خبر داد .او نوشت ”:پسر کوچکدوست
داشتنی ما امروز رسید .ما حاال در ابرها سیر می
کنیم.”
 4روز قبل بود که او در صفحه اینستاگرامش
از تولــد قریب الوقوع فرزند جدیدش خبر داده
بود.

