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Nadal
Rafael انتخابی بحث برانگیز 

سیدمناف هاشمی به عنوان دبیر کمیته ملی المپیک 
 انتخاب شد. او با سابقه کم در مدیریت ورزش می تواند

 در این سمت موفق باشد؟ 
محمود خســروی وفا بعــد از اینکه به عنوان رئیــس کمیته ملی 
المپیک انتخاب شد، 2 انتصاب داشت؛ مرتضی قربانی سمت مشاور 
عالی رئیس کمیته را گرفت و مناف هاشمی دبیرکل شد. در انتخاب 
هاشمی اعضای هیأت  اجرایی هم دخیل بودند، با این حال حضور 
این دو در کمیته با استقبال عمومی روبه رو نشده است. قربانی مرد 
تازه وارد ورزش اســت. او تا قبل از اینکه به فدراسیون تیراندازی 

بیاید، در مدیریت ورزش سابقه ای نداشت.
قربانی 20بهمــن1400 به عنوان رئیس فدراســیون تیراندازی 
انتخاب شد و چند ماه زمان مناسبی برای بررسی کارنامه او نیست 
اما با تجربه کم در ورزش او می تواند کمک حال خسروی وفا باشد؟

هاشمی چهره  آشــناتری است اما او هم بیشــتر از اینکه ورزشی 
باشد، در شهرداری مدیریت کرده و حتی مدارک تحصیلی او هم 
در  حوزه های شهری است. هاشمی در دولت یازدهم به ورزش ورود 
کرد. زمانی که معاونت توسعه و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان 
به او سپرده شد و از سال1392 تا 1396 این سمت را داشت. زمانی 
هم که محمود گودرزی، وزیر وقت ورزش از سمتش استعفا داد، 
سرپرستی این وزارتخانه به هاشمی داده شد. این سرپرستی پایان 
حضور او در ورزش بود. هاشــمی از وزارت ورزش به اســتانداری 
گلستان رفت اما استانداری خاطرات خوبی برایش به جا نگذاشت. 
فروردین1398 زمانی که سیل گلستان را فرا گرفته بود، هاشمی 
در ســفر خارجی بود و همین موضوع دلیل برکناری او از سمتش 

شد و به اجبار دوباره به شهرداری برگشت.
بعضی ها هاشمی را مناسب ســمت دبیرکلی کمیته ملی المپیک 
نمی دانند و این در حالی است که گفته می شد او یکی از گزینه های 
اصلی دولت برای سمت ریاست کمیته است. سیدمناف هاشمی 
و کیومرث هاشمی 2 گزینه ای بودند که برای حضور در انتخابات 
ریاست کمیته ملی المپیک معرفی شدند. آنها برای اینکه بتوانند 
نامزد پســت های مختلــف کمیته شــوند، باید به عنــوان خبره 
ورزشی انتخاب می شــدند اما با توجه به ائتالفی که اعضای سابق 
هیأت اجرایی کمیته کرده بودند، به عنوان خبره رأی نیاوردند. در 
این شرایط تنها برای راه یافتن مناف هاشمی به کمیته، معرفی او 
به عنوان دبیرکلی بود. دیروز هیأت اجرایــی دبیر کلی او را تأیید 
کردند اما خبر انتخاب او چندان به مذاق ورزشی ها خوش نیامد. 
قبل از رسیدن هاشــمی به این سمت گفته می شد حسن رنگرز و 

مهرعلی باران چشمه گزینه های اصلی دبیرکلی کمیته هستند.
مصطفی هاشــمی طبا که ســابقه طوالنی در مدیریت ورزشی و 
به خصوص در کمیته ملی المپیک دارد، درباره انتخاب هاشــمی 
برای دبیر کلی و حساســیت این پست به همشــهری می گوید: 
»آقای هاشمی از نظر شخصیتی قوی هســتند اما اینکه او چقدر 
می تواند در این سمت موفق باشد برای من مجهول است. دبیر کل 
باید ارتباطات بین المللی خوبی داشته باشد و بتواند با فدراسیون ها 
هم خوب ارتباط بگیرد. مسئولیت اعزام ها، هماهنگی ها و... به عهده 
دبیر است و بهتر است بگویم بیشتر کارهای کمیته به عهده دبیر 
است. اینکه هاشــمی چقدر توانایی دارد و چقدر  می تواند موفق 
شود، مشخص نیست.« دیروز عالوه بر دبیر، خزانه دار کمیته هم 

مشخص شد و این سمت به احمد بابایی رسید.
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افقی:
 1- نام آذری- یاری خواستن-

طـراح
2- نوعی مالیات- به غذای آبکی 

و رقیق و بی مزه گویند- مـکان
3- پیروی- پرحرارت- خمیازه

 4- آدمـکـش- ضـرباهنگ- 
زبان پهلوی اشکانی

5- معروف ترین پیست اسکی 
ایــران- دارای ویژگی هــای 

دالورانه
6- الکل سفید- بین مچ و آرنج- 

به رو خوابیده
7- پادشــاهان- قفــل چوبی 
خانه های قدیــم- راه و روش 

عبادت
8- سنگ آسیاب- بازیگر مرد 
مجموعه فیلم های جان ویک- 

دمای غیرطبیعی بدن
9- نوعــی بیماری تنفســی- 
شتاب- هر بخش یک مجموعه

10- ناپدیــد کــردن- زبــان 
کوچک- غیرواقعی و ساختگی

11- بار سفر- بزرگ و مهتر
12- موســیقی دان عصــر 
ساســانی- ورودی خانه های 

قدیمی- نصف آجر
 13- حــشــره تــارتــن- 

کننده کاری- صـفیر
14- محکم کردن- دوســت 

بسیار صمیمی- برخورد

15- عمل فرو بــردن چیزی 
از حلق- کتــاب ابن ندیم که از 
قدیم ترین مراجع کتاب شناسی 

است- گل سرخ
  

عمودی:
 1- کنجکاوی و جست و جو-

  آلــبــــومــــی بــا آواز 
محمدرضا شجریان

2- حــــاجت- خزنــده ای 
 بــا آرواره های قوی- النـــه 

زنــبور عسل
3- میانــه روی- مکعــب 

جـورچین
4- اشــاره به دور- سیستم 
عاملــی در کامپیوتر- تئوری 

علمی اینشتین
 5- ســتاره ای در دب اکبر-

  ضــربـــه ای در کـــاراته- 
عالج کردن

6- موتورســیکلت ورزشی- 
سوره هشتادوهفتم- دیوار بلند
7- خودرو- باقی مانده دانه های 

روغنی- گردنبند اسارت
8- پارچــه نخــی ســاده- 
 فراوان تریــن کربوهیــدرات 
در طبیعت- صاف و روشن
 9- طمع- گفت وگو کردن-

 کـوکـب
 10- قــوه بینایی- مـفهوم- 

یکی از سه حالت ماده

 11- پرنده هدایت پذیر از راه دور- 
 به مـــقام قــرب الهی رســیده- 

ابـریشم ناخالص
 12- گــــیاه رنـــگرزی- زادگاه 

دکتر شریعتی- سیلی
 13- پــاره کردن و چــاک دادن-

 جــهانگرد
14- دستمزد- صاحب سخن را 

برسر ذوق آورد- متین
15- بزرگ ترین چشــم را در میان 

15موجودات دارد- سوار بی همتا

فاقحاسامحهتسد
نيزهمانييانشور
دنلياتدادمكنو
قبيرقتنردماد

يكالنبنبنولم
عشاخلارككسيد
مبقاثيمانتار

تهبيلغاروكنمس
صلضفادكرابمت

لماعثراوحالس
يليخريرسراكش
فلفسويديقالا

قلدراتسسونيسك
رنگاودراشيرگنل
اگمايهدبتياده
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سخت

648932751
271564398
935817264
794281536
386745912
512396847
459128673
127653489
863479125

متوسط

  3  2    1
 4  6      
 5 8    7   
6    8    9
   4  6    
5    1    2
  2    5 8  
     4  1  
1    7  3   426579831

953618742
781342965
149235678
572486193
638197254
815764329
364921587
297853416

ساده

متوسط

963527841
741638295
258941763
617382459
329456178
584719632
472193586
835264917
196875324

سخت

6    3     
  1   4  9  
     7 2   
7       3 6
 8      1  
5 1       7
  9 1      
 2  6   4   
    7    5

ساده

   5   8 3 1
 5 3   8 7   
7    4 2  6  
  9  3   7 8
  2 4  6 1   
6 3   9  2   
 1  7 6    9
  4 9   5 8  
2 9 7   3    

رافائل نادال، نتوانست خود 
را به یک چهارم نهایی اوپن 
آمریکا برساند اما فصلی 
تاریخی داشت، هرچند 
آینده برای او چندان 

روشن نیست
جواد نصرتی|  اگر در ابتــدای فصل به خوش بین ترین هوادار 
رافائل نادال گفته می شد که این تنیسور فصل را با دو قهرمانی 
گرنداســلم به پایان می رســاند، احتماال می خندید و افسوس 
می خورد که ای کاش می شد. اما نادال، برای چندمین بار به دنیا 
ثابت کرد که یکی از بهترین جنگجویانی است که دنیای تنیس 

به خود دیده و کاری کرد که در تاریخ ثبت شود.
بسیاری امیدوار بودند حسن ختام فصل رؤیایی نادال، درخشش 
در اوپن آمریکا -آخرین گرنداســلم- سال باشد. اما تنیس هم 
بار دیگر ثابت کرد که بی رحم تر از بزرگ ترین قهرمانانش است 
و نادال مجبور شــد با آخرین گرنداسلم سال خداحافظی کند؛ 
تنیسور اسپانیایی برای راهیابی به یک چهارم نهایی اوپن آمریکا، 
برابر فرانسیس تیافو، جوان آینده دار آمریکایی به میدان رفت 
اما مغلوب جوانی، انگیزه و بازی بهتر رقیبش شد و در نهایت 3 
بر یک شکست خورد. به همان اندازه که این نتیجه برای نادال، 
نقطه تاریکی به شمار می رود، می توان آن را نقطه عطف زندگی 
حرفه ای تیافو دانست؛ او بزرگ ترین برد زندگی اش را به دست 
آورد و به نخســتین تنیسوری تبدیل شــد که در رقابت های 

گرنداسلم امسال، نادال را شکست داده است.
نادال بعد از بازی گفت که هیچ بهانه ای برای شکست برابر تیافو 
ندارد و به عملکرد بهتر رقیبش باخته اســت؛ »تفاوت واضح و 
آشکار اســت؛ من بد بازی کردم و او خوب بازی کرد. در پایان، 
همین نتیجه را مشخص کرد. من نتوانستم برای مدتی طوالنی 
سطح باالیی از تنیس را حفظ کنم. به اندازه کافی سریع نبودم. 
او در بسیاری از موارد از من سریع تر بود و من نتوانستم او را به 
عقب هل بدهم.« نادال به شــدت از خود انتقاد کرد و گفت که 

سطح بازی اش،  به شدت افت کرده است.
نادال فصل را بسیار لرزان شروع کرد؛ او مدت زیادی را به خاطر 
جراحی و مصدومیــت از میادین دور مانده بــود و در حالی در 
ملبورن به میدان رفت که تقریبا هیچ کس امیدی به او نداشت. 
اما او روحیه جنگندگی بی نظیرش را که بســیاری معتقدند در 
تاریخ ورزش دنیا بی نظیر اســت، در باالترین سطح نشان داد و 
در فینال درحالی که با شکست برابر دانیل مدودف فاصله زیادی 
نداشت، به بازی برگشت و در اوج شگفتی، قهرمان اوپن استرالیا 

شد. تنیسور اسپانیایی، در خاک رس اوپن فرانسه، زمینی که 
هیچ قهرمانی بهتر از او به خود ندیده، در راه رسیدن به فینال، 
نواک جوکوویچ رقیب دیرینه اش را در یک بازی کالســیک در 

نیمه نهایی شکست داد و درنهایت قهرمان شد.
در ویمبلدون، مصدومیت دوباره ســراغ نــادال آمد و او پیش 
از بــازی نیمه نهایی از بازی ها انصراف داد. نادال امســال چند 
تورنمنت را به خاطر مصدومیت از دست داده بود و اصال معلوم 
نبود به ویمبلدون می رود یا نه. او محتاطانه و بعد از چند غیبت 
در تورنمنت های مهم به نیویورک رفــت و عملکرد خوبی هم 

داشت تا اینکه به سد تیافو خورد.
نادال که در ابتدای فصل از سوی بســیاری تمام شده خوانده 
می شد، با 2قهرمانی در ملبورن و پاریس، تعداد قهرمانی هایش 
در گرنداســلم ها را به 22 رســاند و هرچند جوکوویچ را پشت 
ســرش دارد، دســت کم تا میانه بهار ســال آینده، به تنهایی 
پرافتخارترین تنیســور تاریــخ باقی خواهد ماند. اما مســئله 
حیاتی تر، فعال این اســت که او کی می تواند دوباره با عملکرد 
ســطح باال به رقابت ها برگردد. طبق برنامــه، او حدود 2هفته 
دیگر در لندن در جــام راد لیور کنار راجر فــدرر و جوکوویچ 
بازی می کند. اما حتی این هم قطعی نیست. او که منتظر تولد 

فرزندش است، بعد از شکست برابر تیافو گفته است: »باید 
برگردم خانه. باید یک سری چیزها را درست و مرتب کنم، 
زندگی ام را، نمی دانم کی برمی گردم. تالش می کنم که 
از نظر روانی آماده باشم. وقتی که مطمئن باشم دوباره 
می توانم رقابت کنم، برمی گردم.«حذف نادال در این 

مرحله از رقابت های اوپن آمریکا، نشانه دیگری از 
زوال دورانی اســت که احتماال دنیای تنیس 

هرگز دوباره به چشــم نخواهد دید؛ برای 
نخستین بار از سال2003، یک گرنداسلم 
در دنیا بــه یک چهارم نهایی رســیده و 
خبری از نادال، جوکوویچ، فدرر و ســرنا 
ویلیامز در بازی ها نیســت. ویلیامز که 

خداحافظی کرده و دیگــر هرگز در هیچ 
گرنداسلمی دیده نخواهد شد.

در انتظار فصل نو


