
پرونده مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا در دو 
گروه  C و  D امروز بسته مي شود، آن هم در حالي 
كه تکليف صعود استقاللي ها پيشتر مشخص 
شده و مصاف با الهالل بيشتر جنبه تشريفاتي 
دارد، اما پرس�پوليس براي صعود از گروه خود 
نبايد باخت دور رفت برابر السد را تکرار كند. 
 قهرمان ليگ ايران ساعت19:30 امروز در ديداري 
حيثيتي در آزادي به مصاف السد مي رود، تيمي که 
با پيروزي 3 بر يک در بازي رفت، کار سرخپوشان 
را س��خت و اين تيم را وارد حاش��يه کرد، نه فقط 
چون انتظارات از صدرنش��ين ليگ ايران بيش از 
اين حرف ها بود، بلکه از آن جهت که باعث ايجاد 
تنش دوباره بين کرش و برانکو شد، چراکه بعد از 
اين باخت کرش عنوان کرد که بونجاح مقابل تيم 
ملي ايران در بازي با الجزاي��ر کاري از پيش نبرد، 
اما دو گل به پرس��پوليس زد که اين نشان از عدم 
آمادگي بازيکنان پرسپوليس دارد. برانکو البته اين 
مسئله را رد و تأکيد کرد که شاگردانش در آمادگي 

کامل به سر مي برند. ادعايي که بازي امروز فرصت 
خوبي براي اثبات آن است، خصوصاً که مي تواند 
تکليف ش��اگردان برانکو براي صع��ود به مرحله 
بعد را هم روشن کند. صعود السد، صدرنشين 12 
امتيازي گروه C پيشتر مسجل شده، اما اينکه اين 
تيم مي تواند به عنوان صدرنشين صعود کند يا تيم 
دوم در مصاف امروز با قهرمان اين فصل ليگ ايران 
مشخص مي شود، تيمي که فصل گذشته خود را تا 
نيمه نهايي اين رقابت ها باال کشيد، در حالي که در 
اين دوره صعودش به مرحله بعد به اما و اگرها گره 
خورده و نمي تواند با هر نتيجه اي صعود کند، آن هم 
وقتي که نسف قارشي به رغم شانس اندك خود، در 
صورت کس��ب يک پيروزي پ��رگل برابر الوصل 
قعرنشين و البته شکس��ت پرسپوليس همچنان 
اميد به صعود دارد. با اين حال برانکو تأکيد کرده 
که شکست مقابل الس��د نبايد يک بار ديگر تکرار 
شود: »به عنوان بهترين تيم ايران و آسيا بايد برابر 
السد قدرتمان را نشان دهيم تا همگان بدانند که 

چه کيفيت بااليي داريم. السد را به طور کامل آناليز 
کرده ايم، حتي بازي دور رف��ت را. آنها تيم خوبي 
هستند و نفرات خوبي چون ژاوي و پورعلي گنجي 
دارند، اما ما هم پرسپوليس هس��تيم و در آزادي 
به برد مي انديش��يم و نبود ربيع خواه و احمدزاده 
هم نمي تواند از قدرت ما يا تالشمان براي برد کم 
کند.« صحبت هاي برانکو و همچنين کاميابي نيا 
که تأکيد مي کند: »نمي گذاريم سه امتياز بازي با 
السد از ايران خارج شود«، نشان از عزم سرخپوشان 
براي جبران نتيجه بازي رفت و صعود به مرحله بعد 
دارد، مسئله اي که السد نيز بدان واقف است. احمد 
سهيل، بازيکن السد مي گويد کسي در تيمش به 
تساوي برابر پرسپوليس فکر هم نمي کند و همه به 
دنبال برد هستند، اما اين را هم مي دانند که بازي 
در آزادي و رسيدن به سه امتياز در آن کار ساده اي 
نيست. فريرا هم عنوان مي کند که تيمش تنها به 
برد مي انديشد: »بازي کردن براي تيم ما در ايران 
و برابر تيمي چون پرسپوليس افتخار است، اما به 

دنبال صعود به عنوان تيم دوم نيستيم و فقط به 
برد مي انديش��يم.« حاال بايد ديد او و شاگردانش 
مي توانند همانند بازي رفت خوش شانس باشند 
يا اينکه در آزادي ت��اوان خواهند داد، خصوصاً که 
قطري ها در اين بازي عبدالکريم حسن دفاع چپ 
خود را که يکي از ستاره هاي اين تيم است، به دليل 

دو اخطاره بودن به همراه ندارند. 
   بازي تشريفاتي با حريف سعودي

کمتر کس��ي تصورش را مي کرد که پسران شفر 
شانس��ي براي صعود از گروه مرگ داشته باشند، 
اما استقالل با ادامه روند موفقيت هاي ليگ برتر در 
ليگ قهرمانان آسيا هم توانست صدر جدول گروه  
D را از آن خود کند. آبي ها حاال س��اعت 19:30 
امروز در کويت در حالي در ديداري تشريفاتي به 
مصاف الهالل عربستان مي روند که در پي صعود به 
عنوان تيم اول گروه هستند، هدفي که دستيابي به 
آن کار چندان سختي نيست، وقتي شاگردان شفر 
پيشتر در بازي دور رفت نيز بدان دست يافته اند. 
استقالل در حالي امروز مقابل نماينده سعودي ها 
قرار مي گيرد که صعودش از قبل مش��خص شده 
است، همانطور که سقوط الهالل، قعرنشين گروه 
با کسب تنها دو امتياز مشخص شده بود و همين 
مس��ئله، آخرين مصاف دو تي��م در آخرين بازي 
مرحله گروهي را به ديداري تشريفاتي تبديل کرده 
که تنها مي تواند مشخص کننده تيم نخست گروه  
D در مرحله بعد باشد. با اين حال تشريفاتي بودن 
اين بازي تنها روي کاغذ است و تقابل استقالل و 
الهالل در واقعيت چيزي بيش از يک ديدار دوستانه 
و تشريفاتي خواهد بود. الهالل عربستان در واقع 
رقيب سنتي آبي پوشان تهراني در رقابت هاي ليگ 
قهرمانان آسيا در دهه هاي گذشته است. از سوي 
ديگر و با توجه به مناقشات ايران و عربستان، مصاف 
نماينده هاي اين دو همواره از حساسيت هاي زيادي 
برخوردار بوده، حتي اگر نتيجه اش تأثير چنداني در 
جدول نداشته باشد. مصدومان استقالل به اين بازي 
رسيده اند و شفر در اين ديدار بهنام برزاي، فرشيد 
باقري، خسرو حيدري و وريا غفوري را در اختيار 
دارد که از بين آنها فرشيد باقري، هافبک آبي پوشان 
که به دليل مصدوميت در بازي با نفت تهران ديدار 
با الريان، مشکي پوشان و گسترش فوالد را از دست 
داده بود و بعد از بازي با مشکي پوشان به تمرينات 
آبي ها بازگش��ته، در اين بازي نقشي پررنگ تري 
خواهد داشت. اگرچه او زمانی تا رسيدن به آمادگي 
کامل براي بازي مقابل الهالل نداشته، اما با توجه 
به محروميت اميد ابراهيمي و روزبه چشمي برابر 
الهالل، نقش مهمي در اين بازي دارد و رهبري خط 
مياني استقالل را به عهده خواهد داشت. او در اين 
بازي بايد تالش کند تا کمترين فشار ممکن روي 

خط دفاعي تيمش باشد. 

حاشيه اي بر احتمال مشاركت ايران
 در برگزاري جام جهاني قطر

رؤیای کیش، کیش شد!
پس از احتمال 48 تيمي شدن جام جهاني 2022 بار ديگر پرونده ميزباني 
ايران در كنار قطر در اين رقابت ها سر زبان ها افتاده و مسئوالن ورزش 
كيش از آمادگي اين جزيره خبر داده اند، با اين حال قطري ها آب پاكي را 
روي دست كشورهاي حامي مشاركت در برگزاري جام جهاني ريخته اند 
و اعالم كرده اند كه اين كش�ور توانايي ميزباني از 48 تيم را نيز دارد. 
رؤياي برگزاري جام جهاني در ايران، رؤيايي که خيلي از هواداران فوتبال 
براي آن لحظه شماري مي کنند، کمتر کسي را با زيرساخت هاي کشورمان 
اميدوار مي کرد که شايد اين رؤيا روزي محقق شود. در چنين شرايطي نشان 
دادن چراغ سبز از سوي قطري ها به مسئوالن فدراسيون فوتبال کشورمان 
براي مشارکت در برگزاري جام جهاني 2022، سبب شد تا اين رؤيا دور از 

دسترس هم نباشد. 
   خبر غيرمنتظره تاج

 13 آذر سال گذشته بود که مهدي تاج از امضاي تفاهمنامه با قطري ها خبر 
داد، تفاهمنامه اي که در آن از جزيره کيش براي ميزباني تيم هاي حاضر در 
جام جهاني نام برده شده بود: »با رئيس فدراسيون قطر صحبت داشتيم. 
شايد آنها در کيش روي زمين ها س��رمايه گذاري و از آنها در جام جهاني 
استفاده کنند.« سه روز پس از رسانه اي شدن اين خبر، تاج و کفاشيان به 
کيش رفتند تا در جلسه با مسئوالن منطقه آزاد درباره ميزباني اين جزيره 

بحث و تبادل نظر کنند. 
رئيس فدراسيون فوتبال 17 آذر 96 در جلسه اي که با قائم مقام منطقه آزاد 
کيش برگزار کرد، درباره مشارکت با قطر براي ميزباني جام جهاني سخن گفت: 
»با توجه به اينکه مسابقات جام جهاني 2022 به ميزباني کشور قطر برگزار 
مي شود، پيشنهاد ما ساخت کمپ ورزشي براي برگزاري اردوهاي آمادگي 
تيم هاي خارجي در جزيره کيش اس��ت. با توجه به وجود زيرساخت هاي 
مناسب ورزشي، نزديکي شرايط آب و هوايي کيش با قطر، عدم نياز به رواديد، 
فرودگاه و بندر بين المللي، وجود هتل و اقامتگاه هاي مناسب، کيش بهترين 
مکان براي ايجاد اين کمپ ورزشي در منطقه اس��ت.« اين پيشنهاد نيز با 
استقبال مسئوالن کيش روبه رو شد و آنها آمادگي اين سازمان را براي هرگونه 
همکاري در راستاي مذاکره با کش��ور قطر براي تحقق اين پيشنهاد اعالم 
کردند.  اواخر آذر در سفر رئيس فدراسيون فوتبال به قطر و امضاي تفاهمنامه 
با اين کشور، ميزباني کيش جدي تر شد. شيخ حمد آل ثاني، رئيس فدراسيون 
فوتبال قطر وعده داد نه تنها خود، بلکه هيئتي بلندپايه را از کميته برگزاري 
جام جهاني 2022 همراهش به کيش بياورد تا از امکانات جزيره بازديد و اگر 
نقايص يا کمبود امکاناتي از جمله ترميم زمين هاي چمن، ورزشگاه کيش و 

هر مسئله ديگري وجود داشت، قطري ها آن را برطرف کنند.
   شرط مجلس براي ميزباني

در ادامه پاي مجلس هم به ميزباني کيش در جام جهاني قطر باز شد و نماينده 
مردم الرستان، خنج و گراش در مجلس شوراي اسالمي به احتمال استفاده 
از کيش براي ميزباني مشترك جام جهاني 2022 قطر واکنش نشان داد. 
جمشيد جعفرپور گفت: »وزارت ورزش و جوانان بايد طرح موضوع مطروحه 
را به کميسيون ارائه دهد و چنانچه اين ميزباني با رعايت موازين فرهنگي و 

مقبوليت عامه باشد، به طور قطع از آن استقبال مي شود.«   
   ميزباني كيش منتفي شد؟

پس از چند ماه سکوت خبري در اين رابطه، احتمال برگزاري 
جام جهاني قطر با 48 تيم، بار ديگر پاي ميزباني کيش   به 

ميان آمد که در همين راستا ديروز بهرام افشارزاده، دبير 
شوراي ورزش و تربيت بدني س��ازمان منطقه آزاد 
کيش با اشاره به سفر نماينده فيفا به اين جزيره به 
خبرگزاري مهر گفت: »درخواست اوليه قطري ها 
براي برگزاري کمپ تمريني تيم هاي حاضر در جام 

جهاني 2022 در کيش بود، اما اينکه اگر شرايط وجود 
داشته باشد، چند ديدار مثالً يکي، دو ديدار اين رقابت ها هم در 

کيش برگزار شود، دور از ذهن نيست.«
 با وجود صحبت هاي افشارزاده، ديروز کميته ساخت پروژه هاي جام جهاني 
قطر اعالم کرد که اگر جام جهاني 2022، 48 تيمي هم ش��ود آنها باز هم 
توانايي ميزباني از اين تعداد تيم را در دوحه دارند، مسئله اي که باعث شد تا 

رؤياي مشارکت ايران در جام جهاني در حال رنگ باختن باشد. 

ورزشکار ایراني، کاالي ایراني
وزارت ورزش براي عملي ش��دن ش��عار 
حماي��ت از کاالي ايران��ي برنامه ه��اي 
مدوني را در نظر گرفته ک��ه يکي از اين 
برنامه ها توجه به فرصت و زمينه اي است 
که در ورزش براي تبلي��غ کاالي ايراني 
وجود دارد. در همين راس��تا در ميادين 
مختلف ورزش��ي و همزمان ب��ا برگزاري 
رقابت هاي مختلف ورزشي، تبليغ کاالي 
ايراني در اولويت قرار خواهد داش��ت و با 
توجه به اينکه ورزش مورد توجه مردم و 
رسانه هاست، از طريق رويدادهاي ورزشي، تبليغ کاالي ايراني را بايد 
با گستره و وسعت بيشتري دنبال کرد. همچنين تأکيد ويژه در وزارت 
ورزش بر اين بوده و هس��ت که بخش عم��ده اي از تجهيزات مصرفي 
رش��ته هاي مختلف ورزش��ي از کاالهاي ايراني تأمين شود. در بخش 
پوشاك و البسه طبعاً با توجه به کيفيت خوبي که در داخل کشور وجود 
دارد، انتظار مي رود که نگاه تيم هاي مختلف ورزش��ي، فدراسيون ها، 
باشگاه ها و هيئت هاي ورزش��ي کاماًل به اس��تفاده از پوشاك داخلي 
معطوف شود و البسه مورد نيازشان را از توليدکنندگان داخلي تأمين 
کنند. در بخش تجهيزات فني ورزش��ي هم با توجه به استانداردهايي 
که براي اين تجهيزات وج��ود دارد، بايد با ارتقاي کيفيت و رس��يدن 
به استانداردهاي توليدات داخلي، فدراس��يون ها ملزم شوند از کاالي 
ايراني اس��تفاده کنند و وزارت ورزش هم تس��هيالتي را براي حمايت 
توليدکنندگان لوازم ورزشي در نظر گرفته است. در حوزه جوانان نيز 
طرح »جوان ايراني، کاالي ايراني« در دستور کار است و ما اگر بتوانيم 
طرح »ورزشکار ايراني، کاالي ايراني« را در عمل با يک برنامه گسترده و 
همکاري و تعامل تمام بخش ها دنبال کنيم، ورزش هم سهم خود را در 
تحقق شعار سال 97 مبني بر حمايت از کاالي ايراني ايفا خواهد کرد. 
البته با توجه به تأکيدي که مق��ام معظم رهبري در اين باره خطاب به 
همه اقشار جامعه داشته اند، در ورزش و ساير بخش ها توليدکنندگان 
بايد تالش گسترده اي در جهت ارتقاي کيفيت کاالي ايراني و تعيين 
قيمت مناسب و ارزان تر نسبت به مش��ابه  خارجي انجام دهند تا شعار 
حمايت از کاالي داخلي تحقق پيدا کند، موضوعي که به توسعه اقتصاد 

ورزش و اشتغال کمک شاياني خواهد کرد. 

شاید نظر فدراسیون جهاني تغییر کند
 فدراس��يون وزنه برداري ايران درصدد 
است تا بحث کاهش تعداد سهميه هاي 
کشورمان در المپيک 2020 را پيگيري 
کند. بر اس��اس اعالم فدراسيون جهاني 
وزنه برداري سهميه کش��ورها بر اساس 
تعداد ورزشکاران دوپينگي کاهش يافته 
و به اي��ن ترتيب اي��ران در بازي هاي المپيک تنه��ا مي تواند دو 
وزنه بردار اعزام کند. به گفته محس��ن بيرانوند، دبير فدراسيون 
مس��ئوالن در تالش��ند تا در فرصت باقي مانده، رايزني هايي در 
جهت افزايش تعداد س��هميه هاي وزنه برداري کشورمان انجام 
دهند: »دليل کاهش سهميه تعداد وزنه برداران دوپينگي ايران 
است. تمام تالشمان را مي کنيم تا فدراسيون جهاني تصميم خود 

را تغيير دهد.«

قرارداد میهن پرستانه و شعار سال 97
اظهارات مهدي تاج، رئيس فدراس��يون فوتبال آدم را متعجب مي کند. تاج 
رئيس فدراسيون پنج ستاره فوتبال است، پنج ستاره اي که طي ماه هاي اخير 
خيلي با آن پز داده اس��ت. در آخرين حرف هايش هم همين طور، تاج تمام 
افتخارات را بيان مي کند؛ مثل سومي فوتسال و فوتبال ساحلي در جهان، ولي 
در تمام اين ماه ها هيچ وقت به اين سؤال پاسخ نداده که چرا پاداش بروبچه هاي 

فوتسال و فوتبال ساحلي پرداخت نشده است!
بگذريم. تاج حرف هاي تازه اي هم مي زند، مثل اينکه از ابتداي سال تا حاال در 
پنج جلسه طوالني مدت با محوريت مباحث »مارکتينگ« شرکت کرده )بماند 
که معني کلمه به درستي يعني چه؟( که در اين جلسات وضعيت امور جاري 

مربوط به قراردادها بررسي شده است.
خب، ممنون جناب رئيس که اينقدر نگران مس��ائل مربوط ب��ه قراردادها 
هستيد، اما الزم نيست در جلسات طوالني مدت شرکت کنيد، همين حاال 
که پز حضور در اين جلسات را مي دهيد، يکي از قراردادهاي پرافتخارتان که 
برچسب ميهن پرستانه هم روي آن مي زديد، روي هواست. جالب اينکه اين 
حرف ما رسانه ها نيست، اظهارات سرپرست کميته بازاريابي فدراسيون فوتبال 
در خصوص قرارداد با شرکت آديداس است، قراردادي که با خواهش و تمنا 
با آديداس امضا شده  و آقايان سعي دارند تا وانمود کنند که با خود شرکت 
آلماني پاي ميز مذاکره نشسته اند، اما با توجه به تمام اتفاقاتي که قبالً رخ داده 
و ادعاهايي که بعداً تو خالي بودن آنها ثابت شده، مي توان در مورد اين يکي نيز 

اين انتظار را داشت که خيلي زود ابعاد افتضاح تاريخي آن روشن شود. 
بدون تعارف بايد گفت که فدراسيون فوتبال با مردم و منتقدان رو راست نيست 
.  فوتبالي هاي ساکن در ساختمان خيابان سئول مي گويند   ايرادي ندارد که 
مورد پرسش قرار بگيريم و نقد شويم، اما کوچک ترين پرسشي را با شديدترين 
برخوردها پاسخ مي دهند، نمونه اش بحث پيراهن  تيم هاي بانوان بود، همان 

پيراهن هايي که از بازيکنان گرفته و به ديگران داده مي شد.
از اين هم که بگذريم؛ بحث، بحث قراردادهاست، قراردادهايي که به نام ايران 
و فوتبال آن ثبت و ضبط مي شود، اما منافع ملي، آبروي ملي و حيثيت ايران و 
ايراني را به باد مي دهد. داستان قرارداد فدراسيون فوتبال با آل اسپورت هنوز 
از يادها نرفته است، همان ش��رکتي که قبل از جام جهاني برزيل اعالم کرد 
البس��ه اي که در تيم ملي ايران با برند آنها مورد استفاده قرار مي گيرد،  اصاًل 

توليد آنها نيست.
چهار سال از آن زمان مي گذرد و حاال آقايان فدراسيون نشين مدعي قرارداد 
با آديداس هستند، آن هم قراردادي ميهن پرستانه، ولي نه طرحي در خور 
نام و اعتبار ايران بزرگ وجود دارد و نه طرف مقابلي که براي نداشتن اين 
طرح پاسخگو باشد. از اين بدتر اينکه طرح خودمان را نيز حذف کرده اند! 
يعني خب��ري از يوزپلنگ روي پيراهن ها نيس��ت، چون آديداس��ي که با 
التماس با آن قرارداد بس��ته ايم؛ نه حاضر ش��ده برايمان طراحي کند و نه 
پيشنهاد هايمان را قبول کرده است. آنها تنها پذيرفته اند که به ما با تخفيف 
پيراهن بفروشند. بله درس��ت خوانده ايد، بفروش��ند آن هم در حالي که 
کشورهاي حاضر در جام جهاني براي استفاده از برندها پول هم مي گيرند، 
اما ما که به زعم آقاي تاج در دسته کشورهاي حاضر در جام جهاني هستيم 
و پنج ستاره ايم و چه و چه بايد پول بدهيم و بدون طراحي يک دست لباس 
سراسر سفيد يا قرمز آديداس را با سه خط معروف آن بپوشيم، عجب قرارداد 

ميهن پرستانه اي!
افشاي اين قرارداد ميهن پرستانه در سال 97، سال حمايت از کاالي ايراني 
حتماً برگ برنده اي براي فدراسيون پنج ستاره فوتبال ايران محسوب مي شود. 
جناب تاج يک س��تاره ديگر هم به خودتان بدهيد. همين جا بگذاريد اعالم 
کنيم که ما خوب مي دانيم که برندهاي حاضر در جام جهاني کامالً مشخص 
هستند و نمي توان جز آنها البسه ديگري پوشيد، اما سؤال اينجاست، چرا ما 
که جهاني هستيم و در زمره کشورهاي غايب در جام جهاني قرار نداريم، بايد 
زير بار چنين قراردادهايي برويم؟! آقاي تاج مگر خوشحال نيستيد که به قول 
آن بزرگ فوتبال در دسته کشورهاي حاضر در جام جهاني قرار داريم، مگر 
نمي گوييد ايرادي ندارد که مورد پرس��ش و نقد قرار گيريد، پس حداقل به 
همين يک سؤال پاسخ دهيد و آن اينکه چرا از 31 پيراهن تيم هاي حاضر در 
جام جهاني روسيه رونمايي شد، ولي از پيراهن ايران نه؟! مگر ما جزو کشورهاي 

حاضر در روسيه نيستيم؟

معرفي نامزدهاي برترین بازیکن جزیره
سازمان ليگ برتر انگلستان شش بازيکن نامزد کسب عنوان جايزه بهترين 
بازيکن فصل ليگ برتر جزيره را اعالم کرد. بر اين اس��اس کوين دي بروين 
)منچسترسيتي(، داويد دخيا )منچستريونايتد(، هري کين )تاتنهام(، محمد 
صالح )ليورپول(، لروي سانه )منچسترسيتي( و داويد سيلوا )منچسترسيتي(  

نفراتي هستند که از بين آنها برترين بازيکن انتخاب خواهد شد.

نمي توانستم ساکت بنشینم
جان لوئيجي بوفون، دروازه بان يوونتوس که در وقت هاي اضافه بازي حساس 
تيمش مقابل رئال مادريد به خاطر اعتراض به داور مسابقه بابت اعالم 
ضربه پنالتي به سود رئال از زمين اخراج شد، گفت: »من انسان دورو 
و منافقي نيستم. اگر باز هم در آن شرايط قرار بگيرم، همان رفتار 
را تکرار مي  کنم. س��ناريوي آن شب بسيار شک برانگيز بود و من 
نمي توانستم ساکت بنشينم. داور مي خواست قهرمان بازي شود 
و اگر کمي تجربه داشت، آن پنالتي را نمي گرفت. 30 ثانيه قبل از 

پايان بازي گرفتن چنين پنالتي اي عجيب بود!«

بارسا رکورددار 39 بازي بدون باخت
با پيروزي 2 بر يک بارسلون مقابل والنسيا، کاتاالن ها به رکورد فوق العاده 39 
بازي بدون شکست در الليگا  دست پيدا کردند. رکورد قبلي تعداد بازي بدون 
شکست در اختيار باشگاه رئال  سوسيداد بود. آنها در فصل 1980 در 38 بازي 
شکست نخورده بودند. سايت رسمي باشگاه بارسلونا با تأييد اين خبر نوشت: 

»تاريخ سازي جديد با 39 جدال بدون شکست.«
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تبعیض آشکار در حقوق مدال آوران
 محم��د خالون��دي از مس��ئوالن وزارت 
ورزش خواست تا نگاهش��ان را نسبت به 
ورزشکاران جانباز و معلول تغيير دهند: 
»تع��داد مدال هاي جانب��ازان و معلوالن 
در پارالمپيک بيش��تر از تعداد مدال هاي  
ورزشکاران ما در المپيک است و بچه هاي 
جانبازان و معلوالن با اين شرايط جسمي و حرکتي افتخارات زيادي 
را براي کشورمان کسب مي کنند، اما يکي از تبعيض هايي که بين 
ورزشکاران کميته ملي المپيک و ورزشکاران کميته ملي پارالمپيک 
وجود دارد، بحث حقوق هايمان اس��ت، حقوق هايي که از صندوق 
حمايت از قهرمانان به ما پرداخت مي شود. البته جوايز ما در مسابقات 
المپيک و پارالمپيک يکسان شده است. ان شاءاهلل حقوق هايمان هم 

يکسان شود تا بچه ها بهره بيشتري ببرند.«

سعيد احمدیان

فریدون حسن

پرتاب هاي فوق العاده و امید به آینده
 احسان حدادي باز هم قهرمان ش��د. حدادي طي دو روز دو بار ديسک را 
فوق العاده پرتاب کرد. او بار اول 68 متر و 85 سانتي متر و بار دوم 67 متر 
و 4 سانتي متر و هر دو بار هم قهرمان شد، آن هم مقابل چشمان بهت زده 
امريکايي ها و ديگر قهرمانان جهان در سن  ديگو. خودش مي گويد قهرماني 
مهم نيست، بلکه رکوردها اهميت دارند و ما نيز به اين معتقديم. افت چند 
سال اخير نايب قهرمان المپيک لندن همه را نگران کرده بود، اما اين دو 
پرتاب خوب و فوق العاده دوباره همه را س��ر ذوق آورد.  جاکارتاي 2018 
نزديک است و مي توان از همين حاال طال را براي احسان کنار گذاشت و بعد 

اميدوارانه به المپيک رسيد، شايد دومين مدال و شايد اين بار طال.

عبدالحميد احمدي

 معاون فرهنگي، آموزش و 
پژوهش وزارت ورزش

سرخابي ها یک گام تا صعود به عنوان تیم نخست
آغاز هفته پاياني مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا 

مي خواهیم تاریخ ساز شویم
  اشکان دژاگه از جمله ملي پوشاني است 
که به صعود به دور دوم جام جهاني روسيه 
مي انديشد. با اينکه تيم ملي فوتبال ايران 
در جام جهاني رقباي س��ختي را پيش رو 
دارد، اما ملي پوش باتجربه کش��ورمان در 
گفت وگو با نش��ريه بيلد از تالش بي امان 
اعضاي تيم سخن مي گويد: »مي خواهيم تاريخ ساز شويم و اولين تيم 
تاريخ فوتبال ايران باشيم که به دور دوم جام جهاني راه مي يابد. اين 
فقط يک شعار نيست. ما همگي به اين اتفاق باور داريم. مثل پرتغال 
کريستيانو رونالدو يا  مثل اسپانيا اينيستا نداريم، ولي 150 درصد از 
توان خودمان را براي محقق کردن رؤياهايمان به کار خواهيم بست. 
در حال  حاضر نسبت به گذشته تيم قوي تري شده ايم. هيچ وقت اين 

تعداد بازيکن لژيونر در اختيار نداشتيم.«

دنيا حيدري
    گزارش

گلزني فوتباليست هاي ايراني در اروپا ادامه دارد  
خیز لژیونرها براي درخشش در جام جهاني

حواشي تمام نشدني قرارداد با آديداس 
منتظر رونمایي از پیراهن خاص تیم ملي نباشید!

ابهامات قرارداد عجيب و غريب فدراسيون فوتبال با کمپاني آديداس هر روز ابعاد گسترده تري پيدا مي کند و 
با اينکه پيش از اين فدراسيون مدعي درآمدي 1/5 ميليون يورويي از اين قرارداد شده بود، اما مسئول کميته 
بازاريابي فدراسيون اين ادعا را تکذيب کرده است! بحث انتخاب پيراهن تيم ملي فوتبال کشورمان در جام 
جهاني روسيه به چالشي بزرگ تبديل شده تا جايي که به غير از ايران   ساير تيم هاي راه  يافته به جام جهاني از 
پيراهن هاي جديد خود رونمايي کرده اند. با اين حال هنوز تکليف البسه يوزپلنگ ها در روسيه روشن نشده، 
ضمن اينکه هنوز هم معلوم نيست قرارداد امضا شده با آديداس براي  لباس هاي طراحي شده مختص تيم ملي 
است يا صرفاً براي خريد البسه هاي معمولي بوده و  نبايد منتظر رونمايي   پيراهن خاص ايران در جام جهاني 
باشيم.    فدراسيون فوتبال دي ماه سال گذش��ته در بيانيه اي از تخفيف 70 درصدي و درآمدي 1/5 ميليون 

يورويي خبر داد و قرارداد فوق با آديداس را ميهن پرستانه خواند. در حالي که خيلي 
زود معلوم شد اين قرارداد با يکي از نمايندگي هاي اين برند معروف بسته شده و 

عمالً آديداس نقشي در آن نداشته است. با اينکه همه تيم هاي صعودکننده 
به جام جهاني بابت پوشيدن البسه برندهاي شناخته شده رقم هاي قابل 
توجهي دريافت مي کنند، اما در بين 32 تيم حاضر در روس��يه فقط تيم 
ايران است که براي استفاده از برند آديداس بايد پول پرداخت کند. صفي اهلل 
فغانپور، مسئول حقوقي فدراسيون فوتبال در گفت وگو با ميزان همکاري با 

نمايندگي آديداس در خاورميانه در دبي را تأييد کرده است. 
با اينکه قرار است 27 ارديبهشت ماه مراسم رونمايي از 

پيراهن تيم ملي برگزار شود، اما در ادامه اظهارات 
ضد و نقيض در اين مورد،  روز گذش��ته هدايت 
ممبيني سرپرست کميته بازاريابي فدراسيون 
فوتبال بحث درآم��د از قرارداد ب��ا آديداس را 
تکذيب کرد: »ب��ه عنوان مس��ئول کميته 
اقتصادي و بازاريابي فدراسيون مي گويم اين 
موضوع درست نيست. تنها نکته واضح اين 
است که به دليل اشتياق فراوان ما براي عقد 

قرارداد، محدودي��ت زماني و اينکه آديداس 
نمي خواس��ت لباس هايش را به همين راحتي 

وارد بازار کند، قرار شد اين لباس ها با 70 درصد تخفيف به 
ما تحويل داده شود. آديداس پيراهن خاصي براي تيم ملي 
ايران طراحي نکرده است. اين شرکت آلماني تمايلي به 
عقد قرارداد نداشت، اما با پافشاري ما در نهايت مسئوالن 

آديداس رضايت دادند.« 

شيوا نوروزي
   فوتبال   

فوتباليست هاي ايراني شاغل در اروپا همچون هفته هاي اخير باز هم براي تيم شان درخشيدند و با گلزني 
سرنوشت بازي را تغيير دادند. يکي از بهترين بازيکنان فوتبال کشورمان که در ليگ هلند خوش مي درخشد 
کسي نيست جز عليرضا جهانبخش، مهاجم اول اين روزهاي آلکمار در هفته سي و يکم ارديويسه نيز 
پايش به گلزني باز شد تا يکي از سه گل تيمش را به ثمر برساند. عالوه بر اين جهانبخش پاس گل هم داد تا 
بيش از هر زمان ديگري مورد تشويق هواداران قرار گيرد. حاال ملي پوش کشورمان تعداد گل هاي زده اش 
به عدد 15 رسيده و همچنان اميدوار به کسب عنوان آقاي گلي ليگ هلند است. ضمن اينکه عليرضا 
جهانبخش با 11 پاس گل، سومين پاسور ليگ اين کشور محسوب مي شود. آلکمار با کسب اين پيروزي 
پرگل همچنان در رده سوم ليگ قرار دارد. عملکرد خوب جهانبخش بارها تعريف و تمجيدهاي سرمربي 
آلکمار را نيز به همراه داشته است. درخشش لژيونرها به همين جا ختم نمي شود، چراکه سردار آزمون هم 
ثابت کرد دوباره به روزهاي اوج خود بازگشته است. تيم روبين کازان موفق 
شد با گلزني مهاجم ايراني اش 3 بر صفر از سد آمکار بگذرد و سه امتياز 
مهم به دست آورد. جالب اينکه آزمون در آغاز فصل در گلزني ناکام بود، 
اما در مصاف با آمکار اولين گل  را با ضربه سر وارد دروازه حريف کرد و 
گل دومش را نيز در دقيقه 39 به ثمر رساند. سردار برخالف نيم فصل اول 
در نيم فصل دوم فراتر از انتظارات ظاهر شده تا جايي که در دو بازي گذشته 
تيمش چهار بار پايش به گلزني باز ش��ده است. روبين کازان فعاًل در 
رده هشتم ليگ روسيه قرار دارد و از آن مهم تر اينکه آمادگي 
لژيونرهايي چون آزمون به نفع تيم 
ملي در جام جهاني خواهد بود. رضا 
قوچان نژاد نيز از ساير لژيونرها عقب 
نمانده و او نيز يک گل سرنوشت ساز 
براي تيمش به ثمر رس��انده اس��ت. 
هيرنفين ديگر تيم هلندي در مصاف با 
تيم زوله در حالي به پيروزي 2 بر صفر رسيد 
که گوچي زننده يکي از گل ها بود. تيم شارلواي 
بلژيک، اما نتوانست از گل بازيکن ايراني اش استفاده کند و پيروز 
ميدان شود. شارلوا در مصاف با تيم خنک به تساوي يک – يک 
رضايت داد. اين نتيجه در شرايطي به دست آمد که کاوه رضايي 
گل اول بازي را از روي نقطه پنالتي زد، اما در نهايت ش��ارلوا 
نتوانست از س��د حريفش بگذرد. درخشش بازيکنان ايراني 
تيم هاي اروپايي بيش از همه رضايت و اميدواري کرش را به 

همراه داشته است. 

اميرحسين خيرخواه |  ميزان


