
قرارداد پرحرف و حديث فدراسيون فوتبال 
با شرکت آديداس  بار ديگر تيم ملي ايران را 
به يکي از سوژه هاي داغ رسانه ها و بحث هاي 
مردم تبديل کرده اس�ت. عالوه بر موجي که 
عليه س�وءمديريت مهدي تاج و همکارانش 
در ش�بکه هاي اجتماعي به راه افت�اده، روز 
گذشته ش�وخي مجري برنامه صبحگاهي با 
اين پيراهن داد فدراسيون را درآورد و جالب 
اينکه وزارت ورزش نيز به جاي پيگيري ماجرا 
ب�ا رويکردي مثبت ب�ه  اين قضيه ن�گاه کرد! 
قراردادي که هنوز هيچ کسي آن را نديده از سوي 
فدراسيون فوتبال با يکي از نمايندگي هاي برند 
آديداس در دبي آغازگر بحران��ي بوده که آبرو و 
اعتبار ورزش کشور  را زير س��ؤال برده است. در 
شرايطي که آقايان در ساختمان خيابان سئول 
مصرانه مدعي  هستند مستقيماً و همانند ساير 
تيم هاي صعود کننده به جام جهاني با ش��رکت 
آديداس مذاک��ره کرده اند و قرارداد بس��ته اند، 
ام��ا صحبت هاي سرپرس��ت کميت��ه بازاريابي 
فدراس��يون واقعيت ماجرا را طور ديگري بيان 
مي کند. تاج و همکاران��ش حاال تالش مي کنند 
تا انتقادهاي مطرح شده از سوءمديريت خود را 
جرياني سازماندهي شده عليه خود نشان دهند. 
افتخار گرفتن تخفيف 70 درصدي در حالي است 
که مهدي مهدوي کيا براي آکادمي اش تخفيفي 
60 درصدي گرفته است. پنهانکاري هاي عجيب 
فدراس��يون و ممانعت از انتشار جزئيات قرارداد 
حواش��ي  را در اين روزه��ا به اوج خود رس��انده 

است. 
   اظهار تأسف تاج

رئيس فدراسيون فوتبال در نشست خبري روز 

گذشته  خود مجبور شد به انتقادها پاسخ دهد. 
البته مهدي تاج در صحبت هايش سعي در توجيه 
کردن افکار عمومي داشت و اظهارات قبلي خود 
را تکرار کرد: »اين پيراهن��ي که در صفحه هاي 
مجازي و تلويزيون به نمايش گذاشته مي شود در 
واقع پيراهن اصلي تيم ملي نيست. واقعاً متأسفم، 
چراکه يک مجري يا بعضي از رسانه ها با نمايش 
دادن اين پيراهن ب��ه جز اينکه اعتبار قش��ري 
را زير س��ؤال ببرند، کار ديگري از دست ش��ان 
برنمي آيد. اين پيراهن اصلي تيم ملي نيس��ت. 
با توجه به دستور ستاد مقاومتي که بعد از عقد 
قرارداد ما با اسپانس��ر صادر شده است، هرگونه 
پوش��اک خارجي نمي تواند  وارد کش��ور شود و 
فقط بايد توليدات داخلي به کشورهاي مختلف 

صادر شود.«
   دروغ نمي گويم

قصه قرارداد کذايي با آديداس زماني جدي گرفته 
ش��د که هدايت ممبيني در مصاحبه با رسانه ها 
پرده از واقعيت هايي برداشت که آقايان از آن به 
عنوان »قراردادي ميهن پرستانه« ياد مي کردند. 
حذف نماد يوزپلنگ، پرداخت هزينه به آديداس 
و اتنخاب پيراهن هاي کام��اًل معمولي از جمله 
انتقادهاي چند روز اخير ب��وده که اتفاقاً همگي 
از سوي سرپرس��ت کميته بازاريابي تأييد شده 
اس��ت. ممبيني ديروز نيز در گفت وگو با فارس 
همچنان از ادعاهاي��ش دفاع مي کن��د: »براي 
طراحي پيراهن، آديداس اعالم کرده 9 الي 12 
ماه وقت بايد صرف شود. اگر حرفي زدم و انتقادي 
شده حقيقيت را گفته ام و بلد نيستم دروغ بگويم. 
ضمن اينک��ه پيراهني که آدي��داس مي خواهد 
در اختيار ما قرار دهد، م��ورد تأييد کادر فني و 

فدراسيون نيز قرار گرفته است. وقتي کادر فني 
راضي است ما ديگر چه مي توانيم بگوييم؟! مگر 
مي ش��ود قرارداد محرمانه منتش��ر شود؟ کدام 

فدراسيون در دنيا اين کار را انجام مي دهد؟«
   حذف يوز به داليل علمي!

سرپرس��ت کميته بازاريابي فدراسيون فوتبال 
برخالف انتقادهاي مطرح شده در خصوص حذف 
نماد يوزپلنگ، از داليل علمي اين موضوع سخن 
مي گويد: »تصوير يوزپلنگ به دليل مسائل فني 
و علمي حذف ش��د. براي تنفس بهتر بازيکنان 
امکان چاپ عکس ي��وز روي پيراهن ها نبود. از 
سويي کشور ما خاص است و ما محدوديت هايي 
هم داريم. ضمن اينکه براي گذاشتن يوز ايراني 
روي پيراهن بايد چاپ ص��ورت گيرد که همين 
باع��ث بي کيفيتي پيراهن مي ش��ود، اما س��اير 
کش��ورها اگر لوگوي خاصي روي پيراهن شان 
ديده مي شود، طرح خود پارچه است. ما به دليل 
کمبود وقت نمي توانستيم روي پارچه يوزمان را 

طراحي کنيم.«
   حمايت وزارت از فدراسيون 

معاون وزير ورزش برخ��الف منتقدان با خيالي 
آس��وده و بدون هي��چ نگراني از عقد ق��رارداد با 
نمايندگي آديداس حمايت مي کند. محمدرضا 
داورزني در گفت وگويي راديويي به ش��عار سال 
و حمايت از تولي��دات داخلي اش��اره مي کند و 
مي گوي��د: »اوالً ک��ه بايد بگويم سياس��ت کلي 
وزارت ورزش و جوانان حمايت از برندهاي داخلي 
است. براي کمک به توليد داخلي، ايجاد اشتغال 
و برندس��ازي، وزارت ورزش و جوان��ان کاماًل از 
محصوالت داخلي حمايت مي کند. پس از بيانات 
مقام معظم رهب��ري نيز به تمام فدراس��يون ها 

اعالم شد تا در مسابقات داخلي از وسايل ايراني 
اس��تفاده کنند. در حال  حاضر در فدراس��يون 
فوتبال 1۸ تي��م   ملي در حال  فعاليت هس��تند 
که تع��داد 17 تيم از برندهاي داخلي اس��تفاده 
مي کنند. در گذش��ته قراردادي با نام »قرارداد 
 اسپانسري« بسته شده بود که بر اساس آن طرف 
ق��رارداد بايد ضمن تأمين لباس ه��اي تيم   ملي 
مبلغي را نيز به عنوان  اسپانسر پرداخت مي کرد، 
اما بر اساس تصميم ش��وراي سياستگذاري در 
دولت که ورود محصوالت ورزش��ي خارجي به 
کش��ور را ممنوع اعالم کرده، طبيعي اس��ت که 
درباره برندهاي خارجي از قرارداد  اسپانسري به 
سمت قرارداد تجاري حرکت کنيم. يک محصول 
خارجي براي تبليغات،  اسپانسر يک تيم مي شود، 
اما زماني که محدوديت هايي از سوي دولت براي 
ورود کاالهاي خارجي اعمال مي شود، قراردادها 
تجاري بسته مي ش��ود. با توجه به اينکه قرارداد 
فدراس��يون فوتبال از پيش بس��ته ش��ده بود تا 
پايان جام ملت هاي آسيا اين قرارداد ادامه  دارد، 
ضمن اينک��ه بايد اين را هم در نظ��ر بگيريم که 
تخفيف خوبي گرفته ايم. وزارت ورزش و جوانان 
قطعاً نگاه  دقيق و اجمالي به همه مس��ائل دارد 
و نس��بت به اتفاقاتي که در رش��ته هاي ورزشي 
رخ مي دهد، بي  تفاوت نيس��ت. هيئت رئيس��ه 
فدراس��يون فوتبال و نهادهاي نظارتي قطعاً بر 
نحوه بسته شدن قراردادها نظارت کامل دارند و 
هر جايي که نياز به اصالح باشد اين کار صورت 
مي گيرد، اما در حال  حاضر روندي که فدراسيون 
فوتبال در پيش گرفته، مورد قبول وزارت ورزش 

و جوانان است.«
   واکنش تند به صداوسيما 

گوشه و کنايه هاي رضا رشيدپور در برنامه »حاال 
خورشيد« سرانجام فدراسيون فوتبال را وادار به 
واکنش کرد. س��ادگي بيش از حد پيراهن تيم 
ملي در جام جهاني روسيه سوژه مجري معروف 
شد: »اين لباس از نظر تاکتيکي مهم است، چون 
کاماًل سفيد است و پشت و جلوي آن يکي است 
و وقتي بازيکنان ما در زمين دارند مي روند، انگار 
دارند مي آيند که همين باعث گمراه شدن حريف 
مي شود. شما يک بار اين پيراهن را با پيژامه آبي 
چهارخانه ست کن، ببين چقدر زيبا مي شود.« 
با اينکه فدراس��يون تاج در اين م��دت اهميتي 
به انتقادها نداده بود، اما متلک هاي رشيدپور از 
سوي فدراس��يون بي جواب نماند: »در حالي که 
روزشمار جام جهاني 201۸ روسيه، به عدد ۵9 
رسيده و همه دنيا در تب و تاب آغاز اين رويداد 
بزرگ هستند، فصل مش��ترک ۳1 تيم حاضر از 
جمع ۳2 تيم، لذت بردن از فضاي بي بديل حضور 
در روسيه است و بي ش��ک فقط تيم ملي ايران 
است که با برخي کج سليقگي ها تحت فشارهاي 
عجيب هر روز با مش��تي شايعه روبه رو مي شود؛ 
فشارهايي که در کمال تأسف حتي تا راهروهاي 

رسانه ملي و روي آنتن هم پيش مي روند.« 
بيانيه منتش��ر ش��ده حاوي ن��کات کليدي بود 
که فدراس��يون فوتبال به عن��وان متولي اصلي 
فوتبال آنه��ا را ناديده گرفته اس��ت. ب��ه غير از 
ايران و مراکش، س��اير تيم هاي صعودکننده از 
پيراهن هاي خود در جام جهاني 201۸ رونمايي 
کرده ان��د و 12 تي��م حاضر در روس��يه پيراهن 
آديداس به تن خواهند کرد. زم��ان زيادي را از 
دست داده ايم و براي اينکه از اين به بعد وارد فاز 
جام جهاني شويم، بهتر است اول از همه تکليف 
لباس تيم ملي را مشخص کنيم و بعد از آن منتظر 

حمايت هاي همه جانبه باشيم. 

از بي تفاوتي وزارت تا دغدغه هاي ملي پوشان
كاهش سهميه، ضربه سنگين به وزنه برداري ايران

کاهش سهميه وزنه برداري ايران در رقابت هاي المپيک چالشي جدي 
اس��ت که نه تنها خود وزنه برداري و ورزشکاران پرمدال و پرافتخار آن 
را با مشکل روبه رو مي کند، بلکه تأثير مستقيمي نيز بر عملکرد کاروان 

ورزشي کشورمان در ميدان بزرگ المپيک خواهد داشت.
س��هميه وزنه برداري ايران در المپيک کاهش پيدا کرده و اگر اقدامي 
درس��ت و جدي در اين خصوص ص��ورت نگيرد، آن وقت اين رش��ته 
مدال آور و پرستاره ايران مجبور اس��ت تنها با دو نماينده در المپيک 
حضور پيدا کند، يعني اينکه به راحتي بايد از کسب چند مدال ارزشمند 
چشم پوشي کنيم، ضربه اي سنگين که بي شک ورزش و نتيجه گيري 

آن در المپيک را تحت تأثير خود قرار خواهد داد.
   داورزني: اين يك مسئله عمومي است

به رغم حاد ب��ودن وضعيت وزنه برداري و تالش و تکاپوي فدراس��يون 
براي مقابله با اين تصميم فدراس��يون جهاني که در سايه شيطنت ها 
و کارش��کني هاي البي قدرتمند حاکم بر اين فدراس��يون اتخاذ شده 
اس��ت، اما مسئوالن باالدس��ت ورزش موضع گيري مناس��بي در اين 
خصوص نداش��ته اند و حتي به نوعي تصميم فدراسيون جهاني را نيز 

تأييد کرده اند.
محمدرضا داورزني، معاون ورزش قهرمان��ي و حرفه اي وزارت ورزش 
اولين مسئولي اس��ت که در اين خصوص اظهارنظر کرده است. او در 
پاسخ به اين سؤال که وزارت چه اقدامات و تمهيداتي براي اين مسئله 
انجام داده است، گفت: »بحث کاهش سهميه وزنه برداري در المپيک 
تنها مختص به ايران نيست و اين موضوع عموميت دارد و سهميه  تمام 
کش��ورهاي درگير با دوپينگ در س��ال هاي اخير، دستخوش تغيير و 

کاهش شده است.«
   سليمي: اتفاق خوبي رخ نداد

در اين خصوص البته بايد به سراغ کس��اني رفت که به طور مستقيم با 
اين چالش و مشکل روبه رو هستند، آنهايي که ورزش ايران اميدوار به 
افتخارآفريني شان در المپيک است، اما حاال شايد پشت خط بمانند و 

نتوانند در جمع دو نفري که المپيکي مي شوند، جايي داشته باشند.
بهداد س��ليمي، قهرمان وزنه برداري المپي��ک 2012 لندن مي گويد: 
»اتفاق خوبي رخ نداده اس��ت. ما ش��ش وزنه بردار هستيم که همه در 
المپيک شانس مدال داريم، خط خوردن هر کدام از وزنه برداران ايران 
در واقع سرمايه س��وزي است. اميدوارم ش��رايطي فراهم شود که نظر 

فدراسيون جهاني عوض شود.«
سليمي همچنين با اشاره به ديدار روز مبعث با مقام معظم رهبري عنوان 
مي کند: »از اين ديدار خيلي خوشحال شدم، از نظر روحي شرايط بسيار 
خوبي دارم و از فرمايشات ايشان استفاده کردم. حاال تمرينات خوبي را 
پشت سر مي گذارم و روز به روز بهتر مي شوم. به هر حال ما بازي هاي 

آسيايي را پيش رو داريم و بايد براي موفقيت در آن تالش کنيم.«
   حسيني: وزنه برداري لطمه مي خورد

سعيدعلي حس��يني ديگر ملي پوش س��نگين وزن وزنه برداري است. 
حسيني که بعد از پايان دوران محروميت، حضوري موفق در رقابت هاي 
جهاني امريکا داشته، شايد بيش از هر وزنه بردار ديگري نگران کاهش 
سهميه ايران در المپيک باشد. او برنامه هاي زيادي براي درخشش در 
بزرگ ترين آوردگاه ورزش جهان دارد و اميدوار اس��ت اين مسئله به 

بهترين شکل و به سود وزنه برداري ايران حل شود.
حسيني مي گويد: »ما باتجربه تر از اين هستيم که اين مسائل به لحاظ 
روحي، رواني رويمان تأثير بگذارد، اما احس��اس مي کنم وزنه برداري 
جهان نس��بت به رش��ته هاي ورزش��ي ديگر لطمه  بيش��تري خواهد 

خورد.«
وزنه بردار مدال آور کشورمان ادامه مي دهد: »وزنه برداري در حال حاضر 
در عرصه رسانه حضوري کمرنگ دارد و در صورت بروز چنين اتفاقي و 

اجرايي شدن اين تصميم کمرنگ تر هم مي شود.«
حس��يني با اش��اره به روند خوب تمريناتش براي حضور در بازي هاي 
آسيايي مي گويد: »مثل هميشه تمرينات خوب خودم را دارم و حتي 
بهتر از قبل تمرين مي کن��م. مي خواهم به مردم اي��ران ثابت کنم که 
وزنه بردار خوبي هستم و اميدوارم با فراهم شدن امکانات و تسهيالت 

مناسب به اين هدفم برسم.«

 كاهش سهميه المپيک وزنه برداري ايران سياسي است
وزنه برداري اين روزها با مش��کالت زيادي 
رو به رو اس��ت ک��ه مي تواند ب��ا همدلي و 
چشم پوشي از منافع شخصي حل و فصل 
شود. در شرايطي که سهميه وزنه برداري 
اي��ران را در بازي هاي المپيک بر اس��اس 
تصميم��ات سياس��ي و نه ورزش��ي کم 
مي کنند، نبايد خودمان هم با بها دادن به 
حاشيه ها، کارمان را س��خت تر کنيم، اما 
متأس��فانه اين روزها صحبت هاي رئيس 
فدراسيون نشان مي دهد که او همه چيز را 
شخصي مي کند. ما در زمان مرادي هم يک مورد دوپينگ در رده نوجوانان 
داشتيم، در حالي که اين موضوع فراتر از ايران و حتي وزنه برداري جهان 
است. در برخي رشته ها که شرقي ها از جمله چين و روسيه در آن مدال آور 
هس��تند با تصميمات سياس��ي به دنبال محدود کردن مدال آوري آنها 
هستند؛ در کشتي هم شاهد چنين اتفاقاتي هستيم. اين تصميم کاماًل 
ناعادالنه و بيش از همه به ضرر کشوري مانند ايران است که در اين رشته 
همواره جزو بهترين هاي المپيک و جهان بوده و بيشترين ضربه را ما از اين 
تصميم خواهيم خورد. مي دانيم که فدراسيون جهاني دوست ندارد اين 
اتفاق بيفتد، اما کميته بين المللي المپيک فدراسيون جهاني را تحت فشار 
گذاشته و آنها هم براي جلب نظر IOC و حفظ وزنه برداري مجبورند به 
اين خواسته تن دهند. از س��وي ديگر فدراسيون جهاني مي گويد تعداد 
دوپينگ ها از سال 200۸ مالک است، در حالي که پيش از اين روسيه و 
بلغارستان را از حضور در المپيک 2016 محروم کرده بودند، از طرف ديگر 
به 9 کشور اجازه حضور در مس��ابقات جهاني 2017 در امريکا را ندادند، 
اما مجدداً به دنبال اعمال و تک��رار محروميت هاي قبلي در قالبي جديد 
هستند. البته نبايد اميدواري هايمان را از دست بدهيم، هرچند که بعيد به 
نظر مي رسد فدراسيون کاري از پيش ببرد. با وجود اين اميدواريم به خاطر 
وزنه برداري هم که شده اتفاقات خوبي بيفتد، چراکه تصميم گرفته شده 
يک تصميم سياسي است نه ورزشي. از طرفي ما قهرمانان بزرگي داريم 
که شايد المپيک توکيو آخرين فرصت آنها باشد و اگر اين اتفاق رخ دهد و 
قرار باشد تنها دو سهميه داشته باشيم، اين موضوع نمي تواند اتفاق و خبر 

خوبي براي آنها باشد. 

درخواست خادم از شوراي امنيت ملي
  خادم، رئيس فدراس��يون کش��تي براي 
حل معضل ورزش اول کشور اين بار دست 
به دامان ش��وراي امنيت ملي شده است: 
»چهار ماه است که کش��تي با مناسبات 
امريکايي- اس��رائيلي حاکم ب��ر کميته 
بين الملل المپيک، دچار مش��کل شده و 
عالوه بر محروميت قهرمانان، حاال کشتي هم در خطر تعليق است، 
به همين دليل پس از تالش خاموش براي متوجه ساختن دوستاني 
که مسئوالن اصلي پيگيري اين مسئله هستند، به ناچار براي حمايت 
از قهرمانان کشور، به طور مستقيم از شما رجال محترم سياسي که 
تصميم گيران اصلي درباره مواضع سياسي و فعاليت هاي ديپلماتيک 
کشور در عرصه بين المللي هستيد، تقاضاي کمک  و  توقع حمايت 

جدی داريم.«

نهادهاي نظارتي به قرارداد آديداس ورود كنند
واکنش فدراس��يون فوتبال ب��ه انتقادها از پيراهن تي��م ملي در جاي 
خود جالب توجه و البته قابل تأمل اس��ت. در روزهايي که مهدي تاج 
ترجيح داده همان حرف هاي گذشته را تکرار کند، هدايت اهلل ممبيني 
سرپرست کميته بازاريابي فدراسيون فوتبال در خبرگزاري هاي مختلف 
و در مصاحبه هايي که تناقض هاي فراواني با صحبت هاي قبلي مديران 
فدراسيون دارد، از قرارداد تيم ملي فوتبال کشورمان با آديداس دفاع 
مي کند، قراردادي که ابهامات فراواني دارد و در همين چند روز اخير در 
شبکه هاي اجتماعي موج زيادي از کنايه ها و اعتراض هاي طنزآميزی 
را در پی داشته است. با اين حال فدراسيون فوتبال به جاي ابهام زدايي 
و شفاف سازي بيانيه مي دهد و مي نويسد: »آيا وقت آن نيست ما هم به 
جمع آن ۳1 تيم ديگر بپيونديم و لذت دوست داشتني حضور در روسيه 
را ببريم؟« مرور تمام واکنش هاي فدراس��يوني ها به ماجراي قرارداد 
البسه تيم ملي فوتبال در جام جهاني نه تنها ابهامي را کم نکرده، بلکه 
سبب شده تا ابهامات نسبت به مسيري که فدراسيون براي رسيدن به 

قرارداد با شرکت آلماني طي کرده، بيشتر هم شود. 
البته قراداد با آديداس تنها يک نمونه از صدها ابهام و تخلفي است 
که در فدراس��يون فوتبال ديده مي شود و اين در شرايطي است که 
مسئوالن حاضر به پاسخگويي نيس��تند و در اين باره تالشي براي 
اقناع افکار عمومي انجام نمي دهند. فرار از پاسخگويي روندي است 
که در روزهاي حضور علي کفاش��يان هم ديده مي شد و با رفتن او 
نيز اين روند همچنان ادامه دارد و تاج هم اراده اي براي پاسخگويي 
ندارد. ابهام و قراردادهاي مشکوک فدراس��يون فوتبال براي تهيه 
البس��ه تيم ملي فوتبال در ج��ام جهاني تنها مح��دود به آديداس 
نمي شود و درباره قراردادهاي فدراس��يون با برندهاي آل اشپورت 
و جيوا که پيش از اين اسپانس��ر تيم ملي فوتب��ال بودند نيز حرف 
و حديث هاي زيادي به گوش مي رس��د که ناش��ي از شفاف نبودن 
اين قراردادهاست و اين مسئله حتي در برخي موارد پاي نهادهاي 
نظارتي را هم به فدراسيون باز کرده و در پرونده فساد در فوتبال که 
توسط مجلس تهيه شده بود، نيز مورد اش��اره قرار گرفته است. با 
اين حال عدم برخورد با متهمان چنين قراردادهايي زمينه را براي 
ادامه اين رويه در فدراسيون فوتبال باز نگه داشته و اهمال نهادهاي 
بازرسي و نظارتي سبب شده تا پس از قرارداد با آل اشپورت و جيوا، 
حاال قرارداد با آديداس هم به شکل مشکوکي پرابهام باشد و برخالف 
تاج که آن را »ميهن پرستانه« خوانده بود، شأن و حيثيت تيم ملي 

فوتبال کشورمان زير سؤال برود. 
در چنين شرايطي به نظر مي رس��د ورود سازمان بازرسي، مجلس و 
نهادهاي قضايي به تخلفات و قراردادهاي مشکوکي که در فدراسيون 
فوتبال بسته مي شود، ضرروري است. بديهي است در سال هاي اخير 
عدم جديت نهادهاي نظارتي سبب شده تا برخي از مديران فدراسيون 
فوتبال در قراردادها، منافع شخصي را به منافع ملي ترجيح دهند و 
در نهايت قراردادي مانند همکاري فدراسيون کشورمان با آديداس 
رو ش��ود، قراردادي که البته با توجه به صحبت هايي که مس��ئوالن 
فدراسيون مي کنند و مسائلی که از گوشه و کنار به گوش مي رسد، 
در بسته شدن آن با شرکت آديداس شک و ترديدهايي وجود دارد و 
شائبه خريد لباس تيم ملي از يک فروشگاه آديداس در دبي بيشتر از 

هميشه در حال قوت گرفتن است!
به همين خاطر نهادهاي نظارتي بايد ورودي جدي به قرارداد آديداس 
با فدراسيون فوتبال داشته باشند، به خصوص که مسئوالن فدراسيون 
از شفاف سازي در اين خصوص براي افکار عمومي سرباز مي زنند و به 
دنبال توجيه قرارداد پرابهامشان هستند و در اين راستا از رسانه اي 
شدن جزئيات قرارداد با آديداس براي روشن شدن واقعيت ماجرا هم 

سرباز زده اند و آن را محرمانه عنوان کرده اند! 
بنابراين براي جلوگي��ري از تکرار چني��ن قراردادهايي که حيثيت 
کشورمان را زير سؤال مي برد، بررسي جزئيات قرارداد با آديداس و 
همچنين تحقيقات از افرادي ک��ه در اين زمينه دخيل بوده اند، بايد 
در دستور کار نهادهاي قضايي و بازرسي قرار گيرد. بدون شک براي 
يک بار هم که ش��ده بايد جلوي رويه ناصحيحي که در قراردادهاي 
فدراسيون فوتبال وجود دارد، گرفته و با متهمان پس از اثبات تخلف 
برخورد شود. اين اتفاق باعث مي شود تا پس از اين مديري هرگز به 
خودش اجازه ندهد که قراردادي تحقيرآميز را مهين پرستانه بخواند 
و از پاسخگويي به ابهامات آن فرار کند، اما سکوت و اهمال نهادهاي 
نظارتي سبب مي شود تا در آينده اي نزديک باز هم از داخل فدراسيون 
فوتبال چنين قراردادهايي بيرون بيايد. مسئله اي که امروز در ماجراي 
آديداس رو شده، نتيجه عدم برخورد با مسببان قرارداد شبهه برانگيز 

با آل اسپورت و جيوا بوده است. 

حياتي براي ذوب، تشريفاتي براي تراكتور
 مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا امشب در حالي به پايان مي رسد که 
ذوب آهن و تراکتورسازي دو نماينده کشورمان به مصاف حريفانشان 
مي روند. تشريفاتي ترين بازي ليگ قهرمانان آسيا در گروه  A مسابقات 
در ش��هر تبريز بين دو تيم تراکتورس��ازي ايران و الغرافه قطر برگزار 
مي ش��ود. قرمزپوشان تبريزي در پنج مس��ابقه حتي يک پيروزي هم 
نداش��تند و تنها ي��ک گل زدند و هف��ت گل خوردند. با اين ش��رايط 
تراکتورس��ازي با دو امتياز در رده آخر گروه قرار گرفت��ه و از گردونه 
رقابت ها حذف شده است. تيم الغرافه قطر هم با وجود اينکه پنج امتياز 
کسب کرده، اما به دليل شکست در هر دو بازي رفت و برگشت مقابل 
الجزيره امارات ديگر شانسي براي رسيدن به رده دوم جدول ندارد. در 
گروه  B هم ذوب آهن امشب مهمان لوکوموتيو ازبکستان است. در اين 
گروه الدحيل قطر با کسب تمام امتيازات به عنوان صدرنشين به مرحله 
يک هشتم ليگ قهرمانان صعود کرده و ذوب آهن که در رده دوم جدول 
قرار گرفته بايد در تاشکند يک امتياز از تيم لوکوموتيو بگيرد تا به جمع 

16 تيم برتر آسيا برسد. 
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  چـهـره ها 

88498432سرویس ورزشي

احضار تاج به دادستاني
  بهانه هاي زيادي اين روزها براي احضار 
رئيس فدراس��يون فوتبال به دادستاني 
وجود دارد. از رشوه حامي مالي فدراسيون 
فوتبال به اطرافيان تيم ملي گرفته تا فساد 
69 ميليارد توماني تبليغ��ات محيطي، 
داستان پيراهن هاي تيم ملي، فساد سامانه 
تبليغاتي9090، پرونده هاي پرتع��داد فوتبال اي��ران در فيفا که 
هزينه هاي هنگفتي روي دس��ت فوتبال گذاش��ته، قراردادهاي 
ميلياردي و مسائلي ديگر که بسياري را مجلس هم در قالب پرونده اي 
تحت عنوان پرونده فس��اد در فوتبال تأييد کرده است. اين بار اما 
دادستان تاج را براي توضيح در خصوص بازگشت مسعود شجاعي به 
تيم ملي فراخوانده است و دور از انتظار نيست اگر به زودي او را بابت 

ديگر فسادهاي فوتبال و توضيح درباره آنها احضار کند. 

فریدون حسن

سعيد احمدیان

تخته فرش ايران براي رونالدو و اينيستا!
  فدراس��يون فوتبال برنامه هاي فرهنگي ويژه اي براي جام جهاني در 
نظر گرفته و در اين راس��تا س��ه تخته فرش ايراني را که براي اهدا به 
کاپيتان هاي تيم هاي ملي اس��پانيا، پرتغال و مراک��ش تدارک ديده، 
دريافت کرده است. فدراسيون فوتبال هشت تخته فرش نفيس ايراني 
که توسط فرشبافان ماهر و چيره دست ش��هر تبريز بافته شده را براي 
اهدا به کاپيتان هاي س��ه کش��ور همگروه ايران و همچنين موزه جام 
جهاني، موزه فيفا و آس��تان قدس رضوي در نظر گرفته که سه فرش 
اهدايي به کاپيتان هاي تيم هاي فوتبال اسپانيا، پرتغال و مراکش آماده 

شده است. 

کوروش باقري

 سرمربي سابق تيم ملي 
وزنه برداري 

توجيه پشت توجيه!
واکنش فدراسيون فوتبال به انتقادها از قرارداد پرحاشيه لباس تيم ملي 

الهه احمدي ركورد جهان را شکست
  بان��وي تيرانداز ايران رک��ورد جهان را 
شکس��ت و افتخاري ديگ��ر در کارنامه 
ورزش��ي اش ثبت کرد. اله��ه احمدي، 
بانوي ملي پ��وش تفنگ اي��ران با ثبت 
6۳0/۳ امتياز در مسابقات آزاد، رکورد 
قهرمان جهان را که توسط نماينده چين 
در مسابقات جهاني به دست آمده بود، ارتقا بخشيد. الهه احمدي 
در مرحله نخست مسابقات آزاد تفنگ )غيررسمي(، طبق قانون 
جديد 60 تير موفق به کس��ب 6۳0/۳ امتياز شد و روي سکوي 
نخست اين رقابت ها ايس��تاد. احمدي در حالي رکورد جهان را 
شکست که اين رکورد پيش از اين در اختيار سونيک از چين بود 
که در مسابقات جهاني مکزيک در اس��فند 96 موفق شده بود با 

کسب 629/۵ امتياز عنوان قهرماني جهان را به دست آورد.

شيوا نوروزي
    گزارش

قهرماني زودهنگام متموالن اروپايي 

سيتي و پاري سن ژرمن فاتحان ليگ هاي انگلستان و فرانسه
دنيا حيدري 

   فوتبال اروپا 

انتظارش مي رفت؛ قهرماني سيتي و پاري سن ژرمن، 
متموالن اروپايي خيلي هم عجيب و دور از انتظار 
نبود. همان روزهاي آغازين فصل هم مي شد حدس 
زد س��يتي با خريدهاي تابس��تاني اش بخت اول 
قهرماني در ليگ برتر انگليس باشد. در خصوص 
متموالن پاريس��ي نيز همين گمانه زني ها وجود 
داش��ت، خصوصاً که با خريد نيمار بسياري حتي 
معتقد بودند که پاري سن ژرمن براي قهرماني در 
اروپا نيز دورخيز کرده، اما دالرهاي نفتي ش��يوخ 
عرب در س��يتي و پاري س��ن ژرمن مثل هميشه 
تنها جام رقابت هاي ليگ انگليس و فرانسه را براي 
متموالن اروپايي به همراه داشت و ولخرجي هايشان 
باز هم نتوانس��ت ثمري در رون��د حرکتي آنها در 
رقابت هاي ليگ قهرمانان داشته باشد. پولدارهاي 
پاريسي که فصل قبل در حسرت قهرماني ماندند و 
به نايب قهرماني ليگ رضايت دادند، اين بار پنج هفته 

زودتر از پايان رقابت هاي ليگ فرانسه قهرماني شان 
را جشن گرفتند، آن هم با به راه انداختن جشنواره 

گل )هفت( براب��ر موناکو، 
مدافع عنوان قهرماني 

که کمتر از 20 روز 
پيش ني��ز در ليگ 

فرانس��ه  کاپ 
به پاريس��ي ها 
باخت��ه ب��ود تا 
پاري سن ژرمن 

ب��راي پنجمين 
س��ال متوال��ي 
موف��ق ب��ه فتح 
ليگ کاپ فرانسه 

شود، موفقيتي که 
شايد التيامي باشد 

براي ناکامي مج��دد در ليگ قهرمان��ان اروپا که 
تصور مي شد با خريد نيمار به گونه اي ديگر براي 
اين تيم رقم بخ��ورد، بازيکني که کوچک ترين 
واکنش��ي ب��ه قهرمان��ي تيمش 
نشان نداد. در شبي که متموالن 
پاريسي به لطف دالرهاي نفتي 
که ش��يخ قطري برايش��ان 
خ��رج مي کن��د با 2۸ 
برد، سه مساوي، تنها 
دو باخت و 10۳ گل 
زده در مقاب��ل 2۳ 
گل خورد و کسب 
۸7 امتي��از و در 
حالي که موناکو، 
تيم دوم جدول 
تنه��ا 70 امتياز تا 

هفته سي و سوم به دس��ت آورده بود، قهرماني 
اين فصل خود را جش��ن مي گرفتن��د، در ليگ 
انگليس نيز يکي ديگر از تيم هاي متمول اروپايي 
جام قهرماني را باالي سر مي برد. در انگليس هم 
بازي ها  هن��وز ادامه دارد، اما س��يتي پنج هفته 
زودتر قهرماني را با پيروزي برابر تاتنهام، آن هم 
در ديداري خارج از خانه با آماري قابل قبول؛ 2۸ 
برد، سه مس��اوي و دو باخت و ۸7 امتياز جشن 
گرفت، درس��ت مانند پاري س��ن ژرمن! با اين 
تفاوت که شاگردان پپ در گلزني نتوانستند به 
پاي همتاي پاريسي خود برسند و در ۳۳ بازي 
گذشته به زدن 9۳ گل اکتفا کردند، اما با 2۵ گل 
خورده توانستند همانند پاريسي ها، بهترين خط 
دفاع ليگ برتر انگلي��س را از آن خود کنند، در 
شرايطي که يونايتدي ها با 71 امتيار در رده دوم 

جدول حسرت به دل قهرماني ماندند. 
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