
هيچ حقوقي نداريم
وقتي صداي اعتراض يکي 
مثل حس��ن يزداني بلند 
مي ش��ود، مي توان متوجه 
ش��د که اوضاع ورزش��کاران المپيکي و مدال آور برخالف 
آنچه گفته مي ش��ود، اصالً خوب نيس��ت. قهرمان المپيک 

کشتي ايران بعد از تمرين ديروز صبح تيم ملي کشتي 
آزاد اينچنين لب به اعتراض گشود: »بارها گفته ايم 

شرايط به هيچ عنوان مناسب نيست. متأسفانه 
حمايت های الزم  صورت نمی گيرد و با وجود 
اينکه يک سال از بازی های آسيايی گذشته، اما 
هنوز پاداش قهرمانان پرداخت نشده است. 
مگر يک ورزشکار در طول سال چقدر درآمد 
دارد که اين پاداش ها را ندهند؟ از مسئوالن 
وزارت ورزش خواهش می کنم اين جوايز 
را که حق ورزش��کاران است، هرچه زودتر 
پرداخت کنند. کشتی با وجود اينکه اميد 
اول ايران در المپيک ها بوده و هست؛ آنطور 

که بايد و شايد حمايت نمی شود. حدود دو 
سال است که هيچ حقوقی نداريم. فدراسيون 

هم نمی تواند با بودجه محدودی که دارد، حقوق ها را 
پرداخت کند. وزارت ورزش بايد اين موضوع را در نظر 
بگيرد که يک ورزشکار حرفه ای هزينه های بااليی 
دارد که بايد تأمين شوند، نه اينکه تمام هزينه ها را 
از جيب خودش پرداخت کند. فدراسيون کشتی در 

حد توانش حمايت می کند، اما کافی نيست.«
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 دور برگشت یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا
آخرين فرصت منچستر، اميدواري آژاکس

دور برگش��ت مرحله يک چهارم نهايی ليگ قهرمان��ان اروپا در حالی 
امشب با برگزاری دو ديدار آغاز می شود که بارس��ا و يووه به ترتيب از 

منچستريونايتد و آژاکس پذيرايی می کنند.
  بارسا و منچستر در انتظار معجزه

پيروزی يک بر صفر در اولدترافورد شانس بارسا را برای گرفتن جشن 
صعود در نيوکمپ بيشتر کرده، اما منچستر به اين سادگی ها حاضر به 
خالی کردن ميدان برای حريف نيس��ت، شايد چون اين تيم عادت به 
رقم زدن کامبک های رؤيايی دارد. يونايتد ی ها نه  تنها در مرحله قبل 
با وجود شکست 2 بر صفر برابر پاری سن ژرمن توانستند با يک کامبک 
عالی به بازی برگردند و به يک چهارم نهايی صعود کنند،  بلکه پيشتر 

نيز تجربه ای مشابه داشتند.
 درس��ت زمانی که سولسشر، س��رمربی فعلی اين تيم در زمين برای 
منچستر بازی می کرد. کامبک  عالی به دست آمده برابر پاری سن ژرمن 
خاطرات قهرمانی يونايتد در ليگ قهرمانان در س��ال 1999 را برای 
هواداران اين تيم زنده کرد، زمانی که يونايتد با درخش��ش سولسشر 
توانس��ت بازی عقب افتاده برابر بايرن را در عرض چند دقيقه جبران 
کند و جام قهرمانی را باالی سر ببرد. ش��ايد به همين دليل است که 
پوگبا، ستاره فرانس��وی اين تيم به آبی واناری ها هشدار داده که هنوز 
هيچ چيز تمام نشده است. شولسشر اما معتقد است منچستر به جای 
مرور خاطرات سال های دور)س��ال 1999( بايد به بازی امشب برابر 
کاتاالن ها و شکس��ت اين تيم برای راهيابی به نيمه نهايی بينديشد و 
بس. شاگردان منچستر اگرچه قهرمانی اين فصل ليگ برتر را از دست 

دادند، اما هنوز فرصت کسب يک جام را دارند. 
جامی که اگر نمی خواهند حسرت آن نيز به دلشان بماند بايد امشب 
بارسا را در نيوکمپ از سد راه بردارند و به نيمه نهايی راه يابند. هدفی 
که چندان هم آسان نيست، اما همانطور که سرمربی منچستر نيز به 
آن اش��اره دارد، اين تيم در طول فصل جاری بردهای هيجان انگيز و 
خوبی در بازی های خارج از خانه به دس��ت آورده و بعيد نيست يکی 
از آن بردها در ب��ازی با کاتاالن ها رقم بخورد، خصوصاً که ش��اگردان 
سولسش��ر برای پيروزی در اين بازی هم قسم ش��ده اند و دخيا نيز در 
همين راستا تأکيد می کند که تيمش بايد در نيوکمپ به مراتب بهتر 

از اولدترافورد بازی کند.
   یوونتوس-آژاکس، شب سخت بانوي پیر 

در ديگر بازی امشب بانوی پير در آليانتس شهر تورين از حريف هلندی 
خود آژاکس پذيرايی می کند. صدرنشين 84 امتيازی سری آ ايتاليا در 
حالی برای روشن شدن تکليف تيم صعود کننده به مصاف تيم هلندی 
می رود که اين روزها با انتقادهای فراوانی رو به رو است. شاگردان آلگری 
آخرين بازی خود در ليگ ايتاليا را با شکست 2 بر يک برابر اسپال به 
پايان بردند. نتيجه ای که نه تنها فاصله صدرنش��ين با ناپولی را به 14 

امتياز کاهش داد، بلکه انتقادهای زيادی به دنبال داشت. 
البته آلگری اين انتقادها را بی مورد خواند و تأکيد کرد که يک باخت 
چيزی را برای قهرمانی سری آ تغيير نمی دهد. با وجود اين، بدون شک 
آلگری برای بازی با آژاکس که در هلند با تساوی به پايان رسيد تحت 
فشار قرار دارد و همين مس��ئله می تواند کار او و شاگردانش را در اين 
ديدار خانگی برای صعود س��خت کند.  آژاکس اما با توجه به پيروزی 
پرگل 6 بر 2 مقابل اکسلس��يور در ليگ ارديوسيه هلند روحيه  خوبی 
برای مصاف با قهرمان ايتاليا دارد، هرچند که اين تيم ستاره فرانسوی 
خود را برای ديدار با يووه به همراه ندارد. مصدوميت فرانکی دی يونگ، 
هافبک هلندی و جوان آژاکس در بازی برابر اکسلس��يور باعث ش��د 
آژاکس در ديدار حساس و سرنوشت ساز در تورين، فرانکی دی يونگ 
را به همراه نداشته باشد. مسئله ای که می تواند کار ياران اريک تن  هاگ 
را برای کسب نتيجه الزم برای صعود به نيمه نهايی سخت کند، چراکه 
غيبت ستاره خط ميانی آژاکس می تواند روز سختی را برای اين تيم 

برابر بانوی پير رقم بزند. 

دنيا حيدري

گله يزدانی صدای مظلوميت کشتی است 
  گاليه ه��ای حس��ن يزدانی نش��ان از 

ابراهیم جوادی

کارشناس کشتی

  
مظلوميت کش��تی و کشتی گيران دارد. 
مظلوميتی که بارها فرياد زده شده، اما به 
گوش کسی نرفت که اگر می رفت امروز و 
در فاصله يک س��ال مانده ت��ا المپيک، 
کشتی گير طاليی ايران در المپيک ناچار 
نمی ش��د درددل هايش را فري��اد بزند و 
بگويد که دو سال است حقوقی دريافت 
نکرده است. يزدانی بهترين کشتی گير ما 
و اميد اول طالی المپيک اس��ت، اما وقتی اوضاع او آنقدر ناگوار است، 
ببينيد اوضاع ديگران چطور است. کشتی گيرانی که شايد اصاًل فرصتی 
برای گله و شکايت نداشته باشند و صدايشان به گوش کسی نرسد، در 
حالی که بهترين س��ال های زندگی خود را می گذراند. آنها به سختی 
تمرين می کنند، وزن کم می کنند، اما دس��ت آخر کارش��ان به جايی 
می رسد که ناچار می شوند مشکالت خود را فرياد بزنند تا شايد کسی 
آن را بشنود و درصدد رفع مشکالت برآيد.  فدراسيون دستش به جايی 
نمی رسد، چراکه بودجه اش محدود اس��ت و اين وزارت است که بايد 
کاری کند. چه فرقی بين کشتی و فوتبال است که به فوتبالی ها بابت 
يک ب��رد 500هزار دالر پ��اداش می دهند و به قهرم��ان المپيک قول 
چندصد سکه که دست آخر نيز از سروته آن زده می شود. مگر اين بچه ها 
کم زحمت می کشند. وقتی کسی مثل يزدانی صدايش در می آيد يعنی 
فاجعه، يعنی دلس��ردی و دلزدگی جوان ترها، چراکه می بينند وقتی 
اوضاع حسن يزدانی با آن کشتی های ديدنی و مدال های رنگارنگ اين 
است، وای به حال آنها که نمی دانند عاقبت تالش هايشان به کجا خواهد 
رس��يد. آيا ب��ه س��کوی قهرمانی می رس��ند ي��ا در ميانه ه��ای راه با 
مصدوميت های پيش بينی نشده بايد کشتی را بوسيده و کنار بگذارند. 
اين حرف ها بارها و بارها گفته شده؛ کسی برای پول کشتی نمی گيرد، 
اما خرج ورزش قهرمانی بسيار باالست و کشتی گيران هم خانواده دارند. 
روا نيست که همه عمر خود را روی کشتی بگذارند و دست آخر شرمنده 
زن و بچه خود شوند. چرا بايد در اين زمان مهم دغدغه آنها تامين معاش 
خانواده باشد؟ با اين شرايط چطور بايد برای قهرمانی جنگيد؟ چرا فقط 
توقع داريم و حمايتی نمی کنيم. اگر يکی از اين بچه ها ببازد، چون آوار 
بر سرش خراب می شويم. چه می کنيم برايش��ان که اين همه انتظار 
داريم؟ چرا بايد کار به جايی برسد که صدای يکی مثل يزدانی در بيايد، 

آيا اين انصاف و عدالت است؟
در حالي رسانه ها از 

سعید احمديان
    گزارش

تواف�ق ای�ران با 
کلینزم�ن ب�راي 
هدایت تیم ملي فوتبال خبر مي دهند که حضور 
سرمربي مش�هور آلماني در ایران با موانع جدي 
مانند تحریم ها و قوانین دولت ترامپ روبه رو است.
گويا بر حکايت بازي با نام هاي بزرگ براي نيمکت 
تيم ملي پايانی نيست. ستاره آلماني جديدترين نامي 
است که مي گويند قرار است جانشين کي روش شود. 
عصر روز يک شنبه بود که نام يورگن کلينزمن به 
عنوان گزينه هدايت تيم ملي فوتبال گوش به گوش 
چرخيد. نامي که پيش از اين مديرکل روابط عمومي 
وزارت ورزش، روزهاي اول رفتن کي روش در کنار 
نام هايي مانند زيدان و مورينيو براي سرمربيگري 
تيم ملي کشورمان مطرح کرده بود. آن زمان کمتر 
کس��ي توئيت مازيار ناظمي را جدي گرفت. حاال 
و يک ماه بعد از آن توئي��ت جنجالي نام کلينزمن 
اين بار به صورت جدي در س��طح رسانه هاي ايران 
به عنوان س��رمربي احتمالي آينده تيم کشورمان 
مطرح شده است. اين بار بر خالف روزي که مديرکل 
روابط عمومي وزارت ورزش نام کلينزمن را رسانه اي 
کرد و کمتر کسي آن را جدي گرفت، گويا سرمربي 
سابق تيم ملي آلمان پاي ميز مذاکره با مهدي تاج 

نشسته است.
   گزینه اي که لو رفت

پنج شنبه گذشته بود که عليرضا مرزبان، سرمربي 
سابق نفت مسجدسليمان در نشست خبري پيش 

از بازي تيمش با پديده در لي��گ رو به خبرنگاران 
مدعي شد نام سرمربي آينده تيم ملي را مي داند، اما 
نمي تواند آن را رسانه اي کند. با توجه به سابقه حضور 
مرزبان در فوتبال آلمان، خيلي ها حدس زدند که به 
احتمال زياد س��رمربي آينده ايران از ديار ژرمن ها 
خواهد بود. عصر يک شنبه با پست مديرعامل سابق 
باشگاه استقالل خوزستان که گفته مي شود مشاور 
اقتصادي باشگاه استوک سيتي است و در انگليس 
اقامت دارد، نام گزينه مورد نظر فدراسيون فوتبال 
لو رفت. امير سلطاني با استوری عکس کلينزمن 
نوشت: »کمی قديمی، اما هنوز طال... به ايران خوش 

آمدی مربی.«
پس از پست جنجالي س��لطاني بود که رسانه ها و 
ش��بکه هاي اجتماعي حضور احتمالي س��رمربي 
سابق آلمان و امريکا را در ايران بازتاب دادند، حتي 
هواداران فوتبال فعال در شبکه هاي اجتماعي نيز با 
رفتن به پيج کلينزمن در اينستاگرام در کمتر از چند 
ساعت هزاران فالوور به طرفدارانش اضافه کردند و 

برايش خط و نشان هم کشيدند. 
  خاطره بازي یورگن و ایراني ها

کلينزمن 54 س��اله عالوه بر اينکه چهره آشنايي 
در جهان فوتبال به حس��اب مي آيد براي ايراني ها 
هم يادآور خاطرات جالب توجهي است. او يکي از 
اولين فوتباليست هايي بود که سال 69 هنگام زلزله 
رودبار در جريان برگزاري جام جهاني 90، از ايتاليا 
براي زلزله زدگان کشورمان پيام همدردي فرستاد. 
کلينزمن هشت سال بعد هم در جريان جام جهاني 

98 يکي از گل هاي آلمان را وارد دروازه ايران کرد و 
با شادي جنجالي  بعد از گلش که تور ايران را گرفته 
بود، دوباره براي ايراني ها خبرس��از شد. سرمربي 
سابق تيم ملي آلمان، امريکا و باشگاه بايرن مونيخ 
حاال دوباره نامش با ايران گره خورده و برخي مدعي 
هستند که گزينه اصلي مهدي تاج براي جانشيني 
کي روش است. نام او سال 89 هم براي هدايت تيم 
ملي فوتبال و پس از برکناري افشين قطبي مطرح 

شده بود.
   نه تأیید مي کنند و نه تکذیب

واکنش اهالي فدراس��يون فوتبال هم به مذاکره با 
کلينزمن محتاطانه است. آنها اين خبر را نه تأييد 
می کنند و ن��ه تکذيب. محمود اس��الميان، عضو 
هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال اولين مسئولي بود 
که نسبت به شايعه حضور سرمربي مشهور آلماني در 
ايران واکنش نشان داد: »مهدی تاج پيگير انتخاب 
سرمربی تيم ملی است، اما من از اينکه او تاکنون 
مذاکره ای با کلينزمن انجام داده يا نه، خبر ندارم. 
فقطمیدانم قرار است به زودی سرمربی جديد تيم 

ملی مشخص شود. .«
امير علوي، مدير روابط عمومی فدراسيون فوتبال 
هم ديروز درباره شايعه حضور يورگن کلينزمن در 
رأس کادر فنی تيم ملي به بخش خبري شبکه خبر 
تلويزيون اينطور توضيح داد: »هر روز نمی توان يک 
نفر را تأييد و ديگری را تکذيب کرد. مرجع رسمی که 
سرمربی تيم ملی را انتخاب خواهد کرد، فدراسيون 

فوتبال است.«

اعضاي کميته فني فدراسيون فوتبال اما هرگونه 
اطالع درباره نام گزينه هايي که با فدراسيون وارد 
مذاکره ش��ده اند از جمله کلينزمن را رد مي کنند 
تا مشخص ش��ود تاج به صورت محرمانه در حال 
پيش بردن کارها و انتخ��اب گزينه هاي مورد نظر 
فدراسيون است. حسين کالني، عضو کميته فني 
فدراسيون فوتبال هم ديروز در اين باره به خبرگزاري 
فارس گفت: »حقيقت ماجرا اين است که در چند 
وقت اخير جلسه ای برگزار نشده که در آن شرکت 
کرده باش��م و در مورد حضور اين مربی هم چيزی 
به ما نگفته اند. کلينزمن تجربيات خوبی دارد، ولی 
مدت هاست که از او خبری نيست و چيزی در مورد 

حضور کلينزمن در تيم  ملی نشنيده ام.«
  موانع جدي بر سر راه کلینزمن

با وجود باال گرفتن حضور کلينزمن در ايران، اما موانع 
بسيار زيادی بر سر راه حضور اين مربي در کشورمان 
وجود دارد که مي تواند نشستن اسطوره فوتبال آلمان 
را روي نيمکت اي��ران منتفي کند. عالوه بر قيمت 
باالي اين مربي، تحريم ها و مش��کالت فدراسيون 
براي پرداخت حقوق سرمربي تيم ملي، مسئله اي 
اس��ت که حضور مربيان بزرگي مانند کلينزمن را 
در ايران با چالش مواجه مي کند. همچنين حضور 
کلينزم��ن در ايران مي تواند مش��کالتي را برايش 
جهت رفت و آمد به امريکا با توجه به قوانين جديد 
دولت ترامپ به همراه داشته باشد، به خصوص که 
کلينزمن در امريکا زندگي مي کند و امضاي قرارداد 

با ايران مي تواند برايش دردسرساز شود. 

کلينزمن، ترامپ و تحريم را دور مي زند؟!
 حاشیه اي بر شایعه توافق فدراسیون فوتبال با مربي مشهور آلماني 

 با مدال آسيا لنگ اجاره خانه هستم 
امي��ر دهداري، 
ملی پوش واترپلو 
مي گويد با وجود گذش��ت حدود يک سال از 
کسب مدال برنز آسيا هنوز بابت پرداخت پول 
رهن و اجاره  خانه اش با مشکل روبه رو است. بيان 
اين حرف در کنار اعتراض هاي ساير مدال آوران 
در خصوص عدم پرداخت پاداش هاي ورزشکاران 
قهرمان نشان  دهنده شرايط نامناسب ورزشکاران 
المپيکي، آن هم در سال کسب سهميه المپيک 
است. دهداري در گفت وگو با فارس عنوان کرد: 
»سؤالم اين است، آيا درست است بازيکن فوتبال 
براي يک برد معمولي بيش از 5 هزار دالر پاداش 
بگيرد، اما من به عنوان يک ورزش��کار حرفه ای 
با وجود گذش��ت حدود يک سال از کسب مدال 

برنز آس��يا معطل ره��ن و اجاره خانه ام باش��م. 
وقتی دغدغه اين مسائل را داشته باشم، طبيعی 
است که در تمرينات و مسابقات تمرکز نداشته 
باش��م. اگر دل آقاي��ان برای ورزش می س��وزد، 
بهتر اس��ت به جای عکس گرفت��ن، مصاحبه و 
مطرح کردن خودش��ان در رس��انه ها، وارد کار 
ش��وند و نگاه ويژه ای به رش��ته های پايه داشته 
باشند. همين رش��ته های پايه مدال های زيادی 
در المپيک دارن��د. دي��دگاه وزارت ورزش بايد 
به روز شود. مديرانی که واقعاً در ورزش بوده اند 
بايد مجموعه را مديريت کنند. وزارت ورزش به 
صورت مستقيم با نخبه ها و جوانان سروکار دارد. 
 ای کاش آقايان اجازه ندهند که ورزش کشور با 

اين همه استعداد نابود شود.«

 المپيک فرصت ورزش
 برای تحقق شعار »رونق توليد«

استفاده از البسه کامالً ايرانی خبر اميدوار کننده ای است که سرپرست کاروان 
ورزشی کشورمان در بازی های المپيک توکيو آن را اعالم کرد. مطرح شدن 
چنين خبری، آن هم در اوضاعی که توليدکنندگان داخلی مخصوص ورزشی ها 
در تنگنا هستند بسيار خوشحال کننده است، به ويژه که برندهای وطنی اين 
فرصت را دارند تا در بزرگ ترين گردهمايی ورزشی دنيا خودی نشان دهند 
و هنر و توانايی ش��ان را به نمايش بگذارند. با توجه به تجربيات تلخ گذشته، 
مسئوالن کميته ملی المپيک برای حفظ آبروی ورزش و همچنين توليدات 

داخلی بايد دقت و حساسيت بيشتری در اين خصوص به خرج دهند. 
»رونق توليد« نامی است که مقام معظم رهبری با درايت هميشگي شان 
آن را برای امسال انتخاب کردند و بدون شک اگر منويات ايشان به شکل 
درست به مرحله اجرا درآيد، توليدکنندگان داخلی با جديت و اطمينان 
خاطر بيشتری به مس��ير خود ادامه می دهند. با اين حال سوءمديريت و 
موازی کاری امان توليدکنندگانمان را بريده تا جايی که بسياری از آنها يا 
قيد ادامه کار را زده اند يا اينکه نفس های آخر خود را می کشند. در اين بين 
توليدکنندگان البسه و محصوالت ورزشی نيز از اين قاعده مستثنا نيستند، 
چراکه در سال های گذش��ته حتی تيم های ورزش��ی مان نيز جنس های 
بی کيفيت چينی را به محصوالت ايرانی ترجي��ح داده اند. حاال با توجه به 
فراخوانی که کميته ملی المپي��ک برای طراحی لب��اس کاروان ايران در 
المپيک2020 صادر کرده، طراح��ان و توليدکنندگان وطنی اين فرصت 
را دارند تا هنر خود را در رقابت با رقبای خارجی نشان دهند. به کار بردن 
نمادهای فرهنگی، شاخصه های ايرانی – اسالمی و الگوهای بومی از جمله 
فاکتورهايی است که انتظار می رود در لباس کاروان ورزشی مان در توکيو 
به چشم بيايد. برندهای داخلی پوش��اک می توانند با ارائه طرحی جذاب، 
ايرانی پسند و در شأن اعتبار کشورمان قابليت هايشان را در المپيک و در 

کنار مشهورترين برندهای دنيا به اثبات برسانند. 
طراحان بهترين طرح هايشان   را برای انتخاب لباس کاروان ايران ارائه می دهند 
و از اينجا به بعد است که مديران ورزش بايد بر اساس مسئوليتی که پذيرفته اند 
با حساسيت و جديت زياد وارد عمل شوند. قطعاً انتخاب بهترين طرح ارائه 
شده که همه فاکتورهای الزم را دارا باشد، انتظار جامعه ورزش و همه مردم 
است. هنوز يادمان نرفته که لباس کاروان ورزشی مان در المپيک ريو با چه 
حواشی و مشکالتی روبه رو ش��د. طرح اوليه ای که برای لباس کاروان ما در 
المپيک 2016 انتخاب شد، آنقدر ابتدايی و سطح پايين بود که داد همه را 
درآورد تا جايی که مسئوالن کميته بالفاصله دست به کار شدند و در فرصت 
اندک باقی مانده يک طرح ديگر را جايگزين کردند. پس از پشت سر گذاشتن 
چنين تجربه تلخ و فراموش نشدنی می طلبد که اين بار و برای حضور در توکيو 

2020 سهل انگاری های دوره گذشته تکرار نشود. 
از آنجا که انتخاب نهايی از بين طرح های طراحان ايرانی انجام می ش��ود، 
حساسيت ها در اين زمينه به مراتب بيشتر است. لباس کاروان هر کشور 
در المپيک؛ فرهنگ، تاريخ و تمدن آن کشور را منعکس می کند. به همين 
دليل نمی توان و نبايد هر طرح ارسالی را بدون بررسی، کارشناسی دقيق و 
در نظر گرفتن تمام مالک ها پذيرفت. رژه ورزشکاران و ساير اعضای کاروان 
ورزشی کشورمان در المپيک توکيو بهترين زمان برای تبليغ برند داخلی 
است. در واقع انتخاب بهترين طرح به نوعی حمايت از توليد داخلی و رونق 
آن محسوب می شود که بايد قدر اين فرصت را بدانيم. البته انتخاب های 
سليقه ای و غلط نيز به همان اندازه می تواند مخرب باشد. اين اتفاق چند سال 
پيش رخ داد و نگاه منفی در اذهان عمومی نسبت به توليدات وطنی ايجاد 
کرد. در شرايطی که اوضاع اقتصادی فعاليت توليدکنندگان و کارآفرينان 
کشورمان را کاهش داده، ديگر نمی توان به روش آزمون و خطا ضربه ديگری 
به آنها وارد کرد. تصميم گيرندگان در خصوص البس��ه کاروان ورزشی با 
بررسی تمام جوانب می توانند وظيفه خود را به نحو احسن انجام دهند و 

دين شان را در بحث حمايت از توليدات داخلی ادا کنند.  

شيوا نوروزی

تهيه لباس کاروان المپيک با الهام
 از هويت ايرانی - اسالمی

نصراهلل سجادی، سرپرست کاروان اعزامی به المپيک 2020 در خصوص 
لباس کاروان اعزامی کش��ورمان به توکيو گفت: »در راس��تای اجرای 
منويات رهبری در حمايت از کاال و توليد کنندگان داخلی و شناساندن 
هنر طراحان ايرانی، طی فراخوانی عمومی تقريباً از تمامی فعاالن اين 
عرصه در داخل کشور خواسته ايم تا بهترين و باکيفيت ترين طرح های 
خود را با بکار گيری و اشاعه نمادها، نشان ها و مؤلفه های ايرانی- اسالمی 
برای البسه کاروان اعزامی به بازی های المپيک توکيو 2020 به کميته 
ملی المپيک ارسال کنند. لباس کاروان اعزامی بايد در شأن ورزشکاران 
عزيزمان و با هدف بکارگيری و اشاعه نمادها، نشان ها و مؤلفه های الزم و 

همچنين نشان دادن ظرفيت های حوزه صنعت مد و لباس باشد.«

کار سخت آزادکاران در قهرمانی آسيا
غالمرضا محمدی، سرمربی تيم ملی کشتی آزاد شرايط آزادکاران در 
آستانه اعزام به مسابقات قهرمانی آس��يا را مطلوب خواند: »روز جمعه 
عازم چين هستيم. قهرمانی آسيا امسال با توجه به اينکه جز رنکينگ 
سيستم اتحاديه جهانی است، سطح باالتری خواهد داشت. بدون شک 
همه  مدعيان با تمام توانشان خواهند آمد و ما هم به عنوان مدعی کسب 
عنوان قهرمانی گام به اين رقابت ها خواهيم گذاشت. اميدواريم کشتی 
آزاد هرچه زودتر به روزهای اوجش برگ��ردد. البته در اين بين نيازمند 
ابزار و امکانات هستيم و از همه مهم تر نيازمند زمان که بتوانيم به شرايط 

ايده آل در کشتی آزاد برسيم.«

 روزهای خوش سردار در روسيه 
مهاجم ايرانی در ليگ فوتبال روس��يه همچنان خوش می درخشد و با 
گلزنی هايش عصای دست سرمربی زنيت است. سردار آزمون که روزهای 
سخت پس از جام ملت ها را پشت سر گذاش��ته دوباره به شرايط آرمانی 
بازگشته و موتور گلزنی اش به خوبی کار می کند. آزمون به خوبی در ترکيب 
ثابت زنيت جايگاهش را پيدا کرده و هر زمان که به ميدان می رود مدافعان 
حريف برای مهارش به دردسر می افتند. در آخرين بازی تيم سن پترزبورگ 
مقابل آنژی صف آرايی کرد و همانطور که انتظار می رفت صدرنشين روسيه 
با توپ پر از خجالت حريفش درآمد. برد 5 بر صفر جايگاه زنيت را محکم تر از 
قبل کرد. البته نکته مهم اين پيروزی بزرگ گلزنی سردار در دومين دقيقه 
بازی بود. گلی که باعث شد شيرازه آنژی از هم بپاشد. آزمون يک پاس گل 
هم داد تا در دهمين بازی که برای زنيت انجام می دهد، نمره قبولی بگيرد. 

فرزان��ه توس��لی، 
حامد قهرمانی

      بازتاب
نسترن مقيمی و 
آرزو صدقيانی زاده 
سه ملي پوش فوتسال بانوان ايران از فهرست تيم 
ملي براي شرکت در اردوي آماده سازي تيم  خط 
خوردند. علت اصلي حذف اين سه بازيکن که دو 
قهرماني آسيا را در کارنامه دارند، اعتراض به عدم 
پرداخت پاداش قهرماني آسيا بود. آنها نه تنها هيچ 
مزد و پاداشی بابت قهرمانی نگرفتند که به راحتی 
هم از تيم ملی خط خوردند. بچه هاي فوتس��ال 
بانوان هم دس��ت کمي از مدال آوران و قهرمانان 
المپيک و آس��يا ندارند و بايد براي دريافت حق و 

حقوقشان بجنگند. البته اين اتفاق نشان داد که آنها 
حق اعتراض هم ندارند. اين س��ه ملي پوش هنوز 
مات و مبهوت اين تصميم هستند و نمي دانند که 
به چه دليل خط خورده اند، هرچند که مشخص 
اس��ت داليلي کام��اًل غيرفني در اي��ن کار نقش 

داشته اند. فرزانه توس��لی در اين باره گفته است: 
»نمی دانم به چه دليل در ليست دعوت شدگان به 
اردوی تيم ملی فوتسال نيس��تم. اين موضوع را 
پيگيری می کنم تا حداقل به يک جواب قانع کننده 
برسم.« نسترن مقيمی نيز پاسخ دقيقی درباره عدم 

دعوتش به اردوی تيم ملی نداده اس��ت: »کسی 
درباره دعوت نش��دنم به اردوی تيم ملی پاس��خ 
منطقی نمی ده��د.« آرزو صدقيان��ی زاده ديگر 
ملی پوش کنار گذاشته شده از اردوی تيم ملی نيز 
پاسخی برای دعوت نشدنش به اردوی تيم ملی 
ندارد. اما  در حالي که مسئوالن تيم ملي بانوان و 
کميته فوتسال و فدراسيون فوتبال در اين خصوص 
سکوت کرده اند، حسين شمس، سرمربي سابق 
تيم ملي فوتسال کشورمان با انتقاد از نوع برخورد 
با اين ملي پوشان گفته اس��ت: »خانم ها توسلی، 
صدقيان زاده و مقيمی بازيکنان ملی پوش باتجربه 
ما هستند که سال ها در اين تيم زحمت کشيده اند 
و همه بايد قدردان زحماتشان در تيم ملی باشيم، 
نه اينکه اين بازيکنان را به راحتی از تيم ملی کنار 
بگذاريم، آن هم فقط به خاطر درخواست پاداش  

قهرمانی در آسيا که حق قانونی آنهاست.« 

حذف از تيم ملي به خاطر 
درخواست پاداش عقب افتاده!

فريدون حسن 
      چهره

     خبر


