
جردنباروز:پاييزباخانوادهامبهايرانميآيم
سفر تيم امريكا به ايران با توجه به سياست هاي خصمانه ترامپ، رييس جمهور امريكا عليه ايران و برخورد بسيار گرم مردم ايران با كشتي گيران امريكايي و مصاحبه هاي اعضاي تيم امريكا كه ايرانيان را 
مردماني مهربان و مهمان نواز خواندند، بازتاب وسيعي در رسانه هاي جهان داشت. حال پس از گذشت چند ماه از سفر تيم كشتي امريكا به ايران، جردن باروز در پيامي ضمن تشكر از مردم ايران براي دعوت وي 
و خانواده اش گفت: من و همسرم قصد داريم بعد از رقابت هاي جهاني پاريس در شهريور ۹۵ سفري را به ايران داشته باشيم. اين سفر احتماال در اوايل پاييز صورت خواهد گرفت تا از كشور زيباي شما ديدن كنيم. 
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قهرمانيآسيادورازدسترسنيست
گفت وگوي »اعتماد« با وحيد اميري، مهاجم پرسپوليس

تيم فرنگي مقتدرانه قهرمان آسيا شد
اشكاني در المپيك ۲۰۲۰ 

سرمربي تيم ملي خواهد بود
تيم پوست انداخته كشتي فرنگي ايران 
پ��س از المپيك ب��ا تركيب��ي از نفرات 
باتجربه و جوان راهي رقابت هاي قهرماني آس��يا شد. 
نفرات جواني كه براي نخس��تين بار ب��ود در تيم ملي 
حضور داش��تند اما با اين وجود كاري كردند كارستان 
و تيم ملي با چهار طال، يك نقره و س��ه برنز مقتدرانه بر 
سكوي نخست آسيا ايستاد. هر چند نتيجه مشابه سال 
گذشته به دست آمد اما تركيب اين تيم تفاوت زيادي 
با سال گذشته داشت.  عملكرد جوانان فرنگي كار ايران 
نشان داد ما از سرمايه گذاري بر روي جوانان هيچ وقت 
ضرر نخواهيم كرد. مطمئن باش��يد با روندي كه پيش 
مي رود تا المپيك 2020، چهار تيم بسيار خوب خواهيم 
داش��ت كه ندانيم كدام تيم را به مسابقات بفرستيم. از 
همه نفرات رضايت كامل داريم. حتي از پژمان پشتام 
كه براي نخس��تين بار بود به اين رقابت ها مي آمد و در 
مقابل حريفش شكست خورد كامال راضي هستيم چرا 
كه او متاسفانه اسير بي نظمي ديگر فرنگي كار اين وزن 
شد كه به تيم ملي نيامد و باعث شد پشتام خيلي زودتر 
از اينها تكليفش براي حضور در اين رقابت ها مشخص 
نش��ود. مطمئنا اين كشتي گير آينده بسيار درخشاني 
دارد و ح��رف اول را در اين وزن خواهد زد.  اش��كاني از 
اين رقابت ها سربلند بيرون آمد البته اين را بگويم اگر او 
در اين رقابت ها نتيجه هم نمي گرفت حمايت ما پشت 
س��رش بود. ما چند ماه پيش با هدف موفقيت هر چه 
بيشتر تيم ملي تلنگري را به اشكاني وارد كرديم مانند 
پدري كه مي داند پس��رش قابليت دارد اما به او از روي 
دوست داشتن تلنگر مي زند تا به خودش بيايد. ما هم 
مي دانستيم اشكاني قابليت زيادي دارد و به همين دليل 
اين كار را انجام داديم.  مثال وقتي يك كشتي گير با وجود 
داش��تن قابليت هاي فني روي تشك مبارزه نمي تواند 
خوب كش��تي بگيرد در وقت اس��تراحت ممكن است 
مربي اش از روي خيرخواهي حتي به او سيلي هم بزند 
تا او به خودش بيايد. هدف ما كامال خير بود و چيزي جز 
موفقيت اش��كاني و تيم ملي را نمي خواستيم. از اينكه 
مي بينيم تيم ملي با بودن اشكاني روند خوبي را پشت 
سر مي گذارد بسيار خوشحاليم.  اشكاني اين شايستگي 
را دارد كه تا المپيك 2020 هدايت تيم ملي را بر عهده 
داشته باشد و ان ش��اءاهلل با اين تيم نتايج درخشاني را 
كس��ب كند. او قابليت هاي فني زيادي دارد و به خوبي 
جا پاي بزرگان گذاشته است. يقين داريم كه اشكاني در 
المپيك 2020 موفق خواهد شد. با حمايت ها و نقدهاي 
رسانه ها كشتي در مسير درس��ت خود قرار دارد و اين 

حمايت ها نقش ويژه اي دارد. 

  حسن تفتيان پس از مصدوميت در فينال بازي هاي 
همبستگي كشورهاي اسالمي ابراز شرمندگي كرد. 
  فرشته حسيني، ملي پوش سابق كانوپولوي ايران 
اس�ت. او حدود يك ماه پيش راهي آلمان شده بود 
و اكن�ون اعالم كرده كه ديگر به كش�ور بازنخواهد 

گشت. 
  حاميان ورزشي حس�ن روحاني در فاصله كمتر 
از 48 ساعت به آغاز انتخابات رياست جمهوري به 
بيش از دو هزار نفر رس�يد و همچنان به اين ليست 

اضافه مي شود. 
  احمد ضياي�ي، نايب رييس فدراس�يون واليبال 

مي گويد از نظر او، نمره اين فدراسيون ۲۰ است. 
  خط دفاعي الس�د با حضور مدافع ايراني بهترين 
عملكرد را به نام خود به ثبت رس�اند و اين نش�ان 
مي دهد كه پور علي گنجي به زودي قرارداد خود را 

تمديد خواهد كرد و در السد مي ماند. 

دو مربي و س��ه بازيكن چوگان آرژانتين براي كمك به 
آماده س��ازي هر چه بهتر تيم ملي ايران جهت حضور 
در رقابت هاي مقدماني جام جهاني استراليا وارد ايران 
ش��دند. دو مربي آرژانتيني قرار است هدايت تيم ملي 
چوگان اي��ران در رقابت هاي مقدماتي جام جهاني كه 
تيرماه سال جاري با حضور تيم هاي آفريقاي جنوبي، 
هند و پاكس��تان برگزار مي ش��ود را بر عه��ده بگيرند. 
همچنين سه بازيكن طراز اول آرژانتين نيز طي مدت 
زمان باقيمانده تا آغاز اين رقابت ها به آماده سازي هرچه 

بهتر چوگان بازان ايران كمك خواهند كرد. 

رئال مادريد و يوونتوس، س��يزدهم خرداد در كارديف، 
فينال را برگزار خواهند كرد. در روزهاي نزديك به اين 
ديدار قيمت يك اتاق در هتل 91۵ درصد افزايش پيدا 
خواهد كرد. در حالي كه كمتر از سه هفته به ديدار نهايي 
باقي مانده است، رزرو اتاق در كارديف )يازدهمين شهر 
پرجمعيت بريتانيا با 3۵0 هزار نفر(، 90 درصد افزايش 
يافته است. به همين خاطر اقامت در اين شهر پرهزينه تر 
و سخت تر شده است. قيمت متوسط يك شب اقامت در 
پايان هفته فينال ليگ قهرمانان، هزار و 208 يورو است. 
اگر يك نفر بخواهد دو ش��ب در اين شهر حضور داشته 
باش��د، بايد دو هزار و 41۵ يورو هزينه كند. اين قيمت 
نشان مي دهد قيمت يك شب اتاق 91۵ درصد افزايش 
يافته است چون در پايان هفته به جز دوم تا چهارم ژوئن 

قيمت يك اتاق تنها 119 يورو است. 

خبر كوتاه

ورود مربيان و بازيكنان 
آرژانتيني چوگان به ايران

افزايش ۹1۵ درصدي هتل هاي 
فينال ليگ قهرمانان اروپا

سرخط خبرها نگاه گپ و گفت

ليگقهرمانان
در فوتب�ال ح�رف زدن 
س�اده اس�ت. خيلي ها 
ب�راي خودش�ان آناليز 
مي كنن�د و مي گوين�د 
مي توان�د  تي�م  ف�الن 
قهرمان آسيا ش�ود، اما 
واقعي�ت اين اس�ت كه 
كار بس�يار سخت است. 
رقباي ما ب�ا بودجه هاي 
چند برابري نسبت به ما 
در اين مسابقات شركت 

مي كنند.

وحي�د امي�ري درب�اره 
ش�رايط اين روزهاي تيم 
فوتب�ال پرس�پوليس و قب�ل از ديدار 
حس�اس تيمش مقابل لخوياي قطر به 
صحبت پرداخت. او اعتقاد دارد كسب 
قهرماني آس�يا براي پرس�پوليس دور 
از دسترس نيس�ت، اما اينكه برخي ها 
به راحتي تيم را آنالي�ز كنند و بگويند 
ك�ه پرس�پوليس ب�ه راحت�ي قهرمان 
آس�يا مي ش�ود، امري اش�تباه است. 
البته مهاجم تيم فوتبال پرس�پوليس 
از پيش�نهادات خارج�ي اش در اي�ن 
گفت وگو س�خن نگفت و عن�وان كرد 
كه در اين روزهاي حس�اس مي خواهد 
فقط ب�ه ديدار حس�اس تيم�ش برابر 
لخوي�ا فكر كند ت�ا پس از صع�ود تيم 
فوتبال پرسپوليس به دور بعد در مورد 

آينده اش صحبت كند. 

ش�رايط تيم پيش از بازي با لخويا 
چطور است؟

شرايط ما بس��يار خوب است. در روزهاي 
اخي��ر تمرينات خوبي را انج��ام داده ايم و 
در ح��ال  حاضر در آمادگي خوبي به س��ر 
مي بريم. اميدوارم روز سه شنبه هفته  آينده 
بتوانيم با انجام يك بازي خوب و منطقي 
مقاب��ل لخويا به پي��روزي برس��يم و دل 
هواداران مان را شاد كنيم؛ اين كوچك ترين 
كاري اس��ت كه مي توانيم براي آنها انجام 
دهيم. خدا را ش��اكريم ع��الوه بر ليگ در 
آسيا هم نتايج خوبي را تا به امروز گرفتيم 
و توانستيم با برتري برابر الوحده به دور بعد 
صعود كنيم. لخويا هم تيم خوبي است، اما 
اگر مي خواهيم برابر اين تيم صعود كنيم 
بايد در تهران به پيروزي برسيم، زيرا بازي 
كردن در قطر بس��يار س��خت است و كار 

آساني پيش رو نخواهيم داشت. 
 فكر مي كنيد مي توانيد در تهران 

مقابل لخويا به پيروزي برسيد؟
كارمان ساخت اس��ت، اما به  هر حال بايد 
براي صعود در تهران پيروز شويم. اميدوارم 
كه هواداران مان هم به ورزش��گاه بيايند و 
ما را تش��ويق كنند. ما به حمايت هاي آنها 

نياز داريم. 

 از ابت�داي فص�ل ك�ه كارت را با 
پرس�پوليس ش�روع كردي، فكر 
مي كردي كه پرسپوليس قهرمان 

شود؟ 
واقعيت اين اس��ت زماني كه مي خواستم 
ق��راردادم را امض��ا كن��م فك��ر مي كردم 
پرسپوليس قهرمان شود. البته كار سختي 
پيش رو داشتيم، اما به  هر حال تيم خوبي 
را در همان زمان بس��تيم و با قدرت كار را 
شروع كرديم. در خيلي از بازي ها كه حتي 
نتيجه  را واگذار كرديم شايس��ته كس��ب 
پيروزي بوديم. شرايط تيم مان بسيار خوب 
بود و بازي به ب��ازي پيش رفتيم و در آخر 
هم با اختالف قهرمان ليگ شديم. من به 
عنوان يك بازيكن پي��ش خودم و خداي 
خودم وجدانم راحت هستم، زيرا زماني كه 
وارد زمين مي شدم با تمام وجودم براي تيم 

بازي مي كردم. 
در نفت در پست هافبك چپ بازي 
مي كردي اما برانكو در پرسپوليس 
از تو ب�ه عنوان مهاجم اس�تفاده 
مي كرد. اين تغيير پس�ت تاثيري 

در عملكردت نداشت؟

پست تخصصي من هافبك چپ است، اما 
در پرس��پوليس برانكو از من مي خواست 
بيش��تر به عنوان مهاجم ب��ازي كنم. در 
برخ��ي از بازي ه��ا هم به عن��وان هافبك 
چپ به ميدان رفتم. ش��ايد به عنوان يك 
بازيكن قابليت ها و خصوصيات يك مهاجم 
شش دانگ را نداش��ته باشم، اما زماني كه 
وارد زمين مي ش��دم تمام تالشم را انجام 
مي دادم وظيفه اي كه به من محول ش��ده 
است را به خوبي انجام بدهم. البته در برخي 
از بازي ها به خاطر اينكه اين خصوصيات 
را نداشتم بيشتر سعي مي كردم با ارسال 
پاس هاي مناس��ب و بازي س��ازي و ايجاد 
موقعي��ت گل براي تيمم مفيد باش��م. به  
هر ح��ال گاهي اوقات در تيم ش��رايط به 
گونه اي مي ش��ود كه مجبور مي شويم در 
پستي غير تخصصي بازي كنيم. سرمربي 
تيم از من وظيف��ه اي مي خواهد و من هم 
تالش مي كنم ك��ه آن وظيف��ه را به نحو 

احسن انجام بدهم. 
 قب�ول داريد اگر تيم ت�ان پس از 
قهرماني در ليگ به دور بعد ليگ 
قهرمانان آس�يا صع�ود نمي كرد 

قهرماني تان تلخ مي شد؟
بله. همين طور است. اگر صعود نمي كرديم 
در ذهن ه��واداران خاطره تلخ��ي به جا 
مي ماند، زيرا ديدار براب��ر الوحده آخرين 
بازي فصل ما محسوب مي شد و همان بازي 

در خاطره هواداران مي ماند. 
 پرس�پوليس مي توان�د قهرمان 

آسيا شود؟
در فوتبال حرف زدن ساده است. خيلي ها 
براي خودشان آناليز مي كنند و مي گويند 
فالن تيم مي تواند قهرمان آس��يا شود، اما 
واقعيت اين است كه كار بسيار سخت است. 
رقباي ما با بودجه هاي چند برابري نسبت 
به ما در اين مس��ابقات ش��ركت مي كنند. 
آنها از امكان��ات زيادي بهره مي برند، اما ما 
و تيم هاي ايراني بيشتر از غيرت و تعصب 
خودمان مايه مي گذاريم تا برابر اين حريفان 
به پيروزي برسيم. اگر دقت كنيد مي بينيد 
خيل��ي از تيم هاي ايراني با مش��كل مالي 
مواجه هس��تند. مديران باشگاه ها تالش 
زي��ادي مي كنن��د تا كمي پول به دس��ت 
بياورند و بتوانند به باشگاه تزريق كنند، اما 
رقباي ما با اين مشكالت روبرو نيستند. من 
فكر مي كنم اگر شرايط مهيا باشد رسيدن 
به قهرماني آسيا دور از دسترس نيست، اما 

كار ساده اي هم پيش رو نداريم. 

اين روزه�ا صحبت ه�اي زيادي 
پيرامون وضعيت خودت و همين 
طور پيش�نهادات خارجي مطرح 
مي ش�ود. آيا واقعا قرار اس�ت از 
پايان فص�ل از پرس�پوليس جدا 

شويد؟
نمي خواه��م فع��ال درباره اي��ن موضوع 
صحبت كن��م. به  هر حال بازي س��ختي 
پي��ش رو داريم و فعال تمرك��زم روي آن 
بازي است، اما من با پرسپوليس قرارداد 
دارم و زير پرچم اين تيم براي موفقيتش 
و خوش��حال ك��ردن هوادارانش تالش 

مي كنم. 
برانكو ايوانكوويچ ب�ا راي مردم 
در برنامه »۹۰« به عنوان بهترين 
مربي فصل انتخاب شد، اما او اين 
انتخاب را حاصل تالش بازيكنان 
و كادرفني دانست. نظرت در اين 

باره چيست؟
وقتي تيمي به موفقيت مي رسد و اعضايي 
از آن تيم موفقيت فردي به دست مي آورند 
مطمئنا موفقيت هاي فردي حاصل تالش 
تيم بوده است. در تيم ما هم همه بازيكنان 
تالش كردند تا به موفقيت برس��يم. االن 
كه مهدي طارمي آقاي گل شده مطمئنا 
كس��اني در تيم بودند كه به او پاس دادند 
و ش��رايط اين موفقي��ت را برايش ايجاد 
كرده اند. به همين خاط��ر مي گويم همه 
اين موفقيت ها حاصل تالش كل تيم است. 
در فصل گذشته تلخ ترين اتفاقي 
كه در پرس�پوليس برايت رخ داد 

چه بود؟
اتفاقات تلخي در جش��ن قهرماني ما رخ 
داد كه باعث ناراحتي همه بازيكنان شد. 
شايد اين اتفاقات تلخ  در ذهن همه باقي 
بمان��د، اما به  هر حال ما هم از اين جريان 

ناراحت شديم. 
يعني شكس�ت در داربي برايت 

تلخ نبود؟
در فوتبال ممكن است هر نتيجه اي رقم 
بخورد. ما در آن ديدار هم همه تالش مان 
را كرديم و بهترين بازي مان را به نمايش 
گذاشتيم. شما اگر بازي هايي كه واگذار 
كرديم را مجددا تماش��ا كنيد مي بينيد 
كه در هيچ كدام از آنها مس��تحق باخت 
نبوديم، بلكه شايس��ته كس��ب پيروزي 
بودي��م. به خاط��ر همي��ن عملكرد من 
ناراحت نيس��تم، اما از شكس��ت ناراحت 

مي شوم. 

مهدي روزخوش

ريي��س كم��پ تيم ه��اي 
ملي فدراس��يون فوتبال از 
س��رمايه گذاري فيفا براي بازسازي زمين 
ش��ماره يك تيم هاي ملي خبر داد و گفت: 
زمين ش��ماره دو در مرحله كشت قرار دارد 
و تا دو ماه ديگر آماده بهره برداري مي شود. 
داوود پرهي��زكار با بي��ان اينكه فيفا هزينه 
برداشت و بازسازي زمين شماره يك كمپ  
تيم هاي ملي را بر عهده گرفته، اظهار كرد: 
زمين شماره يك تيم هاي ملي نياز به اصالح 
دارد و ما مي خواهيم اي��ن زمين را مجددا 
آماده كنيم. قصد ما اين است كه حدود يك 
متر از زمين برداش��ت كنيم و سيستم هاي 
لوله كش��ي و هيتينگ را بر اساس آخرين 
استانداردهاي روز جهان و مانند زمين چمن 

ورزشگاه آزادي آماده كنيم. به همين منظور 
درخواستي را به فيفا ارايه كرديم و آنها هم 
در قالب پروژه اي هزينه هاي زمين ش��ماره 
يك را تقبل خواهند كرد. براي اين كار روز 
گذشته آگهي مناقصه منتشر شد و پس از 
تعيين پيمانكار او را به يكي از شركت هاي 
مورد نظر فيفا وصل مي كنيم تا كارها آغاز 
شود. رييس كمپ تيم هاي ملي فدراسيون 
فوتبال درباره اينكه اين پروژه چه زماني آغاز 
مي شود، گفت: پس از به پايان رسيدن پروژه 
زمين شماره دو بالفاصله پروژه زمين شماره 
يك آغاز خواهد شد. پرهيزكار درباره روند 
ساخت زمين چمن شماره دو، گفت: زمين 
چمن شماره دو آماده كشت است. لوله كشي 
براي آبياري و سيستم گرمايش روي زمين 

تعبيه ش��ده و ما آماده كشت هستيم. براي 
اين زمين ي��ك متر خاكب��رداري صورت 
گرفت و از پيشرفته ترين سيستم هاي روز 
دنيا استفاده شده و پيش بيني ما اين است 
كه ظرف دو سه ماه آينده آماده بهره برداري 
ش��ود. او درباره هزينه هاي زمين شماره دو 
كمپ تيم هاي ملي، بيان كرد: هيچ هزينه اي 
تاكنون فدراسيون فوتبال انجام نداده است. 
شهرداري منطقه 22 هزينه ها را تقبل كرد. 
ح��دود دو ميليارد توم��ان روي اين زمين 
هزينه مي ش��ود كه در آخرين مرحله خود 
يعني كشت قرار دارد. رييس كمپ تيم هاي 
ملي فدراسيون فوتبال با بيان اينكه زمين 
ش��ماره دو در اختيار تيم ملي بزرگساالن 
قرار مي گي��رد، افزود: اي��ن زمين همانند 

زمين ورزش��گاه آزادي از كيفيت بس��يار 
بااليي برخوردار خواهد شد و ما فقط آن را 
در اختيار تيم ملي بزرگساالن قرار مي دهيم. 
زماني كه زمين ش��ماره يك اصالح ش��ود 
و مانند ش��ماره دو از كيفيت بسيار خوبي 
بهره مند ش��ود تيم ملي بزرگساالن زمين 
ش��ماره يك را در اختيار مي گيرد و س��اير 
تيم ها در زمين شماره دو تمرين مي كنند. 
پرهيزكار درب��اره ديگ��ر طرح هاي كمپ 
تيم هاي ملي، گفت: م��ا برنامه بلندمدتي 
داريم و قصد داري��م دو زمين فوتبال ديگر 
در كم��پ به وج��ود بياوريم و س��اختمان 
فدراسيون فوتبال را به داخل كمپ بياوريم. 
ساخت يك هتل از ديگر برنامه هاي ما است 
كه قصد داريم در آينده آنها را اجرايي كنيم. 

فيفا سرمايه گذار زمين شماره يك كمپ تيم ملي شد
زمين چمن شماره دو آماده كشت است

ورزشگاه

اسامي نامزدهاي نخستين 
مراس��م »جاي��زه ناص��ر 

حجازي« اعالم شد. 
امير رفيع��ي، طراح و مدير اين مراس��م، 
نامزده��اي دريافت نش��ان حج��ازي را 
براس��اس نظر هي��ات داوران و به ترتيب 

حروف الفبا به شرح زير اعالم كرد: 
كانديداي نش��ان برترين گزارشگر سال: 
پيمان يوس��في، ع��ادل فردوس��ي پور، 
مزدك ميرزايي.  كانديداي نشان برترين 
داور س��ال: بيژن حيدري، عليرضا فغاني، 

محسن تركي
كانديداي نشان برترين مدير سال: جواد 
نعمتي نژاد )استقالل خوزستان(، سعيد 
آذري )ذوب آه��ن اصفه��ان(، علي اكبر 

طاهري )پرسپوليس تهران(  
 كاندي��داي نش��ان برترين مربي س��ال: 
برانكو ايوانكوويچ )پرس��پوليس تهران(، 
عليرض��ا منصوريان )اس��تقالل تهران(، 

مه��دي تارت��ار )پ��ارس جنوب��ي جم( . 
كانديداي نش��ان برترين بازيكن س��ال: 
اميد ابراهيمي )استقالل تهران(، مهدي 
طارمي )پرسپوليس تهران(، وحيد اميري 

)پرسپوليس تهران( 
كاندي��داي نش��ان برتري��ن دروازه ب��ان 
س��ال: عليرض��ا بيرانوند )پرس��پوليس 
تهران(، محمد رشيد مظاهري )ذوب آهن 
اصفه��ان(، مه��دي رحمتي )اس��تقالل 

تهران( 
كانديداي نشان برترين بازيكن اخالق مدار 
سال: خس��رو حيدري )استقالل تهران(، 
محمد انصاري )پرسپوليس تهران(، وحيد 

طالب لو )فوالد خوزستان( 
رفيعي با اش��اره ب��ه اينكه در نخس��تين 
مراس��م »جايزه ناصر حج��ازي« ضمن 
بي��ان ماموري��ت آن و اعالم نام رس��مي 
مراس��م، لوگو و شكل و ش��مايل نشان ها 
نيز رونمايي خواهد ش��د، گفت: به زودي 

بع��د ازاعالم نظ��ر نهايي اعض��اي هيات 
داوران پيرامون برترين نفر در بخش هاي 
اعالم شده، مراسم به شكل با شكوهي در 
راستاي اهداي نش��ان برگزار مي شود كه 
در كنار حض��ور چهره هاي مطرح ورزش 
به خصوص فوتبال، چهره هاي سرشناس 
فرهنگ و هنر نيز در مراسم حاضر خواهند 
شد كه در اين راستا بايد به حمايت معنوي 

»خانه سينما« نيز اشاره كنم. 
وي با اش��اره به اينكه انتخ��اب نفرات بر 

اساس بازي هاي ليگ برتر، ليگ آزادگان، 
جام حذفي كش��ور و ليگ قهرمانان آسيا 
طي يك س��ال اخير بوده است، پيرامون 
اهداي س��اير نشان ها گفت: همه ساله دو 
نش��ان ديگر نيز داريم كه به دو بزرگ در 
عرصه هاي سينما و فوتبال اهدا خواهيم 
ك��رد. ضمن آنك��ه ديپلم افتخ��ار نيز در 
چن��د بخش داده مي ش��ود كه ب��ه دليل 
اهميت اتفاق هاي رخ داده طي يك سال 

خواهد بود.  
رفيع��ي در خاتم��ه ضم��ن قدردان��ي از 
حض��ور و زحمات اعضاي هي��ات داوران 
مراس��م »جايزه ناصر حجازي« اس��امي 
آنه��ا را به ترتي��ب حروف الفبا به ش��رح 
زي��ر اع��الم كرد: آتي��ال حج��ازي، بيژن 
ذوالفقارنس��ب، جهانگير كوثري، سعيد 
رمضاني، علي فتح اهلل زاده، مازيار ميري، 
مجي��د نامجومطل��ق، محم��د پنجعلي، 

محمد زادمهر و  همايون اسعديان. 

مادري��د  رئ��ال  تي��م  دو 
و يوونت��وس فين��ال ليگ 
قهرمانان اروپا را برگ��زار خواهند كرد. اين 
ديدار در حالي برگزار مي ش��ود كه اين دو 
تيم در سه سال اخير، دو بار حضور در فينال 
ليگ قهرمانان اروپ��ا را تجربه كردند. رئال 
به دنبال دومين قهرماني خود در سه سال 
اخير است اما يوونتوس در فينال قبلي خود 
برابر بارسلونا ناكام بود. بدون شك اين تيم 
دوست ندارد كه اين بار هم ناكام باشد. ريمود 
دومنك، سرمربي س��ابق تيم ملي فوتبال 

فرانس��ه در اين زمينه گفت : يوونتوس تيم 
خوبي است. اين تيم به ويژه  در خط دفاعي 
بسيار منظم و مستحكم است و گل زدن به 
آنها كار آساني نيس��ت. هرچند يوونتوس 
تيم خوب و باكيفيتي اس��ت ام��ا آنها توان 
بردن رئال مادري��د را ندارند. رئ��ال از نظر 
بازيكن، قوي تر از يوونتوس اس��ت. شانس 
شاگردان زين الدين زيدان براي پيروزي در 
فينال بيشتر از حريف آنهاست. ديدار زيبايي 
خواهيم ديد كه رئال شانس بيشتري براي 

قهرماني دارد. 

س��تاره هاي بزرگ فوتبال 
جه��ان ب��ا وج��ود اينك��ه 
درآمده��اي نجوم��ي دارند ام��ا متهم به 
فرار مالياتي مي ش��وند و بس��ياري از آنها 
براي پرداخت نكردن ماليات از روش هاي 
مختلفي استفاده مي كنند كه فالكائو يكي 
از آنها است. دادستان شهر مادريد اسپانيا 
س��تاره كلمبيايي موناكو را متهم به فرار 
مالياتي و اعالم كرد كه اين بازيكن زماني 
كه در اتلتيكومادريد بازي مي كرد به خاطر 
پرداخت نكردن ماليات سرمايه خود را به 

اسم يك شركت انگليسي زد. طبق اعالم 
دادس��تان ش��هر مادريد، فالكائو متهم به 
پرداخت نكردن پنج ميليون و 600 هزار 
يورو ماليات شده و در صورت تعهد ندادن 
به پرداخت اين رقم محاكمه خواهد شد. 
فالكائ��و بع��د از درخش��ش در پورتو بود 
كه راه��ي اتلتيكومادريد ش��د. او االن در 
موناكو بازي مي كن��د و با پيراهن اين تيم 
به روزهاي اوج خود برگش��ته و در آستانه 
كسب عنوان قهرماني در رقابت هاي ليگ 

فرانسه است. 

اعالم اسامي نامزدهاي »جايزه ناصر حجازي«

فالكائو متهم به فرار مالياتي شددومنك: يوونتوس توان بردن رئال مادريد را ندارد
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