
برد پرسپوليس در 
سعيد احمديان

    گزارش
روزي که سپاهان 
در دربي اصفهان 
به تساوي رسيد و استقالل در سيرجان شکست 
خورد، فرار بزرگ قرمزها را به سوي چهارمين 

قهرماني رقم زد.
در روزهای��ي که ش��يوع ویروس کرون��ا خيلي از 
مسابقات ورزشي را در ایران لغو کرده است، ليگ 
برتر فوتبال پنج شنبه و جمعه گذشته با برگزاري 

بازي هاي هفته بيست و یکم پيگيري شد.
 پوکر قهرماني نزديک تر از هميشه

قرمزها انگار کم کم دارند خودشان را براي چهارمين 
قهرماني پياپ��ي در ليگ برتر آم��اده مي کنند و به 
قول هواداران ش��ان پوکر قهرماني اگ��ر اول فصل 
یک رؤی��اي ش��يرین بود، ح��اال با صدرنش��يني 
پرسپوليس و فاصله اي که این تيم با نزدیک ترین 
تعقيب کننده هایش ایجاد کرده، دور از دس��ترس 
نيست. پرسپوليس پنج شنبه این هفته در بازي هاي 
هفته بيست و یکم در تهران ميزبان شهرخودرو بود، 
تيمي که در دور رفت با یحيي توانس��ته بود یکي 
از چهار شکست قرمزها را ثبت کند. پنج شنبه اما 
پرسپوليس در حالي که گل محمدي روي نيمکت 
آنها نشسته بود، شکست دور رفت را جبران کرد و 
توانست با برتري 3 بر یک مقابل تيم مشهدي ليگ، 
فاصله  را در صدر با تيم هاي دیگر بيشتر کند، آن هم 
در مسابقه اي که وحيد اميري، مهدي ترابي و بشار 
رسن براي پرس��پوليس گل زدند تا تک گل فرشاد 
فرجي براي شهرخودرو بي اثر باشد و در نهایت سه 

امتياز به حساب سرخپوشان پایتخت واریز شود.
پس از این بازي کميته انضباطي، رأي بازي جنجالي 

با سپاهان را هم اعالم کرد و پرسپوليس 3 بر صفر 
برنده اعالم شد تا سه امتياز شيرین دیگر هم براي 
قرمزها ثبت ش��ود و آنها با 47 امتيازي که در 21 
بازي گذشته به دست آورده اند، یک فرار بزرگ را به 
سوي قهرماني آغاز کنند. گل محمدي و شاگردانش 
در حالي در پایان هفته بيس��ت و یکم با 47 امتياز 
کمربندهاي شان را در صدر جدول محکم بستند که 
بدون احتساب نتيجه بازي دیشب تراکتور و پارس 
جنوبي 10 امتياز با نزدیک ترین تعقيب کننده شان 
و تيم دوم ج��دول فاصله دارن��د و گل محمدي و 
شاگردانش در صورت ادامه این روند مي توانند در 
بهار سال آینده با باال بردن جام، یک رکورد فوق العاده 

در فوتبال ایران ثبت کنند.
 هرچند رقيبان پرسپوليس، صدرنشيني قرمزها 
را به دست هاي پش��ت پرده ربط مي دهند، مانند 
فرهاد حميداوي، مالک باشگاه شهرخودرو که پس 
از شکست تيمش در بازي پنج شنبه مدعي شد با 
توجه به محروميت دو بازیکن این تيم قبل از بازي 
با قرمزها، بدون نام بردن از پرس��پوليس گفت که 

مي خواهند تيم دیگري قهرمان شود! 
البته یحيي گل محمدي، سرمربي پرسپوليس پس از 
بازي پنج شنبه اینطور به این ادعاها پاسخ داد: »آقایان 
دست شان به جام نمی رسد و این حرف ها را مطرح 
می کنند. اینکه من بگویم قهرمانی فالن تيم در فالن 
سال مهندسی شده بار حقوقی دارد و باید آن را ثابت 
کنم. چيزی که من داخل تيم دیدم این است که همه 
با جان و دل برای این تيم و هواداران کار می کنند و در 

نهایت مزد زحمت کشيدن های خود را می گيرند.«
  روزهاي سخت فرهاد

هر چقدر پرسپوليسي ها به قهرماني چهارم اميدوار 

شده اند، رقيب سنتي شان استقالل در هفته بيست و 
یکم باخت تا از صدر جدول دورتر و قهرماني شان با این 
شرایط سخت تر شود. استقاللي ها که با وجود تهدید 
اسماعيل خليل زاده، سرپرست سابق باشگاه استقالل 
که گفته بود در صورت لغو نش��دن ب��ازي به دليل 
ویروس کرونا، این تيم به سيرجان نخواهد رفت، عصر 
پنج شنبه در این شهر مقابل شاگردان مجيد جاللي 
قرار گرفتند و یک بر صفر باختند. این اولين شکست 
استقالل با فرهاد مجيدي در ليگ برتر بود تا سرمربي 
جوان آبي ها که با چند پيروزي فوق العاده کارش را 
آغاز کرد، حاال پس از شکست در ليگ قهرمانان برابر 
االهلي عربستان، در ليگ برتر هم مقابل گل گهر ببازد 

تا روزهاي سخت مجيدي آغاز شود.
البت��ه آبي ها در حالي دس��ت خالي از س��يرجان 
برگشتند که به نظر مي رسد دعواي مدیریتي نيز 
در اوضاع و احوال این تيم در این هفته ها بي تأثير 
نبوده اس��ت، به خصوص ک��ه آنها قب��ل از بازي 
پنج شنبه در سيرجان، یک س��ونامي مدیریتي را 
شاهد بودند و دعواي خليل زاده، سرپرست سابق 
و عضو مستعفي با موسوي دیگر عضو هيئت مدیره 
که سبب شد با رفتن خليل زاده از باشگاه استقالل، 
س��رانجام علي فتح اهلل زاده با وجود موانع قضایي 
که براي حضورش در اس��تقالل وجود داش��ت، از 
سوي مس��عود س��لطاني فر، وزیر ورزش به عنوان 
سرپرست جدید باشگاه استقالل معرفي شود. حکم 
جدید براي فتح اهلل زاده در ش��رایطي است که این 
مدیر هفته گذش��ته در اعتراض به تأخير در اعالم 
حکم مدیرعاملي اش و محدود شدن توانایي هاي 
مدیریتي اش ب��ا عضویت در هيئ��ت مدیره براي 

دومين بار استعفا داده بود!

  سپاهان هر هفته دورتر از صدر
سپاهاني ها روزهاي خوبي را تجربه نمي کنند، بعد از 
شکست سنگين در ليگ قهرمانان برابر السد در ليگ 
برتر هم روزهاي عجيبي را تجربه مي کنند. پس از آنکه 
سپاهان یک شنبه هفته گذشته در اعتراض به برگزاري 
بازي بدون تماشاگر برابر پرسپوليس حاضر به بازي 
نشد، پنج شنبه گذشته هم در آغاز هفته بيست و یکم 
در دربي اصفهان برابر ذوب آهن کاري از پيش نبرد و 
این مسابقه با تساوي یک – یک تمام شد تا زردپوشان 
اصفهاني فاصله شان با صدر جدول بيشتر شود. اعالم 
رأي کميته انضباطي مبني بر شکست 3 بر صفر این 
تيم مقابل پرسپوليس با توجه به عدم حضور در بازي 
یک شنبه هم سه امتياز دیگر را از سپاهان گرفت تا  
شاگردان قلعه نویي در پایان هفته بيست و یکم با 37 
امتياز، 10 امتياز با صدر جدول و پرسپوليس فاصله 
داشته باشند. فاصله اي که کار زردپوشان اصفهاني را 
که مي خواس��تند در ليگ نوزدهم به جاده قهرماني 

برگردند، در 9 هفته باقي مانده سخت تر کرده است.
  شوک مثبت نساجي 

از دیگر اتفاقات بازي هاي روز پنج شنبه هفته بيست 
و یکم ليگ برتر، بازگش��ت دوباره نساجي با مربي 
جدیدش به جاده برد بود. قائمشهري ها که به تازگي 
محمود فکري را به عنوان س��رمربي جدیدش��ان 
انتخاب کرده اند، در تبریز 3 بر صفر ماشين سازي را 
شکست دادند تا پس از سه هفته رنگ برد را ببينند و 
شوک تغيير مربي فعالً در این تيم جواب دهد. فوالد 
هم در شرایطي  با برد یک بر صفر شاهين شهرداري 
بوشهر، سومين پيروزي متوالي اش را ثبت کرد که 
در طرف مقابل بوش��هري ها پس از سه برد متوالي 

شکست خوردند و نوار بردهاي شان قطع شد.
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شیوا نوروزی

دنیا حیدري

 تالش ژاپنی ها برای شکست کرونا 
قبل از المپیک 2020 

تعطيلی سراس��ری مدارس در ژاپن برای 
کنترل ویروس کرونا احتمال لغو برگزاری 
بازی های المپيک در موعد مقرر را افزایش 
داده است. ش��ينزو آبه، نخست وزیر ژاپن 
شخصاً این خبر را اعالم کرد تا معلوم شود 
اوضاع این کش��ور از نظر کنترل بيماران 
مبتال به ویروس کشنده اصاًل خوب نيست. 
البته این تصميم انتقاده��ای زیادی را در 
پی داش��ت، چراکه تنها تعطيلی مدارس، 
آن هم 147 روز قبل از روشن شدن مشعل المپيک بازخوردهای منفی 
زیادی برای ژاپن در پی خواهد داش��ت. دولت آبه با تعطيلی مدارس در 
تمامی مقاطع تحصيلی قصد دارد از س��المت کامل همه دانش آموزان 
مطمئن شود. با اینکه شيوع کرونا در ژاپن سرعت باالیی دارد، اما تصميم 
نخست وزیر بدون مشورت و اطالع وزرای علوم، فرهنگ، ورزش و فناوری 
گرفته شده است! عالوه بر افراد مبتال به کرونا و کسانی که جان خود را از 
دست داده اند 700 مورد دیگر نيز مشکوک به کرونا هستند. فعاًل موضوع 
اصلی برای ژاپنی ها ميزبانی المپيک است؛ آنها برای ميزبانی این بازی ها 
سال هاست که شبانه روز تالش می کنند. البته کرونا عالوه بر این فستيوال 
شکوفه های گيالس و سایر مسابقات ورزش��ی را نيز به تعطيلی کشانده 
است. برگزار کنندگان المپيک در هفته های اخير با تمام قوا بر برگزاری 
به موقع بازی ها تأکيد کردند. آنها مدعی  هستند که تا زمان شروع بازی ها 
همه موانع را کنار می زنند و کرونا نيز تا آن موقع ریشه کن شده است. رژه 
مشعل و عبور از شهرهای مختلف طبق برنامه 26 مارچ )هفتم فروردین( 
آغاز خواهد ش��د. در بيانيه کميته برگزاری بازی ها آمده است: »توکيو 
برای برگزاری هرچه بهتر بازی ها برنامه های��ش را پيش می برد و در این 
مسير تمامی مسائل مربوط به بيماری کرونا را زیر نظر دارد. در صورت نياز 
تصميمات الزم گرفته خواهد شد.« ميزبان بازی های المپيک 2020 قصد 
دارد تا زمان شروع رسمی بازی ها با پشت سر گذاشتن چالش های پيش رو 
به هدفش برسد و توانایی هایش را به رخ دیگر کشورهای مدعی بکشاند. 

دانيله ديميترو

قهرمان کارش را براي المپیک شروع کردتلگراف
همه نگران حضور یا عدم حضورش در المپيک بودند، اما وقتي دیروز 
خبر رسيد که کارش را براي دومين طالي المپيک شروع کرده، همه 
خوشحال شدند. حس��ن یزدانی، قهرمان کشتی آزاد المپيک و جهان 
با انتشار پيامی از بازگشت دوباره به تش��ک کشتی پس از گذشت دو 
ماه از عمل جراحی زانوی خود خبر داد. قهرمان المپيک کشورمان که 
بعد از عمل جراحي مدتي دور از رقابت و تمرین بود، اینگونه نوشت: »با 
سالم، خدا را شاکر هستم که توانستم بعد از گذشت 6۵ روز از جراحی 
زانو دوباره به تشک برگردم و تمریناتم را ادامه دهم. تشکر می کنم از 
تمام عزیزانی که در این مدت چه با تماس ها و پيام ها و چه حضوری با 
تمام عشق و محبت جویای حالم بودند و از هيچ کمکی دریغ نکردند. 
اميدوارم با دعای خير شما مردم در مسابقات آتی و همچنين مسابقات 

المپيک با خوشرنگ ترین مدال دل ملت شریف ایران را شاد کنم.«

دور رفت مرحله 
فريدون حسن

     فوتبال اروپا
یک هشتم نهایي 
لي��گ قهرمانان 
اروپا با دو نتيجه غيره منتظره به پایان رسيد تا 
رئال مادرید در خطر حذف قرار گيرد و یوونتوس 

کار سختی مقابل ليون در پيش داشته باشد.
چهارشنبه شب س��انتياگو برنابئو شب تلخي 
را پشت س��ر گذاش��ت. پپ گواردیوال این بار با 
منچسترس��يتي، رئال مادرید زیدان را تحقير 
کرد تا کار راحت��ي در بازي برگش��ت پيش رو 
داشته باش��د. رئال هم بازي را  2 بر یک باخت 
و هم راموس را به خاطر اخراج از دس��ت داد تا 
حاال بيش��تر از هر زمان دیگری خطر حذف را 
احس��اس کند و بدتر اینکه با این روحيه پایين 
باید آماده ال کالس��يکوي یک ش��نبه شب هم 
شود. زیدان بعد از قبول این شکست تلخ گفت: 
»از این باخت ناراحت هستيم. اگر می خواهيم به 
مرحله بعد صعود کنيم  باید برای برد به انگليس 
برویم. اشتباه خط دفاع جزئی از فوتبال است. ما 
یک شنبه در ال کالس��يکو بازی مهمی پيش رو 
داریم و باید خودمان را برای این دیدار حساس و 
زیبا آماده کنيم تا با قدرت ظاهر شویم. در مقابل 
سيتی تالش کردیم تا بهترین عملکرد را داشته 
باش��يم، ولی به مدت 10 دقيقه تمرکزمان را از 
دست دادیم و تاوان س��نگينی برای این مدت 
کوتاه پرداختيم.« گواردیوال هم با اشاره به اینکه 
براي پيروزي به اسپانيا آمده بوده، عنوان کرد: 
»در رس��يدن به هدف موفق عم��ل کردیم، اما 
هنوز ما مرحله اول بازی را برنده شدیم و مرحله 
دوم باقی مانده اس��ت. طبيعت فوتبال اینطور 
است. این گام نخس��ت ما بود به همين خاطر 
هنوز کارمان تمام نشده است. باید از این لحظه 
ش��يرین لذت ببریم و خود را برای بازی فينال 
جام اتحادی��ه آماده کنيم.« ام��ا در دیگر بازي 
مهم چهارشنبه ش��ب، ليون فرانسه در زمين 
خود یوونتوس مدعي را با یک گل شکست داد 
تا بانوي پير با معضلي جدي در بازي برگش��ت 
روبه رو باشد. افت شدید رونالدو به عنوان موتور 

گلزني یووه یکي از مشکالت عمده ساري براي 
بازي برگشت خواهد بود. رودي گارسيا، سرمربي 
ليون با اش��اره به اینکه تيمش مستحق برد در 
این مس��ابقه بوده، گفت: »بازیکن��ان به خوبی 
توانستند تاکتيک ها را در زمين اجرا کنند. در 
این بازی اصاًل به سختی نيفتادیم، فقط حرکات 
رونالدو ما را گاه��ی دچار س��ختی می کرد. از 
اینکه در این بازی نتوانس��تيم گل دوم را بزنيم 
ناراحت هس��تم، اما در کل از عملکرد بازیکنان 
رضایت داریم.« س��اري، س��رمربي یوونتوس 
کندي تيمش را باعث این شکست عنوان کرد و 
گفت: »واقعاً توضيح این شکست سخت است. 
بسيار کند عمل کردیم. به همين خاطر رقيب 
موفق ش��د ما را تحت فش��ار قرار دهد و به گل 
برسد. وقتی ش��ما کند عمل می کنيد به رقيب 
این فرصت را می دهيد تا صاحب توپ شود و از 

موقعيت های زیادی استفاده کند.«

کرونا بازي بزرگ ايتاليا را بدون تماشاگر کرد

يوونتوس – اينتر، پشت درهاي بسته

شکست نامداران در ليگ قهرمانان اروپا 

رئال در آستانه حذف، يووه لب پرتگاه

کمت���ر کس��ي 
حامد قهرماني

    بازتاب
تصورش را داشت 
که در قرن بيست 
و یکم و در س��ال هایي که بش��ر به آخرین حد از 
تکنولوژي و پيشرفت رسيده و حتي به باالتر از کره 
زمين دست یافته، یک ویروس کوچک که با چشم 
غيرمسلح هم قابل دیدن نيست، اینگونه انسان دو 
پاي مغرور را زمين گير کن��د، به گونه اي که حاال 
تقریباً تمام ک��ره خاکي با آن دس��ت به گریبان 
هستند. جالب اینکه توانایي شکست آن را هم ندارند 
تا بار دیگر ضعف انس��ان مغرور که خود را باالتر از 
همه چيز در طبيعت مي داند آشکار شود. ویروس 
کرونا حاال ورزش جهان را با خط��ر مواجه کرده، 
به گونه اي که بسياري از رقابت هاي ورزشي در اقصی 
نقاط جهان یا تعطيل ش��ده اند یا بدون تماشاگر 
برگزار مي شود. ليگ سري آ ایتاليا از جمله ليگ هاي 
پرهوادار فوتبال دنياست که به خاطر شيوع شدید 
بيماري کرونا در کشور چکمه اي اروپا با تدابير شدید 
امنيتي و بهداشتي برگزار مي شود. آخرین خبرها 
حاکي از آن است که یکي از بزرگ ترین بازي هاي 
فوتبال ایتاليا و اروپا قرار است یک شنبه شب بدون 
تماشاگر برگزار شود. یوونتوس در آليانتس استادیوم 
شهر تورین در حالي باید از اینترميالن پذیرایي کند 
که س��کوهاي ورزش��گاه براي اولين بار خالي از 
تماشاگر است. ابتدای هفته بود که دیدار بين دو تيم 

اینتر و سمپدوریا به دليل شيوع این ویروس لغو شد. 
حاال و در همين رابطه فدراسيون فوتبال ایتاليا اعالم 
کرد که پنج دیدار از بازی های هفته بيست و ششم 
سری آ بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد که 
مهم ترین مسابقه آن به دیدار سرنوشت ساز دو تيم 
یوونتوس و اینتر برمی گ��ردد. در این ميان مثبت 
اعالم شدن تست کروناي یک بازیکن فوتبال در 
دسته س��وم فوتبال ایتاليا هم باعث نگراني هاي 
بيشتری شده است. هرچند که هویت این بازیکن 
هنوز مشخص نشده، اما شنيده ها حاکي از آن است 
که پس از کسالت و بدحالی، او پيش از بازی دچار 
تب و لرز شدیدی ش��ده و از بازی انصراف داده و 
خودش را قرنطين��ه می کند. یک تيم پزش��کی 
بالفاصله از وی تست های الزم را می گيرد و کرونای 
او مثبت اعالم می شود. سپس این فوتباليست را 
با آمبوالنس به بيمارس��تانی در سيه نا مخصوص 
بيماران کرونای��ی منتقل می کنند. ب��ا این حال 
وضعيت س��المتی او خوب گزارش ش��ده است. 
س��رمربي اینترميالن که این وضعيت یک بازي 
تيمش را به عقب انداخته و یک بازي را هم بدون 
تماشاگر برگزار کرده، نظر جالبي در این خصوص 
دارد. کونته گفته است: »بازی کردن پشت درهای 
بسته اصالً ساده نيست. البته موضوعی عجيب؛ در 
ابتدای بازی گمان کردیم که در حال پش��ت سر 

گذاشتن یک جلسه تمرینی هستيم.«

فرار بزرگ قرمزها در روزهاي کرونايي!
نگاهي به بازي هاي پنج شنبه هفته بيست و يکم ليگ برتر

 جريمه های تکراری و کالهی
 که سر فوتبال می رود

حکم جدید فيفا عليه پرسپوليس صادر شده و اگر 47۵ هزار یوروی ناقابل 
را در مهلت تعيين شدن پرداخت نکنيم باید منتظر محروميت سنگين هم 
باشيم. اینکه این رقم هنگفت در این اوضاع چطور و چگونه تأمين خواهد 
شد، یک مسئله است و اینکه چرا تيم های فوتبال کشورمان تا این اندازه 
از س��وی فدراس��يون جهانی با جریمه های تکراری و دردسرساز روبه رو 

می شوند، مسئله ای دیگر است. 
4۵ روز حياتی برای پرسپوليس شروع شده و اگر دیر بجنبند در سه پنجره 
نقل و انتقاالت از خرید بازیکن جدید محروم خواهد شد. با توجه به خيل 
عظيم هواداران این تيم بی انصافی است اگر بگویيم  ای کاش فيفا محروم شان 
کند تا ش��اید درس عبرت بگيرند، چراکه در این صورت فقط احساسات 
طرفداران به بازی گرفته خواهد شد، واال نه مقصران دادگاهی می شوند و نه 
کسی تقصير را به گردن می گيرد. تنها فایده ای که این محروميت سنگين 
می تواند داشته باشد، این است که آقایان موقتاً نمی توانند بازیکنان بنجل، 
سربه هوا و پرحاشيه را به پرسپوليس قالب کنند و پورسانت ارزی به جيب 
بزنند. البته قطعاً این راهش نيست و باید برای ریشه کن کردن جریمه ها و 
محروميت های تکراری، مدیران تکراری و امتحان پس داده را برای هميشه 

از فوتبال حذف کرد و انقالبی در مدیریت فوتبال ایران به وجود آورد. 
بودیمير همان مهاجم کرواتی است که به درد قرمزها نخورد و در آخر 
هم معلوم نشد دالل او چه کسی بود که سر از پرسپوليس درآورد. او کاًل 
یک نيم فصل به ميدان رفت و مثل بس��ياری دیگر از بازیکنان خارجی 
قراردادش را فسخ کرد تا از این طریق غرامتی اساسی از تيم ایرانی بگيرد. 
این وسط انصاف نيست که همه چيز را به گردن فوتباليست بيندازیم. 
باشگاه ها برای به خدمت گرفتن یک بازیکن ضوابط حرفه ای زیادی دارند 
که بر اساس آن باید ميزان آمادگی و تأثيرگذاری اش پيش از عقد قرارداد 
بررسی و براساس آن رقمی معقول برای قراردادش در نظر گرفته شود. 
این قانون در همه تيم های مطرح فوتبال مو به مو اجرا می شود و اینگونه 
است که هرگز نمی شنوید یک تيم درجه یک اروپایی در خرید بازیکن 
کاله س��رش رفته اس��ت. آنها حتی از خرید بازیکنان ناشناخته آماتور 
درآمدهای هنگفت��ی به جيب می زنند، ولی کالف س��ردرگم تخلفات 
گسترده در فوتبال ایران آنقدر پيچيده شده که تعداد دالالن به شکلی 
قارچ گونه باال رفته است. در این وانفسا شنيدن این خبر که فالن تيم با 
بدهی نجومی و شاکيان متعدد داخلی و خارجی باز هم بازیکن خارجی 
چندهزار یورویی به خدمت گرفته، اصاًل جای تعج��ب ندارد. مدیران 
عامل باشگاه های پرطرفدار که دولتی بودن شان را تکذیب می کنند با 
خيال راحت با خارجی های ناشناخته و به دردنخور قرارداد می بندند و با 
پایان عمر کوتاه مدیریت شان ویرانه ای به نام باشگاه را تحویل نفر بعدی 
می دهند و سراغ پستی باالتر می روند. مدیرعامل بعدی هم با بهانه قرار 
دادن احساسات هواداران و حتی ملی کردن ماجرا، پای وزارت ورزش و 
مسئوالن مملکت را وسط می کشد تا در نهایت با ارز دولتی یا به اصطالح 

کمک اسپانسرها پرونده را مختومه کنند. 
آنقدر از این دست جریمه ها و محروميت ها دیده ایم و در موردشان مطلب 
نوشته ایم که دیگر اميدمان برای بهبود اوضاع، برخورد با مسببان و خاطيان 
بسيار کمرنگ شده اس��ت. با این حال باز هم گوشزد می کنيم که این ره 
که می روی به ترکستان است! تا کی قرار است فيفا ما را وادار به پرداخت 
جریمه های هنگفت دالری و یورویی کند، آن هم به خاطر بازیکنانی که یا 
مصدوم بوده اند یا بيمار و برخی هم پرحاشيه. البته طبق قانون عمل به مفاد 
درج شده در قرارداد آنها الزم االجراست، ولی چرا هميشه مفاد و تبصره های 

درج شده در برگه های قرارداد عليه فوتبال و باشگاه های ایران است؟! 
برای رسيدن به پاس��خ این ابهامات باید در نحوه مدیریت در باشگاه ها و 
فدراسيون فوتبال کشورمان موشکافی شود تا هوادارانی که در گرما و سرما 

به ورزشگاه می آیند به واقعيت های تلخ حاکم بر این رشته پی ببرند.

475 هزار يورو طلب بوديمير 1500 هزار يورويی!
45 روز تا محرومیت پرسپولیس

پرس��پوليس طی چهار فصل، روزهای خوش و البت��ه توأم با موفقيت 
بس��ياری را با مربيان و بازیکنان کروات س��پری کرده، اما بی کفایتی 
مدیریتی حاال سرخپوشان را با کروات ها به چالش کشيده، به طوری که 
بعد از شکایت برانکو و دستيارانش، بودیمير هم دست به اقدامی مشابه 
برای دریافت مطالباتش از پرسپوليس زد. اقدامی که جریمه ای سنگين 

برای پرسپوليس به همراه داشت.
    

هش��دارش از ماه ها قبل داده شده بود؛ اینکه داس��تان بودیمير تکرار 
ماجرای آنتونی گولچ نشود که یک طرفه فسخ کرد و چندصد هزار دالر 
هم گرفت، در حالی که آقایان مدعی بودند که گولچ محکوم می شود، اما 

دست آخر این پرسپوليس بود که متضرر شد!
اوایل تابستان بود که در پی عدم توجه باشگاه پرسپوليس به اخطارهای 
بودیمير برای پرداخت مطالباتش، مهاجم کروات سرخپوشان که هنوز 
یک فصل دیگر با این تيم قرارداد داشت با ارسال نامه ای به فيفا ضمن 

فسخ قرارداد یک طرفه خواهان دریافت تمامی حق و حقوقش شد. 
طلب بودیمير پنج ماه حقوق عقب افتاده ماهانه در نيم فصل دوم فصل قبل 
بود )از 19 ژانویه تا 23 جون 2019( که شامل یک قسط 2۵هزار یورویی، 
سه قسط 26هزار یورویی و یک قسط 19هزار یورویی  می شد و پرسپوليس 
می توانست با مدیریت درست نه فقط مانع از فسخ و شکایت این بازیکن 
کروات و باز شدن پرونده ای دیگر عليه سرخپوشان در فيفا شود که ناچار 
به پرداخت دیرکرد هم نمی ش��د. بی توجهی های هميشگی اما بار دیگر 
سرخپوشان را به دردسری ميلياردی انداخت و حاال سرخپوشان طبق رأی 
فيفا در صورت عدم پرداخت به موقع مطالبات بازیکنی که در زمان عقد 
قرارداد گفته  می شد قيمت واقعی او 1۵00 یورو است، اما قراردادی ۵00 

هزار یورویی بسته با محروميتی سنگين مواجه خواهند شد.
    

مهاجم 32 ساله سابق دیناموزاگرب کرواسی که تنها یک نيم فصل برای 
سرخپوشان به ميدان رفت و از همان ابتدا نيز انتقادهای بسياری به او  
 شد، دو ماه پيش از پرسپوليس شکایت کرد. شکایتی 80 صفحه ای که 
محکوميت پرسپوليس را به دنبال داشت و طبق حکم صادره از سوی 
فيفا باید 47۵ هزار یورو به بودیمير بابت مطالبات قرارداد فصل گذشته 
و قرارداد فصل جاری بپ��ردازد که از این مي��زان، 148 هزار یورو بابت 
فصل گذشته است، به اضافه ۵ درصد سود )غرامت( تا روز تسویه بدهی. 
سرخپوشان برای پرداخت این بدهی 4۵ روز مهلت دارند که در صورت 
عدم تسویه در این مدت به محروميت از جذب بازیکن داخلی و خارجی 
در س��ه پنجره نقل و انتقاالت محروم می شوند. محروميتی که البته به 

محض تسویه بدهی مرتفع می شود.
    

پرسپوليس در حالی باید تا 4۵ روز دیگر 47۵ هزار یورو بابت شکایت 
بودیمير بپردازد که فاصله چندان زیادی با محکوميت در پرونده برانکو 
و دستيارانش هم ندارد. کادر فنی کروات پرسپوليس طلبی 797 هزار و 
921 یورویی از سرخپوشان دارند که البته بدون تردید به آن هزینه های 
دادرسی هم اضافه خواهد شد تا غرامتی یک ميليون یورویی روی دست 
این تيم بگذارد. طلبی که بی هيچ تردیدی نتيجه عدم مدیریت آقایان 
در پرداخت به موقع مطالبات کادر فنی قبلی بوده که مشمول دیرکرد 
هم شده تا بدهی نجومی دیگری از خود به جا بگذارد، درست مثل طلب 
کالدرون که اتفاق��اً پرداخت آن نيز کار را به ش��کایت مرد آرژانتينی از 
پرسپوليس کشيده تا نهایت کار تمام خارجی های این تيم برای دریافت 

مطالبات شان به فيفا بکشد!
پرونده های پرتع��داد و گرانقيمتی که هرگز درس عبرت نش��ده برای 
مدیران که عالوه بر پرداخت به موقع مطالبات بازیکنان و مربيان خارجی، 
اندکی هم در عقد قرارداد با آنها دقت کنند که اگر  می شد، امروز آنتونی 
استوکس با وجود غيبت در تمرینات سرخپوشان بعد از سفر به دوبی 
با اعتماد به نفس کامل در پی تهدیدهای باش��گاه صراحتاً نمی گفت تا 
کرونا هست تعطيالت ادامه دارد و با اطمينان خاطر تأکيد نمی کرد که 
پرسپوليس با وجود بندهای مندرج در قراردادش حق جریمه او را ندارد. 
ادعایی که البته باشگاه پرسپوليس آن را رد کرده است. هرچند که تجربه 
ثابت کرده در اینگونه مواقع ادعای بازیکنان و مربيان درست است، نه 
تکذیبيه های باشگاه که نمونه واضح آن داستان گولچ و ژوزه بود که گفته  
می شد محکوم می ش��وند و ناچار به پرداخت غرامت، اما داستان مثل 

هميشه کاماًل برعکس شد!

 نیاز تیم ملی بسکتبال با ويلچر 
به بازی های تدارکاتی خارجی

عباس آقاکوچکی، سرمربی تيم ملی بس��کتبال با ویلچر در خصوص 
ش��روع تمرینات این تيم گفت: »باید خيلی زود جلسات هماهنگی را 
برگزار کنيم تا برنامه های اردویی و شرایط انجام دیدارهای تدارکاتی 
مشخص شود. متأسفانه کشور این روزها با شيوع بيماری کرونا درگير 
است و این مسئله باعث تعطيلی اردوی تيم های مختلف و عدم تشکيل 
اردوها شده است. فعاًل که شرایط برای برگزاری اردو فراهم نيست، اما 
باید در اولين فرصت و خيلی سریع استارت کارمان را بزنيم. فکر می کنم 
مقدمات کار از ابتدای سال جدید و در صورت مساعدت بودن شرایط 
انجام می شود و می توانيم برنامه ها را آغاز کنيم. البته تا آن زمان بيکار 
نخواهيم نشست و با هماهنگی مسئوالن، مکاتبات با دیگر کشورها را 

انجام می دهيم تا بتوانيم چند بازی تدارکاتی هم داشته باشيم.«

سهمیه های المپیکی کشتی روی هوا
رقابت های کشتی گزینشی المپيک 2020 توکيو که قرار بود روزهای 
هشتم تا دهم فروردین ماه در شهر بيشکک قرقيزستان برگزار شود به 
تعویق افتاد. تصميم بر تعویق رقابت های کشتی به دليل شيوع ویروس 
کرونا در کش��ورهای آسيایی در شرایطی اتخاذ ش��ده که پيش از این 
هم ميزبانی از کشور چين گرفته ش��د و به قرقيزستان اعطا شده بود. 
با این شرایط کسب سهميه های باقی مانده کشتی گيران برای حضور 
در المپيک 2020 با دردسرهای زیادی مواجه شده و مشخص نيست 
باالخره در چه کش��وری و چه زمان��ی آزادکاران و فرنگی کاران ایرانی 
می توانند شانس خود را برای کسب سهميه های باقی مانده بيازمایند.


