
لغ�و بازي ه�اي 
سعيد احمديان

    گزارش
استقالل و فوالد 
در هفته بيست 
و س�وم ليگ برتر به دليل آمار باالي تس�ت 
مثبت کروناي بازيکنان دو تيم، ليگ نوزدهم 
را ب�ا مصائ�ب زي�ادي روب�ه رو کرده اس�ت.
چالش ه��اي کرونايي ليگ برتر فوتب��ال به اوج 
رسيده است، آن هم تنها دو هفته پس از شروع 
مجدد لي��گ نوزدهم. اين روزها بيش��تر از آنکه 
حواس ها به بازي هاي ليگ باشد به خارج از زمين 
و به آزمايشگاه هايي دوخته شده که با تست مثبت 
يا منفي کرونا يا گل از گل بازيکنان مي شکفد يا 
لب هاي شان آويزان مي شود، مانند استقاللي ها و 
فوالدي ها که اين روزها کانون تيم هاي کرونايي 
ليگ هستند. دو تيمي که ديروز در هفته بيست 
و سوم به ميدان نرفتند، آن هم با توجيه کرونايي 
شدن 25 درصد تيم شان؛ استقالل با 13 کرونايي  
براي بازي با پارس جنوبي ب��ه جم نرفت و فوالد 
هم با 11 بازيکن با تست مثبت کرونا، چند ساعت 
قبل از بازي ديشب با نساجي به اهواز برگشت تا 
عماًل دو بازي هفته بيس��ت و سوم برگزار نشود، 
آن هم بدون اينکه سازمان ليگ فوتبال به عنوان 
برگزار کننده ليگ برتر، لغو رس��مي مسابقات را 

اعالم کند!
  عيان شدن ناکارآمدي مديران فوتبالي

در چنين شرايطي هفته بيست و سوم در حالي 
ديروز تمام شد که نزديک شدن پرسپوليسي ها 
به جام کمتر ديده ش��د و همه چي��ز همچنان 
تحت تأثير آمار باالي تست هاي مثبت بازيکنان 
استقالل و فوالد قرار داشت. در اين بين با گذشت 
24 س��اعت از ادعاي فوالدي ها و اس��تقاللي ها 
درباره مثبت شدن تست 11 و 13 بازيکن شان، 
انفعال سازمان ليگ و فدراس��يون فوتبال قابل 
تأمل بود. دو متولي اصلي فوتبال در کش��ور که 
مس��ئوالن آن، اين روزها تلفن هاي شان را روي 
رسانه ها بسته اند و پشت درهاي بسته اتاق هاي 
سازمان ليگ در ميدان شيخ بهايي تهران، کاسه 

چه کنم چه کنم به دست گرفته اند.
مديراني ک��ه به گفته س��عيد آذري، مديرعامل 
فوالد در يک برنامه راديويي، گويا پاسخي براي 
مديران باشگاه هاي کرونايي ندارند: »از شنبه که 
اعالم کردند تست های ما مثبت شده تا االن هيچ 
يک از مسئوالن فدراسيون پاسخگوی تلفن های 
ما نبوده اند و تيم در سردرگمی بسر می برد، چون 

آقايان بايد پاسخگو باشند، نه من.«
ناکارآم��دي مديريت س��ازمان لي��گ خروجي 
بالتکلي��ف ب��ودن فدراس��يون فوتبال اس��ت، 
فدراس��يوني که نه رئيس دارد و نه اساسنامه و 
مديران بازنشسته آن براي ماندن بيشتر خود و 
لغو انتخابات از چيزي فروگذار نکردند، حتي از 
راپورت دادن به فيف��ا. خروجي چنين مديريتي 
هم وضعيت اين روزهاي ليگ کرونا زده فوتبال 

ايران است. مديراني که در روزهاي بحراني نشان 
داده اند دست شان خالي است.

با وجود س��وءمديريتي که چنين وضعيتي را بر 
فوتبال باش��گاهي حاکم کرده، گفته مي ش��ود 
مسئوالن س��ازمان ليگ براي راس��تي آزمايي 
تست هاي دو تيم اس��تقالل و فوالد قرار است از 
آنها در يک آزمايشگاه مورد اعتماد اين سازمان، 
مجدد تس��ت بگيرند. در ص��ورت مثبت بودن 
تست باالي 25 درصد اعضاي دو تيم، استقالل 
و فوالد با توجه به قوانين راهي قرنطينه خواهند 
ش��د و درباره ادامه بازي هاي شان تصميم گيري 
مي ش��ود. در صورتي که تس��ت هاي مثبت اين 
دو تيم کمتر از 25 درصد باشد با توجه به حاضر 
نشدن استقالل و فوالد مقابل پارس جنوبي جم 
و نساجي در هفته بيست و سوم، احتمال بازنده 
ش��دن آنها وجود دارد و کميته انضباطی در اين 

باره تصميم می گيرد.
  3 بر صفر بايد برنده شويم

با اين حال حريفان اس��تقالل و ف��والد در هفته 
بيست و سوم واکنش هاي تندي به برگزار نشدن 
مسابقه شان داش��تند و پارس جنوبي و نساجي 
خواهان اعالم نتيجه 3 بر صفر به نفع  خود شدند. 
در اين راستا پارس جنوبي جم که قرار بود ديشب 
ميزبان استقالل باشد، ديروز در بيانيه اي تهديد 
کرد به فيفا ش��کايت مي کند. در بخش��ي از اين 

بيانيه آمده اس��ت: »درصورت عدم حضور تيم 
اس��تقالل خواهان برخورد قانونی طبق مقررات 
هس��تيم و در صورتی که قانون از س��وی آقايان 
ناديده گرفته شود با مستندات جمع آوری شده به 
فيفا شکايت خواهيم برد و با توجه به بی احترامی 
که باشگاه اس��تقالل به 15 باش��گاه ديگر ليگ 
برتری داشته اس��ت تا تعيين تکليف نهايی حق 
عدم شرکت در ادامه رقابت های ليگ برتر را برای 
صيانت از حقوق هواداران پارس جنوبی جم برای 

خودمان محفوظ می داريم.«
ايزد سيف اهلل پور، قائم مقام باشگاه نساجی حريف 
فوالد هم ديروز در گفت وگو با خبرگزاري ميزان 
اينطور به لغو بازي با ش��اگردان نکونام واکنش 
نشان داد: »در بازی هفته قبل با تراکتور خواهان 
تعويق يک ساعته بازی ش��ديم تا زمان کمتری 
در فرودگاه معطل شويم، ولی قبول نکردند و ما 
مجبور شديم در اين شرايط بد از نظر مالی، پرواز 
اختصاصی تهيه و پروتکل را اجرا کنيم. حتی با 
پرواز اختصاصی به ساری آمديم. همه اين کار ها 
را به اين خاطر انجام داديم که فوتبال برگزار شود، 
اما حاال حرف از برگزار نشدن مسابقات است، مگر 
مسابقات محالت است که يک روز برگزار شود و 

يک روز نشود!«
  هر کي هر کي که نيست!

سپاهان و شهرخودور هم به عنوان دو تيمي که 

در باالي جدول رقابت نزديکي با استقالل و فوالد 
براي کسب سهميه دارند در صف معترضان به 
برگزار نشدن بازي هاي دو تيم مشکوک به کرونا 
قرار گرفته اند. مقصود خدايی، نايب رئيس هيئت 
مديره باش��گاه ش��هرخودرو ظهر ديروز تهديد 
کرده بود اگر بازي هاي استقالل و فوالد برگزار 
نشود، آنها هم مقابل گل گهر حاضر نمي شوند: 
»اينکه يک تيم از سفر امتناع کند و تيم ديگری 
به شهر مقصد برود و تصميم به بازگشت بگيرد 
از نظر ما چيزی ش��بيه به مهندس��ی اس��ت. با 
اتکا به پش��توانه حرف آق��ای بهاروند و مهدی 
مبنی بر اجرای قانون در سيرجان هستيم، اگر 
تصميمی به بازی نکردن دو تيم فوالد و استقالل 
باش��د و فدراس��يون بخواهد از حرفش برگردد 
همين االن به ما بگويند تا با وجود صرف هزينه 
زيادی که برای س��فر تيم با پ��رواز اختصاصی 
به سيرجان ش��ده، همين حاال ش��هرخودرو را 
به مش��هد برگردانيم و با يکسان شدن شرايط، 

همزمان با رقبا ما هم به ميدان برويم.«
 محمد فتاحي، مدير س��پاهان هم گفت: »اين 
نمی ش��ود که يک تيم بگويد من به اين ش��هر 
می روم و ي��ک تيم ديگر بگويد من به آن ش��هر 
نمی روم. اين را بايد مسئوالن بهداش��ت کشور 
مشخص کنند که يک ش��هر آيا امکان برگزاری 

مسابقه را دارد يا خير.«
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فريدون حسن

واليبالپيامآورشاديورزشايرانميشود
دوچرخه سواري، قايقراني، وزنه برداري و واليبال فدراسيون هايي بودند 
که ديروز س��يدرضا صالحي اميري، رئيس کميته ملي المپيک از آنها 
بازديد ک��رد. صالحي اميري که همين چند روز پي��ش از لزوم حمايت 
بيشتر از رشته هاي پرمدال صحبت کرده بود با اين بازديدها نشان داد که 
در عزم خود براي توجه به اين ورزش ها جدي است. هرچند که بيشتر 
در خصوص واليبال و آينده آن صحبت کرد. رئيس کميته ملي المپيک 
گفت: »واليبال مي تواند عالوه بر حضور در جمع هشت تيم برتر دنيا در 
المپيک هم براي ورزش کشور پيام آور شادي باشد.« محمد رضا داورزني 
هم با تأييد حرف هاي صالحي اميري عنوان کرد: »مي گويند براي المپيک 
قول ندهيم، اما هدف ما رس��يدن به جمع چهار تي��م برتر بزرگ ترين 

آوردگاه ورزش جهان و حتي دستيابي به مدال المپيک است.«

ليگقهرمانان
آخرينمأموريتفليکوياران

دومي��ن گام از پروژه درخش��ان بايرن هم 
به س��رانجام رس��يد و همان نتيجه ای که 
انتظار می رفت به دس��ت آمد. بايرن مونيخ 
از زمانی که به دس��ت فليک سپرده شد در 
مسير موفقيت قرار گرفت. برای تيمی که 
بوندس ليگا را در سلطه خود قرار دارد پيروزی 
در جام حذفی نمی تواند زياد سخت باشد. در 
هر صورت غلبه بر لورک��وزن دومين جام را 
تقديم باواريايی ها کرد تا يکی ديگر از اهداف 
ترسيم شده به دست آيد. بازيکنان با همان هيجان خوشحالی که پس از فتح 
بوندس ليگا داشتند برای فتح جام حذفی هم خوشحالی کردند. مولر، نوير، 
لواندوفسکی و سايرين از خوشحالی سر از پا نمی شناختند، ولی در اين جشن 
باشکوه خأل نبود تماشاگران کامالً مشهود بود. به هر ترتيب برای رسيدن به 
هدف نهايی بايد صبر و حوصله به خرج داد و موفقيت به سادگی به دست 
نمی آيد. اين دومين جام فصل بود و در حقيقت قرمزهای مونيخ دو سوم راه را 
طی کرده اند. در تاريخ باشگاه، بايرينی ها قبالً يک بار تجربه تصاحب سه گانه 
را در کارنامه داشته اند، به همين خاطر و با توجه به روند صعودی که اين فصل 
داشتند هواداران بی صبرانه منتظرند تا هانسی فليک و تيمش گام آخر را نيز 
محکم بردارند. نکته جالب اينکه ساير تيم های آلمانی حسرت آمادگی باالی 
بازيکنان بايرن را می خورند. وقفه چند ماهه ايجاد شده و چالشی که کرونا 
برای دنيا ايجاد کرده هم نتوانست تأثيری روی آنها بگذارد. البته تمريناتی که 
کادر فنی برای بازيکنان در نظر گرفته بود نيز قطعاً نقش تأثيرگذاري در اين 
زمينه داشته تا جايی که تمامی نفرات در ترکيب اصلی همچون يک ستاره 
درجه يک خوش می درخشند. فليک پاسخ اعتماد سران بايرن را با گرفتن 
دو جام داد و ليگ قهرمانان آخرين مأموريت اين فصل او خواهد بود. قدرت 
اصلی فوتبال باشگاهی آلمان توانايی کنار زدن رقبای اروپايی خود را دارد و 

آنها بی صبرانه منتظر شروع ليگ قهرمانان هستند.

ماتياس گرز

 سی ان ان 

شاهکاررونالدوبايوونتوس

اينبوفونافسانهای
ن  ه ب��ا ز ا و ر د     خبر
ی  نه ا فس��ا ا

يوونتوس همچنان به درخشش خود ادامه می دهد. 
جان لوئيجی بوفون همان کسی است که از فوتبال 
سير نمی شود؛ سنگربان کهنه کار ايتاليايی نه تنها 
خيال بازنشستگی ندارد، بلکه همانند يک بازيکن 
جوان ب��رای موفقيت تيم��ش در زمين مس��ابقه 
می جنگد. جی جی بوفون در ترکيب اصلی تيمش در 
مصاف با تورينو نيز حضور داشت و موفق شد تعداد 
بازی های انجام داده اش در س��ری آ را به عدد 648 

برساند. حاال او از مالدينی نيز پيشی گرفته و رکورددار 
فوتبال باش��گاهی ايتاليا محسوب می شود. ساری، 
سرمربی بانوی پير اينگونه از کاپيتان تيمش تمجيد 
کرد: »به خاطر همه کارهای درخشانی که بوفون در 
دوران فوتبالی خود کرده به جز تبريک گفتن به او 
کاری از دست ما ساخته نيست. او يک اسطوره است، 
هيچ کلمه ای نمی تواند حق را درباره اين بازيکن ادا 
کند. فقط بايد ايستاد و تشويقش کرد. ما در رختکن 
همينطور از او اس��تقبال کرديم. به آمار بوفون نگاه 

کنيد، مي بينيد که او يک اسطوره است.«

کس��ب دومين جام قهرمانی، 
شيوا نوروزي
     بازتاب

هانسی فليک و شاگردانش را به 
رؤيای سه گانه نزديک تر کرده 
است. بايرن مونيخ با برد 4 بر 2 مقابل لورکوزن فاتح جام حذفی 
آلمان شد. باواريايی ها يک فصل موفق را پشت سر گذاشتند. آنها 
با هدايت فليک ابتدا مقتدرانه قهرمان بوندس ليگا شدند و پس از 
آن نيز مسابقات حذفی را با تصاحب جام به پايان رساندند. بعد از 
کسب دو عنوان قهرمانی، مونيخی ها به دنبال اين هستند که با 
قهرمانی در اروپا سومين جام خود در يک فصل را کسب کنند. 
جای خالی تماشاگران در فينال جام حذفی به شدت احساس 
می شد. توماس مولر، ستاره بايرن بعد از اينکه جام را باالی سر 
برد به اين مسئله اشاره کرد: »اين لحظات برای ما کمی غم انگيز 
هم هس��ت. وقتی هواداران در چنين فينالی حضور ندارند فضا 
ديگر مثل سابق نيست. ما واقعاً افسوس می خوريم. تيم ما عالی 
بود و تنها بخش ماجرا که کمی غم انگيز بود، استاديوم خالی از 

تماشاچی است.«  باواريايی ها تا قبل از شيوع کرونا و لغو مسابقات 
تا مرحله يک هشتم نهايی ليگ قهرمانان باال آمدند و بازی رفت 
با چلسی را نيز با پيروزی پشت سر گذاشتند. با اين حال تعطيلی 
تحميلی سد راه آنها شد و حاال که رقابت ها از سر گرفته شده، 
رؤيای تصاحب س��ه گانه برای هواداران و بازيکنان رنگ و بوی 
تازه اي پيدا کرده است. مانوئل نوير، دروازه بان بايرن بر تحقق 
اين رؤيا تأکيد کرد: »کسب دومين جام فصل و دندان تيز کردن 
بايرن برای بردن سه گانه در فصلی چنين دشوار نشان می دهد 
بايرن چه ذهنيت درستی دارد. در هفته های اخير همه به عينه 
ديدند که بايرن مونيخ چقدر انگيزه دارد و تشنه قهرمانی است. 
افتخارات ما در اين فصل واقعاً خاص و ويژه است. ذهنيت تيم 
در اين بحران استثنايی بوده و ما حاال بعد از يک استراحت کوتاه 
برای بردن سه گانه تالش خواهيم کرد.« با درخششی که بايرن 
در اين فصل زير نظر فليک داش��ته، تبديل اين رؤيا به واقعيت 

برای آنها دور از انتظار نيست.

جام حذفي آلمان در دستان مردان فليک

پيشبهسویرؤيایفتحسهگانه

مهاجم پرتغالی به 
اشرف رامين

     چهره
يک��ی ديگ��ر از 
اهدافش رس��يد. 
يووه در بازی با تورينو با نقش آفرينی کريستيانو 
رونالدو به پيروزی رس��يد تا ب��ا توجه به باخت 
التزيو، يوونتوس صدرنش��ين به فتح اسکودتو 
نزديک تر شود. رونالدو که در چهار بازی متوالی 

تيمش موفق به گلزنی ش��ده ب��ود در مصاف با 
تورنيو ني��ز يکی از چهار گل تيم��ش را از روی 
ضربه آزاد به ثمر رساند. اين اولين باری بود که 
کريس با پيراهن يووه ي��ک ضربه آزاد را به گل 
تبديل کرد. البته ش��اهکار او به همين جا ختم 
نمی شود؛ پس از 60 سال رونالدو رکورد 25 گل 
زده در 26 بازی ليگ ايتاليا را به خود اختصاص 
داد. او پيش از اين در اللي��گا و ليگ جزيره هم 
رکورد 25 گل زده در يک فصل را ثبت کرده بود. 
حاال رونالدو تنها بازيکنی است که در سه ليگ 
معتبر اروپايی اين تعداد گل را به ثمر رس��انده 
است. جالب اينکه پس از پايان بازی مهاجم اول 
يوونتوس اهميتی به دو رکورد ثبت شده نداد و 
بيشتر از گلی که به ثمر رساند، خوشحال بود: 
»واقعاً به اين ضربه آزاد احتياج داشتم تا بتوانم 
اعتماد به نفس خود را دوب��اره بازيابی کنم. ما 
می دانستيم که اين يک بازی دشوار خواهد بود، 
اما سخت تالش کرديم و پيروز شديم، يوونتوس 
به هدفش رس��يد. تا زمانی که تيم برنده شود، 
مهم نيست چه کسی موفق به گلزنی می شود. 
همه ما در شرايط خوبی هستيم و سعی مي کنيم 
مقابل ميالن هم پيروز شويم، اما آن ديدار نيز 

يک بازي دشوار ديگر است.«

مصائبيکفوتبالکرونازده
واکنش ها به آمار باالي تست مثبت کوويد 19 بازيکنان 2 تيم ليگ برتر همچنان ادامه دارد

راهنجاتورزشکشور
توجهبهرشتههايپايهاست

محسن رضوانی، رئيس فدراس��يون شنا، ش��يرجه و واترپلو گفت: »از 
صحبت های اخير رئيس کميته ملی المپيک که بايد به ورزش های پايه و 
پرمدال توجه ويژه ای شود، استقبال می کنم و اميدوارم اين اتفاق رخ دهد، 
چراکه راه نجات ورزش کشور ما برای مدال آوری در بازی های المپيک 
توجه به ورزش های پايه است.« وی به مشکالت شنا هم اشاره و عنوان 
کرد: »نداشتن استخر استاندارد در کشور و هيئت های استانی، نبودن 
تفاهمنامه با وزارت آموزش و پرورش و نبود مدارس شنا مشکالتی است 
که ما با آن مواجه هستيم. با تمام اين احوال و مشکالت ما در بازي هاي 
آسيايي ش��رکت کرديم و در واترپلو نيز صاحب مدال شديم، يک مدال 

ارزشمند که حاصل اعتماد به جوانان اين رشته بود.«

اميرصديقيرئيسفدراسيونووشوشد
امير صديقي با کسب اکثريت آرا به عنوان رئيس جديد فدراسيون جودو 
انتخاب شد. مجمع انتخاباتی فدراسيون ووشو صبح ديروز با حضور مهدی 
علی نژاد معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان، 
فضل اهلل باقرزاده نايب رئيس کميته ملی المپيک برگزار شد. حسين اوجاقی، 
محمود رش��يدی، امير صديقی، محمود متدين، اميرعباس لش��گری و 
علی اصغر شعبانی شش کانديدای رياست فدراسيون ووشو بودند که به 
جز محمود متدين بقيه انصراف دادند و امير صديقی با کسب 34 رأی به 
عنوان رئيس فدراسيون ووشو برای چهار سال انتخاب شد. صديقي بعد از 
انتخابش گفت: »رياست اين فدراس��يون برايم افتخار است و اميدوارم با 
همراهی اعضای مجمع و همراهی پدر معنوی اين رشته علی نژاد به ووشو 
کمک کنم. حضور در رأس ووشو يک تعهد مهم است و 100 درصد آماده 
اين سمت هستم تا رسالت خود را که همان موفقيت ووشو است انجام دهم. 
آقای علی نژاد را در کرسی های بين المللی خواهيم داشت. حضور او يک 

نعمت است، چراکه به شکل ويژه از ورزش حمايت می کند.«

دنیا حیدري

کسیباتوهينبهرقيب
بزرگنمیشود

صرف نظر از اينکه بحث ابتالي بازيکنان چند تيم ليگ برتري فوتبال 
به ويروس کرونا باعث شده تا حاشيه تازه اي ايجاد شود و بهانه جديدي 
به دس��ت مخالفان ادامه برگزاري مس��ابقات ليگ بيفت��د، حرف ها و 
اظهارنظر يکي از اعضاي هيئت مديره باش��گاه اس��تقالل در خصوص 

سرنوشت ليگ برتر بسيار قابل تأمل بود.
البته در ابتدا بايدگفت که ش��أن عضو هيئت مديره باشگاه بزرگي چون 
استقالل با داشتن ميليون ها هوادار باالتر از آن است که بخواهد جايگاه خود 
را در حد يک هوادار معمولي )با نهايت احترام به تمامي هواداران فوتبال و 

باشگاه استقالل( پايين بياورد و از منظر او به مسائل نگاه و اظهارنظر کند.
تحقير موفقيت ها و نتيجه گيري هاي تيم رقيب با ادبيات نامناس��ب و 
اينکه از منيريه برای آنها جام بخرند، قب��ل از اينکه تحقير و توهين به 
رقيب محسوب شود، تحقير و توهين به باشگاه خود و هواداران متعصب 
آن است. بايد تأسف خورد که يک عضو تازه وارد هيئت مديره استقالل 
در روزهايي که اين باشگاه با مشکالت عديده داخلي و بين المللي مواجه 
است، به جاي کار کارشناس��ي و برنامه ريزي مديريتي براي جلوگيري 
از بحران در اين باش��گاه، صرفاً براي اينکه خودش را مطرح کرده باشد 
و بگويد من هم هستم با ادبياتي که به هيچ عنوان در شأن عضو هيئت 

مديره يک باشگاه بزرگ نيست، موفقيت تيم ديگر را زير سؤال ببرد.
پيش از اين بارها نوشته ايم و عنوان کرده ايم که هيئت مديره باشگاه هاي 
بزرگي چون استقالل و پرسپوليس جاي بزرگان اين باشگاه ها و مديران 
کاربلدي است که بتوانند به لحاظ مس��ائل اقتصادي، فرهنگي و موارد 
ديگر کمک حال اين باشگاه ها و فوتبال کشور باشند، اما بسيار متأسفيم 
که امروز هيئت مديره باشگاه هاي فوتبال کشور عرصه تاخت و تاز کساني 
ش��ده که نه تنها مديريت نمي دانند، بلکه با اظهارنظرهاي نسنجيده و 
دور از انتظاري که حتي ديگر در کوچه و خيابان هم نمي توان براي آنها 
خريداري پيدا کرد، عمالً تيشه برداشته اند و به ريشه آبرو و حيثيت تيم ها 

و هواداران دلپاک شان مي زنند.
جالب اينکه در اين سيس��تم مديريتي فش��ل فوتبال کس��ي هم پيدا 
نمي ش��ود تا از اين جناب عضو هيئت مديره بپرسد در اين چند روزي 
که آمدي کدام يک از انبوه پرونده هاي شکايت عليه استقالل را بررسي 
کرده اي و چه راهکاري براي حل آنها و مشکالت باشگاه بدون خسارت 
مالي يا محروميت و کسر امتياز ارائه داده اي! کسي پيدا نشده تا به اين 
جناب که نمي دانيم چگونه و با چه رزومه اي سر از هيئت مديره باشگاه 
استقالل درآورده، بگويد بهتر نيست به جاي دست به جيب شدن براي 
خريد جام تيم مقابل، دست به جيب شوي و فقط درصدي از بدهي هاي 
کالن باشگاهي که عضو هيئت مديره آن هستي را پرداخت کني. البته که 
خوب مي دانيم حتماً قبل از ورود به هيئت مديره استقالل و آگاه بودن از 

 شأن و منزلت جايگاه آن، برداشت از بيت المال را خوب آموخته اي!
اين درد فوتبال باشگاهي ماست. دردي که فقط شامل حال استقالل هم 
نمي شود. هستند افراد ديگري با اين طرز نگاه در باشگاه هاي ديگر که در 
مواقع ديگر اظهارنظرهاي اين چنيني خواهند داشت و متأسقانه تا زماني 
که تصميم گيرندگان باشگاه هاي ما با چنين طرز تفکر و نگاه کوته بينانه به 
مسائل بخواهند فوتبال و باشگاه ها را مديريت کنند اوضاع بهتر که نمي شود 
هيچ بايد به انتظار روزهاي به مراتب بدتر هم باشيم. حضور چنين ناکاربلدان 
بدون برنامه در فوتبال حاصلي جز تباهي نخواهد داشت و بدتر از همه اينکه 
حضور اين افراد در عرصه تصميم گيري باشگاه هاي فوتبال يک توهين 

زشت و بزرگ به فوتبال، باشگاه ها و هواداران آنها محسوب مي شود.

شادی گل خاص بازيکن محجوب سرخ ها
يادشهيدشاملودرآزادي

پرسپوليس شنبه شب يک خان ديگر را هم به سالمت پشت سر گذاشت 
تا يک قدم ديگر به قهرمانی نزديک تر شود، آن هم در روزهايی که بحث 
شيوع کرونا در بين تيم های فوتبالی سروصدای زيادی بپا کرده و بحث 

نيمه تمام ماندن ليگ را بار ديگر پيش کشيده است. 
با وجود اين ش��اگردان يحيی بی اهميت به ح��رف و حديث های مطرح 
ش��ده کار خود را پيش می برند و قصدی برای کوتاه آمدن ندارند، حتی 
اگر انگيزه های حريفی چون شاهين برای گرفتن انتقام آنقدر زياد باشد 
که برخالف بازی دور رفت، پرسپوليس تنها يک مرتبه موفق به باز کردن 
دروازه تيم مهمان شود. هرچند که اين سه امتياز بازی است که اهميت 
دارد. اين همان نتيجه ای بود که تراکتور هم دست آخر به آن رسيد تا بعد 
از شروع نااميدکننده با شکست 2 بر صفر نفتی های آبادان از کورس کسب 
سهميه جا نماند. پيکان هم به رغم شکست هفته قبل برابر پرسپوليس با 

بردی پرگل )چهار بر يک( مقابل ذوب آهن يک پله از قعر فاصله گرفت.
   استفاده از تمام ظرفيت ها

يحيی يک بار ديگر نشان داد که توان استفاده از تمام ظرفيت های تيمش 
را دارد و پرسپوليس او در غياب وحيد اميری، اميد عاليشاه، محمد نادری 
و عليرضا بيرانوند هم پرس��پوليس اس��ت و می تواند با بازيکنانی چون 
محس��ن ربيع خواه و مهدی عبدی هم به نتيجه دلخواه برسد، حتی اگر 
تيمش يک نيمه 10 نفره باش��د. هرچند که يحيی اين اتفاق را شوکی 
مثبت می دانست، اما آنچه در نخستين شب هفته بيست و سوم در دومين 
پيروزی پرسپوليس در راه کس��ب چهارمين قهرمانی خيره کننده بود، 
درخشش شماره 9 پرسپوليس در به ثمر رساندن نهمين گل اين فصلش 
بود. مهدی ترابی که بی ترديد يکی از بازيکنان تأثيرگذار سرخپوش��ان 
است، نه فقط تک گل س��ه امتيازی تيمش را به ثمر رساند که با پيشی 
 گرفتن از عليپ��ور، حاال فاصله زي��ادی با مدعيان آقای گل��ی اين فصل  

)آل کثير10 گله نفت آبادان و مغانلوی 12 گله پيکان( ندارد.
  ادای احترام به شهيد شاملو

آزادی شنبه شب اگرچه در سکوت و با س��کوهای خالی از جمعيت و 
حضور تنها سرمربی تيم ملی ميزبان پرسپوليس و شاهين بوشهر بود، 
اما لحظات ديدنی کم به خود نديد. لحظات ديدنی که بدون شک يکی از 
زيباترين آن شادی پس از گل مهدی ترابی بود که برايش برنامه داشت. 
مدتی است که گلزن های پرسپوليس به شيوه ای خاص بعد از گلزنی به 
شادی می پردازند و با نشان دادن عکس شهدايی که زير پيراهن خود 
دارند سعی در شناساندن آنها به جامعه دارند. بعد از عليپور و سيدجالل 
حسينی اين بار نوبت ترابی بود که به اين شکل خوشحالی کند. بازيکن 
محجوب پرسپوليس بعد از به ثمر رساندن تک گل بازی به محمد شاملو 
که سال 1366 در منطقه مهران شهيد شد، ادای احترام کرد. شاملو که 
در مالير به دنيا آمده بود در زمينه ورزش و فوتبال فعاليت هايی داشت، 
اما در 22 سالگی به درجه شهادت نائل ش��د و ترابی بعد از بازی با باال 
گرفتن پيراهنی که عکس اين شهيد گرانقدر روی آن نقش بسته بود 

به او ادای احترام کرد.
  اشتباهات داوری و  داور جنجالی

شب نخست هفته بيست و سوم اما بدون جنجال داوری به پايان نرسيد. 
ليگ نوزدهم، يکی از بدترين فصل های قضاوت داوران فوتبال ايران بود که 
اشتباهات تأثيرگذار زيادی را از همان هفته های نخست رقم زد، اما هرگز 
هيچ مقام و مسئولی را در فدراس��يون به صرافت ترتيب اثر دادن به اين 
اشتباهات نينداخت. يکی از پراشتباه ترين داورهای امسال وحيد کاظمی 
است. داور شمالی که از ابتدای فصل بارها و بارها نامش بابت قضاوت های 
جنجالی و پراشتباهی که داشته سر زبان ها افتاده است. يکی از بدترين 
قضاوت های او در هفته نهم بين دو تيم نفت مسجدسليمان و فوالد بود 
که با مردود اعالم کردن دو گل صحيح شاگردان تارتار، دو امتياز باارزش 
را از مسجدسليمانی ها گرفت، اما در کمال ناباوری با وجود يک قضاوت 
ضعيف و پرانتقاد، هفته بعد حس��اس ترين بازی هفته دهم بين دو تيم 
تراکتور و س��پاهان را قضاوت کرد و اين بار نيز بی اشتباه نبود. او که طی 
يک آمار عجيب و جالب توجه تا هفته هجدهم ليگ نوزدهم، 11 بازی را 
سوت زده بود، اين بار در هفته بيست و سوم و در بازی پرسپوليس- شاهين 
بوشهر جنجال آفرين شد، آن هم با يک اخراج سختگيرانه و ناديده گرفتن 
دو پنالتی که تصاوير ثبت شده توسط عکاسان به وضوح آنها را به تصوير 
می کشد. ارسال محسن ربيع خواه روی تير دوم و برخورد سجاد مشکل  پور 
و علی عليپور بود که اگرچه پنالتی اعالم شد، اما بعد از مشورت کاظمی با 
ايلدروم، کمک داور اول بازی وتو شد. در صحنه ای ديگر هم که درويش وند، 
گلر شاهين عليپور را در صحنه ای تک به تک سرنگون کرد و سرخپوشان باز 

هم معتقد به پنالتی بودند، کاظمی چشم بر اين صحنه هم بست.


