
گالیه ورزشکاران 
شیوا نوروزی
   گزارش

مدال آور از بیکاری 
و تشدید مشکالت 
معیشتی موضوع تازه ای نیست، اما تعطیلی اردوها 
و مسابقات به دلیل شیوع کرونا باعث شده انتقادهای 
بحق آنها از عدم رسیدگی مسئوالن و بی توجهی به 

اجرای قوانین دوباره باال بگیرد. 
طب��ق آیین نام��ه اجرایی ج��ذب و اس��تخدام 
قهرمانان، نفرات اول تا سوم بازی های المپیک، 
نف��رات اول و دوم مس��ابقات جهان��ی و نفرات 
اول تا س��وم بازی های پاراآس��یایی شامل این 
قانون می ش��وند، ولی در قانون فوق اهمیتی به 

مدال آوران پارالمپیکی داده نشده است! 
طبق مصوب��ه ای ک��ه جهانگیری، مع��اون اول 
رئیس جمه��ور آن را به دس��تگاه ها ابالغ کرده، 
یکی از فرزندان قهرمانان بازی های پارالمپیک 
ش��امل نفر اول در رش��ته های فردی و تمامي 
نفرات در رشته های گروهی می توانند با رعایت 
شرایطی از س��وی دس��تگاه های اجرایی بدون 
برگزاری آزمون و خارج از نشر آگهی به صورت 
پیمانی جذب و اس��تخدام شوند. در صورتی که 
ورزش��کاران جانباز و معلول کش��ورمان برای 
رس��یدن به مدال های جهانی و آسیایی تالش 
زیادی می کنن��د و مدال نق��ره و برنز بازی های 

پارالمپیک نیز کم از قهرمانی ندارد. 
  سراغی از ما نمی گیرند

نداشتن شغل و فراموشی پس از سن بازنشستگی 
نگرانی همه ورزشکاران جانباز و معلولی است که 
با تمام قوا برای سرافرازی ورزش ایران می جنگند. 
ملی پوش بسکتبال با ویلچر کشورمان از اینکه در 
قانون مصوب برای استخدام ورزشکاران توجهی 
به مدال آوران پاراآس��یایی و پارالمپیکی نشده 
است، گالیه دارد. حکیم منصوری که به عنوان 
کاپیتان با تیم ملی  بس��کتبال باویلچر قهرمان 
بازی های پاراآس��یایی 2018 شده در گفت وگو 
با فارس گفت: »تیم بس��کتبال باویلچر قهرمان 
بازی های پاراآسیایی شد و طبق مصوبه دولت هر 
ورزشکاری می تواند در یکی از ارگان های دولتی 
استخدام رسمی شود. به دنبال این موضوع رفتم 
که به من گفتند؛ چنین موضوعي وجود ندارد و 
اگر هم صحت داشته باشد،  همسر یا فرزندانتان 
می توانند اس��تخدام ش��وند. من االن فرزندی 
ندارم. حاال که امنیتی ش��غلی ندارم، چه کاری 
باید در ادامه زندگی انج��ام دهم. در حال حاضر 
نیاز دارم اس��تخدام رسمی ش��وم. کسی سراغ 
بچه ه��ا را نمی گیرد که ببیند از نظر جس��مانی 
در چه وضعیتی ق��رار دارند. آیا در این ش��رایط 
بحرانی کس��ی به کرونا مبتال ش��ده است یا نه. 
فقط چند پیامک در فروردین ماه برای ما ارسال 
کردند. از فدراسیون جانبازان و معلولین و کمیته 
ملی پارالمپیک هیچ خبری نیست. نمی پرسند 

امکانات یا تمرین دارید یا نه.«

  مسافرکشی با مدال های رنگارنگ
نادر م��رادی، قهرم��ان وزنه ب��رداری بازی های 
پارالمپیک لندن، نایب قهرمان پاراوزنه برداری 
جهان و نایب قهرمان بازی های آسیایی نیز این 
روزها برای گذران زندگی مسافرکشی می کند. 
م��رادی در گفت وگو ب��ا فارس ب��ه انتظارش از 
مسئوالن اش��اره کرد: »در این ش��رایط انتظار 
داش��تیم مس��ئوالن بیش��تر هوای ما را داشته 
باشند. اگر هر اتفاقی هم افتاده باید از ورزشکاران 
حمایت کنند و احوال بچه ها را بپرسند و اگر هم 
مشکلی دارند به دادش��ان برسند. از فدراسیون 
درخواست داشتم میله، وزنه، میز و تجهیزات را 
به صورت امانت در اختی��ارم بگذارند تا در خانه 
تمرین کنم که متأس��فانه قبول نکردند. با این 
ش��رایط اقتصادی بد که نمی توانم 70 میلیون 
تجهیزات وزنه برداری بخرم. هم اکنون در یکی 
از تاکس��ی های اینترنتی مسافرکشی می کنم. 
ورزش��کار تیم ملی تا وقتی که اردو و مس��ابقه 
باشد، مورد حمایت ستاد بازی های پارالمپیک 
اس��ت و در تعطیل��ی اردوها، حمای��ت مالی از 

اردونشینان تیم ملی صورت نمی گیرد.«
  براساس مصوبه عمل می کنیم

در حال��ی ک��ه م��دال آوران جانب��از و معلول از 
بی توجهی ها می نالند، سرپرس��ت دبیر اجرایی 
کمیته ملی پارالمپیک بر حمایت از ورزشکاران 
زیر نظر این نهاد ورزشی تأکید دارد. محمد تابع 
در گفت وگو با »ج��وان« روند پرداخت حقوق به 

ورزش��کارانی که شانس کس��ب مدال در توکیو 
2020 را تش��ریح کرد: »ما ه��م پیگیر موضوع 
اس��تخدام مدال آوران هس��تیم و هر کسی به ما 
مراجعه کند، نامه نگاری های الزم را انجام می دهیم 
تا در پروسه استخدام قرار بگیرد. درباره موضوع 
معیش��تی ورزش��کاران هم باید بگویم بر اساس 
مصوبات س��تاد عمل می کنیم و ورزشکارانمان 
مرحله به مرحله تحت پوشش قرار می گیرند. این 
احتمال وجود دارد که بازی های پارالمپیک توکیو 
اصاًل برگزار نش��ود که البته ما بن��ا را بر برگزاری 
گذاشته ایم. مصوبه س��تاد بازی های پارالمپیک 
با حضور همه رؤس��ای فدراسیون ها نوشته شده 
اس��ت و در نهایت هم به این مهم رس��یدند که 
ورزشکاران طالیی مان از ابتدای سال با توجه به 
بودجه و ظرفیتی که در اختیار داریم مورد حمایت 
مالی قرار گیرند و ورزشکاران نقره ای و برنزی هم 
از شهریورماه تحت حمایت قرار خواهند گرفت. 
مبالغ دریافتی با توجه به رکوردها و مقایسه آنها 
با رقبای ش��ان با یکدیگر متفاوت است. تمام این 

مسائل در مصوبه ستاد دیده شده است.«
  کمک هزینه قرنطینه

پرداخت کمک هزین��ه قرنطینه خانگی از جمله 
اقدامات کمیته پارالمپیک است: »با شرایطی که 
داشتیم، مبلغی به عنوان »کمک هزینه قرنطینه 
خانگی«  در فروردین ماه به تمامی ورزشکارانی 
که سهمیه پارالمپیک گرفته اند خارج از برنامه 
پرداخت شد. ما هم مصوبه ستاد را اجرا می کنیم 

و بر اساس آن ملی پوشان طالیی از اردیبهشت 
حقوق دریافت می کنند و ورزشکارانی که شانس 
نقره و برنز هس��تند هم از ش��ش ماه دوم سال 
حقوق دریافت خواهند کرد. مصوبات دس��ت ما 
را می بندد، در خصوص رشته های تیمی از جمله 
بسکتبال باویلچر، والیبال بانوان و گلبال بحث این 
بود که فدراسیون ها حمایت الزم را داشته باشند 
و اگر س��همیه بگیرند هزینه ها به فدارسیون ها 
پرداخت می ش��ود. منتها تعیین درجه حمایتی 
طبق مصوبه ستاد انجام می شود و تیم بسکتبال 
باویلچر هم جزو گروه چهارم است. برای این گروه 

حقوق در نظر گرفته نشده است.« 
تاب��ع در ادام��ه اظه��ار داش��ت: »حقوق های 
ورزش��کاران وزنه برداری، ج��ودو، دوومیدانی، 
والیبال نشس��ته، قایقرانی، تکواندو و تیراندازی 
با توجه به شانس��ي که برای کس��ب م��دال در 
پارالمپیک دارند از اردیبهشت ماه پرداخت شده 
اس��ت. برخی قوانین ش��امل همه می شود مثل 
قانون رعایت فاصله اجتماعی و ما هم آن را اجرا 
می کنیم. کمیته ملی پارالمپی��ک و المپیک از 
ورزشکاران حمایت می کند، ولی در نهایت قانون 
استخدام شامل مدال آوران ش��ده است. ضمن 
اینکه با توجه به تعداد زیاد ورزشکاران جانباز و 
معلول در نظر گرفتن قانون استخدام برای همه 
عملی نخواهد بود. به عنوان نمونه در پاراآسیایی 
جاکارتا 240 ورزشکار داشتیم که 170 نفر از آنها 

به مدال رسیدند.«
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سعید احمديان

خداحافظي با پدر کشتي ايران 
دیروز روز تلخي براي کش��تي ایران ب��ود، روزي که اس��تاد کیومرث 
ابوالملوکی، پدر کش��تی نوین ایران در س��ن ۹7 س��الگی درگذشت. 
ابوالملوکی متولد 1۳02 در تهران بود و از او به عنوان یکی از اصلی ترین 
رواج دهندگان کش��تی نوین در ایران )پس از حمی��د محمودپور( یاد 
می کنند. ابوالملوک��ی نخس��تین مربی تاریخ کش��تی آزاد ایران در 
رقابت های  جهانی نیز به شمار می رفت و به جز عرصه مربیگری در امور 
مدیریتی، اجرایی و حتی داوری نیز از چهره های مطرح این رشته بود. 
ابوالملوکي در مسابقات جهانی 1۹54 توکیو سرمربي تیم کشتي آزاد 
ایران بود و توانس��ت با دو مدال طالی عباس زندی و توفیق جهانبخت 
و یک مدال نقره محمدعلی فردین برای نخس��تین بار ایران را در رتبه 
سوم دنیا قرار دهد. این اولین بار بود که کشتی ایران در مسابقات جهانی 
صاحب مدال طال می شد. نام استاد کیومرث ابوالملوکی در داوری هم 
جاویدان مانده است. او در س��ال 1۹4۹ میالدی اولین داور بین المللی 
کش��تی ایران بود. ابوالملوکی در رقابت های جهانی 1۹51 هلسینکی 

فنالند، المپیک 1۹56 ملبورن و المپیک 1۹60 رم قضاوت کرد. 
روزنامه »جوان« درگذشت این اس��تاد و پیشکسوت کشتی ایران را به 

خانواده محترم آن مرحوم و جامعه ورزش تسلیت می گوید.

به جوان ترهای تیم هم بايد میدان داد
پنج هفته تا پایان مس��ابقات باق��ی مانده و 
پرسپولیس باید برای کسب عنوان قهرمانی 
با جس��ارت و صالبت بازی کند، چراکه به 
واس��طه تهدیدهای فیفا به دلیل بدهی ها 
هم خطر محرومیت از پنجره نقل و انتقاالت 
وجود دارد و هم خطر کس��ر امتیاز. با وجود 
این پرس��پولیس امتیازه��ای خوبی جمع 
کرده و حاال بهترین فرصت اس��ت تا یحیی 
تعویض های نیمه دوم را جوان کند، خصوصاً 
که پرسپولیس جوانان خوبی دارد. عبدي، روستایی و حتی گلر تیم می توانند 
در بازی های باقیمانده به میدان بروند. یک بازی در لیگ برتر برای جوانان 
مانند هفت سال بازی در رده های پایه است. قهرمانی که مسجل شد، یحیی 
باید به جوان ترها میدان دهد. گلر تیم هم می تواند جوان باشد، حتی اگر به 
قیمت باخت تیم تمام شود، چراکه با این روش یک سرمایه به سرمایه های 
پرسپولیس اضافه می شود و جوانان در آینده خروجی تیم خواهند بود، درست 
مثل روستایی و عبدی که خروجی پایه ها هستند. البته گل محمدی باید روی 
خط حمله تیم هم بیشتر کار کند، چون پرسپولیس باید در بخش حمله 
عملکرد بهتري داشته باشد. درست است که با یک گل هم مي توان به سه 
امتیاز بازی دست یافت، اما یک گل قابل اطمینان نیست. مثالً در بازی با فوالد 
با توجه به فشار حریف و عقب کشیدن پرسپولیس هر لحظه ممکن بود توپی 
وارد دروازه سرخپوشان شود. نمی گویم به همه تیم ها باید شش گل بزنند، اما 
باید هم خوب بازي کنند و هم گل های بیشتر بزنند، چراکه تماشاگران بیشتر 
از اینها گل می خواهند. ضمن اینکه روی اتفاقات نمی توان خیلی حساب کرد. 
پرسپولیس برابر فوالد خوب بازی کرد، اما نیمه اول برای فوالد بود و نیمه دوم 
از آن پرسپولیس و از بازی خوب حریف هم نمی توان چشم پوشی کرد. ضمن 
اینکه پرسپولیس برحسب تصادف و روی کار انفرادی سیامک نعمتی گل 

زیبایی به ثمر رساند و روی اتفاقات نمی توان خیلی حساب باز کرد.

مرتضی فنونی زاده

 پیشکسوت پرسپولیس

زيدان حرف از رفتن زد؟

بايد کیفیت مان را مقابل رئال باال ببريم
شکس��ت برابر      خبر
آرسنال و حذف 
از رقابت هاي جام حذفي انگلستان چیزي نبود 
که به مذاق گواردیوال خوش بیاید. سیتیزن ها 
مدت ها قبل لیگ را به لیورپ��ول واگذار کرده 
بودند و حاال جام حذفي را هم از دست داده اند تا 
گواردیوال با عصبانیت بگوی��د که با این اوضاع 
مقابل رئال مادرید در لیگ قهرمانان حرفي براي 
گفتن نداریم و آن جام را هم از دست مي دهیم. 
پپ بعد از شکس��ت 2 بر صفر منچسترسیتي 

مقابل آرسنال گفت: »برای بازیمان در 
لیگ قهرمانان الزم نیست به بازیکنانم 
بگویم با چه حریفی طرف هس��تند. ما 

می دانیم اس��تانداردهای بازی در چنین 
مسابقاتی و مقابل چنین حریفانی چیست. 
شاید در حال یادگیری هستیم، شاید هم 

نه، خواهیم دید چه می شود. الزم به داشتن 
نبوغ نیست که درک کنیم برای بازی مقابل 

رئال مادرید و برای داشتن کوچک ترین شانسی 
برای صعود باید کیفیت بازیمان را باال ببریم.«

از اردوگاه کاتاالن ه��ا صداه��اي 
فريدون حسن

      بازتاب
خوش��ایندي به گوش نمي رسد. 
بارسا قهرماني اسپانیا را به رقیب 
دیرینه تقدیم کرد و حاال تنه��ا امیدش را در لی��گ قهرمانان اروپا 
جست وجو مي کند، اما با کدام روحیه، با کدام ابزار و با کدام سرمربي؟ 
اواسط فصل بود که کاتاالن ها والورده را اخراج کردند و ستین 
را به جایش نش��اندند، اما او نیز مربي نبود که بارس��ا را نجات 
دهد و سرانجام چیزي که انتظارش را نداش��تند،  اتفاق افتاد. 
حاال بارس��ایي ها براي فصل آینده دست به کار ش��ده اند. نام 
گزینه هاي مختلفي مطرح شده، اما همه خوب مي دانند مردي 
روي نیمکت بارس��ا خواهد نشست که مس��ي تأییدش کند. 
س��تین مورد توجه رؤساي باشگاه اس��ت، اما در بین بازیکنان 
محبوبیتي ندارد و مسلم است که هواداران کاتاالن ها نظر مسي 
و ستاره هاي شان را ترجیح دهند. طي روزهاي گذشته نام هاي 
زیادي براي نیمکت بارس��ا مطرح شده مثل ژاوي، طراح میانه 

میدان سال هاي نه چندان دور بارسا که البته بعید است به این 
زودي ها به نیمکت بارسا برسد. درباره ژاوي گفته مي شود که 
اختالف زیادي با بارتومئو دارد. بنابراین تا تابستان سال آینده 
منتظر می ماند تا ویکتور فونت به عنوان رئیس بارسلونا انتخاب 
شود. در صورت انتخاب فونت به جای بارتومئو بدون شک ژاوی 
به عنوان سرمربی جدید بارسلونا انتخاب خواهد شد، اما آخرین 
نامي که به میان آمده پاتریک کالیورت س��تاره هلندي سابق 
بارساس��ت. روزنامه موندو دپورتیوو با انتشار گزارشی مدعی 
است رختکن بارسلونا پاتریک کالیورت، ستاره سابق این تیم را 
گزینه مناسبی برای سرمربیگری بارسا می داند. موندو صفحه 
اول خود را به این موض��وع اختص��اص داده و از تیتر »گزینه 
کالیورت« اس��تفاده کرده اس��ت. این روزنامه مدعی شده که 
کالیورت هلندی رابطه خوبی با بزرگان رختکن بارسا دارد. با 
این حال هنوز هم اخبار ضد و نقیضی به گوش می رسد و معلوم 

نیست کالیورت هم گزینه نهایی بارسا باشد.

اوضاع نابسامان در بارسا

کاليورت در نزديکي نیمکت کاتاالن ها؟

رئال مادرید را به شکلي دراماتیک به 
حامد قهرماني

    چهره
مقام قهرماني اللیگا رس��اند، آن هم 
رئالي که تا همین چند هفته پیش در 
رقابت با بارسا شانس چنداني براي باال بردن جام قهرماني اسپانیا 
نداش��ت، اما زیدان غیرممکن را ممکن کرد و رئال با پش��ت س��ر 
گذاشتن بارس��ا دو هفته قبل از پایان فصل جشن قهرماني گرفت. 
زیدان، رئ��ال را قهرمان ک��رد و حاال ای��ن نگراني در بین ه��واداران 
کهکشاني ها وجود دارد که فصل آینده چه خواهد شد؛ زیزو 
مي ماند یا اینکه دوباره با رفتنش همه چیز بهم مي ریزد. 
رئالي ه��ا خاط��ره خوب��ي از رفت��ن او ندارند، 
به خصوص که حرف هایش بیشتر باعث نگراني 
مادریدي ها مي شود: »هیچ کس نمی داند در 
آینده چه اتفاقی مي افتد. من هرگز درباره 
سال بعد یا سال های بعد حرف نمی زنم. 
در حال حاضر با رئال مادرید قرارداد دارم 
و از وضعیتم راضی ام، اما مشخص نیست 
که در آینده چه اتفاق��ی رخ می دهد. در 
دنیای فوتبال اوضاع ممکن است در عرض 
یک شب زیرورو ش��ود و من هم از اینکه 
آینده ام چگونه خواهد بود، اطالعی ندارم. 
همیش��ه به یک چیز فکر مي کن��م، اینکه 
س��رانجام یک روز همه چیز تمام مي ش��ود، 

همانطور که یک بار تمام شد.«

مدال آورانی که به چشم نمی آيند!
بی توجهی به ورزشکاران جانباز و معلول در آیین نامه استخدامی

دست ايران  باز هم در IOC خالي ماند
در حالی برخی از کشورها توانستند نمایندگان خود را به عضویت کمیته 
بین المللی المپیک درآورند که باز هم دست ایران خالی ماند. صد و سی 
و ششمین نشست ساالنه کمیته بین المللی المپیک )IOC( عصر روز 
جمعه به صورت ویدئوکنفرانس برگزار ش��د. در این نشست پنج عضو 
جدید معرفی شدند که در بین آنها دو نماینده از آسیا حضور دارند که 
از عربستان و مغولستان هستند. جالب اینکه ایران هیچ اقدامی برای 
راهیابی دوباره به جمع کش��ورهایی که در IOC یک نماینده دارند، 
انجام نداد و بار دیگر جای خالی یک کرسی در بزرگ ترین نهاد ورزشی 
جهان احساس ش��د. آخرین بار مصطفی هاش��می طبا به عنوان یک 
ایرانی 16 سال قبل یکي از اعضاي IOC بود. بعد از آن دیگر ایران هیچ 

جایگاهی در این نهاد بین المللی نداشته است. 

دنيا حيدري

 چراغ سبز وزارت ورزش 
به مديران مسئله دار فوتبال

بي تفاوت تر از همیشه شده اند، حتي پشت مدیران متخلف درمي آیند 
و براي دفاع از آنها س��ینه هم س��پر مي کنند، انگار نه انگار که مدیران 
زیردستي ش��ان در دو باش��گاه بزرگ دولتي با سوء مدیریت هاي شان 
در بس��تن قرارداد با بازیکنان بي کیفیت خارج��ي، همین طور پرونده 
روي پرونده در فیفا براي کشورمان تلنبار مي کنند و حکم محکومیت 
مي گیرند، طوري که امروز هم استقالل و هم پرسپولیس چند میلیون 
یورو بدهي باال آورده اند، آن هم براي بستن قرارداد با بازیکنان بي کیفیت 
خارجي با چند برابر قیمت واقعي ش��ان، ترفندي ک��ه جیب مدیران و 

است.  مربیان دالل نما را در کنار دالالن پرتر از همیشه کرده 
بویان ناندیف که این روزها احمد سعادتمند مدیرعامل استقالل براي 
جور کردن طلب ۳00 ه��زار دالري اش ای��ن در و آن در مي زد، نمونه 
خارجي هایي است که وقتي باشگاه مطالبات ش��ان را نداد راه شکایت 
به فیفا را در پیش گرفتند و امروز توانسته اند با حکمي که گرفته اند هم 
استقالل را از پنجره نقل و انتقاالت محروم کنند و هم چند برابر قیمت 
واقعي شان براي مدت زماني کوتاه پولي کالن به جیب بزنند. بازیکني 
که پس از جدایي از استقالل یک قرارداد 40 هزار دالري با تیم جدیدش 

بست، اما در استقالل قرارداد ۳00 هزار دالري بسته بود! 
نمونه چنین قراردادهایي در فوتبال ایران کم نیست. قراردادهایي که با تباني 
به نفع دالل، مربي و مدیر بسته مي شود و با توجه به دولتي بودن باشگاه 
و پرداخت آن از بیت المال چه در موعد مقرر و چه پس از شکایت به فیفا، 
دغدغه اي براي مدیران باشگاه هاي دولتي مانند استقالل و پرسپولیس 
جهت پرداخت آن ایجاد نمي کند و س��بب مي شود تا به قول سعادتمند، 
مدیرعامل استقالل »قراردادهای نجومی بی فایده کارشناسی نشده اي بسته 
شود که متأسفانه دست نامحرمان هم در آنها دیده می شود که میلیاردها 

تومان پول بیت المال این مملکت را هدف قرار داده است.« 
با توجه به چنین فاجعه هاي مدیریتي، اما س��کوت و بي تفاوتي وزارت 
ورزش به عنوان مالک دو باش��گاه استقالل و پرس��پولیس مقابل این 
حجم از حیف و میل و سوء مدیریت قابل تأمل است. نه وزیر ورزش و نه 
معاونانش خم به ابرو نیاورده اند و به انتخاب هاي شان افتخار هم مي کنند. 
در این ش��رایط همانطور که بارها نوشته شده است در مجموعه وزارت 
ورزش اراده اي براي برخورد با فس��اد در مجموعه فوتبال و به خصوص 
دو باش��گاه تحت مالکیت وزارت، یعني اس��تقالل و پرسپولیس وجود 
ندارد و مدیران ناکارآمد به جاي بازخواست، حتي ترفیع هم مي گیرند 
و از پستي به پست دیگر منتقل مي شوند، آن هم مدیراني که عملکرد 
فاجعه بارشان، عالوه بر حیف و میل گسترده بیت المال، بدهي روي بدهي 

باشگاه گذاشته است.
وقتي در وزارت ورزش به عنوان مجموعه باالدستي باشگاه هاي استقالل 
و پرسپولیس بي تفاوتي نسبت به حیف و میل بیت المال دیده مي شود 
باید دستگاه هاي نظارتي و قضایي براي صیانت از بیت المال وارد عمل 
شوند. نمي شود با سوءمدیریت هاي یک مدیر، یک بازیکن خارجي که 
با ۳0 هزار دالر برگه تس��ویه و جدایي اش را امضا مي کرد، آنقدر توسط 
مدیران باشگاه استقالل س��ر دوانده ش��د که با حکم فیفا، این باشگاه 
مجبور شود براي فرار از محرومیت بیش از 1۳ برابر، یعني 400 هزار دالر 

به این بازیکن پرداخت کند!
یقه چنین مدیراني را باید گرفت و قوه قضائیه با تشکیل پرونده قضایي 
براي مدیراني که در چنین پرونده هایي دست داشته اند، باید آنها را به 
پاي میز محاکمه بکشاند و بازخواست شان کند تا دیگر مدیري به خودش 
اجازه ندهد که چنین هزینه هاي سنگیني را آن هم در شرایط سخت 
اقتصادي به کشور تحمیل کند. هزینه هایي که برخالف ادعاي واهي وزیر 
که مي گوید دولت یک ریال براي استقالل و پرسپولیس هزینه نمي کند، 

از بیت المال پرداخت مي شود.
عالوه بر مدیران باشگاه هاي استقالل و پرسپولیس که با عملکردشان 
سبب تشکیل چنین پرونده هاي سنگیني در فیفا شده اند، باید مسئوالن 
وزارت ورزش هم در این پرونده ها با توجه به بي تفاوتي شان و همچنین 
حمایت از مدیران متخلف دو باشگاه بزرگ پایتخت مورد بازخواست قرار 
گیرند تا فوتبال کشورمان که امروز تبدیل به بهشت دالالن، مدیران و 
مربیان دالل نما شده است از لوث چنین افرادي که به ریخت و پاش از 

بیت المال پرداخته اند، پاک شود.

سرخ ها همچنان مي برند 
پرسپولیس يک گام تا قهرماني 

بعد از تساوی در دربي، شاگردان یحیی خیزی جدی برای کسب جام چهارم 
برداشتند و با پنج برد پیاپی خود را هر هفته به هدفی که داشتند نزدیک تر 
کردند و حاال بعد از کنار زدن فوالد از سد راه تنها یک برد دیگر می خواهند 
تا برای چهارمین بار پیاپی جام قهرمانی را باالی سر ببرند. هرچند که هنوز 

فوالد با هفت بازی عقب افتاده تنها رقیب سرخپوشان است.
هنوز پنج هفته از رقابت های لیگ برتر باقیمانده، اما پیروزی برابر شاگردان نکونام 
پرسپولیس را به یک قدمی جام نوزدهم رساند و حاال یک برد دیگر کافی است 
تا سرخپوشان قهرمانی زودهنگام خود را چهار هفته مانده به پایان لیگ جشن 
بگیرند. هرچند که یاران یحیی خواندن سرود قهرمانی را بعد از نوزدهمین برد 
این فصل و از رختکن ورزشگاه شهدای فوالد شروع کردند، اما این تنها بازیکنان 
پرسپولیس نبودند که قبل از کسب سه امتیاز نهایی شادی چهارمین قهرمانی 
را آغاز کردند. برانکو، سرمربی سابق سرخپوشان که سابقه کسب سه قهرمانی با 
این تیم را دارد و نقش زیادی در قهرمانی چهارم نیز دارد قبل از برداشتن تنها گام 
باقی مانده تا کسب جام این فصل با انتشار پستی در صفحه شخصی اینستاگرام 

خود نوشت :»قهرمانی در لیگ برتر را به شما تبریک می گویم.«
   نخستین گل این فصل نعمتی در شب کوالک گلرها

ترمز فوالد کشیده و نوار پیروزی های این تیم توسط مدافع عنوان قهرمانی 
برای تکرار این موفقیت پاره شد تا شاگردان نکونام بعد از چهار برد متوالی 
در خانه برای ششمین بار در طول این فصل طعم تلخ شکست را بچشند، آن 
هم در شرایطی که حریفی سرسخت برای پرسپولیس بودند و همانطور که 
یحیی نیز پیش از بازی گفته بود، گرفتن سه امتیاز از این تیم جنگنده کار 
ساده ای نبود و مانند بازی رفت نتیجه یک بر صفر به پایان رسید. البته در 
بازی دور رفت ترابی در دقیقه هشتم از روی نقطه پنالتی گلزنی کرده بود، 
اما این بار 68 دقیقه زمان برد تا سیامک نعمتی دروازه مرادیان را باز کند و 
نخستین گل این فصل خود را به ثمر برساند. گلی حساس و سه امتیازی که 
پرسپولیس را یک گام دیگر به قهرمانی نزدیک تر کرد.  مرادیان و رادوشوویچ 
هم در طول ۹0 دقیقه عملکردی دیدنی از خود به  نمایش گذاشتند و نشان 

دادند که چرا فوالد و پرسپولیس گل های خورده کمتری دارند.
   کرونا یقه ما را گرفته 

طلسم آزادی برای فوالد به قوت خود باقی ماند. آخرین برد فوالد در آزادی به 
اشتباهات بحث برانگیز سوشا مکانی و محسن بنگر در دیدار برابر فوالد شکست 
سرخپوشان را رقم زد. بعد از آن اما پرسپولیس با برد شب گذشته شش سال 
است که به فوالدی ها اجازه تکرار چنین نتیجه ای را در آزادی نداده است. البته 
فوالد سال ۹7 موفق به شکست پرسپولیس شده، اما در خوزستان نه در آزادی. 
با این حال نکونام بعد از قبول شکس��ت مقابل تیم یحیی ب��ا دفاع از عملکرد 
شاگردانش گفت فوالد تا جایی که جان داشت خوب کار کرد: »اینقدر بازیکن 
کرونایی داشتیم و اینقدر این کرونا به ما ضربه زد که تمام بازیکنانمان درگیرش 
شدند و شرایط طوری بود که نمی توانستیم به فکر بازی باشیم. در واقع کرونا 
ما را از لحاظ آرمانی دور کرد. با وجود این تا جایی که مي توانستیم خوب بازی 
کردیم، چون ما حجب و حیا داریم و مثل خیلی ها نمی گوییم بازی ها باید ۳ بر 
صفر شود. خودمان مدعی هستیم، اما متأسفانه کرونا یقه ما را گرفته است!« 
یحیی اما از عملکرد شاگردانش در نیمه نخست راضی نبود: »می دانستیم فوالد 
حریف ساده ای نیست، اما نیمه اول تحت تأثیر بردهای قبلی بودیم که این خیلی 
بد است. در نیمه دوم خودمان بودیم و توانستیم از این بازی هم سربلند بیرون 

بیاییم. با وجود این هنوز کار تمام نشده و نباید این را فراموش کنیم.«
   نه گل ایراد داشت و نه خطایی کارت قرمز!

قضاوت بیژن حیدری و کمک های او در دیدار پرس��پولیس – فوالد، اما 
جنجال های زیادی را به دنبال داشت و برخی بر این باور بودند که نه فقط 
گل پرسپولیس آفساید بوده که کنعانی زادگان نیز باید از بازی اخراج   می شد 
که این می توانست نتیجه را به طور کل تغییر دهد. اما محمد فنایي،  رضا 
سخندان، خداداد افشاریان، حیدر سلیماني، مظفری زاده، نوید مظفري، 
رود نیل و علی خسروی گل پرسپولیس را سالم دانستند. هرچند که نوید 
مظفري، رودنیل و حیدر سلیمانی بر این باور بودند که خطای کنعانی زادگان 
کارت قرمز داشت، اما سایران تأکید داشتند که برخورد این بازیکن با بازیکن 
فوالد سهوی بوده و نه کارت قرمز داشته و نه جریمه. البته کعبي، مربی فوالد 

می گوید 100 بار صحنه گل را دیده و آن را آفساید می داند!
   دهمین کلین شیت رادو برابر فوالد

پرسپولیس فصل را با کلین شیت رادوشوویچ آغاز کرد. بعد از آن اگرچه در 
اکثر بازی ها بیرانوند درون دروازه قرار گرفت، اما این گلر کروات که در آخرین 
حضور خود درون دروازه پرسپولیس هم کلین شیت کرد )بازی با فوالد( در 
11 بازی از 25 مسابقه این فصل پرسپولیس حفاظت از سنگر سرخپوشان 
را به عهده داشته که در 10 بازی موفق به کلین شیت شده است. در واقع گلر 
۳1 ساله پرسپولیس در ۹0 درصد بازی هایی که درون دروازه سرخپوشان 

قرار داشته، مهاجمان حریف را در گلزنی ناکام گذاشته است.


