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    گزارش
رئي�سه  هيئت 
فدراس���يون 
فوتبال براي حل مشکل اساسنامه فدراسيون با 
فدراسيون جهاني خواستار ورود رئيس جمهور 
شده است که ريشه اين مشکل را بايد در راپورت 
مديران سابق فدراسيون فوتبال به فيفا در اين 
باره براي ماندن بيشتر و عقب انداختن انتخابات 

فدراسيون جست وجو کرد.
فدراسيون فوتبال اين ماه ها کم مشکل و حاشيه 
نداشته، از قرارداد ترکمانچاي گونه با ويلموتس که 
پاي مديران اين فدراسيون را به دادسراي باز کرده 
تا اصالح اساسنامه فدراسيون فوتبال که اين روزها 
با رفت و برگشت نامه هاي ايران و فيفا، سرنوشت 
نامشخصي پيدا کرده و سبب شده تا حتي بحث 
تعليق هم پيش کشيده ش��ود. چنين مسئله اي 
سبب شده يکي از اعضاي بازنشسته هيئت رئيسه 
فدراسيون فوتبال دست به سوي دولت دراز کند و 
از حسن روحاني بخواهد به اين ماجرا ورود کند تا 
اين معضل حل شود، آن هم مسئوالن فدراسيوني 
که تا چن��د وقت پيش در ماج��راي قانون منع به 
کارگيري بازنشستگان به بهانه غيردولتي بودن از 
اجراي قانون سرباز زدند، اما حاال که کارشان با فيفا 
به مراحل حساسي رسيده، ميانجيگري دولت را 

پيش کشيده اند.
    

مستقل – غيردولتي يا عمومي- غيردولتي؟ فيفا 
اولي را مي گويد بايد در تعريف ماهيت فدراسيون 

فوتبال در اساسنامه بياوريد، اما فدراسيوني ها بر 
اساس قوانين داخلي مي گويند که تنها مي توانند 
دومي را در اساس��نامه بياورند و غير از آن مشکل 
قانوني دارد. اين اختالف اين روزها باال گرفته و گويا 
نه فيفا کوتاه مي آيد و نه فدراسيون فوتبال و پس از 
تأکيد فدراسيون بر مواضع خود، حاال همه در انتظار 
پاسخ فيفا هستند، جوابي که پيش بيني مي شود 
مانند نامه قبلي مخالفت با درخواست فدراسيون 

باشد و گره اصالح اساسنامه را کورتر کند.
البته دعوا بر سر اين تعريف از ماهيت فدراسيون 
فوتبال به س��ال 86 برمي گردد، ب��ه روزهايي که 
فيفا پس از دخالت محمد علي آبادي، رئيس وقت 
سازمان تربيت بدني در برکناري محمد دادکان، 
رئيس وقت فدراس��يون فوتبال، اي��ران را تعليق 
کرد و با تشکيل کميته انتقالي، اصالح اساسنامه 
فدراسيون فوتبال براي جلوگيري از دخالت دولت 
را خواستار شد. در حالي اساسنامه ارسالي تأييد شد 
که علي کفاشيان فروردين امسال افشا کرد که سال 
86 به مسئوالن فيفا درباره عبارتي که درباره ماهيت 
فدراسيون فوتبال گنجانده شده، دروغ گفته اند: 
»آقای کيومرث هاشمی، عضو پيشين هيئت رئيسه 
فدراسيون در پيشگفتار اساسنامه نوشت که اين 
نهاد مستقل و غيردولتی است. اين موضوع صحت 
ندارد. ما سر فيفا را کاله گذاشتيم و دروغ گفتيم.« 
اين در شرايطي است که در اساسنامه اي که مورد 
تأييد دولت قرار گرفته، فدراسيون فوتبال يک نهاد 

عمومي غيردولتي ناميده شده است.
    

حاال پس از 13 سال بار ديگر اساسنامه فدراسيون 
فوتبال حاشيه ساز شده، طوري که خطر تعليق 
را باالي س��ر فوتبال ايران قرار داده است. اما چه 
شد که ماجراي اساسنامه پس از يک دهه دوباره 
به يکي از چالش هاي فوتبال ايران تبديل ش��ده 
است، چالشي که هم انتخابات فدراسيون فوتبال 
را عقب انداخته و هم سبب شده مديران بازنشسته 
فدراسيون که به صورت غيرقانوني در فدراسيون 
حضور دارند،  رفتن شان به تعويق بيفتد و همچنان 

به حضورشان در فوتبال ادامه دهند.
گفت��ه مي ش��ود ردپاي حس��اس ش��دن فيفا 
ب��ه ماج��راي اساس��نامه فدراس��يون فوتبال 
ب��ه راپورت هاي داخل��ي از فدراس��يون فوتبال 
برمي گردد، راپورتي که با اشاره مهدي تاج، رئيس 
سابق فدراسيون فوتبال با سفر ابراهيم شکوري، 
سرپرست سابق پست دبيرکلي فدراسيون فوتبال 
به سوئيس به گوش اينفانتينو و همکارانش رسيد 
تا فيفا نامه بنويس��د و جلوي برگزاري انتخابات 
فدراسيون فوتبال را در 25 اسفند گذشته بگيرد 
و اعالم کند که تا اساسنامه تان اصالح نشود، حق 

برگزاري انتخابات نداريد.
مسئوالن فدراسيون فوتبال در چهار ماه گذشته دو 
بار با ارسال اساسنامه اصالحي به فيفا، سعي کردند 
رضايت فيفا را جلب کنند، با اين حال فدراسيون 
جهاني فوتبال هر بار آن را برگشت داده و ايراداتي 
به آن گرفته اس��ت. مهم ترين اي��راد هم ماهيت 
فدراسيون فوتبال اس��ت که فيفا تأکيد دارد بايد 
مستقل غيردولتي باشد، اما فدراسيون فوتبال بر 

اساس قانون داخلي کشورمان تنها مي تواند عنوان 
عمومي غيردولتي را در اساسنامه درج کند.

    
در چنين ش��رايطي ديروز محمود اس��الميان، 
عضو بازنشسته هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال 
در مصاحبه اي توپ را به زمين دولت و حس��ن 
روحاني انداخت و از رئيس جمهور خواست تا اين 
مشکل را حل کند: »با فيفا به مشکل برخورده ايم 
و آنها تأکيدشان اين اس��ت که فدراسيون نهاد 
خصوصی باشد. البته قوانين کش��ور بايد در آن 
حاکم باشد. ما اين مشکالت را به وزارت ورزش 
و دولت منعکس کرديم و اين موضوعی نيست 
که فدراسيون به تنهايی در خصوص آن تصميم 
بگيرد، چراکه بايد قانون شود و دولت اليحه آن 
را  به مجلس بدهد. نمی شود که 208 عضو فيفا 
يک چيزی را بپذيرند و ما بگوييم نه. اين مسئله 
در حد رئيس جمهور است. ايشان بايد ورود کند 
و تصميمی گرفته شود که خدای ناکرده آسيبی 

به ورزش کشور وارد نشود.«
پروس��ه اصالح اساس��نامه در صورت ورود دولت 
و ارس��ال اليحه به مجلس براي حل اين مشکل، 
زمانبر و طوالني مدت خواهد بود، مس��ئله اي که 
به نظر مي رسد سبب مي شود مهدي تاج، رئيس 
سابق فدراسيون فوتبال و مديران نزديک به او مانند 
محمود اسالميان به هدف شان که خريدن زمان 
براي ماندن بيشتر در فوتبال است، برسند. همان 
مديراني که با راپورت شان به فيفا، فوتبال ايران را 

اين ماه ها با چالش بزرگي مواجه کرده اند!
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فريدون حسن

خيلي کار داريم!
نه اشتباه نکنيد، اينجا کنار خيابان يا کنار ديوار يک ساختمان نيمه کاره 
نيست؛ اينجا جايگاه ويژه ورزشگاه شهداي قدس تهران است که جناب 
اسکوچيچ، سرمربي تيم ملي فوتبال در آن به تماشاي بازي دو تيم پيکان 
و پرسپوليس نشسته است. اسکوچيچ بعد از تماش��اي اين بازي حرف از 
کار زياد پيش رو زد، اما به درستي معلوم نشد که منظورش از اين کار زياد 
چيست! آيا اسکوچيچ کار زياد تا رسيدن به زيرساخت هاي معمولي و بديهي 
فوتبال دنيا را مدنظر داشته يا کار زياد فني براي رسيدن به جام جهاني، به 
هر حال آنچه از فضا و حال و روز سرمربي تيم ملي برداشت مي شود، گوياي 
خيلي چيزهاست که ظاهراً براي کسي هم اهميت چنداني ندارد، واال بعد از 

گذشت اين همه سال از فوتبال مثالً حرفه اي شاهد اين تصاوير نبوديم.

شیوا نوروزی

 انتظارات حداکثری 
با امکانات حداقلی سنخيتی ندارد

ورزشکاران کشورمان بارها از بی توجهی های مسئوالن و همچنين نداشتن 
امکانات استاندارد در مس��ير موفقيت در عرصه قهرمانی گاليه کرده اند. 
واکنش مسئوالن نيز يا قهری بوده يا شعاري؛ در حالت اول مدال آور منتقد 
با پاسخ های تند مواجه شده و در بعضي مواقع نيز از اردوها کنار گذاشته 
شده اس��ت. در حالت دوم نيز آقايان طبق روال هميشگی پای تعصب و 
غيرت بچه ها را وسط کش��يده اند و وعده های دهان پرکن می دهند. اين 
وسط ورزش��کاری که با هزار و يک اميد تمرينات س��خت را در شرايط 
سخت و با امکانات حداقلی پشت سر مي گذارد، هيچ تغييری در شرايطش 
ايجاد نمی شود. بنابراين يا بايد با همان وضعيت بسازد يا عطای کار را به 
لقايش ببخشد. متأسفانه مديران ارشد ورزش با اينکه از وضعيت امکانات 
سخت افزاری و معيشتی ورزشکاران آگاهند، اما ذره ای از انتظارات شان را 
کم نمی کنند، به عنوان مثال رئيس کميته ملی المپيک ابراز اميدواری کرده 
که تيروکمان ايران در آسيا، جهان و المپيک روی سکو برود. اين انتظار در 
حالی مطرح شده که ملی پوش المپيکی ايران بارها از فدراسيون خواسته 
که برای او يک کمان اس��تاندارد بخرند تا مجبور نباشد با کمان قرضی 
تمريناتش را ادامه دهد. چطور می توان از ملی پوشی که با کمان قرضی تير 
می اندازد انتظار داشت در رقابت با رقبای قدرتمند خارجی سکوی جهانی 
و المپيک را فتح کند. اين  اولين باری نيست که يک مقام مسئول بدون 
اشاره به سطح امکانات موجود حرف از کس��ب افتخارات بزرگ می زند. 
واقعيت اين است که انتظارات حداکثری آقايان هيچ سنخيتی با امکاناتی 
که در اختيار ورزشکاران قرار گرفته، نداشته و ندارد. الزمه مدال آوری در 
المپيک و رقابت های قهرمانی جهان برگزاری اردوهای باکيفيت، تمرينات 
منظم، برنامه ريزی حرفه ای و داشتن امکانات روز دنياست. شعار دادن و 
مصاحبه های پرتعداد قطعاً دردی از دردهای ورزش کشور دوا نخواهد کرد. 
اگر توانايی فراهم کردن امکانات را نداريد و مثل هميشه نداشتن بودجه و 

تحريم را بهانه می کنيد الاقل انتظارات را بی رويه باال نبريد.

اوج گيری رئال و تواضع زيدان

تعجب از درخشش های ستاره 35 ساله!
درخش��ش در       خبر
فوتبال حرفه ای 
دنيا کار آسانی نيس��ت و هر بازيکنی نمی تواند 
خودش را به عنوان يک ستاره به فوتبال جهان 
تحميل کند. کريس��تيانو رونالدو يکی از همان 
بازيکنانی اس��ت ک��ه همچنان ب��ا بازی های 
درخشانش توجه همگان را به خود جلب می کند. 
مهاجم پرتغالی با تصميمش برای ترک رئال همه 
را شوکه کرد. انتخاب يوونتوس به عنوان مقصد 
بعدی نيز يک شوک ديگر برای هوادارانش بود. 

بس��ياري تصور نمی کردن��د رونال��دو در يووه 
درخشش گذشته اش را تکرار کند، اما آمار و ارقام 
نشان می دهد کريس در دومين فصل حضورش 
در بانوی پير همچنان يکی از بهترين های جهان 
است. اين سطح از درخش��ش يک بازيکن 35 
س��اله، يک روزنامه پرتغالی را در خصوص سن 
رونالدو به شک انداخته تا جايی که اين رسانه با 
تعجب به آمار موفق اي��ن بازيکن در اين فصل 
اش��اره کرده اس��ت: »آيا رونالدو واقعاً 35 سال 

دارد؟ 42 بازی، 38 گل زده و پنج پاس گل!«

تنش، درگيری و عصبانيت اردوگاه 
اشرف رامين
     بازتاب

کاتاالن ها را فرا گرفته، به گونه ای که 
گمانه زنی ها در مورد تغيير سرمربی 
داغ تر از قبل شده و درگيری لفظی کاپيتان مسی با دستيار سرمربی نيز 
حواشی زيادی را برای تيم به وجود آورده است. برخالف کهکشانی ها،  
آبی و اناری ها شرايط بسياری بدی را پشت سر مي گذارند. تا همين يکی، 
دو هفته پيش بارسلونا صدر جدول را در اختيار داشت و کيکه ستين 
اميدوار بود از دست دادن دو جام قبلی )سوپرکاپ اسپانيا و کوپا دل ری( 
را با قهرمانی در الليگا جبران کند، اما برنامه ها درست از آب درنيامدند 
تا حاال رئال با دو امتياز بيشتر شانس اول قهرمانی محسوب شود. در 
بازی آخر و در حالی که بازيکنان از تاکتيک های او ناراضی بودند، ليونل 
مسی با ادر سارابيا، دستيار سرمربی درگيری لفظی پيدا کرد تا معلوم 
ش��ود اوضاع نيمکت و رختکن بارسا اصاًل مس��اعد نيست. از طرفی 
رسانه های انگليسی گزارش هايی در خصوص بازگشت احتمالی پپ 
گوارديوال به نيوکمپ منتش��ر کرده اند. س��رمربی اسپانيايی پس از 

گذراندن چهار فصل موفق و بعد از کسب 14 جام اين تيم را ترک کرد. 
پپ فعالً هدايت سيتی را برعهده دارد و دو قهرمانی متوالی با اين تيم 
در ليگ جزيره به دس��ت آورده اس��ت. البته س��يتيزن ها موفق به 
هت تريک قهرمانی نشدند، ضمن اينکه بحث محروميت اين تيم به 
مدت دو فصل از ليگ قهرمانان اروپا نيز جدی به نظر می رسد. گفته 
می شود گوارديوال که تنها يک سال ديگر از قراردادش با منچسترسيتی 
باقی مانده در صورتی که محروميت اين تيم در اروپا لغو نشود پيشنهاد 
احتمالی بارسا را به صورت جدی بررس��ی خواهد کرد. عالوه بر اين 
مصاحبه اخير ژاوی هم بر شايعات دامن زده است. سرمربی فعلی السد 
قطر که هنوز عاشق بارسلوناست در مصاحبه با اسپورت کاتالونيا اعالم 
کرده که آماده بازگشت به تيم محبوبش است: »بزرگ ترين رؤيايم اين 
است که سرمربی بارسلونا شوم. هيچ احتمالی را رد نمی کنم. باشگاه 
در ماه ژانويه هم سراغم آمد و من به مديران باشگاه گفتم که نه شرايط 
برای بازگشتم مساعد اس��ت، نه زمان مناس��بی برای مربيگری  ام. 

اميدوارم که يک بار ديگر به من پيشنهاد بدهند.«

شايعات عجيب؛ در بارسا چه خبر است؟
 صدای پای پپ و ژاوی 

پشت در نيوکمپ

اتفاقی که کهکشانی ها منتظرش بودند رخ داد؛ تعلل بارسلونا و پيروزی       چهره
رئال مادريد که صدرنشينی قوهای سفيد را با دو امتياز بيشتر رقم زد. 
تساوی دشمن قديمی مقابل س��لتاويگو انگيزه ش��اگردان زين الدين زيدان را دوچندان کرد تا بازی با 

اسپانيول را يک بر صفر ببرند و با خيال راحت تيم اول الليگا لقب بگيرند. مادريدی ها 
حاال با 71 امتياز  صدر جدول را در اختيار دارند و حاال اين کاتاالن ها هستند که 

بايد دنبال  آنها بدوند. هواداران رئال اگرچه نمی توانند بازی تيم شان را از نزديک 
تماشا کنند، اما قطعاً از سبقت گرفتن از بارسا لذت می برند. منتها زيزو هنوز 
خيالش راحت نشده است. با اينکه شش هفته بيشتر از رقابت های اين فصل 
باقی نمانده، اما سرمربی فرانسوی تواضع به خرج داده و گفته که برای تعيين 
قهرمانی بايد تا هفته آخر صبر کرد: »مهم تر از همه کسب سه امتياز بازی 

در يک ورزش��گاه دش��وار بود. تيم حريف ب��ازی خيلی خوبی 
نمايش گذاشت. اکنون بايد استراحت و به بازی بعدي  به 

فکر کرد. اسپانيول خيلی خوب دفاع کرد، اما افت 
داش��ت و ما از لح��اظ فيزيک��ی بهت��ر بوديم. 

اين خوشحالی تنها به خاطر وضعيت جسمانی 
تيم نيس��ت، در اينجا پيروزی آس��ان به 

دست نيامد. بايد به بازيکنان تبريک 
گفت. شش بازی باقی مانده است 

و همه چي��ز در هفت��ه پايانی 
مشخص خواهد شد. بايد در 
همه بازی ها جنگيد، چرا که 
در اللي��گا کس��ی از چيزی 

ندارد.« خبر 

دست دراز راپورت دهندگان داخلي به فيفا جلوي دولت!
گزارش»جوان« از اصالح اساسنامه فدراسيون فوتبال به بهانه درخواست براي ورود رئيس جمهور و حل اين مشکل با فيفا

 مخالفت با حضور مربيان ملي 
در ليگ برتر کشتي 

غالمرضا محمدي، س��رمربي تيم ملي کش��تي آزاد اعالم کرد به دليل 
حفظ ش��أن مربيان تيم ملي و دوري آنها از حواش��ي بهتر است در ليگ 
برتر تيم داري نکنند. او گفت: »طی روزهای گذشته به صورت مکتوب از 
فدراسيون خواستم که مربيان تيم ملی در ليگ برتر نباشند تا شأن و جايگاه  
آنها حفظ شود و تمرکزشان روی برنامه های تيم ملی باشد. به اين شکل از 
حاشيه دور خواهيم بود، هرچند اين حق قانونی آنهاست که وقتی حقوقی 
از فدراسيون نمی گيرند، بتوانند در ليگ حضور داشته باشند، اما خواستيم 

اين اتفاق نيفتد و فدراسيون کشتی هم با اين درخواست موافقت کرد.«

 المپيکي هاي وزنه برداري 
چشم انتظار فدراسيون جهاني

تيم ملی وزنه برداری ايران قرار بود ارديبهشت ماه در مسابقات قهرمانی 
آسيا وزنه بزند و پس از آن IWF اسامی وزنه بردارانی را که توانسته اند بعد 
از گذر از شش آزمون المپيکی به امتياز الزم برای حضور در توکيو برسند 
اعالم کند که اين پيکارها در موعد مقرر برگزار نشد و همچنان نيز از سوی 
فدراسيون جهانی وزنه برداری تقويم جديد اعالم نشده است. با توجه به 
امتيازات کسب شده تا اينجای کار علی هاشمی، علی داوودی، سهراب 
مرادی و کيانوش رستمی از ايران جزو شانس های اصلی برای حضور در 
المپيک توکيو هستند که بايد ديد IWF کدام مسابقه را به عنوان آزمون 

نهايی و پايانی برای گزينش وزنه برداران المپيکی معرفی خواهد کرد.

 فدراسيون کشتي 
به دنبال مجوز بازگشايي سالن ها

فدراسيون کش��تی نامه نگاری و پيگيری های الزم برای اخذ مجوزجهت 
آغاز فعاليت دوباره سالن های کش��تی و در پی آن برگزاری ليگ برتر را از 
وزارت ورزش و ستاد مقابله با کرونا انجام داده است. سيدجالل عسگری، 
دبير فدراس��يون گفت: »در اين مدت پيگير بوديم که بعد از مدتی نسبتاً 
طوالنی، سالن ها دوباره بازگشايی شوند. ضمن اينکه برگزاری ليگ برتر 
برای کشتی گيران و مربيان اهميت زيادی دارد و به دنبال اين هستيم که 

ليگ را از مرداد ماه استارت بزنيم.« 

دنیا حیدري

درد سيلي از خودي
»ما به خاطر نظام سيلی خورديم. متأسفانه در داخل هم سيلی خورديم 
و اين خوب نبود.« اين را آرش ميراسماعيلي، رئيس فدراسيون جودو 

مي گويد. جمله دردآوري که واقعيت تلخ ورزش کشور را فرياد مي زند.
ميراسماعيلي درست مي گويد؛ اينکه تصور کنيم تمام مشکالت ورزش 
کشور ريشه خارجي دارد و به ش��يطنت هاي آن طرف آبي ها و عناصر 
خودفروخته مربوط مي شود يک اشتباه بزرگ است، چراکه در طول تمام 
اين سال ها زياد ديده شده که برخي به خاطر مطامع شخصي خودشان در 
ورزش و براي رسيدن به پست و مقام به راحتي مصالح ملي ورزش کشور 

را چوب حراج زدند و به آنچه مي خواستند، رسيدند.
از دست رفتن کرسي هاي مهم بين المللي طي دو دهه گذشته يکي از 
ثمرات اين »منيت« حاکم بر ورزش کشور بوده است. اينکه هر مسئول 
هر مقام و پستي را فقط براي خود بپسندد و وقتي دوره اش به پايان رسيد 
يا حتي وقتي تازه بر مسند قدرت قرار گرفت، ديگران  را »کله پا« کند، 
نتيجه اش اين مي شود که امروز يکي مثل مير اسماعيلي اينگونه بابت 
دردي که از سيلي داخلي ها خورده فريادش به آسمان بلند شود. دردي 

که هيچ جا نمي توان گفت و درماني هم براي آن نمي توان متصور بود.
همه خوب مي دانيم که ورزش کش��ور با چه بحران هايي مواجه است و 
مجامع بين المللي ورزش با راپورت هايي که به آنها رسيده تمام سعي شان 
را مي کنند تا ورزش ايران را تعليق کنند. براي مقابله چاره اي جز اتحاد 
داخلي و اس��تفاده از تمام ظرفيت هاي موجود براي تعامل نداريم، اما 
متأس��فيم اين حقيقت تلخ را بايد بازگو کنيم که خيلي از راپورت ها و 
گزارش هايي که به دست مجامع بين المللي مي رسد ريشه داخلي دارد. 
اين همان سيلي و ضربه اي اس��ت که آرش ميراسماعيلي گفته است. 
متأسفانه بايد عنوان کنيم که اين اتفاق تلخ فقط مربوط به يک رشته 
خاص به نام جودو هم نمي ش��ود. تفاوتش اين است که جودو بيشتر از 
همه با آن درگير اس��ت و تا تعليق هم پيش  رفته است، واال همه خوب 
يادمان مي آيد که در وزنه برداري و ورزش زورخانه اي چگونه با اين مشکل 
روبه رو هستيم. همه خوب يادمان مي آيد که مهم ترين کرسي بين المللي 
ورزشمان در کميته بين المللي المپيک چگونه بابت اين لج و لجبازي هاي 

داخلي و مقام پرستي هاي ورزشي ها از دست رفت.
جودو امروز جلودار اين داستان تلخ است و همه خوب مي دانيم که مي شد 
جلوي اين اتفاق را گرفت، اگر برخي آقايان داخلي که به گفته خودشان 
حرف ش��ان در فدراس��يون جهاني پيش مي رود همان چند ماه قبل از 
»برش شان« استفاده و حداقل از شدت اين ضربه به جودو کم مي کردند. 
اين اتفاق رخ نداد تا امروز ميراسماعيلي از درد سيلي داخلي ها بگويد. 
از دردي که بايد تحملش کنيم و دم نزنيم، چراکه نمي توان جايي آن را 

فرياد زد، چون نمي توانيم و نبايد خودمان را دشمن شاد کنيم.
واقعيت تلخي است اين سيلي دردناک، ضربه از خودي هميشه بدتر از 
ضربه دشمن است. جلوي ضربه دشمن سينه سپر مي کني، اما سيلي و 
ضربه داخلي را بايد تحمل کني، درست مثل کسي که خار در چشم دارد 
و استخوان در گلو  و اين خوب نيست، درست مثل آنچه ميراسماعيلي 
مي گويد و در جودو اتفاق افتاد. يکي بود که مي توانس��ت کاري کند و 
جلوي ضربه دشمن را بگيرد تا حداقل شدت آن را بکاهد، اما نکرد و در 
عوض خود سيلي زد تا امروز درد آن را نه در جودو که در تمام بدنه ورزش 

کشور حس کنيم، دردي که هيچ درماني هم براي آن پيدا نمي شود.

بهانه جوها عقب افتادند
پرسپوليس در قواره قهرماني 

هفته بيست و دوم رقابت های ليگ برتر بعد از چهار ماه تعطيلی در حالي آغاز 
شد که مدافع عنوان قهرمانی با کسب يک پيروزی ديگر فاصله خود را با رقبا 
حفظ و ثابت کرد که حتي تعطيالت طوالني هم اين تيم را از قواره قهرماني 
خارج نکرده است. تراکتور اما يکي از مدعيان قهرماني و معترضان شروع 
مجدد ليگ برتر با شکست مقابل حريف عمالً از گردونه قهرماني خارج شد.

   شروع مقتدرانه 
تعطيالت اجباری به دليل شيوع کرونا هم نتوانست ترمز پرسپوليس را 
بکشد و شاگردان يحيی با کسب سومين برد پياپی توانستند يک گام ديگر 
خود را به کس��ب چهارمين قهرمانی نزديک تر کنند. سرخپوشان بعد از 
تساوی برابر استقالل در دربی پايتخت، سپاهان را 3 بر صفر و شهرخودرو را 
نيز با حساب يک بر صفر از سد راه برداشتند و شب گذشته هم بعد از چهار 
ماه با يک برد پرگل )3 بر يک( پيکان ته جدولی را به سادگی کنار زدند تا 
نشان دهند که حتی تعطيالت ناخواسته هم تغييری در انگيزه  و هدف آنها 
برای کسب عنوان قهرمانی ايجاد نکرده و بعد از کرونا هم تخته گاز به سوی 
قهرمانی می تازند. با وجود اين ويسي، سرمربی پيکان بر اين باور است که 
پرسپوليس در مصاف با ش��اگردان او در حد قهرمان ليگ برتر نبود: »به 
اعتقاد من می توانستيم بازی را مساوی کنيم. نوع رفتار ما غيرحرفه ای بود و 
پرسپوليس حرفه ای تر عمل کرد و برنده بازی هم شد. سروته جدول نشانگر 
قدرت پرسپوليس نسبت به پيکان نبود. نوع رفتار بازيکنان ما زيبنده تيم 
نيست. بابت اين رفتار متأسفم.« البته پرسپوليس می توانست خيلی بهتر از 
اينها باشد، اما همانطور که پيشکسوتان اين تيم چون پنجعلی و درخشان نيز 
به آن اشاره دارند شايد اين مسئله به دليل تعطيالت چهار ماهه باشد و دوری 
بازيکنان از تمرينات گروهی. با اين ح��ال يکی از اتفاقات جالب اين بازی 
گلزنی  عبدی بود که به جای اميری وارد ميدان شد و دو گل سرخپوشان را 
به نام خود ثبت کرد. اين بازيکن که پيشتر در دربی نيز به جای اميری وارد 
ميدان شده بود و گلزنی کرده بود، اين بار هم در کنار عليپور توانست عملکرد 
خوبی از خود به نمايش بگذارد تا پرسپوليس با تک گل عليپور و درخشش 
اين بازيکن جوان پيکان را 3 بر يک شکست دهد. بردي که نشان داد يحيی 
در تعويض های اجباری قدرت تصميم گيری خوبی دارد. با وجود اين او بايد 
اندکی هم روی خروج ه��ا و تصميم گيری های بيرانوند کار کند تا پنالتی 
مشابه آنچه در بازی با پيکان تقديم حريف شد، سرخپوشان را در راه کسب 
چهارمين قهرمانی با مشکل مواجه نکند. البته يحيی بعد از بازی تأکيد کرد 
که شاگردانش در اولين بازی بعد از حدود 100 روز تعطيلی، روز سختی 

داشتند و ترجيح داد به جای انتقاد از بيرانوند از بازيکنانش تشکر کند.
   باخت بهانه جوها

تراکتور بدون شک يکی از مخالفان صددرصدی شروع دوباره رقابت های 
ليگ بود. سرخپوشان تبريزی اما بعد از تمام جنجال هايی که به راه انداخته 
بودند کار خود را با شکست برابر نساجی در ديداری خانگی آغاز کردند تا 
شانس استقالل، فوالد و صنعت نفت برای به زير کشيدن اين تيم و کسب 
سهميه در ادامه رقابت ها بيشتر شود. البته تراکتور در آخرين بازی ليگ 
قبل از تعطيالت اجباری نيز به پارس جنوب��ی جم باخته بود، به همين 
دليل هم نمی تواند تمام تقصيرات اين شکست را بر گردن تعطيالت چهار 
ماهه بازي ها و عدم آمادگی شاگردانش بيندازد، خصوصاً که نساجی نيز 
در شرايطی مشابه قرار داشته و بدون شک انگيزه هايش نيز برای کسب 
سه امتياز اين بازی از ميزبانی که شانس کسب سهميه را دارد کمتر بوده، 
اما برتری يک بر صفر مهمان نشان داد که تراکتور نه به دليل شيوع کرونا 
و خطرهای احتمالی آن که به دليل وضعيت نامناسب خود و افت فاحشی 

که کرده اصرار به عدم برگزاری رقابت های ليگ داشته است.
   نماينده خراسان کوتاه نمي آيد

شهرخودرو اما با وجود مخالفت های بسياری که برای شروع دوباره ليگ 
داشت، توانست در آغاز مجدد اين رقابت ها با حفظ روند موفقيت آميز خود 
با برتری 2 بر يک مقابل ذوبی های اصفهان سپاهان را به زير بکشد و خود 
را به رده دوم جدول برساند. جايگاهی که عجيب نيست اگر تنها 24ساعت 
در دست نماينده خراسان باشد، اما حداقل نشان داد که شهرخودرويي ها 
برخالف تراکتورسازان به رغم مخالفت هايی که داشتند در پی شروع دوباره 
رقابت های ليگ سفت و سخت به دنبال کسب سهميه هستند و قصد ندارند 
به اين سادگی ها موقعيت خود را در جدول به حريفان تقديم کنند و با وجود 

تمام مشکالت به دنبال کسب موفقيت هستند تا بهانه جويی.
در ديگر بازی های يک شنبه شب نيز صنعت نفت آبادان با پيروزی 2 بر 
صفر مقابل پارس جنوبی جم توانست شانس خود را برای کسب سهميه 
افزايش دهد. شاهين بوشهر اما به نتيجه ای بهتر از تساوی 2-2 مقابل نفت 

مسجدسليمان نرسيد تا همچنان يکی از گزينه های اصلی سقوط باشد.


