
 نه قهرمان آن تیم 

دنيا حيدري 
     ليگ برتر

همیشگی بود و 
نه مدعیان کسب 
سهمیه. هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ 
برتر که پنج شنبه با دو دیدار استارت خورد با 
نتایج�ی دور از انتظار داس�تان نایب قهرمانی 
پیچیده تر شد. هفته ای که در دومین روز آن نیز 
قهرمان لیگ با شکس�ت جام را باالی سر برد.

   فرصت سوزی استقالل و سپاهان
استقالل می توانست کار را در بازی با شهرخودرو 
يکسره و خیال خود را از بابت کسب نايب قهرمانی 
راحت کند، اما برخالف بازی با سپاهان، آبی پوشان 
پايتخت نتوانس��تند در نب��رد با ش��هرخودرو به 
نتیجه ای بهتر از تساوی 2-2 دست يابند. نتیجه ای 
که تراکتور و همچنین فوالد را برای کسب عنوان 
نايب قهرمانی و رسیدن به سهمیه لیگ قهرمانان 
امیدوارتر کرد. تساوی که البته برای سپاهان هم 
بهترين فرصت بود تا فاصله خود را با مدعیان کسب 
سهمیه کاهش دهد، اما شاگردان قلعه نويی بعد از 
شکست غیرمنتظره مقابل ياران مجیدی در بازی 
با نساجی هم حرفی برای گفتن نداشتند و با تقديم 
س��ه امتیاز بازی به حريف قائمشهري کار خود را 
برای کسب سهمیه اين فصل به چالش کشیدند 
و س��خت تر کردند، به طوری که ح��اال نمی توان 
شانس زيادی برای نايب قهرمانی يا کسب سهمیه 
سپاهانی ها قائل شد. کمتر کسی فکرش را می کرد 
که نساجی در غیاب پنج، شش بازيکن اصلی خود 
سپاهان را در اصفهان شکست دهد، اما تیم پرستاره 

و پرمدعای امیر قلعه نويی بعد از فرهاد مجیدی به 
محمود فکری هم باخت تا شانس سپاهاني ها برای 
کسب عنوان نايب قهرمانی کمتر شود، خصوصاً که 
فوالد يک بازی کمتر از ساير تیم ها دارد و همچنان 

شانسش بیشتر از سايرين است. 
   قهرمانی با طعم شکست

اما تنها نتايج رقم خورده برای استقالل و سپاهان 
در هفته بیست و هشتم عجیب نبود و تک بازی روز 

جمعه نیز با نتیجه ای غیرمنتظره رقم خورد! 
صدرنشین لیگ نوزدهم ش��ب قهرمانی از عهده 
ذوب آهن ته جدولی برنیامد و روند شکست ناپذيری 
اين تیم با پیروزی سبزپوشان اصفهانی بعد از چهار 
سال و 11 ماه و 19 روز در آزادی خالی از جمعیت 
قطع شد تا پرسپولیس نتواند به رکورد طوالنی ترين 
شکس��ت ناپذيری تاريخ لیگ برتر که در اختیار 
سپاهانی هاست دست يابد. زردپوشان اصفهانی در 
لیگ دهم بعد از شکست مقابل استقالل در هفته 
هفتم تا هفته بیست و نهم طعم باخت را نچشیدند 
و 21 بازی بدون باخت را پش��ت س��ر گذاشتند. 
رکوردی که ش��اگردان يحیی در پ��ی عبور از آن 
بودند، اما در آزادی شکسته شد. پرسپولیس بعد از 
شکست به نفت مسجدسلیمان در هفته يازدهم به 
هیچ تیمی نباخته بود و يحیی که از نیم فصل دوم 
سکان هدايت سرخپوشان را به دست گرفته بود و 
رنگ باخت را به خود نديده بود، اما ذوب آهن تیمی 
که آخرين بار در زمان سرمربیگری يحیی در اين 
تیم موفق شده بود پرسپولیس را در تهران شکست 
دهد، اين بار تیم يحیی را شکس��ت داد، آن هم در 

شب قهرمانی. شکستی که البته يحیی آن را نتیجه 
بی انگیزگی شاگرانش بعد از قهرمانی دانست: »از 
نتیجه راضی نیستم، اما نگه داشتن انگیزه ها واقعاً 

سخت است.«
حرف يحیی بدون ش��ک دوپهلو اس��ت و منظور 
او تنها ب��ه انگیزه ش��اگردانش بع��د از قهرمانی 
برنمی گردد. بی ترديد مشکالت مالی پرسپولیس، 
عدم پرداخ��ت مطالبات بازيکناني ک��ه موفق به 
کسب قهرمانی شده اند و همچنین ماجرای طلب 
برانکو از جمله مواردی اس��ت که در قطع ش��دن 
روند شکست ناپذيری سرخپوشان تأثیر مستقیم 
داشته و مدنظر سرمربی جوان قهرمان لیگ است 
که باعث ش��د تا پرس��پولیس بعد از 260 روز بار 
ديگر طعم تلخ شکست را بچشد و پنجمین باخت 
اين فصل خود را در شب قهرمانی متحمل شود، 
باختی که در س��یزدهمین قهرمانی پرسپولیس 
در تمامی ادوار لیگ با اتفاقات حاشیه ای بسیاری 
همراه بود که مهم ترين آن داس��تان برانکو است. 
مربی کرواتی که بعد از هت تريک قهرمانی به دلیل 
عدم دريافت مطالباتش به فیفا عارض شد و کار به 
واسطه بی کفايتی مديريتی سرخپوشان به جايی 
رسید که فیفا پرسپولیس را تهديد می کند که در 
صورت عدم پرداخت مطالبات سرمربی سابق خود 
پرونده اين تیم را در اختیار کمیته انضباطی فیفا 
قرار می دهد و طبق رايزنی ها محرومیت از پنجره 
نقل و انتقاالت و همچنین کس��ر امتیاز از جمله 
خطراتی هستند که پرسپولیس را تهديد مي کنند. 
البته گفته می شود پرسپولیس که تنها تا 16 مرداد 

فرصت تسويه حساب با برانکو را داشت، مدعی است 
عالوه بر تسويه با کمک های برانکو، مبلغی از قرارداد 
او را نیز پرداخت کرده است )850هزار يورو(. اين 
را علی نژاد، معاون وزير ورزش می گويد. البته با يک 
تبصره نگران کننده )طلب برانکو و دس��تیارانش 
پرداخت شده که به دلیل مشکالت بانکی ممکن 
است با يکی، دو روز تأخیر در حسابش بنشیند(، 
چراکه استقاللی ها هم در خصوص پروپیچ چنین 
ادعايی را مطرح کرده بودند که اين بازيکن رد کرده 
بود و حاال وکیل برانکو نیز ادعای پرداخت طلب او را 
رد کرده و از گزارش به فیفا خبر می دهد. داستانی 
که پیچیده شدن آن به واس��طه بی کفايتی های 
مديريتی اجازه نداد جمعه شب چهارمین قهرمانی 
اين تیم آنطور که بايد باش��کوه برگزار ش��ود و با 

شکستی تلخ همراه بود. 
عالوه بر آن گل وحید محم��دزاده تعداد گل های 
خورده پرسپولیس را در اين فصل به 1۴ گل رساند 
تا سرخپوش��ان فرصت به دس��ت آوردن عنوان 
بهترين خط دفاعی لیگ برتر را از دس��ت بدهند. 
عنوانی که اس��تقالل در لیگ هجدهم با دريافت 
تنها 13 گل خورده از آن خود کرد و پرسپولیس 
می توانست با استقالل به طور مشترک صاحب آن 
شود، اما فرصت طلبی شاگردان بوناچیچ در استفاده 
از بی انگیزگی سرخپوشان مانع از آن شد. مسئله ای 
که مرد کروات نیمکت ذوب آه��ن صراحتاً به آن 
اشاره دارد: »برتری مقابل قهرمان لیگ کار ساده ای 
نبود، اما خوشبختانه توانستیم از روز بد پرسپولیس 

استفاده کنیم و به پیروزی برسیم.«
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شيوا نوروزی

جشن قهرماني سردار در کنار خانواده
موفقیت هاي سردار آزمون و زنیت در روسیه همچنان ادامه دارد. ديدار نهايي 
سوپرجام باشگاه هاي روسیه جمعه شب بین دو تیم زنیت سن پترزبورگ 
و لوکوموتیو برگزار شد و در نهايت اين زنیت بود که توانست با برتري 2 بر 
يک جام قهرماني را به خانه ببرد. سردار آزمون، مهاجم تیم ملي کشورمان 
هرچند در اين ديدار موفق به گلزني نشد، اما تاثیر زيادي در به دست آمدن 
دومین قهرماني فصل زنیت داشت تا اينگونه بعد از پايان مسابقه و قهرماني 
زنیت در کنار پدر و مادرش جشن قهرماني بگیرد. درخشش سردار در طول 
رقابت هاي لیگ روسیه و قهرماني با زنیت باعث شده او مشتريان زيادي در 
بین تیم هاي مطرح اروپايي پیدا کند که بايد ديد سرانجام چه تصمیمي در 
اين خصوص خواهد گرفت. آيا در روسیه مي ماند يا ماجراجويي در اروپا را با 

تیم ديگري ادامه مي دهد.

مافیای فوتبال زیر تیغ نهادهای امنیتی
گزارش»جوان« از دور جدید مبارزه با فساد در ورزش که از هفته گذشته آغاز شده است

وزارت اطالعات و 

سعيد احمديان 
     گزارش

ورزش  وزارت 
پای کار آمده اند و 
خبرهایی که از هفته گذشته به گوش می رسد، 
نشان می دهد فاز تازه مبارزه با فساد در ورزش 
آغاز شده است. بیشتر نگاه ها هم متوجه فوتبال 
است، رشته ای که با توجه به گردش ساالنه بیش 
از هزار میلیاردی که از بودجه عمومی کش�ور و 
بیت الم�ال پرداخت می ش�ود، در دو دهه اخیر 
تبدیل به یک حیاط خلوت برای برخی مدیران، 
مربیان و دالالن در کنار فوتبالیست هایی شده 
که با اس�تفاده از بی توجهی نهادهای نظارتی و 
قضای�ی نق�ش پررنگ�ی در فس�اد در فوتبال 
داشته اند. حاال اما گویا خواب شان آشفته شده و 
آن طور که وزارت ورزش مدعی است، قرار است 
اتفاق های بزرگی برای مبارزه با فساد در فوتبال 
بیفتد. قدم اول بازداشت معاون حقوقی باشگاه 
پرس�پولیس بود و وزیر ورزش و معاونانش آخر 
هفته گذشته با گرفتن ژست ضدفساد در بوق و 
کرنا کرده اند که این برخورده�ا ادامه دارد و در 
روزها و هفته های آینده اهالی فوتبال خبرهای 
بیش�تری در ای�ن رابط�ه خواهن�د ش�نید.

   برخوردی که ریشه را قطع نکرد
در حالی اسفند سال 87 گروه های سیاسی کشورمان 
خودشان را آماده انتخابات رياست جمهوری سال 
آينده می کردن��د و بحث اينکه چه کس��انی نامزد 
می ش��وند داغ بود که فوتبال کش��ورمان آبس��تن 
اتفاقات زيادی بود، آن هم خارج از زمین بازی، با ورود 
نهادهای امنیتی به پرونده اخ��اذی و داللی برخی 
واسطه ها که در بین شان نام چند خبرنگار و مديران 
رسانه ای هم ديده  می ش��د، فاز تازه ای از برخورد با 
فساد در فوتبال آغاز شد. »دالل های خبرنگارنما«، 
اين واژه ای بود که يکی از مس��ئوالن قضايی درگیر 
با پرونده داللی در فوتبال ايران برای برخی متهمان 
اين پرونده به کار برد. در میان دستگیرشدگان در 
رابطه با پرونده داللی چند چهره شناخته شده جامعه 
خبری نیز وجود داشت که از مدت ها قبل با استفاده از 
ارتباطات ناسالم با واسطه های فوتبالی از طريق رسانه 

خود بازيکنان مدنظر را به خوبی پوشش می دادند تا از 
اين طريق خدمتی به مافیای داللی کنند.

برخورد با مافیای داللی، اما در ادامه مسکوت گذاشته 
شد و نهادهای امنیتی و اطالعاتی آنقدر پرونده های 
بزرگ تری برای شان باز شده بود که برخورد سال 87 
با مافیای دالالن سبب نشد اين شبکه از بین برود، به 
طوری که در 12 سال گذشته مافیای داللی با توجه 
به چند برابر شدن پمپاژ پول های دولتی به فوتبال و 
قراردادهای میلیاردی فوتبالیست ها که نظارتی بر آن 
وجود ندارد، سبب شده مافیای فوتبال قدرتمندتر از 

گذشته فعالیت کند.
  بازداشت هایی برای خالی نبودن عریضه!

البته در يک دهه اخیر در موارد محدودی ش��اهد 
برخوردهای قضايی با برخی مدي��ران متخلف در 
فوتبال بوده اي��م. هرچند تعداد زي��ادی از مديران 
فوتبالی ب��ا وجود حی��ف و میل و سوءاس��تفاده از 
بیت المال با برخوردی مواجه نشده اند. با اين حال 
از بازداشت های معدودی که صورت گرفته، می توان 
به بازداش��ت حمیدرضا سیاسی، مديرعامل اسبق 
پرس��پولیس در آذر سال 93 اش��اره کرد. سیاسی 
که از نزديکان امیررضا خادم، معاون وقت حقوقی 
وزارت ورزش ب��ود با اتهام ه��ای مختلفی از جمله 

مالقات و رابطه با عوامل ضدانقالب، سرويس های 
اطالعاتی بیگانه و ش��کايت اسپانس��رها و مسائل 
اقتصادی بازداشت شد. بازداشت چند ساعته علی 
کفاشیان، رئیس سابق فدراسیون فوتبال نیز از ديگر 
بازداشت هايی بود که در سال های اخیر در راستای 
مبارزه با فس��اد در فوتبال صورت گرفت. کفاشیان 
که به گفته رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نهم 
يکی از متهمان اصلی پرونده فساد در فوتبال است، 
آذر 91 پس از آنکه يکی از مشاورانش بازداشت بود، 
به اوين فراخوانده شد و تحت بازجويی قرار گرفت. 
البته بازداشت کفاشیان طوالنی نشد و او پس از چند 
ساعت از اوين آزاد شد. محمدرضا مالمحمد، معاون 
فرهنگی فدراسیون فوتبال در زمان علی کفاشیان از 
ديگر بازداشتی های فوتبال است که خرداد سال 95 
از سوی دستگاه های قضايی در راستای پرونده فساد 

در فوتبال بازداشت شد.
با اين حال چنین بازداشت هايی نه تنها سبب نشد 
فدراسیون فوتبال پاکسازی شود، بلکه در سال های 
اخیر حجم فس��اد در اين فدراس��یون به باالترين 
حد خود رسیده اس��ت. آخرين نمونه آن قرارداد 
ويلموتس است، قراردادي ترکمانچای گونه  که در 
زمان مهدی تاج بسته شد و عالوه بر حیف و میل 

2 میلیون يورويی که از جیب کارگران به اين مربی 
پرداخت شد، فوتبال ايران را در آستانه يک جريمه 
6 میلیون يورويی ديگر نیز از سوی فیفا قرار داده 
است، آن هم مربی  که مسئوالن فدراسیون فوتبال 
قرارداد چند برابر ارزش واقعی اش را با او امضا کردند 
و در نهايت پس از ش��ش ماه رفت و س��بب نزول 
فوتبال کشورمان شد، طوری که امروز ملی پوشان 
با توجه به نتايجی که با سرمربی بلژيکی به دست 
آمده است کار سختی حتی برای صعود از مرحله 

اول انتخابی جام جهانی دارند!
با توجه به چنین پرونده ای که به حیف و میل گسترده 
بیت المال انجامیده، هنوز خبری از محاکمه و برخورد 
با مديران فدراسیون فوتبال نیست و رئیس سابق اين 
فدراسیون با وجود اس��تعفا همچنان از پشت پرده 

برای فوتبال نسخه می پیچد.
  امیدوار باشیم؟

با اين حال اتفاق هايی که از هفته گذشته با بازداشت 
معاون باشگاه پرسپولیس در مبارزه با فساد در فوتبال 
آغاز شده يادآور اسفند سال 87 است. برخوردهايی 
که امیدواری هايی را در فضای فوتبال برای برخورد 
با مديران، مربیان و دالالن متخلف فوتبال به وجود 
آورده است. مسعود س��لطانی فر پنج شنبه گذشته 
در اين باره گفته ب��ود: »عوامل مختلف فس��اد در 
باشگاه های مختلف شناسايی شده اند و ما نیز محکم 
در مسیر مبارزه با فساد ايستاده ايم و به زودی اخبار 
جديدی از مبارزه با فساد مطرح می کنیم. همکاران ما 
در وزارت اطالعات عوامل زيادی را شناسايی کرده اند. 
در اين مسیر دالالن فوتبال و عوامل مختلف فساد در 
باشگاه های مختلف شناسايی ش��ده اند. برخوردها 
شروع شده اس��ت؛ متأس��فانه برخی از رسانه ها با 
عوامل دالل، س��ودجو و فاسد همکاری هايی دارند 
که به مرور شناسايی می شوند، اما برخوردها شروع 

شده است.«
اما آيا اين مبارزه با فساد در فوتبال قرار است به قطع 
کامل ريشه مديران، مربیان و دالالن منتهی شود. 
اين سؤالی است که پاسخش با توجه به سابقه ای که 
در دهه های گذشته از مبارزه با فساد در فوتبال وجود 

دارد، چندان امیدوار کننده به نظر نمي رسد!

چهارمین جام پی در پی بر فراز دستان کاپیتان پرسپولیس
جشن قهرمانی در ورزشگاه خالی از جمعیت

مخالفت وزارت با برگزاري لیگ کشتي 
مع��اون ورزش قهرمانی و حرف��ه ای وزارت ورزش و جوانان بر ممنوعیت 
برگزاری هرگونه مسابقه يا تمرين در رشته پربرخوردی مانند کشتی تأکید 
کرد. در ش��رايطی که وزارت ورزش به طور قاطع ب��ا برگزاری رقابت های 
پربرخورد مانند لیگ کش��تی برای جلوگیری از گسترش شیوع کرونا و 
حفاظت از جان کش��تی گیران مخالف است و اتحاديه جهانی کشتی نیز 
برگزاری تمامی رويدادهای کشتی را فعاًل تا آبان ماه تعطیل کرده است، 
مسئوالن سازمان لیگ کشتی اقدام به ثبت قرارداد کشتی گیران، مربیان و 

تیم ها کرده اند و سعی دارند در چنین شرايط لیگ کشتی را برگزار کنند.
مهدی علی نژاد، معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان، 
درباره امکان برگزاری رقابت های لیگ کش��تی و برگ��زاری تمرينات در 
شرايط وخیم شیوع کرونا گفت: »برای ورزش های پربرخورد مثل کشتی 
هم تمرين و هم مسابقه ممنوع است. اينکه يک سال قبل از المپیک اين 
خطر را برای کشتی گیرانمان ايجاد کنیم به مصلحت نیست، اما با توجه 
به احتمال برگزاری رقابت های جهانی بزرگساالن در آذر ماه و در صورت 
قطعی شدن برگزاری اين رقابت ها از وزارت بهداشت درخواست برگزاری 
اردوی تیم های ملی بزرگساالن را در شرايط قرنطینه کامل ارائه کرده ايم. 
در حال رايزنی هستیم، اما هنوز اين مجوز داده نشده است. در صورت ارائه 
مجوز، کشتی گیران و عوامل بايد قبل از آغاز اردو تست  PCR بدهند و در 
اردو نیز دو هفته در قرنطینه کامل باشند و اصاًل بیرون نروند. اگر هم چند 
روزی اردو تعطیل شد، کشتی گیران مجدداً برای حضور در اردو بايد تست 

PCR   بدهند.«

فريدون حسن

بحران ووشو با بهانه تراشی فروکش نمی کند
دوپینگ پديده شومی است که تیشه به ريشه ورزش می زند، پديده ای که 
اگر ريشه اش خشکانده نشود، حتی موفق ترين رشته ها را نیز از عرش به 
فرش می رساند. متأسفانه دوپینگ سومین ووشوکار کشورمان هم تأيید 
شد تا يکی از بی حاشیه ترين رشته های ورزش ايران با بحرانی جدی مواجه 
شود. هرچند که رئیس پیشین اين فدراسیون و معاون فعلی وزير ورزش 

تالش می کند اين مسئله را کم اهمیت و خودش را بی تقصیر جلوه دهد. 
درخشش ووشوکاران ايرانی سال هاست که امان سرسخت ترين رقبا را 
بريده است. در مهم ترين تورنمنت های بین المللی ديگر حتی تیم چین 
با بهترين نفراتش هم برای کسب قهرمانی بايد با تمام قوا به میدان برود، 
چراکه ملی پوشان ايرانی يک سر و گردن از حريفان چینی هم باالتر رفته اند. 
نتايج درخشان به دست آمده در يک دهه اخیر مهر تأيیدی بر اين ادعاست. 
منتها يک خبر تلخ يکی از موفق ترين و بی حاشیه ترين رشته های ورزش 
کشور را به شدت زير سؤال برده است؛ دوپینگ! همان پديده شومی که 
در بسیاري از رشته ها رخنه کرده و ساالنه چند دوپینگی روی دست شان 
می گذارد. اين وسط شنیدن خبر دوپینگ سه ووشوکار همه را شوکه کرد، 

اال رئیس پیشین! 
اينکه دو س��ال موضوع محرومیت دو ملی پوش را مخفی نگه دارند يک 
مسئله اس��ت و اينکه تعداد دوپینگی ها رسماً به س��ه نفر افزايش يابد، 
مسئله ای ديگر. همانطور که گفته شد ووشو در اين سال ها آنقدر خوش 
درخش��یده و مدال و جام قهرمانی به دست آورده که کمتر کسی انتظار 
داشت اين رشته اينگونه به حاشیه برود. به رغم تمام اين افتخارآفرينی ها به 
هیچ وجه نمی توان و نبايد در مقابل قصه دوپینگ و از آن بدتر مخفی کاری 
صورت گرفته سکوت کرد. آنها که ترجیح می دهند در اين مورد حرفی 
نزنند يا احیاناً از موضع حمايت صحبت مي کنند، قطعاً آينده ووشو ايران 

برای شان اهمیتی ندارد. 
تکذيب پنهان کاری، بی تقصیر جلوه دادن فدراسیون ووشو و مقايسه تعداد 
محرومان با دوپینگی های ساير رشته ها مواضع معاون وزيری است که تا 
سال گذشته نفر اول مديريت ووشو کشور محسوب  می شد. جالب اينکه 
فعاالن حوزه رزمی خودش��ان بايد در مورد اسامی دوپینگی های ووشو 
جست وجو کنند، ولی ساير فدراسیون ها اخبار نفرات دوپینگی و محروم 
شده را به صورت شفاف منعکس می کنند. رئیس قبلی و معاون فعلی نه 
تنها نسبت به اتفاقات رخ داده احساس شرمندگی نمی کند، بلکه به گفته 
خودش اگر به گذشته بازگردد همانطور رفتار خواهد کرد! افردي که مانند 
معاون فعلي وزارت فکر می کنند، بد نیست جست وجويی در سايت هاي 
خبری انجام دهند تا متوجه نحوه انعکاس اخبار ورزش��کاران دوپینگی 
رشته های مختلف شوند. درست است که ساالنه تعدادی از ورزشکاران ما به 
دلیل دوپینگ با محرومیت هايی مواجه می شوند، اما اين مسئله نمی تواند 
توجیهی برای مثبت اعالم شدن تست سه ملی پوش مدال آور ووشو ايران 
باشد که هر کدام يکی از بهترين های اوزان خود در جهان به شمار می روند. 
قطعاً حق با دست راست وزير است و اين اولین باری نیست که دوپینگ يک 
مدال آور از کشورمان مثبت اعالم می شود، ولی فراموش نکنید که ووشو 
تا همین يکی، دو هفته پیش آرام و بی حاشیه بود و ملی پوشانش انتظار 
شکست کرونا را می کشیدند تا دوباره مبارزات شان را از سر بگیرند، ولی 
اهمیت انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک باعث فاش 
شدن حقايقی شد که به شکلی عجیب همه از آن بی خبر بودند و حاال انگ 

دوپینگ بر پیشانی مدال آوران موفق و خوشنام ووشو خورده است. 
مبارزه با دوپینگ و دور نگه داشتن ورزشکاران از اينگونه ماجراها هم بر 
عهده ورزشکار است و هم فدراسیون. وقتی رئیس وقت فدراسیون به بهانه 
مختلف بر بی تقصیر بودن خود و مجموعه اش اصرار دارد ديگر از ورزشکار 
محروم شده که بحث دعوای خانوادگی را مطرح کرده، چه انتظاری می توان 
داشت. تست های قلی پور، تقوی و مريم هاشمی در جام جهانی و مسابقات 
جهانی مثبت شده و اين يعنی فدراسیون و مسئوالن تیم ملی در اين قضیه 
مسئول هستند. ورزشکار دوپینگی که بايد چهار سال محرومیت خود را 

تحمل کند، اما آيا مدير يا مديران خاطی نیز محروم می شوند؟!

شگفتي در آغاز دوباره لیگ قهرمانان اروپا
خداحافظ رئال، بدرود يووه

آغاز دوباره رقابت هاي لیگ قهرمان�ان اروپا با حذف دو نام بزرگ 
از گردون�ه مس�ابقات هم�راه ب�ود؛ »رئال مادری�د و یوونتوس«.

مرحله يک هشتم نهايي رقابت هاي لیگ قهرمانان اروپا بعد از پنج ماه تعويق 
به خاطر شیوع ويروس کرونا جمعه شب در حالي پیگیري شد که کمتر کسي 
انتظار حذف دو قهرمان ايتالیا و اسپانیا را داشت. با اينکه هر دو تیم بازي رفت 
را مقابل حريفان واگذار کرده بودند، اما قهرماني آنها در لیگ هاي کشورشان 
و روحیه باالي بازيکنان باعث ش��ده بود تا از شانس بااليي براي صعود نزد 
منتقدان و هواداران فوتبال برخوردار باشند. با اين حال اتفاقات مستطیل 

سبز باز هم سرنوشت ديگري را رقم زد و به نوعي همه را غافلگیر کرد.
  شب تلخ زیدان

رئال مادريد در کورسي نزديک و حساس قهرماني اسپانیا را از بارسا ربود و 
فاتح اللیگا شد تا با خاطري آسوده گام به بازي برگشت مرحله يک هشتم 
نهايي بگذارد. آنها بازي رفت را در مادريد 2 بر يک به منچسترسیتي باخته 
بودند و حاال فرصت مناسبي براي جبران داشتند، آن هم در شرايطي که 
سیتیزن ها اصاًل در ش��رايط روحي و رواني خوبي قرار نداشتند، اما تیم 
زيدان آن تیم جنگنده همیش��گي نبود و در عوض مردان پپ گوارديوال 
خیلي خوب از نقاط ضعف رئال استفاده کردند و با تکرار پیروزي 2 بر يک 
قهرمان اسپانیا را وادار به خداحافظي از لیگ قهرمانان اروپا کردند و شب 

تلخي را براي زيدان رقم زدند.
گوارديوال بعد از اين پیروزي بزرگ گفت: »اينکه ما رئال را دو بار شکست 
داديم مهم اس��ت. زين الدين زيدان هرگز در يک بازی حذفی شکست 
نخورده بود. امروز ديديد که بازيکنان ما چقدر با شخصیت و با آرامش بازی 
کردند، اما اين تنها يکی از مراحل رسیدن به هدف است. اگر ما اين را کافی 
بدانیم به همه نشان داده ايم که تیم کوچکی هستیم. تیمی که بخواهد 
قهرمان شود بايد تیم  های بزرگ را شکس��ت دهد. من با واحد تحلیل و 
آنالیز باشگاه صحبت کرده ام و آنها می گويند که در مقابل لیون بايد هوشیار 
باشیم. برای آن بازی هشت روز زمان داريم تا آماده شويم. اول از اين برد 
لذت می بريم و بعد برای بازی مقابل لیون آماده می شويم. ما مي خواهیم 

قهرمان لیگ قهرمانان شويم.«
اما زين الدين زيدان، س��رمربي رئال مادريد با تمجید از ش��اگردانش در 
خصوص اين شکست اظهار داشت: »شکست خورديم و طبعاً ناراحتم، ولی 
به اين تیم بايد افتخار کرد. بايد به سیتی هم تبريک بگويم، چراکه خیلی 
خوب بازی کردند. نبايد به دنبال توجیه بود. امشب باختیم، ولی مهم اين 
است که به تیمم افتخار می کنم. امشب در زمین همه توانمان را گذاشتیم، 
اما در نهايت نتوانستیم به هدفمان برسیم. منچسترسیتی شايسته صعود 
بود. در 20 دقیقه اول زجر کشیديم، ولی در ادامه خوب کار کرديم. در نیمه 

دوم تا لحظه ای که سیتی گل دوم را زد بازی خوبی ارائه داديم.«
  رونالدو به کار یووه نیامد

شکست يک بر صفر مقابل لیون در فرانسه اين امید را براي يووه ايجاد کرده 
بود که با برتري مقابل تیم فرانسوي در زمین خود راهي مرحله بعد شود. 
يووه پیروز شد، اما نهايتاً نتوانست صعود کند. مردان ساري با درخشش 
رونالدو بازي را 2 بر يک بردند، اما تک گل دقیقه 10 ممفیس ديپاي، ستاره 
هلندي لیون کار خودش را کرد تا اين فرانسوي ها باشند که در میان بهت 
قهرمان ايتالیا در شبي که حتي رونالدو هم نتوانست سکوي پرتاب يووه 

باشد، جشن صعود به مرحله بعدي را در خانه میزبان برپا کنند.
سرمربي يووه که بعد از اين شکست و حذف از رقابت ها حاال بیشتر از قبل 
مورد انتقاد رسانه ها و هواداران است، اما بازيکنانش را سرزنش نمي کند. 
س��اري بعد از اين بازي گفت: »انتظار عملکرد پايین تری را از يوونتوس 
داشتم، ولی بازيکنان سنگ تمام گذاشتند و عملکرد بسیار خوبي داشتند. 
درست بعد از10 دقیقه با ضربه پنالتی عقب افتاديم، اما بعد از آن تمرکز 
خود را از دست نداديم و به بازی برگشتیم. با ايجاد شش يا هفت فرصت 
گلزنی در نهايت پیروز میدان شديم. تیم در چند روز گذشته تالش زيادی 
کرد و خود را به ش��رايط خوبی رساند. اگر از حذف شدنمان چشم پوشی 
کنیم، به نظرم عملکرد تیم رضايت بخش بود. در اين بازی به دلیل نتیجه 

رفت با بدشانسی حذف شديم.«
سرمربی بانوی پیر درباره آينده اش عنوان کرد: »نمی توانم حرف هايم را 
تفسیر کنم. به نظرم مديران باشگاه با يک بازی تصمیم نمی گیرند، بلکه 
کل فصل را بررسی می کنند و تصمیم گیری خواهند کرد. من قراردادی با 

يوونتوس دارم و به آن احترام می گذارم و چیز ديگری هم انتظار ندارم.«

پايان داستان ساری و يووه 
اتفاقی که نبايد رخ داد؛ يوونتوس از لیگ 
قهرمانان حذف ش��د تا سرمربی تیم يک 
گام ديگر به در خروجی نزديک شود. برد 
ديدار برگشت هم نتوانس��ت باخت دور 
رفت را جبران کند و حاال راه راه پوشان بايد 
نظاره گر بازی لی��ون در يک چهارم نهايی 
باشند. کريس رونالدو با تمام قوا سعی کرد 
تا ناجی تیمش باش��د و با زدن هر دو گل 
بانوی پیر را به صعود امیدوار کرد. منتها 
پنالتی ممفیس دپای ضربه مهلکی بر پیکر 
بیانکونری وارد آورد. قهرمانی در سری آ تنها هنر مائوريسیو ساری در 
اين فصل بوده و حذف از قاره سبز ديگر جای هیچ دفاعی باقی نگذاشته 
است. ناکامی جديد موج تازه اي از اعتراض ها را به راه انداخته تا جايی که 
رسانه های ايتالیايی برکناری ساری را قطعی دانسته اند. به عقیده آنها 
سرمربی فعلی به هیچ وجه توانايی اداره تیم را ندارد و در بازی حساس 
با لیون نتوانست شیوه بازی بازيکنانش را تغییر دهد. برای يوونتوس که 
قدرت اول فوتبال ايتالیا محسوب می شود فتح اسکودتو موفقیت بزرگ 
به حساب نمی آيد، به ويژه که امسال نهمین قهرمانی متوالی به دست 
آمد. از جمله انتقادهای وارد به عملکرد س��رمربی تکیه بیش از حد به 
ستاره پرتغالی است. کريس در اين بازی آرزو داشت هت تريک کند، اما 
اين آرزوی او محقق نشد و در نهايت هم جواز صعود به نام تیم فرانسوی 
صادر شد. چهره منفور روی نیمکت بانوی پیر با اوضاع پیش آمده هیچ 
دفاعی از خود ندارد. البته او ماه هاست که به اين اعتراضات و اخبار منفی 
علیه خودش عادت کرده است. با اين حال ساری بیش از هر زمان ديگری 
تحت فشار قرار دارد و قطعاً تنها با کسب يک جام نمی تواند منتقدانش 
را ساکت نگه دارد، چراکه از نظر آنها تیمی که بازيکنی چون رونالدو را 
در ترکیب دارد نبايد به اين زودی از لی��گ قهرمانان کنار برود. در بین 
اخبار منتشر شده از تورين نام دو جايگزين احتمالی به چشم می خورد؛ 
سیمئونه اينزاگی سرمربی التزيو و زين الدين زيدان. قطعاً از بین اين دو 
نفر مرد فرانسوی گزينه ايده آلی محسوب می شود، ولی زيزو نیز تیمش 

همزمان با يووه از صعود به يک چهارم نهايی اروپا بازمانده است. 

کران لينچ

 ديلی میل


