
جام این فصل هم 
دنيا حيدري
   گزارش

به نام پرسپولیس 
خورد و یحیی با 
ادامه روند موفقیت های برانک�و و کالدرون به 
خوبی توانست از عهده مأموریتی که برعهده 
گرفته بود، برآید. موفقیتی که البته با توجه به 
فاصله امتیازی پرسپولیس با رقبایش از هفته ها 
پیش قابل پیش بین�ی بود، اما دس�ت آخر در 
مسجدسلیمان بود که قطعی شد و سند خورد.
پرسپولیس یک بار دیگر جام قهرمانی را از دستان 
تارتار گرف��ت. مربی جوانی ک��ه اگرچه نفتی های 
مسجدسلیمانی را که س��ال قبل برای بقا در لیگ 
می جنگیدند طوري احیا کرد ک��ه در پایان هفته 
بیست و ششم صاحب خانه هشتم جدول هستند، اما 
درست مانند سال قبل در پارس جنوبی جام قهرمانی 
را با سه امتیاز حساس تقدیم پرسپولیسی ها کرد تا 
جدا از توانمندی هایی که برای تیم های خود دارد 
برای سرخپوش��ان پایتخت نیز خوش یمن، مظهر 

شانس و حتی نماد قهرمانی باشد. 
  واکن�ش AFC و رس�انه های عراق�ی به 

چهارمین قهرمانی سرخپوشان
کنفدراس��یون فوتبال آس��یا در واکنش به پوکر 
قهرمانی پرس��پولیس در توئیتر خود نوشت: »به 
باشگاه پرس��پولیس به خاطر چهارمین قهرمانی 
متوالی اش در لی��گ ایران تبری��ک می گوییم.« 
چهارمین قهرمانی پی در پی سرخپوشان تهرانی، 
اما تنه��ا واکن��ش AFC را به دنبال نداش��ت و 
رسانه های عراقی نیز با توجه به حضور بشار رسن 
در پرسپولیس به قهرمانی این تیم واکنش نشان 

دادند، به طوری که سایت الکره العراقیه در این باره 
نوشت: »رسن به همراه پرسپولیس سه بار قهرمان 
لیگ ایران، یک بار فاتح ج��ام حذفی و دو بار فاتح 
سوپرکاپ شده است. همچنین او به همراه این تیم 
ایرانی نایب قهرمانی آسیا را نیز تجربه کرده است.«

  رکوردهای قهرمان 4 دوره متوالی لیگ
پی��روزی مقابل نف��ت مسجدس��لیمان نه فقط 
چهارمین جام پیاپی را برای پرسپولیس به دنبال 
داش��ت که رکوردهای جالب توجهی را نیز به نام 

سرخپوشان پایتخت ثبت کرد.
این نخس��تین برد پرس��پولیس مقابل نفتی های 
مسجدسلیمانی در لیگ برتر بود و سرخ ها سرانجام 
در ش��ب قهرمانی خ��ود در لیگ نوزدهم طلس��م 
ورزش��گاه بهنام محمودی و پیروزی در این شهر 
را نیز شکستند و نخستین قهرمانی زودهنگام در 
لیگ برتر را به نام خود زدن��د، آن هم در حالی که 
هنوز چهار هفته دیگر تا پایان رقابت های این فصل 
باقی مانده است. ضمن اینکه پرسپولیس نخستین 
تیم لیگ برتری فوتبال ایران اس��ت که توانسته به 
چهار قهرمانی پی در پی دس��ت یابد و چه بسا اگر 
در فصل )95-94( و لیگ پانزدهم س��ه، چهار گل 
بیش��تر به ثمر رسانده بود یا س��ه، چهار گل کمتر 
خورده بود، امروز پنجمین قهرمانی خود را جشن 
می گرفت. تفاضل س��ه گل با استقالل خوزستان 
در لیگ پانزدهم نایب قهرمانی را از آن سرخپوشان 
کرد تا امروز ش��اگردان یحیی چهارمین قهرمانی 
پیاپی خود را جشن بگیرند. همچنین این نخستین 
قهرمانی یحیی گل محمدی در لیگ برتر اس��ت. 
پرسپولیس که به تازگی از مرز هزار امتیازی شدن 

هم عبور کرده با پیروزی مقابل نفت مسجدسلیمان 
به بیشترین برد در طول یک فصل نیز دست یافته 
است. شاگردان یحیی تا هفته بیست و ششم موفق 
به کسب 20 برد شده بودند و تنها دو مساوی و چهار 
باخت داشتند. آماری که نش��ان می دهد این تیم 

لیاقت کسب چهارمین جام را داشته است. 
  یحیی پنجمین تغییر موفق پرسپولیس

بازگشت دوباره به نیمکت پرسپولیس بدون شک 
ریسک بزرگی بود، خصوصاً که این تیم با برانکو و 
کالدرون نتایج درخشانی را کسب کرده بود و ادامه 
این راه می توانست چالشی جدی برای یحیی جوان 
باشد. اما او که خود را باتجربه تر از قبل می دید این 
ریسک را به جان خرید و نتیجه آن را نیز با کسب 
نخستین جام قهرمانی در لیگ برتر به دست آورد. 
یحیی اما پنجمین مربی پرس��پولیس اس��ت که 
در نیم فصل روی نیمکت این تیم نشس��ت و جام 
قهرمانی را باالی سر برد. پیش از او سال 50 راجزر 
به جای حس��ین فکری، 54 بیوک وطن خواه به 
جای همایون بهزادی، 74 استانکو به جای یورگن 
گده و 75 درخشان به جای استانکو روی نیمکت 
پرسپولیس نشسته بودند و موفق به کسب عنوان 
قهرمانی شدند و این بار نوبت گل محمدی جوان 
بود که با نشس��تن به جای کالدرون و ادامه دادن 
راه این مربی موفق آرژانتینی و حفظ میراث برانکو 
جام قهرمانی لیگ نوزدهم را باالی سر ببرد و خود 
را در بی��ن مربیان موفق پرس��پولیس جای دهد. 
موفقیتی که نه فقط مسئولیت های او را در آینده 
بیش��تر مي کند که حاال حتی انتظارات را نیز از او 
باال برده است. با وجود این یحیی مصمم به ادامه 

این راه است: »میراث قهرمانی های پیشکسوتان را 
به دوش می کشیم و کاری را که آنها قباًل کرده اند 

انجام می دهیم.«
  مأموریت تیم انجام شد، مأموریت باشگاه نه!

یحیی و شاگردانش مأموریت خود را به نحو احسن 
به پایان رساندند و حاال همه نگاه ها به سمت مدیریت 
باشگاه برای عملی کردن وعده هایش و تسویه حساب 
با بازیکنانی است که اگرچه مطالبات خود را دریافت 
نکرده اند و از این بابت ناراضی بودند، اما حس��اب و 
کتاب های خود را به داخل زمین بازی نبردند تا دیگر 
هیچ بهانه ای باقی نگذاشته باشند. البته رسول پناه، 
سرپرست باشگاه پرسپولیس وعده هایی داده است: 
»نه فقط مطالبات این فصل که مطالبات بازیکنان 
از فصل قبل و همچنین پاداش های آنها را تا پایان 
مسابقات این فصل تسویه می کنیم.«  اما باید دید این 
وعده ها تا چه حد عملی می شود، خصوصاً که حاال 
بدون تردید بسیاری از بازیکنان تیمی که چهار دوره 
قهرمانی پیاپی دارد، پیشنهادات خوبی را دریافت 
خواهند کرد و احتمال جدایی آنها نیز کم نیست. 
البته پیروانی مدعی است شاکله تیم حفظ می شود، 
اما بعید نیست اگر بعد از این موفقیت پرسپولیس با 
یک رنسانس جدی مواجه شود و تغییرات بسیاری 
داشته باش��د، حتی در خصوص کادر فنی، چراکه 
یحیی پیشتر صراحتاً گفته بود اگر مشکالت حل 
نشود از او نباید انتظاری داش��ت. حاال باید دید در 
پی قهرمان��ی در لیگ نوزدهم ش��رایط برای ادامه 
همکاری با یحیی و ادامه این مسیر مهیا می شود یا 
درست مثل زمان برانکو عده ای خواب های تازه برای 

این تیم مي بینند!
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سعيد احمديان

مهاجمیکهیادشهدارازندهمیکند
گل می زند و پیراهنش را باال مي ب��رد تا تصویری که زیر پیراهنش نقش 
بسته شکار دوربین ها شود. هر گل یک تصویر از یک شهید؛ این عادت علی 
علیپور است. مهاجم گلزن پرسپولیس که شنبه شب باز هم گل زد و باز 
هم پیراهنش را باال برد تا تصویر یک شهید دیگر خودنمایی کند، آن هم 
در مسابقه ای که چهارمین قهرمانی متوالی پرسپولیس در لیگ  قطعی 
شد. این بار نام شهیدی که علیپور یادش را زنده کرد، شهید علی غیرتی 
بود. ش��هیدي که 10 آذر 1342، در شهرس��تان آران و بیدگل چشم به 
جهان گشود. به عنوان بس��یجی در جبهه حضور یافت و 22 آذر 1360 
در گیالنغرب به دلیل اصابت ترکش توس��ط نیروهای عراقی به شهادت 
رسید. شجاعت این شهید را به ساالر شهیدان نسبت می دادند و آزادگی 
و مردانگی اش را در جبهه به حر تشبیه می کردند. یکی از همرزمان شهید 
غیرتی می گوید یک بار جنازه پنج تن از شهیدان را اگر با شجاعت جمع 

نکرده بود، شاید هرگز به دست خانواده های شان نمی رسید.

خنده»بنزما«بهرئيسفوتبالفرانسه

قدوساولينکاپيتانایرانيليگفرانسه
تصور مي شد که      خبر
پایان محرومیت 
چهار ماهه س��امان قدوس با پایان حضور او در 
آمیان فرانسه همزمان شود، اما اینطور نشد و حاال 
قدوس به عنوان کاپیتان تیم آمیان بازوبند این تیم 
را هم بر بازو مي بندد ت��ا تبدیل به اولین بازیکن 
ایراني شود که کاپیتان یک تیم معتبر فرانسوي 
مي شود. آمیان مشغول آماده سازی پیش فصل 
برای حضور در لیگ2 فرانسه است و عصر جمعه 

در دیداري دوستانه به مصاف بولون رفت، دیداري 
که هرچند با شکست آمیان همراه بود، اما کاپیتاني 
سامان قدوس را براي این تیم به همراه داشت تا به 
این ترتیب به تمام ش��ایعات جدایي ملي پوش 
فوتبال ایران از باشگاه فرانسوي پایان داده شود. 
ستاره ایرانی آمیان در فصل 20-2019 لیگ یک 
فرانسه به علت محرومیت چهار ماهه و مصدومیت 
طوالنی مدتش، تنها پنج بازی انجام داد و موفق به 

زدن یک گل مقابل مارسی شد.

قهرماني پاري سن ژرمن در جام 
فريدون حسن

      بازتاب
حذفي فرانسه هزینه زیادي روي 
دس��ت پاریس��ي ها گذاش��ت، 
هزینه اي به قیمت از دست دادن کیلیان امباپه تا توماس توخل از 
این قهرماني به عنوان یک قهرماني پرهزینه نام ببرد. شاگردان 
توماس توخل که بعد از نیمه کاره ماندن رقابت های لیگ فرانسه 
به عنوان قهرمان این رقابت ها معرفی شدند، جمعه شب توانستند 
سن اتین را در فینال جام حذفی با تک گل نیمار شکست دهند و 
فاتح این رقابت ها شوند. اما حساس ترین لحظه بازي در دقیقه 30 
اتفاق افتاد، جایي که خطای شدید لوئیک پرین روی امباپه باعث 
ش��د داور به این بازیکن کارت قرمز نش��ان دهد و سن اتین هم 
10نفره شود. امباپه هم نتوانست به بازی ادامه بدهد و جای خود 
را به پابلو سارابیا داد. به نظر می رس��ید امباپه از ناحیه قوزک پا 
آسیب  دیده است. این بازیکن زمانی که از زمین بلند شد، در حالی 
که از شدت درد اشک در چشم هایش جمع شده بود، لنگ لنگان 

از زمین بیرون رفت و وارد تونل شد. او در نیمه دوم در حالی که با 
چوب زیر بغل راه می رفت به نیمکت پاري س��ن ژرمن بازگشت. 
پاریسي ها به رغم برتري در تعداد بازیکن نتوانستند اندوخته یک 
گل خود را افزایش دهند و با همان گل فاتح جام حذفي فرانسه 
ش��دند، ولي توخل در پایان بازي و فتح جام از اولین چیزي که 
صحبت کرد مصدومیت امباپه و نگراني بابت آن بود. توماس توخل 
سرمربی این تیم از مصدومیت کیلیان امباپه ستاره بزرگ این تیم 
در جریان این بازی ابراز نگرانی ک��رد و از این پیروزی به عنوان 
بردی پرهزینه یاد کرد. توخل گفت: »بله ما بردیم و در یک فینال 
این از همه چیز مهم تر است، اما این پیروزی از چند جهت پیچیده 
است؛ اول اینکه ما جای زیادی برای بهتر شدن داریم و باید نقاط 
ضعفمان را تحلیل کنیم. از طرف دیگر این پیروزی برایمان خیلی 
گران تمام شد.« امباپه هم در پاسخ به سؤال خبرنگاران عنوان 
کرد: »در حال حاضر جوابی ندارم، هر کسی که تصویر مصدومیتم 

را دیده، نگران است. البته من هم نگران هستم.«

همه نگران مصدومیت امباپه

قهرمانيپرهزینهپاريسنژرمن

یک فصل رؤیایي را ب��ا رئال مادرید 
حامد قهرماني

      چهره
پشت سر گذاشت. فصلي که در ابتدا 
هیچ کس نه تصور قهرماني رئال را در 
آن داشت و نه به درخشش کریم بنزما فکر مي کرد، اما هم رئال قهرمان 
شد و هم بنزما با 26 گل زده و 11 پاس گل بهترین بازیکن تیمش 
لقب گرفت تا بازگشتي شکوهمند داشته باشد. حمایت هاي زیدان از 
بنزما و درخشش او در فصلي که گذش��ت حاال کار را براي دیدیه 
دشان، سرمربي تیم ملي فرانسه سخت کرده است، چراکه 
با وجود نمایش هاي دلچسب بنزما حاال دیگر به راحتي 
نمي توان روي نام او در تیم ملي خط قرمز کشید، 
به خصوص که نوئل لوگرائه، رئیس فدراسیون 
فوتبال فرانسه با یک چرخش 180 درجه اي 
نسبت به مواضع اول فصلش در خصوص 
بنزما اعالم کرده ک��ه او بهترین فصلش را 
پشت سر گذاشته است. لوگرائه در ابتداي 
فصل گفته بود: »دوران حضور بنزما در تیم 
ملی فرانسه به پایان رسیده است.« با این حال 
واکنش کریم بنزما به این اظهارنظر بس��یار 
جالب توجه بود. در حالي که همه منتظر یک 
واکنش احساسي و شاید تشکرآمیز از گلزن رئال 
بودند، بنزما به یک جمله کوتاه بس��نده کرد و 

نوشت: »ترجیح مي دهم بخندم.«

جامنوزدهم،پایانموفقمأموریتسختیحيي
سریال ادامه دار قهرمانی های پرسپولیس

وقتیليگفوتبالبرگزارمیشود
چراکشتینه؟

با اینکه این روزها انتقادات زیادي نسبت به ثبت قرارداد کشتی گیران 
و مربیان با تیم های حاضر در بیس��تمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد و 
فرنگی وجود دارد، اما رئیس فدراس��یون کش��تی معتقد است که این 
فدراسیون باید خودش را آماده برگزاری لیگ حتی در شرایط کرونایی 
کند: »اگر موج دوم کرونا نمی آمد، مطمئن باش��ید ک��ه ما لیگ برتر 
کش��تی را از 16 مرداد آغاز می کردیم. تمام برنامه ریزی ها انجام شده 
بود و پروتکل های بهداش��تی را هم با وزارت بهداش��ت نوشته بودیم، 
حتی آماده بودیم لیگ را در فضای باز برگزار کنیم، اما موج دوم کرونا 
این اجازه را تاکنون نداده است، اما بعید نیست که دو، سه هفته دیگر با 

کاهش آمار بتوانیم لیگ را برگزار کنیم.«
علیرضا دبیر برای دفاع از برگزاری لیگ کشتی، فوتبال را مثال زد: »ما 
وظیفه داریم قرارداد کشتی گیران را ثبت کنیم و آماده برگزاری لیگ 
برتر باشیم. در نهایت درباره برگزاری یا عدم برگزاری ما تصمیم گیرنده 
نیستیم و اگر ستاد کرونا مجوز بدهد لیگ را برگزار می کنیم. همانطور 
که در فوتبال مس��ابقات به خاطر برخی مالحظات بین المللی برگزار 
می ش��ود، در کش��تی هم می تواند این اتفاق بیفتد، چرا فکر می کنید 
فوتبال از کشتی کم برخوردتر است؟ همین بازی دیشب پرسپولیس را 

نگاه کنید. همه بازیکنان یکدیگر را در آغوش گرفته بودند.«

شیوا نوروزی

آخرینشاهکارفدراسيون5ستاره!
خبرهایی که این روزها درب��اره کادر فنی جدید تیم ملی فوتبال جوانان 
به گوش می رسد، بهت آور اس��ت. از کمیته فنی فدراسیون فوتبال خبر 
می رسد مربی ای که چند سالی است به واسطه کارنامه ضعیف تیم ندارد و 
خانه نشین است، قرار است به عنوان سرمربی تیم ملی جوانان انتخاب شود. 
هرچند فدراسیون فوتبال به صورت رسمی در این باره واکنش نشان نداده، 
اما پرویز مظلومی که گفته می شود با مسئوالن فدراسیون به توافق رسیده 
در رسانه ها تأیید کرده که قرار است به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال 
جوانان فعالیتش را آغاز کند. البته این اولین بار نیست که کمیته فنی و 
جوانان فدراسیون فوتبال با چنین انتخاب هایی همه را شگفت زده می کند. 
در سال های اخیر بارها انتخاب هایی توسط فدراسیون فوتبال صورت گرفته 
که جای دفاعی نداشته و نتایج تیم هایی که به این مربیان سپرده شده بود، 

به خوبی گویای نادرستی انتخاب ها بوده است. 
خرداد سال گذشته را به یاد بیاورید، روزهایی که پس از رفتن کرانچار، 
فرهاد مجیدی که تنها رزومه مربیگری اش س��ه ماه فعالیت به عنوان 
سرمربی موقت استقالل بود، چطور از سوی فدراسیون فوتبال به عنوان 
سرمربی تیم امید انتخاب شد، آن هم به عنوان سرمربی تیمی که بیش از 
چهار دهه بود پشت درهای المپیک مانده بود و قرار بود مربی  بی تجربه ای 
مانند مجیدی این طلس��م را که در دهه های گذشته مربیان بزرگ تر و 
باتجربه تر از او نشکسته بودند، بشکند یا انتخاب حمید استیلی به عنوان 
سرمربی تیم امید بعد از کناره گیری مجیدی هم از دیگر انتخاب های 
عجیب فدراسیون فوتبال بود. اس��تیلی که در دوران مربیگری اش در 
سطح باشگاهی نیز ناکام بود با تصمیم فدراسیون فوتبال ابتدا به عنوان 
مدیر تیم امید و سپس سرمربی انتخاب شد و نتیجه کار نیز مشخص بود 

و تیم امید با استیلی از مرحله گروهی هم باال نیامد!
حاال در ادامه این انتخاب های عجیب گفته می شود که قرار است هدایت 
تیم ملی جوانان که از اسفند گذشته با استعفای سیروس پورموسوی، 
سرمربی ندارد به پرویز مظلومی سپرده ش��ود، آن هم در شرایطی که 
آخرین تجربه مربیگری مظلومی به چهار سال پیش برمی گردد و این 
مربی در سال های اخیر خانه نشین بوده است. اگرچه نمی توان منکر شد 
که مظلومی در برهه هایی که در سطح باشگاهی فعالیت کرده موفق بوده، 
اما سیر نزولی اش در مربیگری که منجر به چهار سال خانه نشینی او شده 

است، مسئله ای نیست که بتوان انکارش کرد.
با توجه به چنین انتخاب هایی به نظر می رس��د فدراسیون فوتبال متر 
و معیار مش��خصی برای انتخاب مربیان در رده های پای��ه ندارد و این 
مسئله سبب می ش��ود یک مربی جوان بدون کارنامه یا یک مربی که 
سال ها  خانه نشین بوده به عنوان س��رمربی تیم های ملی رده های پایه 
انتخاب شوند. چنین روندی باعث می شود به گزینه های دم دستی که 
در برخی مواقع با توجه به ارتباطات اعضا انتخاب می شوند اکتفا و سبب 

سرمایه سوزی در فوتبال کشورمان شود.
این در شرایطی است که رده های پایه در فوتبال دنیا اهمیتی باالتر از رده 
بزرگساالن دارند و همواره فدراسیون ها برای چنین رده هایی سعی در 
انتخاب مربیانی دارند که برنامه های توسعه ای پیش بینی شده را پیش 
ببرند. انتخاب های درست در رده های پایه در نهایت زمینه ای را فراهم 
می کند که استعدادهایی که در این رده ها آموزش می بینند، رده به رده 
باال بیایند و در آینده بتوانند در تیم ملی بزرگساالن پشتوانه اي قوی برای 

فوتبال تشکیل دهند.
 با این حال نگاهی به روندی که فدراسیون فوتبال در انتخاب سرمربیان 
رده های پایه در پی��ش گرفته، گویای این اس��ت که نگاه توس��عه ای و 
آینده نگرانه در این انتخاب ها دیده نمی ش��ود و این مس��ئله سبب شده 
تیم های ملی کشورمان در رده های پایه در سال های اخیر در سطح آسیا هم 
نتوانند جزو تیم های سطح اول قرار بگیرند. خروجی چنین تصمیماتی در 
نهایت سوختن یک نسل از فوتبالیست های کشورمان به پای انتخاب های 
غیرتخصصی فدراس��یون فوتبال اس��ت. نس��لی که با یک مربی موفق 
می توانست برای موفقیت تالش کند، اما با حضور مربیان امتحان پس داده، 

فرصت زیادی برای نشان دادن توانایی هایش پیدا نمی کند.

فیفا و CAS به نفع شاکیان خارجی رأی می دهند و بس
فوتبالایران،بیپناهدرمحاکمبينالمللی!

شکست در پرونده های شکایات بین المللی به یک رویه عادی در فوتبال 
ایران تبدل شده است، تا جایی که فیفا و دادگاه عالی ورزش )CAS( قطعاً به 
سود شاکی خارجی رأی می دهند، مگر اینکه عکس آن ثابت شود. در حال 
حاضر هم سرخابی های پایتخت با چند شکایت جدی مواجهند و شواهد 

نشان می دهد که شانس زیادی برای موفقیت در این پرونده ها نداریم. 
    

قصه شاکیان متعدد خارجی در مستطیل سبز کشورمان سر دراز دارد؛ به غیر 
از مباحثی از جمله داللی و نقش این افراد در عقد قراردادهای مشکوک، نکاتی 
چون قراردادهای محکم با کمترین ایراد و پر از بند و تبصره های دردسرساز 
خارجی ها حائز اهمیت هستند. اینکه چرا اغلب این تبصره ها به سود شاکی و به 
ضرر تیم های ایرانی تمام می شود، سؤال بزرگی است که بی جواب مانده است. 
با وجود اینکه مربیان و بازیکنان درجه چندم خارجی بی گدار به آب نمی زنند و 
از مشاوران حقوقی کمک می گیرند، اما تیم های وطنی به رغم ادعاهای توخالی 
مدیران همیشه تحت تأثیر دالالن قرار می گیرند و نه به نرخ باالی دستمزدشان 
اعتراض می کنند و نه به بندهای متعدد قراردادشان! اینگونه است که حتی در 
صورت تخلف بازیکن یا مربی خارجی نیز نمی توان او را جریمه یا اخراج کرد، 
ولی آنها با کوچک ترین مسئله ای قهر می کنند و یک راست سراغ فیفا می روند 

تا هم اصل پول شان را بگیرند و هم طرف ایرانی را نقره داغ کنند. 
    

جای خالی مشاوران حقوقی کاربلد در قرارداد تیم های لیگ برتری پرطرفدار 
و پرهزینه همیشه احساس می شود. بررس��ی قراردادهایی که خسارت های 
هنگفتي روی دست باشگاه های دولتی، فدراسیون فوتبال یا بهتر است بگوییم 
بیت المال گذاشته، نشان می دهد که حتی به ساده ترین مسائل حقوق بین الملل 
نیز اهمیتی داده نمی شود. به همین دلیل است که شاکیان با توپ پر و با خیال 
راحت شکایت می کنند و در نهایت هزینه دادرسی پرونده نیز به گردن ما )طرف 
بازنده( می افتد. اوضاع به قدری بغرنج است که مدیرعامل باشگاه استقالل اخیراً 

در اظهارنظری مدعی شده که در 74 پرونده خارجی شکست خورده اند! 
این یعنی آبی ها میلیاردها تومان جریمه پرداخت کرده اند و همچنان باید 

بپردازند تا محروم نشوند. 
    

در حال حاضر استقالل با چند پرونده شکایت خارجی خطرناک روبه رو 
است؛ شفر و پس��رش، بویان، اس��تراماچونی، پادوانی و باشگاه پاختاکور 
پرونده هایی هستند که آبی ها را در آستانه محرومیت و جریمه های سنگین 
قرار داده است. در این بین شفر و بویان از فیفا رأی قطعی گرفته اند و از مهلت 
یک ماهه فیفا هم بیش از یک هفته گذشته است. حال باید دید باشگاهی 
که با مشکالت شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کند چطور مي تواند 

رضایت شاکیان دندان گردش را جلب کند. 
    

خبر محرومیت آبی ها از نقل و انتقاالت اگرچه از سوی باشگاه تکذیب شده، اما 
پرونده های پرتعداد این باشگاه در محاکم بین المللی قابل کتمان نیست. احمد 
سعادتمند در گفت وگو با رادیو با اش��اره به این موضوع که هیچ دفاعی مقابل 
ادعاهای شفر صورت نگرفته است، گفت: »قراردادهایی از گذشته بوده که در این 
چند ماه به فرصت نهایی خوردیم. بخش عمده مطالبات بویان را از محل مطالبات 
خود در فیفا تأمین کردیم و راستی آزمایی هایی انجام می شود. یک سوم باقیمانده 
مطالبات بویان را با کمک هیئت مدیره و از درآمدزایی ها تأمین می کنیم تا قضیه 
را در کوتاه ترین زمان جمع کنیم. پرونده شفر به 600 هزار دالر رسیده و سنگین 
شده است. تالش می کنیم بخش اعظم آن را بپردازیم و بر سر پرداخت بخشی 
دیگر از آن در ماه های آینده توافق کنیم. این هزینه های تحمیلی باید پرداخت 
شود و از قبل، هیچ دفاعی صورت نگرفته اس��ت. رأی چند بار رفته و آمده، از 
این رو باید این مبالغ را تأمین کنیم.« بدهی سنگین به استراماچونی یکی دیگر 
از چالش های استقالل است: »او از ما به فیفا ش��کایت کرده، اما زمان بررسی 
به این پرونده هنوز تعیین نشده اس��ت. تالش می کنیم بدون واسطه و با خود 

استراماچونی رایزنی کنیم و این قضیه را هم به پایان برسانیم.« 
    

جای تأسف دارد که مدیرعامل یک باشگاه دولتی در تشریح اوضاع صراحتاً 
به بی دفاع بودن فوتبال ایران اشاره مي کند، آن هم در حالی که آقایان مدعی  
هستند برای هر پرونده خارجی، وکالی زبده خارجی استخدام می کنند. 
در صورتی که این وکال در عمل فقط هزاران دالر دستمزد می گیرند و هیچ 
تالشی برای دفاع از تیم های کش��ورمان انجام نمی دهند. عجیب تر اینکه 
در این سال ها فوتبال ایران پرونده  هاي زیادی در فیفا داشته که تقریباً در 
همه آنها بازنده بوده است. سوءمدیریت ها به قدری زیاد است که خارجی ها 
با خیال راحت قرارداد می بندند و مطمئن  هستند در آخر به پول شان نیز 
می رسند. این وسط نه کسی از مردم عذرخواهی می کند و نه هیچ توضیحی 

به هواداران نگران داده می شود.

برانکووکالدرون
دراینقهرمانینقشداشتند

برانکو ایوانکوویچ را که سه سال همراه این 
تیم به قهرمانی لیگ برتر رس��ید، می توان 
معم��ار پرس��پولیس  فعلی دانس��ت. باید 
این پیروزی و کس��ب قهرمانی را به یحیی 
گل محمدی و گابریل کالدرون، بازیکنان و 
هواداران پرسپولیس تبریک گفت. هواداران 
خوشحال هس��تند که گل محمدی بعد از 
س��ال ها عملکرد خوب در لیگ، توانست با 
پرسپولیس قهرمان شود. در این قهرمانی 
گابریل کالدرون هم نقش مهم��ی ایفا کرد که نباید فراموش ش��ود. باید 
بپذیریم وقتی فاصله امتیازی زیاد است و تیم می تواند با یک پیروزی قهرمان 
شود، بازیکنان بی گدار به آب نمی زنند. با این حال پرسپولیس  بازي خوبی 
به نمایش گذاشت و برنامه این تیم استفاده از کناره ها و ارسال از جناحین 
بود که به خوبی انجام شد. با اینکه برخی بازیکنان نبودند، اما کیفیت باالی 
بازیکنان و ثبات فنی باعث شد تیم بدون مشکل برابر نفت مسجدسلیمان 
بازی کند. نباید فراموش کنیم که نفت مسجدسلیمان هم تیم بسیار خوبی 
است و با اینکه نیازی به کسب امتیاز نداشت، جوانمردانه و قدرتمندانه برابر 
پرسپولیس قرار گرفت و حتی می توانست بازی را به تساوی بکشد. با این حال 
شرایط آب و هوایی هم تأثیر زیادی روی بازی گذاشته بود، اما خوشحالیم که 
مهاجمان تیم از جمله مهدی عبدی به عنوان بازیکن جوان گلزنی کردند. 
نمی توانیم قهرمانی را سهم بندی کنیم. قطعاً از رأس باشگاه تا تمام عوامل 
تیم و بازیکنان در این قهرمانی نقش داشته اند. وقتی تیمی قهرمان می شود، 
قطعاً همه مجموعه موفق عمل کرده اند. اما برانک��و ایوانکوویچ به عنوان 
کس��ی که پایه گذار این تیم بود، واقعاً نقش مهمی در قهرمانی های پیاپی 
پرسپولیس  ایفا کرد. برانکو را باید معمار این پرسپولیس  دانست. باید این 

پوکر را به هواداران تقدیم کرد که در سرما و گرما کنار تیم بودند.

محسن خليلی
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