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دنيا حيدري

تفاوت در یک نگاه 
تفاوت را نه در کالم که در عکس ها می توان به وضوح دید. تفاوت رعایت 
کردن پروتکل ها و اهمیت دادن به فاصله گذاری اجتماعی را آلمان ها در 
ایستادن در کنار یکدیگر به وضوح به نمایش می گذارند، در حالی که چند 
متر آن طرف تر اسپانیایی ها با انداختن دست در گردن هم، دهن کجی 
مي کنند به لزوم رعایت پروتکل های بهداش��تی ب��رای مبارزه و مقابله 
با شیوع کرونا، درس��ت مثل دهن کجی هواداران فوتبال ایران که هیچ 
قانونی گویا نمی تواند مانع از حضور آنها در ورزشگاه ها شود. بعد از دربی 
در فینال جام حذفی یک بار دیگر شاهد بودیم که برخی برای حضور در 
ورزشگاه ها حتی در شرایط قرمز و حاد هم مانعی برابر خود نمی بینند و 
نیازی به مجوز ندارند و این همان تفاوتی است که باعث کم شدن آمار 

کرونا در آلمان و افزایش آن در دیگر کشورها از جمله ایران شده است.

پاسخ وزارت ورزش به یادداشت »جوان« 
به دنبال درج یادداشت »استخدام قهرمانان را تضمین کنید« در صفحه 
ورزشي روزنامه مورخه 1399/5/20 اداره کل امور مشترک فدراسیون هاي 

وزارت ورزش و جوانان جوابیه اي را ارسال کرده که در آن آمده است:
»از ابتداي تصویب قانون استخدام تاکنون 261 ورزشکار واجد شرایط 
جهت استخدام به وزارتخانه ها، ارگان ها و سازمان هاي مختلف معرفي 
شده اند و برخالف مطلب مندرج تعداد افراد جذب شده بیش از این تعداد 
بوده اس��ت. قانون فوق الذکر دربرگیرنده تمامي قهرمانان نبوده و تنها 
بخش کوچکي از آنها را پوشش مي دهد. مضاف بر این در ماده 2 قانون 
شرط »پست س��ازماني بالتصدي« گنجانده شده که با توجه به کثرت 
درخواس��ت ها تعداد زیادي در صف انتظار باقي مي مانند. در خصوص 
قهرمانان پارالمپیک هم اقداماتي ص��ورت گرفته که به محض اجرایي 

شدن به فدراسیون ها ابالغ مي شود.«
در پاسخ به جوابیه اداره کل امور مشترک فدراسیون ها الزم به ذکر است 
که مطلب درج شده به هیچ عنوان مطالبه اس��تخدام کلیه ورزشکاران 
نبوده و صرفاً درخواست اجراي قانون استخدام مطابق با آنچه وجود دارد 
را بدون کم و کاست داشته که با توجه به انتقادهاي روزافزون قهرمانان 
المپیک، جهاني در رشته هاي تحت پوشش IOC و بازي هاي آسیایي به 
نظر مي رسد این قانون هنوز تا اجراي درست و کامل فاصله زیادي دارد.

شیوا نوروزی

»ویلموتس«  پرونده شخص شماست!
تشت رسوایی شان از بام افتاده، اما هنوز هم دست از فریبکاری و بازی با 
افکار عمومی برنداشته اند و همچنان به دنبال خرید زمان و یافتن راهی 
برای فرار هستند. شاید هم خیال شان راحت اس��ت که قرار نیست به 
خاطر ننگین ترین قرارداد تاریخ فوتبال ایران پاسخگو باشند که به جای 
عذرخواهی بابت بی کفایتی های شان قیافه حق به جانب می گیرند و از 
مطالبه گری مردم و رسانه ها شاکي مي شوند.  وقتی وزیر ورزش می گوید 

که امروز زمان محاکمه نیست و نباید دنبال مقصر گشت!
پرونده ویلموتس را ملی قلمداد نکنید؛ نمی توانید با تکرار این عنوان که 
پرونده مرد بلژیکی یک پرونده ملی است روی فساد و تخلفتان سرپوش 
بگذارید. نمی توان پذیرفت آنهایی که پای آن را امضا کردند یا در جریانش 
بودند به بند بند آن اشراف کامل نداشتند. پس چرا نباید امروز بابت اشتباه 

فاجعه بارشان پاسخگو باشند و پای میز محاکمه کشیده نشوند؟
کدام حق از فوتبال ایران ضایع شده؟ فیفا حق فوتبال ایران را بابت حکم 
صادره ضایع کرده است؟ حکم سنگین فیفا بر اساس بندبند این قرارداد 
ننگین که صراحتاً همه چیز را به سود مرد بلژیکی ترتیب داده صادر شده 
است. این حق را نه فیفا، بلکه تک تک نفراتی که در تنظیم و امضاي این 
قرارداد نقش داشته اند از فوتبال ایران و مردم ایران ضایع کردند، نه فیفا. 
از کدام عدالت صحبت می کنید جناب وزیر وقتی در چنین ش��رایطی 
انتظار می رود در کنار م��ردم خواهان برخورد جدی ب��ا متخلفان این 
داستان تلخ باشید. صددرصد حق با شماست و در این پرونده بی عدالتی 
شده، اما نه از س��وی فیفا، این بی عدالتی را آنهایی که چنین قراردادی 
را تنظیم کردند و فریاد زدند که خوب اس��ت و خوب اس��ت، به مردم و 
فوتبال ایران روا داشتند و حاال چرا همین مردم و رسانه ها نباید خواهان 

برخوردی جدی با آنها شوند؟
این حق مسلم مردم اس��ت که از دس��تگاه های نظارتی، قوه قضائیه و 
مجلس خواستار برخوردی فراموش نشدنی و جدی با تک تک خاطیان 
این پرونده و تک تک نفراتی ش��وند که در عقد چنین قرارداد ننگینی 
دست داشته اند یا در جریانش بوده اند. همانطور که حق دارند بدانند وزیر 
ورزش در کمیسیون اصل 90 چه پاسخی قرار است به نماینده های مردم 
در مجلس بدهد و از چه کسي یا کسانی پشتیبانی کند. آیا وزیر مقابل 
نماینده های مردم از حق ضایع شده این مردم و فوتبال ایران دفاع خواهد 
کرد یا آنکه با پشتیبانی از فدراسیون فاسد فوتبال و رئیس مستعفی آن  

در این بی عدالتی شریک خواهد شد؟
البته رسیدن به پاس��خ این جواب نباید خیلی سخت باشد، وقتی وزیر 
ورزش در شرایطی که بر کسی پوشیده نیست، با پیش کشیدن داستان 
دادگاه CAS که یکی از حربه های همیشگی مدیران ناالیق است برای 
فرار رو به جلو و خریدن زمان برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت 
صراحتاً می گوید»هنوز هیچ چیز قطعی نش��ده، تنها حکم اولیه صادر 
شده، آن هم حکمی کاماًل ناعادالنه«، این تصور ایجاد می شود که وزیر 
ورزش به عنوان متولی اصلی ورزش سعی دارد تا جو متشنج علیه مدیران 
ناکارآمد سابق فدراسیون را آرام کند. در حالی که بی شک فدراسیون اگر 
چیزی در چنته داشت در همان دادگاه نخست رو می کرد تا واقعیت هایی 
که ماه ها تالش شد وارونه جلوه داده شود افشا نشود. اما قرارداد ویلموتس 
به عمد یا غیرعمد )این همان چیزی است که انتظار می رود قوه قضائیه 
و مجلس ثابت کنند تا دست مدیران دالل برای همیشه از فوتبال ایران 
کوتاه شود(، به گونه ای تنظیم و سپس امضا شده که هیچ جای دفاعی 
ندارد و مش��خص نیس��ت وزیر ورزش در ال به الی بندهای ش��رم آور و 
صدالبته یک طرفه این قرارداد به چه چیزی رس��یده است که تصمیم 
به دفاع از فدراس��یون فوتبال گرفته و اینگونه محسوس پشت رئیس 
مستعفی این فدراسیون درآمده و حکم فیفا را کاماًل ناعادالنه خوانده و 

این پرونده را ملی عنوان مي کند!
بدون تردید این پرونده ملی است، اما نه از دیدگاه آقایان مسئول. این پرونده 
آنجا ملی می شود که عده ای بدون در نظر گرفتن وجدان، اخالق و منافع 
ملی هر آنچه را که به ضرر این فوتبال و م��ردم بوده در قرارداد ویلموتس 
گنجانده اند و با افتخار از آن به عنوان قراردادی خوب یاد کردند. اتفاقاً به 
خاطر منافع ملی کشور و فوتبال و احقاق حق مردم است که امروز باید به 
جد دنبال معرفی مقصران این قرارداد و محاکمه سفت و سخت آنها بود و 

این آخر وقاحت است  که حتی این حق را هم برای مردم قائل نشوند.

 آغاز لیگ ملت ها با زمینگیر شدن ژرمن ها 
در مرسدس بنز

انریکه: باید پیشرفت کنیم
تساوی خانگی مقابل اسپانیا کام ژرمن ها را تلخ کرد. دومین دوره لیگ 
ملت های اروپا پنج شنبه شب با انجام یک بازی حساس آغاز شد؛ تیم ملی 
آلمان در اشتوتگارت میزبان ماتادورها بود. تساوی یک - یک در حالی 
به دست آمد که میزبان تا دقیقه 96 از اسپانیا پیش بود، اما در نهایت تیم 

یواخیم لو نتوانست برتری خود را حفظ کند. 
    

آلمان ها در هفته اول لیگ ملت ها امیدوار بودند با یک برد ش��یرین برای 
حریفان خط و نشان بکشند. ژرمن ها خیال می کردند تک گل ورنر در نیمه 
دوم حکم پیروزی شان را امضا مي کند، اما گل تس��اوی اسپانیا را گایا در 
آخرین لحظات بازی به ثمر رساند تا امیدهای میزبان در ورزشگاه مرسدس 
بنز نقش برآب شود. اگرچه یواخیم لو از نتیجه به دست آمده راضی نبود، 
ولی از تالش های شاگردانش ابراز رضایت کرد: »با توجه به آنچه از تیمم 
دیدم، می توانم بگویم که از عملکرد آن راضی ام. بازیکنان ما تا آخرین دقیقه 
بازی با تمام توان شان بازی کردند. بازي به شدت سخت و سنگین بود. هر دو 
تیم با تمام قدرت شان بازی می کردند. به نظر من اینکه اجازه ندادیم اسپانیا 
کنترل بازی را در دست بگیرد، نکته بسیار مهمی بود و ما هم موقعیت  های 
بهتری داشتیم. البته در نیمه دوم حفظ فشار روی حریف سخت تر شد.« 
اما انتقاد اصلی سرمربی آلمان از تصمیمات یوفا و نحوه زمانبندی مسابقات 
بود: »درک نمی کنم که چرا یوفا برای این مسابقات اجازه استفاده از پنج 
تعویض را نداده است و از این بابت هم عصبانی هستم. این قانون در تمامی 
تورنمنت های دیگر اجرایی شده و موفقیت  آمیز هم بوده، اما نمی دانم دالیل 
یوفا برای اینکه تصمیم گرفت آن را در لیگ ملت ها اجرا نکند، چه بوده است. 
بعضی از بازیکنان ما فرصت کمی برای تمرین داشتند و با این حال مجبور 
بودند 90 دقیقه بازی کنند، چون فرصت های تعویض ما محدود اس��ت. 
نمی دانم معیار در نظر گرفته ش��ده برای این تصمیم یوفا چه بوده است. 
کارمند فدراسیون فوتبال هستم و دوست دارم که تیم ملی مان موفق باشد، 
اما درک نمی کنم که چرا ما در ماه های اکتبر و نوامبر در عرض کمتر از یک 

هفته سه بازی باید انجام دهیم. چنین چیزی امکانپذیر نیست.«
    

در آن سوی میدان اسپانیایی ها از اینکه حداقل یک امتیاز به دست آوردند و 
دست خالی به خانه برنمی گردند خوشحال بودند. لوئیز انریکه، سرمربی تیم 
با اینکه با اشتباه دخه آ، دروازه تیمش باز شده بود اما از سنگربان خود دفاع 
کرد: »دخه آ بارها و بارها در انگلیس عملکردی نظیر آنچه مقابل آلمان داشت 
را ارائه کرده است. بی وقفه وضعیت او را رصد می کنیم، اما او و کپا به محض 
اینکه مرتکب یک اشتباه می شوند همه جا خبرش منتشر می شود. با وجود 
این من فکر می کنم که آنها به این وضعیت عادت کرده اند. با عملکردی که 
دخه آ در این بازی داشت، ما باید بگوییم که عجب دروازه بان فوق العاده ای 
داریم. من دو دروازه بان تیمم را تشویق می کنم که تحت تأثیر انتقادات قرار 
نگیرند و از آنها می خواهم بدانند در پستی بازی می کنند که من حساسیت 
ویژه ای نسبت به آن دارم، اما در حال حاضر با توجه به فشارهایی که رسانه ها 
به آنها می آورند، رفتار من با آنها مهربانانه تر است. هر دوی آنها می دانند که 
وقتی مرتکب اشتباهی می شوند، اشتباهات شان برجسته تر از اشتباهات سایر 
بازیکنان است، اما دیگر به این وضعیت عادت کرده اند.« انریکه در خصوص 
عملکرد سایر بازیکنانش هم گفت: »بدون شک در تیم ما بخش های فراوانی 
نیاز به پیش��رفت دارند، اما از نظر تاکتیکی من از آنچه از بازیکنانم دیدم، 
راضی ام. مهم نیست که کجا و مقابل چه حریفی بازی کنیم، ما همیشه با 
تمام توان مقابل رقبایمان قرار خواهیم گرفت. آنسو فاتی شروع فوق العاده ای 
داشت. تعدادی از بازیکنان ما اولین بازی   های شان را با تیم تجربه می کنند 
و عملکردشان هم خوب است.« سرخیو راموس، کاپیتان تیم هم با افتخار 
از سختکوشی اسپانیایی ها تا لحظه آخر صحبت کرد: »دیدید که ما هرگز 
امیدمان را از دست نمی دهیم. اگر آنها پیروز  می شدند نتیجه غیرمنصفانه 
بود. ما تا آخرین لحظه جنگیدیم تا انصاف برقرار شود. عقب افتادیم و شرایط 
سختی داشتیم، ولی با نظم و انضباط،  با ایمان به خودمان و با عطش و انگیزه 

برای کشاندن بازی به تساوی جنگیدیم و در نهایت نیز موفق شدیم.«
    

دیدارهای هفته اول لیگ ملت ها امشب هم پیگیری می شود؛ در گروه 
2 لیگ A، ایسلند میزبان تیم ملی انگلیس است. تیم ساوت گیت تالش 
می کند در اولین گام مقابل ایسلند به یک برد روحیه بخش دست پیدا 
کند. دانمارک دیگر همگروهی سه ش��یرها در خانه ب��ه مصاف بلژیک 
می رود. در گروه 3 نیز تیم ملی پرتغال با تیم ملی کرواسی دیدار می کند 
و سوئد هم پذیرای تیم ملی فرانسه اس��ت. کسب پیروزی در این دیدار 

اهمیت زیادی برای خروس ها و دیدیه دشان دارد.

عقبگرد لئو به سوی بارسا
ستاره آرژانتینی بعد از مذاکراتی که از طریق 
پدرش انجام داد، قید تصمیم احساسی اش 
را زد و دوب��اره تصمی��م به مان��دن گرفت. 
ناکامی های بارس��ا خش��م لیونل مسی را 
ش��عله ور کرد تا جایی که حت��ی برکناری 
کیکه ستین هم نتوانست شعله های خشم 
او را خاموش کند. مس��ی نامه جدایی اش را 
به باش��گاه فکس کرد و حتی حاضر نشد به 
همراه سایر بازیکنان تست PCR بدهد. پدر 
لیونل که حکم مدیربرنامه هایش را دارد، مذاکراتی با چند باشگاه انجام داد، 
منتها در نهایت صحبت های اصلی را با بارتومئو انجام داد و گویا حرف های 
طرفین مثبت بوده است. هنوز یک  سال از قرارداد ابرستاره باقی مانده و همین 
مسئله برای باشگاه یک امتیاز بزرگ محسوب مي شد. در واقع موضع گیری 
سخت بارتومئو مقابل درخواست مسی و امتناع از فروش او باعث شد مهاجم 
اول بارسا به ماندن در اسپانیا فکر کند. بند جدایی که باشگاه در قرارداد مسی 
گنجانده، نجومی تر از آن چیزی است که هر باشگاهی توانایی پرداختش را 
داشته باشد. با این حال وکالی لئو در این مدت مدعی بودند که این بند شامل 
سال آخر قرارداد مسی نمی ش��ود. گفته می شود مهاجم ناراضی تا آخرین 
لحظه روی این موضع پافشاری کرد، اما در نهایت مسی قید جدایی از باشگاه 
محبوبش را زد. در این بین برخی ها هم به دنبال برنده و بازنده می گردند؛ 
برخی  بارتومئو را پیروز جنگ جدایی مسی از جمع کاتاالن ها می خوانند و 
سایرین هم تصمیم نهایی این بازیکن را عامل بقای رئیس باشگاه در سمتش 
می نامند. حاال یک چالش جدید هم پیش روی لیونل است؛ گویا بارتومئو برای 
آنکه محبوبیت از دست رفته اش را نزد هواداران به دست بیاورد و به عبارتی 
جایگاه مدیریتی اش را مس��تحکم کند به پدر مسی پیشنهاد تازه ای برای 
تمدید قرارداد با لیونل داده است. باید منتظر ماند و دید مسی چه زمانی به 
تمرینات بازمی گردد. مهاجم 33 ساله تست کرونا نداده و تا زمانی که به اردوی 

تیم ملحق نشود، حرف و حدیث ها و شایعات تمام نخواهد شد. 

لوئيز روخو 

مارکا

فص��ل کرونایي 
سعيد احمديان

   گزارش
فوتب��ال ای��ران 
پنج شنبه با یک 
بازي جذاب پرونده اش بسته شد، پس از 
آنکه پرسپولیسي ها چهارمین قهرماني 
متوالي شان را در لیگ برتر جشن گرفتند، 
در جام حذفي هم تراکتور توانس��ت بر 
اس��تقالل غلبه کند تا یکي از جام ها به تبریز برود. 
بازي پنج شنبه شب فینال جام حذفي، هر نیمه آن 
براي یک تیم بود. تبریزي ها در نیمه اول از حداقل 
موقعیت ها بیشترین استفاده را بردند و 3 بر صفر جلو 
افتادند. نیمه دوم اما نیمه استقالل بود، تیمي که با 
وجود موقعیت هاي بس��یار، تنها توانس��ت دو گل 
خورده را جب��ران کند تا در پایان با س��وت موعود 

بنیادي فر، جام روي دست تبریزي ها بلند شود.
  ياشاسین تراختور

پنج شنبه شب تبریز خواب نداشت و خیابان هاي این 
شهر در قرق پرشورها بود، هواداراني که سال ها بود 
براي چنین شبي لحظه شماري مي کردند، اما هر بار 
در آستانه رسیدن به آن ناکام مي ماندند. آنها حتي 
اردیبهشت 94 هم براي دقایقي پس از پایان بازي با 
نفت، جشن قهرماني در لیگ را گرفته بودند، جشني 
که البته با خبر اش��تباه تساوي س��پاهان و سایپا از 
اصفهان به آنها رسیده بود آغاز شد، اما در ادامه وقتي 
خبر رسید سپاهان پیروز و قهرمان شده است، بدترین 
ضدحال ممکن را خوردند. مشهد اما براي تبریزي ها 

پایان انتظارشان بود و آنها پس از سال ها توانستند یک 
جام قهرماني را به ویترین افتخارات باشگاه معروف 
شهرش��ان اضافه کنند، تیمي که در یک دهه اخیر 
روزهاي پرتالطم و پرحاشیه اي را پشت سر گذاشته و 

مالکیت آن چند بار دست به دست شده است.
 با این حال خرداد 97 ب��ا آمدن یک مالک متمول، 
پرشورها بیشتر از همیشه به اینکه به رؤیاي آقایي در 
فوتبال ایران برسند نزدیک شدند. پروژه کهکشاني 
شدن تراکتور آغاز ش��د و زنوزي از نیمکت گرفته 
تا داخل زمین، یک دوجین ستاره و مربي نامدار را 
به تبریز کشاند تا تبریز به قطب سوم فوتبال ایران 
تبدیل ش��ود. در پروژه زنوزي براي تراکتور، س��ه 
کاپیتان تیم ملي با قراردادهاي دالري به تبریز رفتند 
تا تراکتور با مثلث مسعود شجاعي، اشکان دژاگه و 
احسان حاج صفي براي قهرماني چیزي کم نداشته 
باشد. روي نیمکت هم زنوزي دست روي نام هاي 
بزرگي گذاشت مانند ژرژ لیکنز، سرمربي مشهور 
بلژیکي و سازنده نسل طالیي فوتبال این کشور که 
البته حضورش به یک فصل هم نرسید. براي لیگ 
نوزدهم ب��از هم زنوزي دس��ت از جاه طلبي هایش 
برنداشت و مصطفي دنیزلي، سرمربي مشهور ترک 
را به تبریز آورد، اما او هم نتوانست روزهاي خوشي 
را که با پاس و پرسپولیس در ایران داشت تکرار کند 
تا سرانجام مالک تراکتور رو به مربیان داخلي بیاورد. 
پروژه تراکتور براي قهرماني در نهایت با یک مربي 
داخلي به نتیجه رس��ید و این تیم با ساکت الهامي 

توانست دو سال پس از آمدن زنوزي، اولین جام را 
براي تبریزي ها به دست آورد.

تراکتور که براي اولین بار در سال 93 و با شکست 
مس توانسته بود اولین جام حذفي را به خانه ببرد، 
پس از شش سال پنج شنبه شب دومین قهرماني را 
به نام خودش ثبت کرد، تیم��ي که در لیگ هم در 
سال هاي اخیر همواره در جمع مدعیان بوده و لیگ 

نوزدهم را با عنوان چهارمي به پایان رسانده است.
  قبل از بازي باخته بودند

استقالل روي دیگر سکه فینال جام حذفي بود، با 
احواالتي که 180 درجه با تراکتوري ها تفاوت داشت. 
آبي ها براي هشتمین قهرماني دورخیز کرده بودند، اما 
بیشتر از آنکه به تراکتور ببازند، به خودشان باختند، 
آن هم پس از ب��رد در دربي نیمه نهایي جام حذفي 
که اختالفات س��رمربي و مدیرعامل دوباره آشکار 
شد و فرهاد مجیدي و احمد سعادتمند شمشیرها 
را از رو برهم بس��تند، طوري که دیگ��ر براي همه 
مشخص شده بود که فصل آینده یا جاي سعادتمند 
در اتاق مدیریت استقالل است یا جاي مجیدي روي 
نیمکت. استعفاي مجیدي در بدترین زمان ممکن و 
بعد از آنکه سعادتمند در اقدامي ناشیانه قبل از دربي 
براي مذاکره با اس��تراماچوني به ایتالیا رفت، سبب 
شد اردوي آبي ها از آرامش��ي که باید براي مسابقه 
مهمي مانند فینال جام حذفي داشته باشد، خالي 
شود. همین حاشیه ها کار استقالل را تمام کرد تا این 
تیم به مشهد نرسیده چهره یک بازنده را داشته باشد. 

ترکش هاي اختالفات مربي و مدیرعامل در داخل 
زمین هم مشخص بود و آبي ها به خصوص در نیمه 
اول از تیمي که توانسته نایب قهرمان لیگ شود و به 
فینال حذفي برسد، کیلومترها فاصله داشتند. آنها 
هرچند در نیمه دوم بیدار شدند و سعي در جبران 
داشتند، اما دیگر دیر شده بود و جام با سوت پایان 
بنیادي فر به تبریزي ها رسید تا آبي ها نتوانند خاطره 
آخرین قهرماني در حذفي را که با شفر و در سال 97 
در خرمشهر به دست آمده بود، این بار در سال 99 و 

در مشهد تکرار کنند. 
  ساکت عصباني!

بازي پنج ش��نبه تقابل دو مرب��ي عصباني و جوان 
بود که به دنبال اولین جام روزهاي مربیگري شان 
بودند. مانند ساکت الهامي، س��رمربي تراکتور که 
توانس��ت با این قهرماني به زن��وزي ثابت کند که 
برخالف تصور این مالک متمول، اس��م هاي بزرگ 
قهرماني نم��ي آورد. الهامي که در 12 س��ال اخیر 
بیشتر به عنوان دستیار مشغول به کار بوده، در اولین 
تجربه جدي سرمربیگري توانست یک جام را براي 
تبریزي ها به ارمغان بیاورد تا نام این مربي آذري زبان 
و اهل سرعین در تاریخ تراکتور ثبت شود. هرچند 
عصبانیت هاي شدید او در فینال پنج شنبه شب که با 
کارت قرمز داور نیز مواجه شد، یکي از جنجالي ترین 
صحنه هاي بازي بود. البته او بعد از فینال گفت که جو 
بازي او را گرفته بود و دیگر چنین صحنه هایي تکرار 
نخواهد شد: »این آخرین باری بود که من را به این 

شکل و این حالت در کنار زمین دیدید.«
برخالف الهامي، فرهاد مجی��دي بازنده بزرگ این 
بازي بود. مربي جوان استقالل که با استعفایش پیش 
از فینال تا توانست این تیم را با کمک سعادتمند به 
حاشیه برد. البته او که گفته بود با توجه به اختالفش 
با سعادتمند بعد فینال از استقالل مي رود، خیلي 
دوست داشت این خداحافظي با جام باشد، اما مگر 
مي شود یک مربي با تصمیم هاي احساسي تیم را به 
حاشیه ببرد و به هم بریزد و بعد انتظار داشته باشد 

این تیم پرحاشیه به جام هم برسد! 
  از اشکان تا سید!

فینال جام حذفي در داخل زمین بازي هم چهره هاي 
ویژه اي داشت؛ نمي توان از قهرماني تراکتور گفت و 
از نقش اشکان دژاگه صحبت نکرد، مهاجم کهنه کار 
تراکتور و تیم مل��ي که دوباره ب��ه روزهاي اوجش 
بازگشته و با یک گل و یک پاس گل یکي از بهترین 
بازیکنان پنج ش��نبه بود. برخالف دژاگه، مس��عود 
شجاعي یکي از ضعیف ترین نمایش هایش را ثبت 
کرد تا نشان دهد که دوره اش گذشته و باید به صورت 
جدي به بازنشستگي فکر کند. در استقالل هم در 
روزي که مهدي قایدي و ارسالن مطهري پرجنب 
و جوش ظاهر شدند و زننده دو گل استقالل بودند، 
شیخ دیاباته مانند دربي نیمه نهایي از روزهاي خوبش 
دور بود و تراکتوري ها مانند پرسپولیسي ها به خوبي 
توانسته بودند مهاجم گلزن استقالل را از کار بیندازند. 
بازي ضعیف سیدحسین حسیني در دروازه هم نشان 
داد که اس��تقاللي ها براي اینکه شماره یک شان را 
اینقدر با نوسان در بازي هاي مختلف نبینند به یک 
آلترناتیو و یک دروازه بان آماده دیگر احتیاج دارند تا 
حسیني خیالش راحت نباشد که چه خوب باشد چه 

بد، موقعیتش در استقالل به خطر نمي افتد.

جام نگرفتند هیچ، اخالق را هم باختند!

با شکست استقالل در فینال جام حذفي، پرونده 
ماني سعيدي

    چهره
بازگشت استراماچوني دوباره به جریان افتاده و 
گویا ممنوعیت جذب مربي خارجي و مخالفت 
چند باره فدراسیون فوتبال هم سبب نشده سعادتمند و اعضاي 
هیئت مدیره آبي ها کوتاه بیایند. آنها وعده مي دهند که گزینه اول 
و آخرشان براي فصل بعد س��رمربي ایتالیایي است که با وجود 
حضور کمتر از ش��ش ماه��ه روي نیمکت آبي ه��ا، محبوبیت 
فوق العاده اي روي سکوها دارد. با توجه به این مسئله از هفته ها پیش بازگشت 
استراماچوني به استقالل کلید خورد و سفر سعادتمند به ایتالیا شائبه ها را تقویت 
کرد. سعادتمند پس از بازگشت از ایتالیا که عصبانیت مجیدي را به دنبال داشت، 
مذاکره با اس��ترا را تکذیب نکرد و عنوان کرد که این مربي ایتالیایي با توجه به 

قراردادي که با استقالل دارد یکي از گزینه هاي این تیم براي فصل آینده است.
پس از فینال جام حذفي که با ناکامي آبي ها در کسب قهرماني همراه بود، بیانیه 
رسمي باشگاه استقالل درباره مذاکره با استرا منتش��ر شد و با جدایي رسمي 
مجیدي حاال تیم مدیریتي اس��تقالل به دنبال بازگش��ت س��رمربي محبوب 
استقاللي هاست، یک مأموریت غیرممکن از نگاه خیلي ها که گفته مي شود تنها 
یک مانور رسانه اي است، مانوري براي برداشت بیشتر از بیت المال: »از امشب 
رایزنی رسمی مسئوالن باشگاه اس��تقالل براي رفع موانع گذشته و بازگشت 

استراماچونی با انجام مذاکرات رسمی و ارسال دعوتنامه برای ایشان طبق قرارداد 
قبلی انجام خواهد شد تا جلوی خسارت های مالی باشگاه استقالل گرفته شود. 

امیدواریم در فصل آتی بتوانیم دل هواداران را شاد کنیم.« 
البته نکته قابل تأمل عدم اطالع هیئت مدیره استقالل از بازگشت استراماچوني 
است، مسئله اي که نشان مي دهد گویا س��عادتمند به تنهایي این پروژه را پیش 
مي برد. اعضاي هیئت مدیره به رغم عدم آگاه��ي در این باره به گفته خلیل زاده، 
رئیس هیئت مدیره باشگاه استقالل، مخالفتي در این باره ندارند. با این حال به 
نظر مي رسد بازگشت استراماچوني به استقالل با مشکالت زیادي همراه باشد، 
به خصوص که همچنان مشکل انتقال پول که س��بب جدایي این مربي شد، نه 
تنها از بین نرفته، بلکه تشدید هم شده است. عالوه بر این با توجه به قانون جذب 
ممنوعیت بازیکن و مربي خارجي، فدراسیون فوتبال اعالم کرده که استرا نمي تواند 
به استقالل برگردد. استقاللي ها معتقدند با توجه به قراردادشان با این مربي، قانون 
جدید شامل حال این مربي نمي شود. مسئله اي که البته نورشرق، مسئول کمیته 
وضعیت فدراسیون فوتبال آن را رد کرده است: »بعد از فسخ قرارداد استراماچوني، 
استقالل با فرهاد مجیدی قرارداد رسمی امضا کرده و برای این مربی کارت مربیگری 
گرفته است. بنابراین بازگشت استراماچونی مشمول عقد قرارداد جدید است و این 
مربی نمی تواند به این باشگاه برگردد.« حال باید دید که آیا استرا که 18 آذر گذشته 

ایران را ترک کرد پس از 9 ماه به ایران برمي گردد یا نه.

بازگشت »استرا« بازی فرار سعادتمند

انگار استقاللي ها 
پ��س از باخ��ت 
در فینال جام حذف��ي مي خواهند 
همه جوره چهره یک بازنده را داشته 
باشند، چه از لحاظ فني و چه از نظر 
اخالقي. صحنه هاي زشت و زننده درگیري بازیکنان 
استقالل با هواداران ناراضي در بازگشت تیم به تهران، 
س��کانس پایاني و البته تلخ آبي ها در این فصل بود، 
یک فصل پرماجرا که اس��تقاللي ها مي توانند یک 
کتاب پرف��روش از اتفاقاتي را که بر آنها گذش��ت، 
بنویسند. با وجود چنین مصائبي اما درگیري بازیکنان 
اس��تقالل با هواداراني که از باخ��ت در فینال جام 
حذفي ناراض��ي بودند، یکي از زش��ت ترین تصاویر 
فصل به پایان رسیده فوتبال ایران را ثبت کرد. بامداد 
جمعه در حالي استقاللي ها پس از باخت به تهران 
بازگشتند که گروهي از هواداران خشمگین انتظار 
آنها را مي کشیدند تا اعتراض شان را از نتیجه اي که 
در مشهد ثبت شد، نش��ان دهند. خبرگزاري ایلنا 
این درگیري را اینطور روایت کرده و نوش��ته است: 
»هنگامی که مجیدی با بازیکنان خداحافظی کرد 

در محوطه بیرونی ف��رودگاه تع��دادی از هواداران 
خشمگین اس��تقالل با دیدن فرش��ید اسماعیلی 
شدیداً به وی انتقاد کردند. یکی از هواداران استقالل 
با بیان اینکه این تیم شش سال است رنگ آرامش به 
خود ندیده، مدعی ش��د 100 بار گفتیم نیازی به تو 
)اسماعیلی( نداریم. هافبک استقالل با شنیدن این 
اعتراضات پاسخ هواداران را داد، اما همین جواب کافی 
بود تا درگیری ها آغاز شود. در این بین روزبه چشمی، 

داریوش شجاعیان، فرشید باقری و علی کریمی سعی 
کردند اسماعیلی را از صحنه دور کنند، اما فحاشی یک 
هوادار باعث درگیری فیزیکی شد و هر چهار بازیکن 
وارد درگیری ها شدند! محمد بلبلی، محسن کریمی 
و سیاوش یزدانی هم سعی کردند هوادار معترض به 
اسماعیلی را از صحنه دور کنند، اما اتفاقات عجیب 
تا دقایقی ادامه داشت تا س��رانجام مأموران نیروی 
انتظامی و رانندگان تاکسی مس��تقر در فرودگاه به 

غائله خاتمه دادند.« باشگاه استقالل هم پس از این 
درگیري به جاي ابراز تأسف از حرکت زشت بازیکنان 
این تیم در درگیري و فحاشي به هواداران ناراضي، 
طرف بازیکنان را گرف��ت و در بیانیه اي معترضان را 
هواداران استقالل ندانست: »بامداد روز جمعه و پس 
از بازگشت تیم فوتبال استقالل به تهران، برخی افراد 
مجهول الهویه با حضور در مقابل خروجی فرودگاه 
مهرآباد اقدام به هتاکی، فحاشی و حمله به بازیکنان 
و اعضای کادرفنی اس��تقالل کردند که در نهایت 
واکنش مجموعه تیم اس��تقالل را به همراه داشت. 
باشگاه استقالل به این وسیله ضمن ابراز تأسف بابت 
اتفاق رخ داده و محکوم کردن رفتار آن عده قلیل اعالم 
می کند در این ماجرا از منافع و حقوق مجموعه این 

تیم حمایت می کند.« 
واکنش یک طرفه باش��گاه اس��تقالل و حمایت 
از بازیکناني ک��ه به ه��واداران حمل��ه کرده اند، 
نشان دهنده این اس��ت که در باشگاه هاي فوتبال 
هیچ گاه اخالق و مسائل فرهنگي در اولویت نبوده 
تا فوتبال کشورمان در زمینه اخالقي هم در مسیر 

به قهقرا رفتن باشد.

چشم تبریز به جام روشن شد
 حاشیه نگاري فینال جام حذفي که پنج شنبه با برتري تراکتور مقابل استقالل

جام قهرماني به تبريزي ها رسید
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