
هفته بيس�ت و 
شيوا نوروزي
   گزارش

دوم لي�گ برتر 
فوتب�ال را بايد 
جنگ باال نشينان ناميد. بازي های اين هفته از 
ديروز آغاز شده است ولي حساس ترين بازي 
را امشب سپاهان- پرسپوليس برگزار مي كنند؛ 
ديداري كه به آن لقب ال كالس�يكوی فوتبال 
ايران را داده اند و برنده اش قطعاً صدر جدول را 
در اختيار مي گيرد. نبرد استقالل با ذوب آهن 
ديگر تيم اصفهاني هم حساسيت هاي خودش 
را دارد و پيكان هم كه ميزبان تراكتور اس�ت. 
پرسپوليس كه از هند جان س��الم به در برده حاال 
با يك بازي عقب افتاده به دنبال پس گرفتن صدر 
جدول از زردپوشان است. تيم يحيي گل محمدي 
براي رسيدن به اين هدف حتماً بايد هر سه امتياز را 
بگيرد و دست پر به تهران بازگردد، در غير اين صورت 

بايد منتظر برگزاري ديدار عقب افتاده اش بماند. 
    

سپاهان در روزهايي كه قرمزها در آسيا مي جنگيدند 
با غلبه بر نساجي به رده اول جدول صعود كرد ولي 
اين صدرنش��يني تا قبل از رويارويي با پرسپوليس 
موقتي محسوب مي شود. تيم محرم نويدكيا با قدرت 
و كم حاشيه تالش مي كند پس از چند فصل وقفه 
امس��ال جام قهرماني را از آن خود كند. اين بار هم 
سرخپوشان تهران حريف اصلي آنها در راه رسيدن 
به اين هدف هستند. شاگردان نويدكيا كه در جام 
حذفي هم موفق بوده اند و ب��ا صعود به يك چهارم 
نهايي شانس كس��ب قهرماني در اين رقابت را نيز 

دارند، امشب تالش مي كنند طلسم ناكامي شش 
ساله شان را بشكنند. از آخرين باري كه سپاهان در 
خانه موفق به شكست پرسپوليس شده است، شش 
سال مي گذرد. انتظار مي رود تيم جنگنده نويدكيا 
شب سختي را براي قرمزها رقم بزند. طاليي پوشان 
در صورت غلبه بر حريف شان قطعاً صدرنشين باقي 
مي مانند و اختالف امتيازش��ان با پرسپوليس را به 
عدد 7 مي رسانند )بدون احتساب بازي عقب افتاده(. 
نكته حائز اهميت اينكه ميزب��ان در پنج بازي آخر 
خود در ليگ و جام حذفي هيچ گلي دريافت نكرده 
و نيازمند، دروازه بان سپاهان اميدوار است ششمين 
كلين شيت متوالي اش را مقابل پرسپوليس به دست 
بياورد، ضمن اينكه س��پاهان با 36گل زده بهترين 
خط حمله ليگ را در اختيار دارد. ش��ايان مصلح، 
محمدرضا خلعتبري و نژادمهدي غايبان سپاهان در 
اين بازي هستند. بازي رفت دو تيم با تساوي بدون 

گل به پايان رسيد. 
    

پيروزي در مقابل س��پاهان از نان ش��ب هم براي 
پرس��پوليس واجب تر است. سرخپوش��ان بعد از 
درخش��ش در ليگ قهرمانان و صعود قدرتمندانه 
به دور حذفي حاال بايد ش��ش دانگ حواس شان را 
معطوف ليگ كنند، منتها بازي هاي فشرده در آسيا 
تيم يحيي را حسابي خسته كرده است. در حالي كه 
سپاهان شرايط خوبي براي اين بازي دارد، قرمزها 
بعد از خارج شدن از قرنطينه محكوم به برد هستند. 
پرسپوليس 41 امتيازي با يك بازي كمتر در رده دوم 
ايستاده و گرفتن سه امتياز از فوالدشهر آن هم قبل 

از دربي روز جمعه ضروري است، با اين حال مقابله با 
بهترين خط حمله ليگ و مهار مهاجمان سپاهان به 
هيچ وجه آسان نيست. اسكوچيچ مصاف سپاهان- 
پرسپوليس را از نزديك نظاره مي كند و انتظار مي رود 
دو تيم در مقابل سرمربي تيم ملي بهترين بازي خود 

را به نمايش بگذارند. 
    

آبي ها در آخرين بازي لي��گ مقابل پيكان متوقف 
ش��دند و بعد از آن به عربس��تان رفتند تا در ليگ 
قهرمانان بازي كنند. اس��تقالل ب��ا هدايت فرهاد 
مجيدي عملكرد درخش��اني در آس��يا داشت و با 
صعود به عن��وان تيم اول گروه م��رگ با روحيه اي 
مضاعف مسابقات ليگ برتر را از سر مي گيرد. تيم 
س��وم جدول با 34 امتياز درست مثل پرسپوليس 
فقط به س��ه امتياز بازي با ذوب آهن فكر مي كند، 
البته تساوي ديدار حساس در اصفهان از همه بيشتر 
به سود استقالل تمام مي شود ولي در اين صورت هم 
آبي ها براي ماندن در كورس قهرماني مقابل ذوب 
نبايد امتياز از دست بدهند. استقالل هم با خستگي 
بازيكنانش مواجه است، صالح مصطفوي دستيار 
مجيدي در كنفرانس خبري ديروز به اين نكته اشاره 
كرد: »هميشه بازي قبل و بعد از دربي شرايط خاص 
خودش را براي استقالل و پرسپوليس داشته است 
ولي مجيدي در اين مدت سعي كرده تيم را آماده 
كند. به غير از خستگي وحشتناك كه با برنامه ريزي 
منحصر به ف��رد AFC به تيم ها تحميل ش��د، ما 
تمرينات خوبي كرديم. مشكل ما به جز بقيه تيم ها 
اين بود كه بازي هاي ما ساعت 3صبح تمام مي شد 

و تا بازيكنان مي خواستند بخوابند صبح مي شد. در 
زماني كه دقيقاً ما بايد ريكاوري مي كرديم، مجبور 
بوديم فوتبال بازي كنيم. ما در استراتژي و مسائل 
ديگر وضعي��ت حريف را بررس��ي مي كنيم. قطعاً 
استراتژي ديدار مقابل ذوب آهن با بازي پرسپوليس 
فرق دارد. تيم ما را خس��تگي خيلي اذيت كرد و با 
توجه به اردوي تيم ملي و فرسايشي بودن بازي ها، 
كار براي تيم هايي كه در آسيا بودند، سخت تر است.« 
برطرف ش��دن مصدوميت محمد ن��ادري مدافع 

استقالل خبر خوبي براي مجيدي بود. 
ذوبي ها كه براي بق��ا در ليگ مي جنگند به تازگي 
كاپيتان باتجربه خود را نيز از دست داده اند. قاسم 
حدادي فر ب��ه دليل پارگي رب��اط صليبي زير تيغ 
جراحي رفته اس��ت، اين در حالي اس��ت كه تيم 
سيزدهم جدول فقط 18 امتياز اندوخته و بدون شك 
شاگردان حسيني امشب در مقابل مهاجمان گلزن 

استقالل كار سختي پيش رو دارند. 
    

نتيجه جدال پيكان و تراكتور دو تيم همس��ايه در 
جدول رده بندي براي تيم هاي ميانه جدول اهميت 
دارد. پيكان تيم نهم ليگ ميزبان پرش��ورهاي رده 
هشتمي اس��ت كه به تازگي از آسيا برگشته است. 
تراكتورسازان يكي از سه تيم ايراني هستند كه به 
مرحله حذفي ليگ قهرمانان صعود كرده  اما در ليگ 
برتر نتايج ضعيفي گرفته ان��د. قرمزهاي تبريزي با 
28 امتياز تالش مي كنن��د در اين چند هفته باقي 
مانده جايگاه شان را در جدول ارتقا دهند و به نوعي از 

اعتبارشان دفاع كنند. 
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 نايب قهرماني ايران 
در جام جهاني پاراوزنه برداري 

رقابت هاي جام جهاني پاراوزنه برداري تايلند با نايب قهرماني ايران به 
پايان رسيد. در روز پاياني اين مس��ابقات ديروز سامان رضي در دسته 
107 كيلوگرم و منصور پورميرزايي در دس��ته107+ كيلوگرم قهرمان 
شدند و مجموع مدال هاي طالي پاراوزنه برداري ايران را در جام جهاني 
تايلند به پنج رس��اندند. پيش از اين امير جعفري، حامد صلحي پور و 
روح اهلل رستمي در اوزان خود قهرمان شده بودند، نادر مرادي هم نايب 
قهرمان شده بود. بدين ترتيب تيم پاراوزنه برداري اعزامي ايران به جام 
جهاني تايلند با پنج مدال طال و يك مدال نقره و صدرنشيني به كار خود 
در اين رقابت ها پايان داد. ايران در جدول رده بندي صاحب بيشترين 

مدال طال شد اما در جدول امتيازي به مقام نايب قهرماني رسيد. 

مجيدي از ديدار با ذوب آهن فقط برد مي خواهد

 »سپاهان – پرسپوليس« 
تالش سرخ ها براي صدرنشيني قبل از دربي فريدون حسن

سعيد احمديان

حمله همه جانبه فوتبالي ها به »شستا«
بيت المال فداي يك تار موي فوتبال!

فدراسيون فوتبال و وابستگانش اين روزها تا دلتان بخواهد مشغول حرف 
زدن هس��تند؛ حرف و بهانه آوردن و توجيه كردن سوءمديريتي كه تشت 
رسوايي اش چنان به زمين افتاده كه صداي آن گوش همه را كركرده است. 

صحبت از پول شستاست؛ پولي كه فدراسيون فوتبال بابت قرارداد ننگين 
ويلموتس گيت و افتضاحي كه در آن به بار آورد قرض گرفت اما گويا آقايان 
مفت خور فوتبال توقع نداشتند آن را پس بدهند كه حاال با رسيدن مهلت 
تعهداتشان اينگونه جار و جنجال به راه انداخته اند و براي مظلوم نمايي دست 
به هر كاري مي زنند، آن هم در روزهايی كه حتي جناب عزيزي خادم هم با 
مالقات هاي آنچناني سعي در برداشت هاي ميلياردي از بيت المال با كمك 
دولتمردانی دارد كه آخرين روزهای دولتشان است. به حرف هايشان كه دقت 
كنيد به خوبي مي توان متوجه شد كه چگونه از زمين و زمان طلبكار هستند. 
صادق درودگر، مسئول س��ابق كميته بازاريابي فدراس��يون فوتبال كه در 
محكوميت اقدام شس��تا براي وصول طلب و پول كارگ��ران در برنامه زنده 
تلويزيوني با ملي عنوان كردن موضوع بدهي فدراسيون فوتبال اقدام شستا 
در وصول مطالباتش را ناشي از دخالت هاي افراد ثالث و جريان هاي سياسي 
عنوان كرد، گفت: »شستا با نيت خير و كمك جلو آمد اما جناح بازي ها باعث 
شد آنها طلبكار شوند و به اسم پول كارگر حتي بيشتر هم بگيرند. كل مطالبات 
آنها با قيمت امروز يورو 50ميليارد است كه 29ميليارد آن را گرفته اند و فقط 
11ميليارد باقي مانده! در حالي كه قيمت ساختمان هاي فدراسيون فوتبال و 

پرسپوليس بسيار بيشتر از اين رقم است. بايد به آنها ناز شست داد.«
نكته جالب در خصوص حرف هاي درودگر اينكه نه خود او و نه مجري پر سر 
و صداي برنامه به رغم كلي حساب و كتاب متوجه نشدند حاصل تفريق 29 از 
50، 21 مي شود نه 11 و حاال شما تصور كنيد كه كل امور اقتصادي و بازاريابي 
يك فدراسيون در دست چنين مديراني بوده؛ مديراني كه نبايد تعجب كرد كه 

حاصل كارشان خورده شدن چوب حراج به بيت المال اين كشور باشد. 
اما آزاردهنده تر از حرف هاي درودگر مجيزگويي هاي فدراسيون نشينان فوتبال 
است كه همراه با جريان رسانه اي اطراف فدراسيون از هيچ تالشي مضايقه 
نمي كنند. عضو هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال و سرپرست كميته داوران كه 
هنوز انتصابش در اين پست با اما و اگرهاي زيادي روبه رو است از جمله اولين 
كساني است كه به واگذاري ساختمان فدراسيون فوتبال و سه دانگ ساختمان 
باشگاه پرسپوليس بابت تعهد فدراسيون به شستا واكنش نشان داده است. 
خداداد افشاريان مي گويد: »اين اتفاق شوك بزرگي را براي اهالي فدراسيون 
فوتبال به وجود آورد چراكه در آستانه بازي هاي مهم تيم ملي فوتبال كشورمان 
هستيم. صعود به جام جهاني آرزوي تك تك مردم سرزمين مان است. پس نه 
شستا و نه هيچ اداره ديگري نمي تواند اين حالوت و شيريني را از ملت ايران 
بگيرد. بايد همه و حتي به نظرم دولتمردان نظام هم در اين برهه حساس به 
كمك فدراسيون فوتبال بيايند و در كنار يكديگر با مجري گري شهاب الدين 

عزيزي خادم و اعضاي هيئت رئيسه اين مشكل را از سر راه برداريم.«
صحبت هاي ديگر عضو هيئت رئيسه فدراسيون و سرپرست كميته جوانان آن 
هم در رسانه اي كه شنيده مي شود، دبير ورزشي آن گزينه عزيزي خادم براي 
پست گرفتن در فدراسيون است هم قابل تأمل است: »مديريت فدراسيون 
و در رأس آن عزيزي خادم شبانه روز دارند زحمت مي كشند اما انتقال سند 
ساختمان به نام شستا، پرونده ويلموتس و بدهي به دستيارانش به جا مانده 
از فدراسيون قبلي است. من از نمايندگان مجلس و ساير مسئوالن خواهش 
مي كنم از فوتبال خودشان را جدا نكنند. عزيزي خادم از روزي كه آمده است 
فقط به فكر تيم ملي است. به جاي نقد فعالً حمايت كنيم. با حضور تيم ملي 
در جام جهاني يك نشاط و شادماني اجتماعي به  وجود مي آيد كه اين هزينه 
كردن، واقعاً بي قيمت است.« غالمرضا رفيعي، مشاور حقوقي فدراسيون هم 

مي گويد: »اين اقدام شستا چند برابر تحريم هاست كه به ما وارد شد.« 
فوتبالي ها در حالي از بي قيمت بودن اين هزينه هاي چند ده ميلياردي حرف 
مي زنند كه حتماً نمي دانند همين مردمي كه دم از آنها مي زنند براي نان 
شبشان هم محتاج هستند و جالب اينكه اهدای هديه در مراسم افطاري 

جنجالي فدراسيون فوتبال را هم گمرنگ مي بينند!
چنين مجيزگويي هايي از رئيس فدراس��يون بدون تردي��د در نوع خود 
بي سابقه اس��ت و البته تنها از فوتبالي هاي زياده خواهي برمي آيد كه به 
مفت خوري و بيت المال خوري عادت دارند و حاال هم كه يكي پيدا ش��ده 
تا حق كارگران را از حلقومشان بيرون بكشد، اينگونه جار و جنجال به را 
انداخته اند و سعي مي كنند با وارونه جلوه دادن ماجرا پشت مسئله صعود 

تيم ملي به جام جهاني پنهان شوند.

زيدان؛ خسته، شاكي و آماده استعفا
اوضاع رئال مادريد با حذف از اروپا پيچيده تر 
شده تا جايي كه به نظر مي رسد مديريت 
تيم از دست زين الدين زيدان خارج شده 
است. در رختكن روخي بالنكو شايعه ترك 
رئال از سوي زيدان پيچيده است و به نظر 
مي رسد مرد فرانس��وي آخرين روزهايش 
را در اين تيم س��پري مي كند. با اينكه او تا 
پايان فصل 2022 با كهكشاني ها قرارداد 
دارد اما شواهد و قرائن نشان مي دهد زيدان 
هم ناراحت است و هم خسته. عالوه بر سختي هايي كه كرونا بر اردوي رئال 
تحميل كرد، اين تيم با مش��كالت زيادي از جمله مصدوميت هاي زياد، 
برنامه فشرده و نتايج ضعيف روبه رو بود. مشكالت با شكست برابر چلسي 
و از دست دادن يك جام ديگر به اوج خود رسيده است تا جايي كه ادامه 
همكاري با زيدان تقريباً غيرممكن به نظر مي رس��د. سرمربي فرانسوي 
تحمل يك سال ديگر ماندن در مادريد را ندارد و از طرفي گفته مي شود 
بازيكناني چون مارسلو و ايسكو ديگر از زيدان حمايت نمي كنند. با اينكه 
در باشگاه هنوز هستند كساني كه خواهان ادامه همكاري با زيزو هستند 
ولي نتايج جلسات برگزار شده مثبت نبوده است، البته تصميم نهايي زيدان 
مورد قبول هيئت مديره باشگاه واقع خواهد شد اما جذب ستاره هايي چون 
امباپه شايد او را به ماندن ترغيب كند. چالش ديگري كه قوهاي سفيد با 
آن دست به گريبان هس��تند، پيدا كردن جانشين مناسب زيدان است؛ 
گزينه هاي زيادي مطرح شده اند؛ رائول اس��طوره رئال يكي از آنهاست. 
يواخيم لو، سرمربي فعلي آلمان و ماسيميليانو آلگري گزينه هاي ديگري 
هستند كه فلورينتو پرز بايد در موردشان تصميم بگيرد. همه چيز بستگي 
به نظر مربي 48ساله دارد. زيدان فعاًل نفر اول نيمكت رئال و يك سال از 
قراردادش باقي مانده است. او كه در پس ذهنش به سرمربيگري تيم ملي 
فرانسه هم فكر مي كند بايد براي آينده اش تصميمي عاقالنه بگيرد. البته 
ديديه دشان سكاندار فعلي خروس ها هم تا جام جهاني 2022 قراردادش 
با فرانسه معتبر خواهد بود. هنوز تكليف قهرمان الليگا مشخص نشده و 
رقابت رئال با مدعيان ليگ همچنان ادامه دارد. در واقع سرنوشت زيدان به 

سرنوشت عملكرد تيمش در بازي هاي باقي گره خورده است.

راموس ناچار به ماندن در رئال

شكست پروژه بازگشت نيمار به بارسا
شايعه تمديدنش��دن قراردادي كه ژوئن 2022 به پايان مي رسد خوان      خبر
الپورتا، رئيس جديد بارسا را اميدوار كرده بود تا با پيشنهادي 100ميليون 
يورويي ستاره برزيلي PSG را به نيوكمپ بازگرداند. اخباري هم كه در خصوص صحبت نزديكان نيمار 
با مديران بارس��ا ش��نيده مي ش��د، نش��ان مي داد كه خود او نيز عالقه مند به حضور دوب��اره در جمع 
كاتاالن هاست. اما ستاره تيم فرانسوي با اعالم رضايت ناگهاني از حضور در جمع پاري سن ژرمن و تمديد 
قراردادش تا سال 2025رؤياي كاتاالن ها را نقش برآب كرد. نيمار كه در سال 2017 با انتقالي 222ميليون 
يورويي بارسا را ترك كرد با توافق جديد چهار سال ديگر در PSG مي ماند تا تمام نقشه هاي الپورتا كه 

مسي را با قول جذب نفرات قابل قبول از جمله نيمار راضي به ماندن كرده بود، نقش بر آب شود.

كودت��اي ياغي ه��اي اروپاي��ي 
دنيا حيدري
      بازتاب

48س��اعته و پرونده سوپرليگ 
زودتر از آنچه تصور مي شد با كنار 
كشيدن 9 تيم به نقطه پايان رسيد، هر چند بارس��ا، رئال و يووه 
همچنان بر عهدي كه بس��ته اند پافش��اري مي كنند و با انتشار 
بيانيه اي عالوه بر ابراز تأسف براي 9 باشگاهي كه پا پس كشيده اند 
تأكيد كرده اند كه تا آخر پاي سوپر ليگ هستند اما يوفا هم با انتشار 
بيانيه اي از جريمه س��نگين خاطيان خبر داده اس��ت؛ بيانيه اي 
هشت بندي كه البته تنها براي 9 تيمي كه ابراز پشيماني كرده اند 
در نظر گرفته شده است: »بايد بدون قيد و شرط اساسنامه يوفا را 
تأييد و قبول كنند. اگر اين باش��گاه ها شايستگي حضور در ليگ 
قهرمانان اروپا را داشته باشند، در مسابقات يوفا شركت خواهند كرد. 
اين باشگاه ها بايد به انجمن باش��گاه هاي اروپا بپيوندند، زيرا اين 
انجمن تنها نمايندگي است كه يوفا آن را قبول خواهد داشت. اين 
باشگاه ها بايد تمام توان خود را براي منحل شدن »سوپرليگ« اروپا 
انجام دهند. اين باش��گاه به عنوان حسن نيت، بايد مبلغي حدود 
15ميليون يورو به يوفا جريمه بپردازند. يوفا تصميم دارد اين پول را 

براي منافع كودكان،  جوانان و فوتبال پايه در سراسر اروپا از جمله 
انگليس خرج كند. اين باشگاه ها بايد 5درصد از درآمد فصل خود از 
حضور در مسابقات زير نظر يوفا را به اين نهاد پرداخت كنند. اگر اين 
باشگاه ها دوباره در چنين مسابقه غيرمجازي شركت كنند بايد 
100ميليون يورو جريمه بپردازند و اگر در هر تعهد ديگري كوتاهي 
كنند 50ميليون يورو جريمه پرداخت خواهند كرد. در انتها اين 
باش��گاه ها بايد تمام اصول مندرج در تفاهمنام��ه يوفا و انجمن 
باشگاه هاي اروپايي در س��ال 2019 را بپذيرند.« هر چند به زعم 
نيويورك تايمز بيانيه يوفا در خصوص اين باشگاه ها سراسر حقارت 
بود اما عالوه بر عذرخواهي هايي كه تا سال ها از ذهن فوتبال دوستان 
پاك نخواهد شد، اين باش��گاه ها پس از عذرخواهي هاي متعدد 
همچنان بايد اين بندهاي طوالني يوفا را تمام و كمال انجام دهند تا 
بتوانند دوباره در ليگ قهرمانان اروپا بازي كنند اما داستان براي سه 
تيمي كه همچنان انصراف نداده اند مي تواند تلخ تر نيز باشد و به زعم 
بسياري محروميت دو ساله از حضور در رقابت هاي باشگاهي قاره 
سبز جريمه اي است كه گويا چفرين براي سه ياغي باقي مانده در 

سوپرليگ در نظر گرفته است! 

نقره داغ احتمالي بارسا، رئال و يووه

 جريمه سنگين يوفا 
براي 9 ياغي سوپرليگ

انصراف كيانوش از آخرين گزينشي المپيك
كيانوش رستمي از حضور در مسابقات گزينشي المپيك كلمبيا انصراف داد 
و سهراب مرادي امروز راهي اين مسابقات مي شود. سهراب مرادي و كيانوش 
رستمي به دنبال گرفتن س��هميه المپيك توكيو در دسته 96 كيلوگرم 
هستند، از اين رو براي مسابقات گزينشي المپيك كلمبيا ثبت نام شدند. 
كيانوش رستمي چون بايد مجموع 402 كيلوگرم را بزند تا بتواند باالتر از 
وزنه بردار قرقيزستان قرار بگيرد، از حضور در مسابقات كلمبيا انصراف داد. 
رستمي اكنون منتظر پاسخ فدراسيون جهاني مي ماند كه به درخواستش 
مبني بر محاسبه امتياز مسابقات گزينشي المپيك سوئيس چه پاسخي 
مي دهد. مرادي نيز در مسابقات كلمبيا بايد ركورد 388 كيلوگرم را ثبت كند 

تا بتواند باالتر از وزنه بردار قرقيزستان قرار بگيرد. 

 مشاركت خوب جامعه ورزش 
در همايش كمك مؤمنانه 

سيدعبدالحميد احمدي، معاون فرهنگي و توسعه ورزش همگاني ديروز 
در وبينار تخصصي مديران كل استاني با اشاره به دوران پاندمي كرونا گفت: 
»همايش كمك مؤمنانه در سال گذشته با مشاركت گسترده و بازخورد 
مثبتي در جامعه ورزش همراه بود و در سال جاري نيز با ادامه شيوع كرونا 

اين همايش ها با قوت در استان ها و فدراسيون ها انجام خواهد شد.«

دشمن فوتبالی فوتبالی ها
وصول طلب 2ميليون يورويي سازمان تأمين اجتماعي از فدراسيون فوتبال 
كه با سند خوردن ساختمان فدراسيون و پرسپوليس به نام شستا همراه 
بود، گويا براي مديران فعلي و سابق فوتبال آنقدر گران آمده است كه در 
چند روز گذشته در مصاحبه هاي مختلف سعي كرده اند با فرافكني و فرار از 
زير بار قرضي كه بايد ادا مي كردند، سازمان تأمين اجتماعي را مقابل مردم 
قرار دهند و طوري در رسانه هاي حامي شان در بوق و كرنا كنند كه اگر تيم 
ملي فوتبال به جام جهاني صعود نكند، مقصر آن شستاست! البته مدير 
روابط عمومي شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي بهترين پاسخ را به 

فدراسيوني ها داد كه رأي را در دادگاه مشخص مي كنند نه در رسانه ها. 
در شرايطي برخي اعضاي هيئت رئيسه و مشاوران عزيزي خادم در روزهاي 
اخير در رسانه ها سعي كرده اند اقدام شستا را براي وصول طلب شان زير 
سؤال ببرند و اين سازمان را مورد هجمه قرار دهند كه چرا تأمين اجتماعي 
پولي را كه از جيب كارگران به فوتبالي ها در آبان سال 98 بابت پرداخت 
قرارداد ويلموتس قرض داده بود، پس گرفته است؛ قرضي كه همان روزها 
هم انتقادات ش��ديدي به آن وارد بود كه چرا دولت بايد با دستور اسحاق 
جهانگيري، معاون اول حسن روحاني مبلغ 2ميليون يورو از شركتي كه 
متعلق به جامعه كارگري كشور است به فوتبال براي قرارداد سرمربي تيم 
ملي قرض بدهد، با وجود اين تالش تأمين اجتماعي كه از اواس��ط سال 
گذشته پس از بدقولي فدراسيون فوتبال براي بازپرداخت اين مبلغ محكم 
پاي گرفتن حق كارگران از فوتبال ايستاده، قابل تقدير است، به خصوص 
مطالباتي كه پس گرفته شده از جيب كارگراني است كه از ضعيف ترين 
قشرهاي جامعه هستند و با تصميم عجيب دولت به جيب فوتبالي رفته بود 

كه جزو مرفه ترين قشرهاي جامعه هستند!
اما انگار مسئوالن سابق و فعلي فدراسيون فوتبال انتظار نداشته اند تأمين 
اجتماعي براي بازپس گيري پول كارگران از فوتبال حتي كار را به مصادره 
و سند زدن ساختمان فدراسيون بكشاند؛ مسئله اي كه باعث شده آنها در 
جوسازي هماهنگ و با آويزان شدن به توجيه هاي نخ نماشده اي كه بارها از 
زبان برخي مربيان شناخته شده در واكنش به فساد در فوتبال و هزينه هاي 
چند صد ميلياردي در اين رشته شنيده ش��ده، اقدام تأمين اجتماعي را 
مانعي براي ايجاد شادي و نشاط در جامعه كه به واسطه فوتبال به وجود 
مي آيد عنوان  كنند و حتي يكي از اعضاي هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال 
پا را فراتر گذاشته و گفته است شستا نمي تواند با چنين اقداماتي حالوت و 
شيريني صعود به جام جهاني را بگيرد.  البته سال هاست فوتبالي ها با چنين 
توجيهاتي سعي در پنهان كاري س��وء مديريت هايي دارند كه سبب شده 
ريشه فساد در فوتبال محكم تر شود. هر وقت صحبت از مبارزه با فساد و 
برخورد با مديران متخلف پيش مي آيد و از نظارت نداشتن روي هزينه هاي 
چندصد ميلياردي باشگاه هاي دولتي كه خروجي آن چه بوده است، انتقاد 
مي شود، برخي از مربيان و مسئوالني كه نام شان بيشتر از بقيه در البه الي 
پرونده هاي فساد ديده مي شود، با قايم شدن پشت اين جمالت كه  نتايج 
فوتبال در زندگي مردم تأثير دارد، در تالش هستند هزينه هاي بدون ضابطه 

در فوتبال را توجيه كنند و آن را يك نوع سرمايه گذاري بدانند!
چنين رويكردي در پرونده قرض فدراسيون فوتبال از تأمين اجتماعي هم 
از سوي مديران فوتبالي در پيش گرفته شده و آنها با آدرس غلط دادن، 
شس��تا را كه مي خواهد پول كارگران را به جيب شان برگرداند، مخالف 
شادي جامعه مي دانند، اين در حالي است كه اقدام تأمين اجتماعي براي 
نقد كردن قرضي كه به فدراسيون فوتبال داده است، يكي از مطالبات 
هواداران چندده ميليوني فوتبال در ايران است كه مخالف دست درازي 

فوتبال به جيب كارگران هستند. 
در اين شرايط به نظر مي رسد مسئوالن فدراسيون فوتبال به جاي چنين 
توجيهات نخ نماشده اي با احترام گذاشتن به قانون و تصميمي كه براي 
بازپس گيري حق كارگران گرفته ش��ده اس��ت، به جاي اينكه توپخانه 
انتقادات شان را حواله مس��ئوالن تأمين اجتماعي كنند، مديران سابق 
فدراسيون را بازخواست كنند كه سبب شده اند فوتبال امروز به واسطه 
سوءمديريت هايشان بي خانمان شود. مخالفان شادي و نشاط جامعه و 
كساني كه جلوي پاي فوتبال سنگ مي اندازند را نه در خارج فوتبال بلكه 
بايد در داخل فوتبال جست وجو كرد؛ در اتاق مديراني كه خرابه امروز 

فوتبال يادگار امضاهاي آنهاست. 

ماريو كورته گانا
 گل

راموس اين روزها فشار زيادي را تحمل 
شميم رضوان

      چهره
مي كند. حذف از ليگ قهرمانان اروپا و 
واكنش هاي شديد به عملكرد او در بازي 
با چلسي از يك سو و مصدوميت از س��وي ديگر كار را براي مدافع 
باتجربه كهكشاني ها سخت كرده است، خصوصاً كه برخي هواداران 
بر اين باورند تنها حضور راموس براي كسب عنوان قهرماني اين فصل 
كافي نيس��ت؛ اتفاقي كه مي تواند به معناي پايان كار مدافع باتجربه 
رئالي ها در مادريد باشد اما پيشنهادنداشتن از سوي ديگر تيم ها 
دست اين بازيكن را بسته است! هرچند جدايي احتمالي 
رافائل واران از جمع سپيدپوشان مادريدي مي تواند به 
معناي ادامه حضور راموس در رئال باشد اما اينكه هيچ 
پيشنهادي هنوز به اين بازيكن نش��ده، دست او را براي 
تمديد قراردادش بسته است، خصوصاً كه داويد آالبا نيز با 
قراردادي مشابه راموس)12ميليون يورو( از بايرن راهي 
اين تيم مي ش��ود و همين مسئله ش��ايد راموس را كه 
قراردادش 30 ژوئن 2022 به پايان مي رس��د به پذيرش 
پيشنهاد باشگاه كه خواهان تمديد يك ساله قرارداد با كسر 
10درصدي مبلغ كنوني اس��ت، ناچار كن��د. در حالي كه 
درخواست راموس تمديد دوساله با مبلغي كه اكنون دريافت 
مي كند، است اما شايد او با توجه به پيشنهادنداشتن از سوي 

تيم هاي ديگر شانسي براي انتخاب نداشته باشد.
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