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طارمي، اميد پورتو براي قهرماني 
مهدي طارمي همچنان مي درخشد و با گلزني هر چه بيشتر تالش مي كند 
تيمش در مسير قهرماني از صدرنشين ليگ پرتغال جا نماند. تعقيب و گريز 
پورتو و اسپورتينگ براي تصاحب جام قهرماني اين فصل در حالي ادامه 
دارد كه تيم دوم جدول با درخشش طارمي 4 بر يک حريفش تيم فارنسه 
را شكست داد. در اين بازي مهاجم ايراني هم در گلزني دبل كرد و هم در 
ارسال پاس گل. لژيونر ملي پوش تا به اينجا 15 گل براي پورتو زده و 9 پاس 
گل داده است. پورتوی 74 امتيازي پنج امتياز با اسپورتينگ صدرنشين 
فاصله دارد و صدرنشين ليگ اگر بازي اين هفته را ببرد، قهرمان پرتغال لقب 
مي گيرد. با اين حال طارمي معتقد است پورتو بايد تا آخرين لحظه نااميد 
نشود: »بازي خوبي براي ما بود و من هم بازي خوبي همانند كل تيم انجام 
دادم. ما خيلي خوب بازي كرديم. همه ما براي تيم بازي مي كنيم، مهم 
نيست كه با چه تيمي بازي كنيم. ما براي شخصيت خود بازي مي كنيم. 

مي خواهيم در دو بازي باقي مانده برنده شويم.«

فريدون حسن

شيوا نوروزي

واكنشجهانورزشبهجناياتصهيونيستها
فلسطين تنها نيست

جنايات اخير رژيم صهيونيستي عليه مردم مظلوم فلسطين و لشكركشي 
ارتش جنايتكار و كودك كش اين رژيم منحوس به نوار غزه واكنش گسترده 

ستارگان ورزش جهان را به دنبال داشته است. 
چهره هاي شاخص ورزش جهان بارها نفرت و خشم خود را از جنايات نژادپرستانه 
رژيم اشغالگر قدس نشان داده اند و ثابت كرده اند حاضر نيستند چشم به روي حق 
مسلم مردم مظلوم فلسطين در مبارزه با غده سرطاني منطقه خاورميانه و جهان 
ببندند. خباثت دوباره اين رژيم در به گلوله بستن مردم فلسطين كه با رفتارهاي 
شهرك نشينان نژادپرست صهيونيست همراه شده كار را به جايي رسانده كه 

جامعه جهاني ورزش در دفاع از مردم فلسطين فرياد سر داده است. 
  خدايارنجفلسطينراآسانكن

عبدالرشيد سعداهلل يف دارنده پنج مدال طالي كشتي جهان و المپيک كه 
به دليل قدرت زياد در جهان به تانک روس مش��هور اس��ت، از جمله اولين 
ورزشكاراني بود كه جنايت اخير و وحشيانه نظاميان غاصب رژيم صهيونيستي 
در حمله به نمازگزاران فلسطيني در مس��جداالقصي را محكوم كرد. ستاره 
مسلمان  كشتي جهان و بخت اصلي رسيدن به دومين مدال طالي المپيک 
در وزن 97 كيلوگرم كش��تي آزاد، با انتشار عكسي از حضور نظاميان مسلح 
صهيونيست در كنار يک نمازگزار فلسطيني نوشت: »گمان مبر كه خداوند 
از آنچه ستمكاران انجام مي دهند، غافل است بلكه تا روز تعيين شده به تأخير 
مي اندازد )سوره ابراهيم آيه 4۲(. يا اهلل رنج برادران فلسطيني ما را آسان بگردان، 

تمام قاتالن را مجازات و آرامش را در اين سرزمين مقدس حكمفرما كن. «
  برايفلسطيندعاكنيد

ستاره فرانسوي منچستر يونايتد هم كه پيش از اين بارها حمايت قاطع خود از 
مردم مظلوم فلسطين را اعالم كرده بود اين بار هم دست به كار شد. پل پوگبا، 
ستاره مسلمان منچستر يونايتد اين اقدام وحشيانه رژيم صهيونيستي را 
محكوم و از مردم فلسطين حمايت كرد. مرواريد سياه در استوري خود نوشت: 
»دنيا نياز به صلح و محبت دارد. در آستانه عيد فطر قرار داريم. شما را دعوت 

مي كنم كه يكديگر را دوست داشته باشيد. براي فلسطين دعا كنيد. «
  زندگيفلسطينياناهميتدارد

ديگر چهره آشناي دنياي فوتبال كه به اين مسئله واكنش نشان داد فرانک 
ريبري، هافبک سابق تيم ملي فرانسه و بايرن مونيخ بود. فرانک ريبري، 
فوق ستاره مسلمان و سابق تيم ملي فرانسه و بايرن مونيخ در فضاي مجازي 
عكسي را منتشر و از مردم فلسطين حمايت كرد. اين فوتباليست در بازنشر 
عبارت و هشتگي به نام »زندگي فلسطينيان اهميت دارد« )اين هشتگ از 
زندگي سياهان اهميت دارد Black lives matters استفاده شده است( 

اقدام رژيم صهيونيستي را محكوم كرد. 
  برايفلسطيندرتيمفلسطين

ملي پوش سابق شيلي و هافبک هجومي سابق اينترميالن حاال در بازگشت 
به كشورش در تيم فلس��طين ش��يلي توپ مي زند؛ تيمي كه متعلق به 
فلسطيني هاي مقيم شيلي است. لوئيس خمينز با اين كار به نوعي اصالت 
خود را به دنيا نشان داده و حاال در لباس اين تيم و همراه با ديگر بازيكنان 

اقدام جنايتكارانه صهيونيست ها را محكوم كرده است. 
  حمايتازاسرايفلسطيني

محمود المواس ملقب به »مارادوناي آسيا« يكي از بهترين فوتباليست هاي 
سوري و آسيا به شمار مي آيد. اين بازيكن تكنيكي هم مقابل ظلم و حمالت 
وحشيانه صهيونيست ها عليه مردم مظلوم فلسطين سكوت نكرد و در اقدامي 
بعد از گلزني براي تيمش اف سي بوتوس��ايني در ليگ روماني شادي گل 
خاصي در حمايت از مردم مظلوم فلسطين انجام داد. اين بازيكن سوري به 
شكل اسيران فلسطيني روي زانوهايش نشست و مثل زندانيان دست هايش 

را به پشت خود قرار داد تا از فلسطيني هاي اسير حمايت كند. 
اقدام اخير صهيونيست ها باعث شده است تصاوير مختلفي از ستاره هاي فوتبال 
طراحي يا باز انتشار شود، به عنوان مثال تصوير »كريستيانو رونالدو« ستاره فوتبال 
جهان- كه همواره موضع ضدصهيونيستي داشته است- روي ديواري نقش بسته 
در حالي كه در قلب تصوير اين بازيكن، عكس مسجداالقصي نقاشي شده است. 

مامه تيام، مهاجم سابق اس��تقالل و كنوني فنرباغچه تركيه نيز با انتشار يک 
استوري در صفحه اينستاگرامش به حمايت از مردم مظلوم فلسطين پرداخت. 
اين مهاجم سنگالي مسلمان تصويري از مسجداالقصي را منتشر كرد و آيه كريمه 
نَّكم  نْيا واَ الاَ يُغرَّ ياُة الدُّ نَّكُم الْحاَ قٌّ فاَالاَ تاَُغرَّ ِ حاَ ا النَّاُس إِنَّ واَْعداَ اهللَّ زير را نوشت: »يآ أاَيهاَ
ُروُر« »ای مردم! وعده  خداوندی حق است، پس زندگى دنيا شما را فريب  ِ الْغاَ بِاهللَّ

ندهد و مبادا )شيطان( فريبكار شما را فريب دهد و به )كراَم( خدا مغرور سازد.«
بعضي از رسانه ها هم به بازنش��ر تصاويري از حمايت ستاره هاي ديگر در 
سال هاي گذشته از مردم فلسطين پرداخته اند، از »رونالدو« برزيلي گرفته تا 

»بوفون« دروازه بان ايتاليايي يوونتوس و »مارادونا« اسطوره فقيد فوتبال.

خسارت ويلموتس را از متخلفان بگيريد
ق��رارداد ويلموت��س در حالي اي��ن روزها 
دوباره پرونده اش باز شده كه سه وضعيت 
دارد: اول اينكه ۲ميليون يورو به ضررمان 
تمام ش��د، دوم اينكه نحوه ق��رارداد با اين 
س��رمربي بود كه ۶ميليون ي��ورو با حكم 
فيفا بايد به ويلموتس خس��ارت داده شود 
و رأي دستياران ويلموتس هم باقي مانده 
اس��ت. اگ��ر در CAS شكس��ت بخوريم، 
در مجموع مبلغ 1۰ميلي��ون يورو، ميزان 
خس��ارت ويلموتس به فوتبال ايران اس��ت. درباره نحوه انتخاب و انعقاد 
قرارداد با ويلموتس، اشتباهاتي صورت گرفت و مديران فوتبال كشورمان، 
بي تدبيري كردند. در نحوه بس��تن حقوق هاي ورزشي، نياز به يک مدير 
بادرايت داريم و اين قراردادي زيانبار در فوتبال كش��ورمان بود. در سال 
1۳99 و بر اساس نظرسنجي از مردم، موضوع رسيدگي به قرارداد ويلموتس 
و پيگيري وضعيت و برخورد با متخلفان آن بيشترين رأي را آورد و برايشان 
اهميت داشت. اين حق مردم اس��ت كه بدانند چه كساني در اين پرونده 
اهمال كرده اند و حق مردم اس��ت كه بخواهند خاطيان مجازات شوند و 
خسارت را از جيب خودشان پرداخت كنند. موضوع قرارداد ويلموتس، تا 
سال ها از ياد فوتبال دوستان نمي رود و متأسفانه امروز شاهد اين هستيم كه 
امضاكنندگان قرارداد ويلموتس، مي خواهند در سايه پرونده شستا و حقوق 
كارگران پنهان شوند. شستا از طريق پول كارگران، تأمين مالي مي شود. 
حق و حقوق مردم ما اين نيست و اميدوارم مسئوالن فدراسيون فوتبال، 
پيگير موضوع پرونده ويلموتس باشند. ۸ميليون يورو از جيب فوتبال ايران 
رفته و پيش بيني مي شود در آينده هم مبلغ خسارت اين قرارداد افزايش 
يابد. مجلس شوراي اسالمي از همان اول پيگير اين موضوع بود و بايد منتظر 
رأي CAS باشيم. اميدوارم بتوانيم در آينده، رسيدگي بيشتري به موضوع 
پرونده ويلموتس داشته باشيم، به خصوص كه آسيب پرونده ويلموتس در 

1۰سال آينده فوتبال كشورمان، گريبانگير كشورمان خواهد بود. 

تا روش��ن شدن 
سعيد احمديان

     المپيک
مش��عل المپيک 
توكي��و ب��ا تمام 
فراز و نشيب هايي كه پس از تعويق يک ساله داشت 
و مخالفت اكثر مردم ژاپن كه باعث شده اين روزها 
حتي به خيابان ها هم بيايند، زمان زيادي نمانده 
است؛ دو ماه و چند هفته، كاروان ايران هم در حالي 
آماده رفت��ن به توكيو مي ش��ود كه ت��ا امروز۶۰ 
سهميه در 1۳ رش��ته كسب كرده اس��ت و اين 
اميدواري وجود داد كه با توجه به مسابقات انتخابي 
كه در برخي رشته ها باقي مانده است، تعداد اين 
سهميه ها بيشتر ش��ود و ايران با يک كاروان پر و 
پيمان تر راهي المپيک شود. با توجه اين شرايط 
نصراهلل س��جادي، سرپرس��ت كاروان اي��ران در 
المپيک توكيو ديروز در يک نشست خبري آنالين 
آخرين وضعيت المپيكي ها را تش��ريح كرد و به 
پرس��ش هاي رس��انه ها درباره اخباري كه حول 

كاروان به گوش مي رسد، پاسخ داد. 
  مش�اورانبانظرفدراسيونهاواكسن

زدهاند
المپيكي ها در حالي يک ش��نبه اي��ن هفته دوز 
دوم واكس��ن كرونا را تزريق كردند تا با آرامش 
بيش��تري در تمرين ها و اردوها آماده رقابت در 
توكيو شوند كه حرف و حديث هاي زيادي درباره 
واكسيناسيون برخي خارج از ليست اعزامي به 
توكيو به گوش مي رس��د، به خصوص كه برخي 
رس��انه ها خبر از واكس��ن زدن برخي مشاوران 
رؤس��اي فدراس��يون ها داده اند، اين حواش��ي 
سبب شد تا اولين س��ؤال در همين رابطه باشد. 
س��جادي هم همان طور كه پيش بيني مي شد 
واكسيناسيون افراد خارج از ليست المپيكي ها را 
تكذيب و از كميته ملي المپيک رفع اتهام كرد: 
»با توجه به تعداد دوزهاي واكس��ن هايي كه از 
طرف وزارت بهداشت به كاروان ايران تخصيص 
داده ش��ده بود، با توج��ه به تعداد س��هميه ها و 
كساني كه در اردو حاضر بودند، از فدراسيون ها 
خواس��تيم كه اس��امي المپيكي ها، حريف هاي 
تمريني، همراهان و مش��اوراني كه قرار است به 
المپيک اعزام شوند را براي ما ارسال كنند. ما هم 
اين ليست را عيناً به معاونت قهرماني و حرفه اي 
وزارت ورزش انتقال داديم و آنها اين ليس��ت را 

براي انجام واكسيناسيون به فدراسيون پزشكي و 
ورزشي ارسال كردند و برابر اين ليست نسبت به 

واكسينه افراد اقدام شد.«
سجادي معتقد است كه اگر اعتراضي هم بشود 
بايد به فدراس��يون ها باشد كه ليس��ت افراد را 
تنظيم كرده اند: »كساني كه مي خواستند واكسن 
بزنند از طرف فدراسيون به ما معرفي شده بودند 
و اگر اعتراضي هم روي يک يا چند نفر اس��ت، 
مربوط به فدراسيون است. اگر ابهامي است بايد 
فدراسيون پزشكي ورزش��ي در اين رابطه پاسخ 
دهد. كميته ملي المپيک نظارت و كنترلي روي 

واكسيناسيون نداشته است.«
  همراهاناضافيدرتوكيوممنوعاست

يك��ي از معض��الت ورزش ايران در مس��ابقات 
بين المللي از المپيک گرفته تا بازي هاي آسيايي 
حضور افراد اضافه و همراهاني است كه به عنوان 
توريست همراه تيم ها س��فر مي كنند؛ معضلي 
كه گويا در توكيو با توجه به شيوع كرونا به نظر 

مي رسد كمتر از دوره هاي گذشته خواهد بود. 
 برخ��الف المپيک ه��اي گذش��ته ب��ا توجه به 
س��هميه هاي محدودي كه در نظر گرفته شده 
است، در توكيو خبري از حضور همراهان اضافي 
همراه كاروان ايران نخواهد ب��ود؛ موضوعي كه 
س��جادي هم تأييد مي كن��د: »ژاپني ها به ازاي 
5۰درصد تعداد ورزش��كاران هر تيم، س��هميه 
هم��راه اختصاص داده ان��د، به عن��وان مثال در 

واليبال كه 1۲بازيكن اعزام مي ش��وند، ش��ش 
سهميه همراه در نظر گرفته شده است. با توجه 
به كس��ب ۶۰ سهميه تا امروز بيش��تر از ۳9 نفر 
هم��راه نمي توانيم اع��زام كنيم، هر ب��ار رئيس 
فدراسيون حتماً اعزام مي شد اما اين بار با توجه 
به محدوديت ها به غير از واليبال در بقيه رشته ها 
رؤساي فدراسيون ها سرپرست هستند. ما فقط 
تعداد س��هميه را مي گوييم و خودشان انتخاب 

مي كنند و كميته ملي المپيک دخالتي ندارد.«
  عقبنشينيمسئوالنازقولمدال؟نشنيدهام

اگ��ر چه ب��ا نزديک ت��ر ش��دن زم��ان المپيک 
پيش بيني ها درباره نتيجه كاروان ايران در توكيو 
هم باال گرفته اس��ت اما به نظر مي رس��د برخي 
فدراسيون ها كه شانس هاي اصلي مدال هستند، 
رؤسايشان در مصاحبه با رسانه ها عنوان مي كنند 
كه انتظار مدال از ما نداشته باشيد، مانند رؤساي 
فدراسيون هاي كاراته و كشتي كه به رغم حساب 
ويژه اي كه روي مدال هاي اين رشته باز شده اما 
حسن طباطبايي و عليرضا دبير تأكيد كرده اند 
كه قول مدال در المپيک نمي دهند. س��جادي 
درباره چني��ن اظهاراتي كه به نظر مي رس��د با 
هدف پايي��ن آوردن انتظارات مطرح مي ش��ود، 
مي گويد: »نگراني راجع به كسب نتيجه در توكيو 
نداريم و ارزيابي براي كس��ب مدال بايد توسط 
فدراسيون ها كه اطالعات فني را در اختيار دارند، 
صورت بگيرد، به خصوص ك��ه آنها مي دانند كه 

رقبايش��ان در المپيک چه كساني هستند و چه 
وضعيتي دارند، البته در جلساتي كه با مسئوالن 
فدراسيون ها داريم كمتر شنيده ايم كه آنها از قول 

كسب مدال عقب نشيني كنند!«
البته سرپرست كاروان ايران در ادامه معتقد است 
كه در چهار رش��ته شانس كس��ب مدال داريم: 
»انتظار داريم در چهار رش��ته كشتي، تكواندو، 
كاراته و شمش��يربازي در المپيک مدال كسب 
كنيم. در بخش تيمي شمش��يربازي مي توانيم 
شانس زيادي داشته باشيم، به خصوص كه هشت 
تيم حضور دارند و با يک برد به جمع چهار تيم و 

با دو برد مدالمان قطعي مي شود.«
  مس�ئوليتح�داديب�افدراس�يون

دووميدانياست
هر چند بيشتر المپيكي ها در يک سطح حمايتي 
يكس��ان براي حضور در توكيو آماده مي ش��وند 
اما براي المپي��ک توكيو، برخي ورزش��كاران با 
توجه به سابقه شان و شانسي كه مسئوالن براي 
مدال آوري شان قائل هستند، از امتيازات ويژه تري 
برخوردار بوده اند و مس��ئوالن ب��ه كوچک ترين 
خواس��ته آنها هم نه نگفته اند. احساس حدادي 
يكي از اين ورزش��كاران اس��ت، ناي��ب قهرمان 
المپيک لندن براي حضور در س��ومين المپيک 
آماده مي شود اما با وجود هزينه هاي ارزي زياد 
و برپايي اردوي اين ورزش��كار در امريكا، گفته 
مي شود او حتي شايد با توجه به مصدوميت كهنه 
و عدم آمادگي در المپيک هم حاضر نشود، چه 
برسد به اينكه بخواهد شانس مدال داشته باشد؛ 
اتفاقي كه سبب خواهد شد اين همه هزينه كالن 
كه صرف اين ورزشكار شده اس��ت به هدر برود 
و ضرورت تجديدنظر درباره چنين هزينه هايي 

احساس  شود. 
سجادي در پاسخ به سؤال »جوان« در اين رابطه 
كه چرا نظارتي روي ش��رايط آمادگي المپيكي ها 
مانند حدادي با توجه به هزينه هاي هنگفتي كه 
برايشان مي شود، وجود ندارد، مسئوليت را به گردن 
فدراس��يون دووميداني مي اندازد: »برنامه ريزي 
براي اردوها و مس��ابقات تداركاتي كاماًل بر عهده 
فدراسيون هاست. كميته ملي المپيک نظارت كلي 
انجام مي دهد. فدراسيون دووميداني بايد درباره 

اردوها و هزينه ها پاسخگو باشد.«

برخی فدراسيون ها پاسخگوی هزينه هنگفت اردوهای المپيکی های شان باشند
برشهاييازنشستخبرينصراهللسجادي،سرپرستكاروانايراندرالمپيكتوكيو

احسان قاضي زاده هاشمي

عضو فراكسيون ورزش مجلس

 مستندات تکميلي پرونده ويلموتس 
در دادسرا جمع آوري شده

قوه قضائيه دخالتي در فعاليت هاي فدراسيون فوتبال ندارد. پرونده قرارداد 
ننگين فدراس��يون فوتبال با مارك ويلموتس خسارت مالي هنگفتي را 
روي دست شان گذاش��ته اس��ت تا جايي كه اين مربي بلژيكي خواهان 
دريافت غرامت ۶/۲ميليون يورويي ش��ده و همچنين فيفا فدراسيون را 
به پرداخت 1/4ميليون يورو به دس��تياران ويلموتس متهم كرده است. 
اگر چه هنوز رأي نهايي دادگاه عالي ورزش در اين خصوص اعالم نشده 
اما وجود بندهاي مشكوك در قرارداد ويلموتس شانس فدراسيون براي 
موفقيت در اين پرونده را به حداقل رسانده است. اين در حالي است كه در 
صورت شكست پرداخت حق دادرسي ويلموتس در CAS نيز به عهده 
فدراسيون ايران خواهد بود كه در اين صورت هزينه هنگفت ديگري نيز 
بر جرايم در نظر گرفته شده اضافه خواهد شد. عالوه بر اين اخيراً شستا 
)شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي( براي نقد كردن طلب ۲ميليون 
يورويي اش ساختمان فدراس��يون فوتبال و سه  دانگ ساختمان باشگاه 
پرسپوليس را مصادره كرد. در واقع قسط اول حقوق ويلموتس توسط شستا 
تأمين شده است. برخورد با متخلفان پرونده ويلموتس موضوعي بود كه روز 
گذشته در نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه مطرح شد و غالمحسين 
اس��ماعيلي به آن اينگونه پاس��خ داد: »اين پرونده در دادسراي تهران با 
گزارش سازمان بازرسي كل كشور تشكيل و بررسي هاي اوليه آن انجام 
شده است و مستندات تكميلي جمع آوري شده اند. به لحاظ وضع خاص و 
حرفه اي فوتبال در سال گذشته اولويت دانستيم كه مجموعه فدراسيون 
فوتبال بدون مداخله نهادهاي ديگر كار خود را انجام دهد و متعاقب آن 
مرجع قضايي نسبت به كساني كه اعمال مجرمانه داشته اند رسيدگي هاي 
قضايي خود را انجام دهد، البته رسيدگي ما براي مقابله با اشخاص است و 

هيچ كاري به فعاليت هاي فدراسيون فوتبال نداريم.«

 فوتبال بي اخالق و مقصراني 
كه نقره داغ نمي شوند

حواشي ديدار حساسي كه در اصفهان برگزار ش��د، هنوز ادامه دارد و در 
آستانه دربي روز جمعه بي اخالقي فوتبال يک بار ديگر توجهات را به خود 
جلب كرد. هنوز هيچ يک از طرفين مس��ئوليت درگيري ها را به گردن 
نگرفته است و به جاي پذيرش اشتباهات همه مشغول متهم كردن يكديگر 
هستند. با انتشار فيلم هاي ضبط شده از زواياي مختلف درگيري فوتبالي ها 
بايد خوشحال باشيم كه كرونا اجازه حضور تماشاگران در ورزشگاه را نداد، 

وگرنه حتماً فاجعه اي ملي به بار مي آمد. 
بارها تأكيد كرده ايم ك��ه از فوتبال حرفه اي فق��ط قراردادهاي ميلياردي و 
استفاده از القاب دهان پركن را ياد گرفته ايم. زمان زيادي نيست كه به رويارويي 
قرمزهاي پايتخت و طاليي پوشان نصف جهان ال كالسيكوي ايران مي گويند، 
در حالي كه آخرين رويارويي شان هيچ ش��باهتي به ال كالسيكوي واقعي 
نداشت. بازيكنان دو تيم در پايان بازي با تمام قوا به جان هم افتادند و شدت 
درگيري ها به حدي بود كه حاضران به سختي به غائله خاتمه دادند، البته 
حواشي مسابقات رودرروي اين دو تيم داستاني تكراري است كه هر سال كل 
ليگ را تحت تأثير قرار مي دهد و فدراسيون، سازمان ليگ و كميته انضباطي 
هم عالجي براي اين درد پيدا نكرده اند، با اين تفاوت كه اگر مثل گذشته بازي 
با تماشاگر برگزار مي شد قطعاً اتفاقاتي به مراتب بدتر از اينها رخ مي داد. با اينكه 
فيلم هاي زيادي از درگيري بازيكنان منتشر و مصاحبه هاي مختلفي نيز در 

رسانه ها انجام شده ولي همه اندرخم پيدا كردن مسببان ماجرا هستند. 
درست است كه نه پرسپوليس��ي ها زير بار مي روند و نه سپاهاني ها و هر 
كدام ديگري را مقصر مي خواند ولي نيازي نيست راه دور برويم؛ همه اركان 
فوتبال و آنها كه سال هاس��ت در اين رشته فعال هستند در جنجال هاي 
فوالدشهر سهيم بوده اند. فدراسيون و سازمان ليگ به عنوان متوالي فوتبال 
و مسابقات بايد سال ها پيش به فكر پيشگيري مي افتادند نه اينكه بعد از هر 
جنجالي فرافكني كنند. اين اولين باري نبود كه بازي دو تيم فوتبال با زد 
و خورد به پايان رسيد ولي نكته اين است كه چرا يک بازي خاص بايد هر 
سال شاهد حواشي و درگيري هاي كالمي و فيزيكي باشد؟ ضمن اينكه 
مشكالت اين بازي معموالً از چند روز قبل از مسابقه آغاز مي شود و تا چند 
روز بعد از مسابقه ادامه پيدا مي كند. اينكه هواداران يكي از طرفين براي تيم 
رقيب مشكالتي را ايجاد كند از جمله موضوعات تكراري اين دعواست كه 
با كمي درايت و مديريت قابل حل است، منتها نه كانون هواداران باشگاه ها 

پاسخگوي رفتار هواداران خود هستند و نه مديران باشگاه ها!
اصوالً در فوتبال ما همه خود را در پيروزي ها س��هيم مي دانند و نقش شان 
پررنگ است ولي به مشكالت و دردسرها كه مي رسند كسي پاسخگو نيست. 
كميته انضباطي نيز كه در چنين مواقعي بايد فوراً وارد عمل شود و با بررسي 
جوانب امر، آرای قاطع صادر كن��د، آنقدر امروز و ف��ردا مي كند تا آب ها از 
آسياب بيفتد و اوضاع آرام شود. هرچند آرای كميته انضباطي در اين سال ها 
نه بازدارنده بوده و نه عبرت آموز. شدت حواشي فوتبالي به دليل اغماض و 
انفعال در برخورد با خاطيان و مقصران باعث شده هيچ كس نگران رفتارها و 
بي اخالقي هايش نباشد. بازيكن، مربي و مدير هم ندارد. متأسفانه اتفاقات بازي 
سپاهان- پرسپولبس ثابت كرد فوتبالي ها كنترلي روي خشم خود ندارند و 
با يک اظهارنظر نسنجيده مي توانند جو فوتبال را به هم بريزند. وقتي مربيان 
و بزرگان يک تيم شرايط را درك نكنند و خودشان آتش بيار معركه شوند، 
ديگر چطور مي توان از بازيكنان جوان يا هوادار احساسي انتظار رفتار معقول 
داشت. باز هم بايد خدا را شاكر باشيم كه ورزشگاه خالي از جمعيت بود، وگرنه 
دعواها از همان دقايق نخست بازي شروع مي شد و در زمين به اوج مي رسيد. 
زدن حرف هاي تكراري فايده اي ندارد و فقط باز هم بايد اميدوار باشيم كه 
حاشيه سازان با شديدترين برخوردها نقره داغ شوند تا حساب كار دست همه 

بيايد و در آينده چنين صحنه هاي زشت و غيرفوتبالي را شاهد نباشيم. 

هفتهبيس�تو
دنيا حيدري
   گزارش
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جنجاليدرديداريحساسبهمصافهمميروند.
اين دو تيم احتمال رويارويي شان در آسيا هم بود؛ 
احتمالي كه البته هنوز هم وجود دارد اما قبل از آنكه 
قرعه ليگ قهرمانان نشان دهد كه سرخابي هاي 
ايران در نبردي آسيايي فرصت قرار گرفتن مقابل 
هم را دارند،  رقابت هاي ليگ برتر فوتبال ايران است 
كه بايد شاهد مصاف دو تيم مدعي سرخابي در دور 
برگشت رقابت هاي اين فصل فوتبال ايران باشد، 
آن هم در شرايطي كه خستگي آسيا همچنان در 

ساق هاي بازيكنان دو تيم مشهود است. 
 سرخابى ها خس��ته از بازي هاي پرفشار مرحله 
مقدماتي ليگ قهرمانان آس��يا نيامده بازي هاي 
ليگ را از س��رگرفتند اما نه ب��ا موفقيتي كه در 
بازي هاي آس��يايي پش��ت سر گذاش��ته بودند. 
پرسپوليس بازي حساس و جنجالي با سپاهان را 
با تساوي يک بر يک به پايان برد و استقالل برابر 
ذوب آهن قعرنشين تن به شكست داد كه تساوي 
اولي مانع از به حداقل رساندن فاصله سرخپوشان 
با صدرجدول ش��د و باخت دومي كه نخستين 
باخت اين فصل مجيدي در ليگ برتر بود، جايگاه 
استقالل را در رده سوم براي ادامه حضور در مثلث 
قهرماني مستحكم نكرد اما حواشي نتايج كسب 
شده بيش از امتيازهاي از دست رفته دو تيم را به 
چالش كشيد. پرسپوليس در آستانه دربي حاال 
نگران محروميت احتمالي بازيكنان خود در پي 
حاشيه هاي اصفهان است و استقالل نيز اگر چه 
با منع كردن بازيكنان خود از هرگونه ارتباطي با 
رسانه ها و فضاي مجازي سعي در آرام نگه داشتن 
فضا قبل از مصاف با پرس��پوليس دارد اما در پي 
باختي كه در بازگشت از آسيا كسب كرده است 

به شدت تحت فشار و مورد انتقاد است!
  معضلپرسپوليسوخوششانسياستقالل

نبود وريا غفوري و فرش��يد اس��ماعيلي در قبول 
شكست برابر ذوب آهن نقش زيادي داشت اما در 
مصاف با ياران يحيي، نه غفوري مشكلي براي بازي 
دارد نه اسماعيلي و متين كريم زاده كه هر سه جزو 
مصدومان آبي پوش��ان بودند. اما آرش رضاوند به 
دليل دريافت كارت در بازي قبلي فرصت حضور 
در دربي را از دس��ت داد. وضعيت سرخپوشان در 
اين راستا اصالً جالب توجه نيست. سيامک نعمتي، 
محمدحس��ين كنعاني زادگان، اميد عاليش��اه و 
كمال الدي��ن كاميابي نيا به دليل آس��يب ديدگي 

در ريكاوري تيم بعد از مصاف با س��پاهان حضور 
نداشتند و اگر چه آسيب ديدگي كمال از ناحيه مچ 
پا گويا حاد نيست اما سه بازيكن ديگر وضعيتشان 
بعد از رسيدن جواب تست MRI مشخص مي شود 
كه در اين بين اوضاع عاليشاه و كنعاني زادگان گويا 
پيچيده تر است؛ بازيكناني كه حضور نيافتن شان 
در دربي معضلي بزرگ براي يحيي و خوش شانسي 

عظيمي براي استقاللي هاست. 
  حساسيتدوچندان

مصاف روز جمعه س��رخابي هاي پايتخت بدون 
شک يكي از حساس ترين دربي هاي اين دو تيم 
است كه مي تواند نقش تعيين كننده اي حتي در 
قهرماني داشته باشد. بعد از موفقيت دو تيم در 
صعود به مرحله حذفي لي��گ قهرمانان و رقابت 
براي قهرماني حساسيت دربي پايتخت چند برابر 
شده است. يحيي بعد از تساوي دور از انتظار برابر 
سپاهان حاضر نيست تا بيش از اين فرصت را در 
اختيار رغيب اصفهاني قرار دهد و فاصله اش را با 
صدر بيشتر و با استقالل كمتر كند. مجيدي هم 
بعد از باخت ناباورانه مقابل قعرنشين اصفهاني در 
پي اثبات دوباره تيمش است و همين مسئله در 
پي حاش��يه هاي اخير سرخپوشان در اصفهان و 
استقاللي ها در هيئت مديره اي كه جلسه اش لغو 
شد باعث شده تا مصاف پرسپوليس و استقالل 
حس��اس تر از قبل باش��د و نتيج��ه آن اهميت 

بيشتري براي دو تيم پيدا كند. 
  معضالتفني2تيم

استقاللي كه خط حمله اش در آسيا جزو بهترين ها 
بود، نتوانست به ذوب آهن گل بزند و حاال اين تيم 
برابر پرسپوليس��ي كه بهترين خط دفاع ليگ را 
دارد به مشكل خواهد خورد، اگر مجيدي فكري 
براي اين مسئله نكرده باش��د. از سوي ديگر، بعد 
از حض��ور مغانل��و در تركيب پرس��پوليس، اين 
تيم روي توپ ه��اي هوايي خطرناك ت��ر از قبل 
عمل مي كن��د. عالوه بر س��يدجالل و همچنين 
كاميابي ني��ا و حتي كنعان��ي زادگان كه يک پاي 
ثابت حمالت هس��تند و منتظر زدن ضربات سر،  
مهاجم تازه وارد سرخپوشان نيز يا توپ را با ضربات 
سر به هم تيمي هاي خود پاس مي دهد يا خودش 
ضربه اش را راه��ي دروازه مي كند و اين مس��ئله 
براي استقالل كه در بازي هاي اخير عارف غالمي 
كوتاه قامت را به عنوان زوج سياوش يزداني روانه 
ميدان مي كند، مي تواند دردسرساز باشد، هرچند 
بدون ش��ک يكي از تاكتيک هاي مجيدي براي 
متوقف كردن اين گونه حمالت مهار سانترهاي 
پرس��پوليس از س��وي مدافعان كناري استقالل 
خواهد بود اما اين مقوله مي تواند باعث اضافه شدن 
محمدحسين مرادمند نيز به تركيب آبي پوشان 
و مانعي براي مغانلو ش��ود؛ تغييراتي كه بايد ديد 
خط حمله كم فروغ پرسپوليس را با مشكل مواجه 

مي كند ت��ا پرس��پوليس در بازي حس��اس برابر 
استقالل هم در امر گلزني درمانده شود يا يحيي 
حداقل براي مصاف با ياران مجيدي هم كه شده 
فكري به حال خط حمله تيمش مي كند! هرچند 
پرس��پوليس به رغم مهاجم��ان گل نزني كه در 
تركيب تيمش دارد همچنان با ۲7 گل زده نه فقط 
شرايط بهترين نسبت به استقالل با ۲۲ گل زده  را 
دارد كه بعد از سپاهان بهترين خط حمله تيم را هم 
دارد )هرچند كه گل هاي اين تيم را بيشتر ديگر 

اعضاي تيم به ثمر رسانده اند تا خط حمله!(.
   سايربازيها

اما دربي س��رخابي هاي پايتخت تنها بازي هاي 
روز نخست هفته بيست وس��وم رقابت هاي ليگ 
برتر فوتبال ايران نيست و روز جمعه فوالدي هاي 
خوزس��تان هم بعد از پيروزي دلچس��ب هفته 
گذش��ته مقابل گل گهر ب��ا نس��اجي مازندران 
قعرنشين ديدار مي كنند. شهر خودرو از آلومينيوم 
اراك پذيرايي مي كند،  تراكتور كه در بازگشت از 
ليگ قهرمانان عادت تساوي را ترك نكرد، بعد از 
مساوي هفته قبل برابر پيكان اين بار به مهماني 
نفتي هاي آباداني مي رود و گل گهر سيرجان كه به 
رغم شكست هفته قبل همچنان در رده چهارم 
قرار دارد، با ذوب آهني دي��دار مي كند كه هفته 
گذشته برد ارزشمندي برابر استقالل كسب كرد 

تا اندكي از قعر جدول فاصله بگيرد.

روياروييتيمهايموفقليگقهرمانانآسيا
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