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بازداشت آقاي مدير

آخرين ســاعات روز دوشنبه بود كه شايعه شد 
يكي از مديران باشگاه پرسپوليس بازداشت شده 
است. با توجه به انتشار اين شايعه در فضاي مجازي 
كمتر كسي آن را جدي گرفت و حتي مديررسانه اي 
باشگاه هم آن را تكذيب كرد. البته اين پايان ماجرا 
نبود چراكه در آخرين ساعات سه شنبه اطالعيه اي 
روي خروجي پايگاه خبري وزارت ورزش قرار گرفت 
تا شايعات رنگ واقعيت به خود بگيرد. در بخش هايي 
از اين اطالعيه آمده اســت: »در راستای مبارزه با 
فساد در ورزش با پيگيری های اين وزارتخانه و اقدام 
سربازان گمنام امام زمان ) عج ( در وزارت اطالعات 
يكی از مديران ميانی يک باشگاه ورزشی پايتخت 
با حكم مقامات قضايی بازداشت شد. بديهی است 
اقدامات الزم برای مبارزه با فساد در ورزش با قوت 
و قدرت و با هماهنگی مسئولين دو وزارت ورزش 
و جوانان و اطالعات تداوم خواهد داشت.« هرچند 
در اين گزارش اشــاره اي به نام باشگاه پرسپوليس 
و مدير بازداشــت شده اش نشــده اما روز گذشته 
خبرگزاري تسنيم تاييد كرد مدير بازداشت شده 
پرسپوليسي است. براساس اخبار رسيده به تازگي 
پرونده حيف و ميل منابع مالی در باشگاه پرسپوليس 
تشكيل شده و بازداشت اين مورد در راستاي همين 
پرونده بوده است. مهم تر اينكه خبر رسيده به زودي 
پرونده اي مشابه براي اســتقاللي ها هم تشكيل 
مي شود و بايد منتظر خبرهاي جنجالي تازه اي در 

اين خصوص بود.
    

تاكيد دوباره بر برگزاري المپيك
طبق اعالم توشيرو موتو رييس كميته برگزاری 
بازی های المپيک توكيو، اين بازی ها ســال آينده 
با وجود ويروس كرونا برگزار خواهد شــد. موتو در 
مصاحبــه بــا Financial Times در ايــن باره 
عنوان داشــت:»بحران ســالمت جهانی با وجود 
تعويق بازی های المپيک توكيو تا ســال 2021 از 
بين نمی رود.« اين اظهارات با وجود افزايش شــمار 
مبتاليان به ويروس كوويد 19 در توكيو مطرح شده 
است. اكثر كشورها نيز با محدوديت های مسافرتی 
روبه رو هستند. رييس كميته برگزاری بازی های توكيو 
خاطرنشان كرد:»من نمی دانم وضعيت ويروس كرونا 
تا تابستان سال آينده به چه صورت باشد اما احتمال 
اينكه شمار مبتاليان از گذشته بيشتر شود، وجود 
ندارد.« وی افزود:»نكته مهم ارائه بازی های المپيک 
برای مردمی است كه مجبور هستند با ويروس كرونا 
زندگی كنند.« فروردين ماه امسال با موافقت كميته 
بين المللی المپيک و نخست وزيری ژاپن، بازی های 

المپيک و پارالمپيک يک سال به تعويق افتاد.
    

فيال دنبال راه دادن كاپ به ايران
پس از مثبت شــدن دوپينگ كشــتی گيران 
ازبكستانی و ســوری در رقابت های جهانی 2019 
قزاقســتان، و صعود يدا... محبی كشتی گير وزن 
125 كيلوگرم تيم ملی كشــتی آزاد به رده ششم، 
تيم ايران از لحاظ تيمی نيز به جايگاه ســوم ارتقاء 
يافت. فدراسيون كشتی در نامه ای به اتحاديه جهانی 
كشتی پيگير چگونگی دريافت كاپ سومی تيم ايران 
شد كه اتحاديه جهانی در پاسخ ضمن اعالم تاييد اين 
موضوع و اصالح نتايج مسابقات در وبسايت خود از 
پيگيری اين اتحاديه برای انتخاب بهترين گزينه به 
جهت نحوه اهدای اين كاپ به فدراســيون كشتی 
ايران خبر داد. تيم ايران در سال های 2017 و 2018 
در جايگاه های نهم و ششم قرار گرفته بود كه در سال 
2019 توانست كاپ سومی رقابت های جهان را از 

آن خود كند.
    

ثبت نام پنجمين نامزد دووميداني
ثبت نام از كانديداهای رياســت فدراســيون 
دووميدانی از ششم مردادماه آغاز شده و تا بيستم 
مرداد به مــدت 10 روز كاری ادامه دارد. مصطفی 
زرين افضل، مدير مجموعه ورزشی آفتاب انقالب 
روز گذشته )چهارشــنبه( به عنوان پنجمين نفر 
كانديدای رياست دووميدانی شد. تاكنون مجيد 
كيهانی، حبيب  ا... دشــتی، محمدرضا محققی، 
روح ا... محمدی و مصطفی زرين افضل در انتخابات 
دووميدانی ثبت نام كرده اند. مجيد كيهاني در حالي 
براي رياست دوباره بر دووميداني ثبت نام كرده است 
كه مخالفين و منتقدين زيــادي دارد. تا جايي كه 
تيمور غياثي پيشكسوت اين رشته اخيرا گفته بود 
كه در دووميداني هيچ كس كيهاني را نمي خواهد. 
انتخابات فدراسيون دووميداني اسفند 98 برگزار 
شد كه به خاطر برخي اعتراضات به خاطر كرونا لغو و 

به زمان ديگري موكول شد. 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

پيروزی نيم فصــل اول روبه روی 
ذوب آهن، شروع يک دوران درخشان 
برای پرسپوليس بود. آنها سه بار دروازه 
ذوب را باز كردنــد و با ضدحمله های 
رويايی، نشــان دادند كــه مايه های 
تبديل شــدن به يک تيم مدعی برای 
قهرمانی دوباره ليگ را دارند. اين يكی 
از بهترين پيروزی های فصل باشــگاه 
بود و اعتماد به نفس را در بين شاگردان 

كالدرون به اوج رساند. قرمزها تا پايان 
نيم فصــل، همه بازی هــای بعدی را 
نيز بردند و صدر جدول را از ساير رقبا 
پس گرفتند. حاال در آســتانه ديدار 
برگشــت، قهرمانی اين تيم در ليگ 
برتر مسجل شــده است. پرسپوليس 
جام را تصاحب كرده و برای برگزاری 
جشن آماده می شود. جشنی كه اين 
بار، حال و هوايی متفاوت با هميشــه 
خواهد داشــت. چراكه برای اولين بار 
در تمام تاريخ، هيچ هواداری در لحظه 

اهدای جام در استاديوم حضور ندارد. 
همه جشــن های قبلی پرسپوليس، 
تجربه های فراموش نشدنی برای اين 
باشــگاه بوده اند. در ليگ برتر، اولين 
قهرمانی به شكلی كامال دراماتيک رقم 
خورد. تيم پروين روبه روی هوادارانی 
كه اصال اميدوار به فتــح جام نبودند، 
فجر سپاسی را شكست داد و به لطف 
شكست استقالل در مسابقه همزمان، 
جام را به شــكل ناباورانه ای از آن خود 
كرد. 6 سال طول كشــيد تا اين تيم، 

دوباره در تهران جشن قهرمانی بگيرد. 
اين بار در استاديوم آزادی جای سوزن 
انداختن هم نبود و يک پيروزی لحظه 
آخری روبه روی سپاهان، قرمزها را به 
آرزوی هميشگی شان رساند. سه جام  
بعدی، با برانكو به دست آمدند و در دو 
فصل از اين سه فصل، پرسپوليس قبل 
از پايان رقابت ها قهرمانی اش را قطعی 
كرد. اتفاقی كه حــاال با تيم كالدرون و 
يحيی نيز رخ داده و آنها بدون اضطراب، 
به مصاف هفته های آخر ليگ می روند. 

ماموريت پرسپوليس برای قهرمانی، 
تمام شــده اما كار آنها با ليگ نوزدهم 
هنوز به پايان نرســيده است. اين تيم 
هنوز می تواند ركوردهای بيشتری را 
جابه جا كند و دستاوردهای بيشتری 
به دست بياورد. رسيدن به بيشترين 
تعداد پيروزی در يــک فصل از ليگ 
برتر، تنها با يک پيروزی ديگر برای اين 
تيم محقق خواهد شد. آنها هنوز اين 
شانس را هم دارند كه ركورد كم ترين 
تساوی در يک فصل از ليگ و همچنين 
بيشترين اختالف با تيم دوم جدول و 
بيشترين امتياز در تاريخ اين رقابت ها را 
از آن خود كنند. علی عليپور نيز پس از 
مسجل  شدن قهرمانی تيمش، برای اول 
شدن در كورس آقای گلی تالش خواهد 
كرد. سياست يحيی در هفته های پايانی 
ليگ، بازی دادن به جوان ترها نيست. در 
مقابل اما برای لوكا و شــاگردها ماجرا 
كامال فرق می كند. چراكه آنها در جنگ 
بقا هستند و با شكست در اين مسابقه، 
ممكن است اوضاع نگران كننده تری در 

جدول رقابت ها را تجربه كنند.
اگر تنها به جدول نــگاه كنيد، اگر 
تنها به نتايج نگاه كنيــد، اگر تنها به 
قهرمانی های متوالی نگاه كنيد، حال 
پرسپوليس خوب است اما اگر كمی و 
فقط كمی اخبار را دنبال كنيد، نشانی 
از اين خوبی پيــدا نخواهيد كرد. حال 
پرســپوليس، اصال هم خوب نيست. 
مدير حقوقی باشــگاه به دليل رابطه 
نامعلوم با كارگزار، دستگير شده. طبعا 
در چنين شرايطی، كارگزار هم بايد زير 
سوال برود و اصال بعيد نيست كه اين 
قرارداد عجيب و غريب، لغو شود. فيفا 
نامه تهديدآميز فرســتاده و از آخرين 
ساعت ها برای جلوگيری از كسر امتياز 
باشــگاه صحبت كرده اســت. خطر 
بسته شــدن دو پنجره نقل و انتقاالت 
بعدی، به شــدت هرچه تمام تر تيم را 

تهديد می كند. بازيكنان هر روز عليه 
مديران پست می گذارند و همه چيز، 
در بحرانی ترين وضعيت ممكن به سر 
می برد. در حقيقت »قهرمانی« برای 
خوب شدن حال يک باشگاه در فوتبال 
ايران كافی نيست. پرسپوليسی ها فردا 
شب، قهرمانی را جشــن می گيرند. 
آقای مدير روی ســكو حاضر می شود 
تا مدال اهدا كند اما بازيكنان بيشــتر 
از مدال قهرمانی، به دنبــال دريافت 
مطالبات شان هستند. فصل كه تمام 
شود، بشــار هم می رود و شايد حتی 
رادو نيز به همين سرنوشت دچار شود. 
اوضاع هر روز سخت و سخت تر می شود 
و قرمزها، جامی را باالی ســر می برند 
كه تنها با زحمت بازيكنان و كادر فنی 
به دست آمده بود. مشكالت مديريتی 
اما شايد، زمينه ساز سقوط يک عصر 
رويايی باشند. قبل از آفتاب صبح روز 
شنبه، خيلی از هواداران پرسپوليس 
قهرمانی تيم شان را تماشا كرده اند اما 
نگران هستند كه اين تيم، به دست فيفا 
قلع و قمع شود. تيمی كه در همه جا- به 

جز كادر مديريتی- ستاره دارد!

پرسپولیس و جشن قهرمانی در استادیوم خالی

جشن بی شکوه، تیم باشکوه!

اتفاق روز

چهره به چهره

ششمین جشن قهرمانی پرسپولیسی ها در تاریخ لیگ برتر، فردا شب در استادیوم آزادی برگزار خواهد شد. یک جشن 
که البته هیچ هواداری در آن حضور نخواهد داشت. پرسپولیس با وجود قطعی شدن قهرمانی، هنوز بازی ها را کامال جدی 
می گیرد و قصد ندارد با مسابقه های لیگ، به چشم دیدارهای تشریفاتی نگاه کند. حریف اصلی آنها در مسابقه فردا البته 

ذوب آهن نیست. آنها بیشتر از ذوب، قصد دارند رکوردهای بعدی در لیگ را تسلیم کنند و مقتدرانه ترین قهرمانی ممکن در 
تاریخ لیگ را برای خودشان رقم بزنند. این ماموریت مهم یحیی و پسرها در چند هفته باقی مانده رقابت های لیگ خواهد بود.

بدون شک اگر ادامه اين فصل فوتبال اروپا به خاطر ويروس 
كرونا لغو می شد، بزرگ ترين حســرت ممكن برای هواداران 
فوتبال، از دســت دادن ديدار برگشــت تيم های زيدان و پپ 
بود. نبرد دو ذهن زيبا كه در مســابقه رفت، هيجان و جذابيتی 
مثال زدنی داشــت. هر دوی آنها، فلسفه های خاص خودشان 
را در دنيای فوتبال دارند و هر دو به اين فلســفه ها بسيار وفادار 
هستند. زيدان و پپ يک ويژگی مشــترک ديگر هم دارند. اين 
كه روی ذهن بازيكن ها به شــدت كار می كنند و آنها را در اوج 
برانگيختگی به زمين می فرستند. آنها از كاراكتر بسيار مقبولی در 

بين فوتباليست ها برخوردار هستند و اين ويژگی، تاكتيک پذيری 
نفرات تيم شــان را افزايش می دهد. زيزو و تيمش امسال فاتح 
الليگا شده اند اما دست گوارديوال از ليگ برتر كوتاه مانده است. 
زيزو و تيمش سابقه سه قهرمانی متوالی در ليگ قهرمانان را دارند 
اما پپ پس از ترک بارسا، هرگز نتوانسته اين عنوان ارزشمند را 
به دست بياورد. اين بازی به نوعی، برخورد انگيزه ها خواهد بود. 
نبردی بين دو كهكشان پر از ستاره. روی كاغذ، اوضاع برای سيتی 
به مراتب بهتر به نظر می رسد. اين تيم در بازی رفت با درخشش 
مرد يخی اش كوين دی بروينه، رئال مادريد را در برنابئو شكست 

داده است. سيتزين ها حتی اگر بازی را با يک گل به حريف واگذار 
كنند، باز هم راهی مرحله بعدی خواهند شد. چراكه در زمين 
رئال مادريد، دو بر يک برنده بوده اند. مشكل بزرگ رئال، غيبت 
سرخيو راموس است. بازيكنی كه در اين فصل، بيشترين تاثير را 
در قهرمانی الليگا ايفا كرده است. در غياب راموس، اوضاع برای 
خط دفاعی رئال بسيار دشوار می شود اما آنها رئال مادريد هستند 
و هرگز به راحتی از يک مسابقه اروپايی كنار نمی كشند. آنها رئال 
مادريد هستند و درست وقتی همه تصور می كنند كارشان تمام 

شده، برمی گردند و جماعتی را به اوج غافلگيری می رسانند. 
همزمان با تالش رئال برای عبور از مرحله يک هشتم نهايی 
ليگ قهرمانان، كريــس رونالدو و هم تيمی هــا در يووه برای 
مسابقه حساس و سرنوشت ســاز با ليون آماده می شوند. آنها 
در فرانسه نتيجه را يک بر صفر واگذار كرده اند و شرايط بسيار 
سختی برای مسابقه جمعه شــب خواهند داشت. تيم ساری 

توانسته در ســری آ روی ســكوی اول قرار بگيرد اما كيفيت 
اين تيم در بســياری از هفته ها، مورد رضايت هوادارها نبوده 
است. به همين خاطر زمزمه هايی مبنی بر اخراج ساری نيز به 
گوش می رسد. اگر يووه در اين بازی به مرحله بعد صعود نكند، 
ساری احتماال از پروژه يووه جدا خواهد شد. مشكل بزرگ ليون 
برای اين بازی، دوری از شرايط مســابقه است. اين تيم پس 
از تعطيلی رقابت های ليگ فرانســه، از زمين بازی دور بوده و 
مسابقه رسمی انجام نداده است. يووه اما تا همين هفته گذشته، 
سرگرم برگزاری ديدارهای داخلی بوده است. گل نخوردن در 
زمين خودی، يک امتياز بزرگ برای ليون به شمار می رود اما 
يووه به لحاظ آمادگی، در وضعيت مطلوب تری قرار دارد. همه 
چيز برای برگزاری دو بازی نفس گيــر و فوق العاده در مرحله 
يک هشتم نهايی ليگ قهرمانان مهيا به نظر می رسد. شبی كه 

در آن رئال و رونالدو با دو محک بزرگ روبه رو می شوند.

آریا طاری

ورزشگاهی كه فرهاد و تيمش اين هفته به آن 
قدم می گذارند، يادآور يک خاطره تلخ از روزهای 
دســتياری مجيدی در تيم وينفرد شــفر است. 
جايی كه آبی ها در زمين تيم مشــهدی شكست 
خوردند و آن جدال، به آخرين مسابقه مرد آلمانی 
روی نيمكت استقالل تبديل شد. حاال استقالل 
دوباره برای برگزاری يک بازی سرنوشت ســاز به 
مشهد رسيده اســت. نبردی كه شايد حضور آنها 
در رقابت های فصل آينده ليگ قهرمانان را قطعی 
كند. برای شهرخودرو نيز، اين يک مسابقه مرگ 
و زندگی خواهد بود. چراكه شكست در اين بازی، 
عمال شــانس آنها برای رسيدن به ســهميه را در 
معرض نابودی قرار می دهــد. فرهاد مجيدی اين 
روزها واكنشی به جز ســكوت، ندارد. او با رسانه ها 
مصاحبه نمی كند، در كنفرانس های خبری قبل و 
بعد از بازی ها حاضر نمی شود و به طور كلی از حرف 
زدن فراری است. پشت سكوت فرهاد، نشانه های 
زيادی وجــود دارد. او حاال ديگر از همه حواشــی 
فاصله گرفته و همه تمركزش را روی اســتقالل 
گذاشته است. چراكه آبی ها، به سرنوشت سازترين 

روزهای شــان در اين فصل نزديک شده اند. تيم 
مجيدی با يک پيروزی روحيه بخش، به مســابقه 
با شهرخودرو قدم خواهد گذاشت. آنها در حالی كه 
يک نيمه 10 نفره بودند، سپاهان را شكست دادند 
تا در كورس سهميه، از رقبا جلو بيفتند. اين تيم در 
نيم فصل دوم روبه روی رقبای مدعی، عملكرد قابل 
قبولی داشته است. استقالل روبه روی پرسپوليس، 
تا يک قدمی پيروزی رفت و در نهايت به تســاوی 
رضايت داد. آنها با تراكتور نيز به تساوی رسيدند 
و سپاهان را نيز شكســت دادند. اگر اين تيم برنده 
مسابقه امشب باشد، از چهار بازی با رقبای مدعی در 
نيم فصل دوم هشت امتياز گرفته است. امتيازی كه 
برای آنها كامال قابل قبول به نظر می رسد. در دوران 
سرمربيگری فرهاد در ليگ نوزدهم، استقالل برای 
اولين بار به دو پيروزی متوالی دســت پيدا كرده 
اســت. اين تيم در چهار بازی اخير، سه بار برنده 
شــده و حاال در رده دوم جدول ديده می شود. دو 
بازی بعدی استقالل پس از جدال با شهرخودرو، تا 
حدود زيادی ساده به نظر می رسند. در نتيجه اگر 
آنها برنده بازی امروز باشند، عمال ديگر فاصله ای با 
ليگ قهرمانان آســيا نخواهند داشت. استقالل از 
بازی در مشهد، خاطره های چندان دلچسبی ندارد. 

آخرين برد آبی ها روبه روی شهرخودرو، به روزهايی 
برمی گردد كه اين باشگاه هنوز به نام پديده در ليگ 
برتر فعاليت می كرد. عليرضا منصوريان، آخرين 
مربی استقالل است كه توانسته روبه روی اين حريف 
بيرون از خانه به برتری دست پيدا كند. تجربه ای كه 
برای شفر و اســتراماچونی به دست نيامده است. 
آن چه به مسابقه امشب در مشهد جذابيت زيادی 
می بخشد، برخورد دو گلری است كه هرگز رابطه 
چندان دوستانه ای با هم نداشته اند. سيدمهدی 
و سيدحسين در چند فصل گذشته در استقالل 
هم تيمــی بودند اما هيچ وقت بــا حضور يكديگر 
كنار نيامدند. در مقاطعی اين حســينی بود كه به 
درهای خروجی باشگاه نزديک شد و در مقاطعی، 
سيدمهدی رحمتی در آستانه جدايی قرار گرفت. 
واضح به نظر می رسيد كه باشگاه بايد از بين آنها يک 
نفر را انتخاب كند و سرانجام، استقاللی ها تصميم 
گرفتند مهدی رحمتی را در فهرست فروش قرار 
بدهند. رحمتی راهی شهرخودرو شد و حسينی 
پيراهن شماره يک باشگاه استقالل را به دست آورد. 
عملكرد سيدحسين اما برخالف پيش بينی ها اصال 
اميدواركننده به نظر نمی رســيد. رحمتی در اين 
فصل، عملكرد بهتری داشته و در مجموع، گل های 
كم تری از رقيب جدی اش دريافت كرده اســت. با 
اين حال نمی توان نبرد هميشگی بين آنها را تنها 
در حصاری از اعداد قرار داد. عملكرد اين دو نفر در 
مسابقه امشب، برای هر دوی آنها بی نهايت مهم به 

نظر می رسد. در مسابقه رفت دو تيم، سيدحسين 
كلين شيت كرد و سيدمهدی، نتوانست دروازه اش 
را بسته نگه دارد. حاال اما دو سنگربان كه برای مدتی 
درون دروازه اســتقالل با هم تمرين می كردند، با 
انگيزه های بسيار متفاوتی روبه روی هم می ايستند. 
برخوردهای مستقيم بين تيم های مدعی سهميه، 
نقش مهمی در تعيين برنده های اين نبرد نزديک 
و حساس ايفا می كند. معادله قهرمانی ديگر حل 
شــده اما رده های بعدی جدول، تب و تاب زيادی 
دارند و شــكل جدول رده بندی ليگ نيز چند بار 
ديگر عوض خواهد شد. اســتقالل با چهار امتياز 
بيشتر از شــهرخودرو، برای خودش حاشيه امن 
به وجود آورده اما آبی ها از طرف فوالد، ســپاهان و 
تراكتورسازی تهديد می شــوند. به همين خاطر 

بازنده بازی امشــب، از دروازه های آسيا كمی دور 
خواهد شــد. اگر چه بين اين دو تيم، اوضاع برای 
شهرخودرو كمی نگران كننده تر به نظر می رسد. 
شهرخودرو، آخرين حريف وينفرد شفر و آخرين 
حريف اســتراماچونی در فوتبال ايران بود. شفر با 
شكست روبه روی اين تيم رفت و استراما با پيروزی 
روبه روی اين حريف و صدرنشينی ليگ، به كارش 
در ليگ برتر پايان داد. فرهــاد اما نمی خواهد كه 
جدال با سهراب بختياری زاده، آخرين مسابقه اش 
روی نيمكت استقالل باشد. او با كنار زدن سپاهان، 
آمادگی تيمش را به رخ كشيده و همه منتقدانش را 
به سكوت دعوت كرده است. نتيجه بازی حساس 
امشب مشــخص می كند كه اين سكوت، چقدر 

ادامه خواهد داشت.

پپ و زیدان؛ جهان منتظر این نبرد است

برخورد ميان كهکشانی!

فرهاد در تقابل با آخرین حریف شفر و استراماچونی

نوشداروی آبی، سهراِب قرمز! 

ماموریت پرسپولیس برای 
قهرمانی، تمام شده اما کار 
آنها با لیگ نوزدهم هنوز به 

پایان نرسیده است. این تیم 
هنوز می تواند رکوردهای 
بیشتری را جابه جا کند و 

دستاوردهای بیشتری به 
دست بیاورد. رسیدن به 

بیشترین تعداد پیروزی در 
یک فصل از لیگ برتر، تنها 

با یک پیروزی دیگر برای 
این تیم محقق خواهد شد
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