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تالش بی وقفه هواداران پرسپولیس 
برای باز کــردن زوایــای جدیدی در 
پرونده بازیکن گابنی گل گهر بیشــتر 
از آن که تالشی در جهت احیای عدالت 
باشد، تالشی برای کم کردن امتیازهای 
تیم رقیب به نظر می رسد. پرسپولیس 
در پنج ســال گذشــته قهرمان لیگ 
برتر شــده و آنقدر تیم خوبی بوده که 
برای بردن لیگ به چنین کارهایی نیاز 
نداشته باشد. یحیی و پسرانش همین 
حاال هم می توانند بــدون نیاز به این 
صحبت ها، برای قهرمانی مبارزه کنند 
و خودشان را به حریف برسانند. چنین 
کارهایی بیشتر  از همه، روی ذهنیت 
و تمرکز بازیکنان خــود این تیم تاثیر 

منفی خواهد داشت.
بهتریــن راه بــرای قهرمانــی 
پرسپولیس در لیگ برتر، این است که 
آنها در تک تک دیدارهای باقی مانده 
به برتــری برســند و در انتظار لغزش 
حریف باقی بماننــد. این همان باوری 
است که در ذهن یحیی و شاگردانش 
در پرســپولیس وجود دارد. همه آنها 
در مصاحبه های متوالی شان، مدعی 
شده اند که به قهرمانی امیدوار شده اند 
و ایــن موفقیــت را دور از دســترس 
نمی بینند. معلوم نیست چرا در چنین 
شرایطی اصرار بیش از حدی از سوی 
هوادارها در پرونده تکراری باشــگاه 
گل گهر شــکل می گیرد. اصراری که 
بدون تردید تاثیر مخربی روی روحیه 
و انگیزه بازیکنان تیم در ادامه مســیر 
لیگ برتر خواهد گذاشت. بازیکنی که 
این موج جدید را می بیند، بیشتر از هر 

چیزی »ناامیدی« هوادار را احساس 
می کند. چراکــه در شــرایط عادی، 
طرفداران پرسپولیس نباید برای بردن 
لیگ در انتظار چنین اتفاقی باشــند. 
عالوه بر این چنین رفتاری، راه را برای 
روحیه توجیه گری در بین بازیکنان تیم 
هموار می کند. با این مدل برخورد آنها 
هر اتفاقی را به آن پرونده ربط می دهند. 
آن هم در حالی که حتــی اگر چنین 
پرونده ای وجود نداشت، استقالل باز 

هم در صدر جدول رده بندی لیگ برتر 
بود. قرمزها بایــد بپذیرند که حریف 
آبی شان تا اینجا در این فصل بهتر کار 
کرده و بهتر نتیجه گرفته اما هنوز دلیلی 
برای ناامیدی وجود ندارد. پرسپولیس 
فقط یک راه بــرای قهرمانی دارد و آن 
راه، باز کــردن پرونده هــای قدیمی 
کمیته انضباطی نیســت. آنها در این 
پنج هفته باقی مانده اصال باید فراموش 
کنند که تیمی به اسم استقالل در لیگ 

برتر وجود دارد. تیم یحیی باید در اوج 
تمرکز، هر پنج بازی اش را ببرد تا شانس 
قهرمانی داشته باشد و بعد از آن همه 
چیز را به سرنوشت واگذار کند. اصرار 
افراطی به باز شدن دوباره یک پرونده 
اما گامی در خالف جهت درست است 
و شانس پرسپولیس در ادامه فصل را به 

حداقل می رساند.
اگر در پرونده باینامــا »دخالت« 
صورت گرفته و رسیدگی به شکل دقیق 

انجام نشده، ماجرا باید به شکل شفاف 
به هواداران فوتبال در ایران گفته شود. 
این هوادارها حق دارند بدانند که حرف 
و حدیث های تــازه در این خصوص از 
کجا نشات می گیرند. به طور کلی رای 
صادر شــدن در این پرونده، اشکاالت 
زیادی داشت. چراکه نقش فدراسیون 
و به خصوص کمیته روابط بین الملل را 
در این گاف تاریخی روشن نکرد. این 
فدراسیون بود که در درجه اول، به این 
بازیکن غیرمجاز فرصت بازی داد و برای 
او کارت بازی هم صادر کرد. با این حال 
تردیدی وجود ندارد که این بازیکن به 
شکل غیرمجاز در فوتبال ایران به میدان 
رفته است. چراکه در مورد سوابق ملی 
او، دروغ گفته شده و اریک حتی در یک 
دیدار ملی هم حاضر نبوده اســت. در 
حقیقت اگر قرار به صدور رای تازه ای هم 
باشد، بعید است که ماجرای شکست 
انضباطی باشگاه گل گهر تغییر کند. در 
واقع آنها مرتکب یک تخلف شدند و هر 
رای تازه ای، فقط میزان افراد درگیر در 
پرونده را بیشتر خواهد کرد. در نتیجه 
به کار بردن عبارت هایی مثل گل گهر 
گیت قرار نیست چیزی را در خصوص 
شکســت های تیم قلعه نویــی تغییر 
بدهد. هوادارانی که ایــن روزها دائما 
در مورد این ماجرا صحبت می کنند، 
دغدغه ای به جز عدالــت دارند. آیا اگر 
یکی از این نبردهای گل گهر روبه روی 
پرســپولیس انجام شــده بود، باز هم 
چنین صحبت هایی از ســوی قرمزها 
مطرح می شــد؟ به هر حال راهی که 
آنها برای باال بردن شــانس قهرمانی 
تیم شان در نظر گرفته اند، روش چندان 
مطلوبی نیست. روشی که در درجه اول 

تهدیدی برای خود این تیم محسوب 
می شود و می تواند تاثیر منفی آشکاری 
روی شــرایط روحی و روانی سرخ ها 

داشته باشد.
نپذیرفتن موفقیــت دیگران و زیر 
سوال بردن آنها، عادت همیشگی این 
ســال های فوتبال ایران است. عادتی 
که در این سال ها از ســوی هواداران 
تیم های مختلف تکرار شــده اســت. 
استقاللی ها نمی توانند گالیه ای از این 
وضعیت داشته باشند. چراکه خودشان 
در این سال ها چندین بار مرتکب این 
رفتار شده اند و شایســتگی رقبا برای 
موفقیت را نپذیرفته اند. با این حال اگر 
قرار است چیزی تغییر کند و رایی صادر 
شود، این اتفاق باید به سرعت رخ بدهد. 
تصور اینکه حتی بعد از پایان لیگ برتر 
و جشــن قهرمانی همچنان قرار است 
این پرونده ســوژه زمزمه های فوتبال 
ایران باشد، به شــدت نگران کننده به 
نظر می رسد. اتفاقی که بخش مهمی 
از جنجال ها را به بعد از آخرین ســوت 

پایان لیگ موکول خواهد کرد. 

برای پرسپولیسی ها و ماجرای گل گهر

این رسم »قهرمانی« نیست! 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

پنج هفته. به نظر می رســد این همه فاصله 
استقاللی ها با بردن دوباره لیگ برتر باشد. اتفاق 
بزرگی که آنها نزدیک به یــک دهه برایش صبر 
کرده اند. شرایط اســتقالل، اصال بی شباهت به 
وضعیت سال های گذشته پرسپولیس نیست. 
پرسپولیســی ها بعد از بردن لیگ برتر هفتم، 9 
ســال پیاپی قهرمان لیگ نشدند و این موفقیت 
را در لیگ شانزدهم جشن گرفتند. با این وجود 
رسیدن به این موفقیت به تنهایی کافی نبود. آنها 

تیمی ساختند که در چهار فصل بعدی هم رقبا را 
کنار زد و مدام روی ســکوی اول به زندگی ادامه 
داد. استقالل هم درســت 9 سال بعد از قهرمانی 
در لیگ دوازدهم، دیگر قهرمان لیگ برتر نشده 
و حاال باید تیمی بسازد که به تنهایی به بردن یک 
جام بسنده نکند. برای این کار، آنها باید قبل از هر 
چیزی از اعداد و رکوردهــا فاصله بگیرند. بدون 
باخت ماندن تا پایان فصل و تمــام کردن لیگ 
بیست و یکم بدون شکســت، فوق العاده به نظر 

می رسد اما به شرطی که به قهرمانی لیگ هم گره 
بخورد. اگر همه ذهنیت این تیم صرف نباختن 
شود، اتفاق های خوبی برای استقالل رخ نخواهد 
داد. تیم فرهاد در چند مسابقه آخرش اصال خوب 
کار نکرده و به شکل درست یا غلط، این تصور را 
برای هوادارانش به وجود آورده که به »نباختن« 
بیشتر از هر چیزی اهمیت می دهد. استقاللی ها 
اما تیم شجاع تری می خواهند. تیمی که آرمانی 
بزرگ تر از شکست نخوردن در ذهن داشته باشد. 
تیمی که برای بردن رقبا به زمین برود و به حریف 
فرصت نفس کشــیدن ندهد. تنها با دو مساوی 
دیگر، این احتمال وجود دارد که استقاللی ها با 
حریف سنتی شان هم امتیاز شوند. پس درست 

به همان اندازه که نباختن برای این تیم غرورآمیز 
به نظر می رسد، نبردن نیز خطرآفرین خواهد بود. 
حاال وقت شوخی کردن با فرصت بزرگ قهرمانی 
لیگ نیست و رکوردها هم نمی توانند سرنوشت 
استقالل را تعیین کنند. شاید سال ها بعد بعضی ها 
یادشان بماند که نبازترین تیم تمام ادوار لیگ برتر 
کدام تیم بود اما بدون هیچ شک و تردیدی حتی 
چند دهه بعد هم هیچکس اسم تیم قهرمان این 
دوره را از یاد نمی برد. استقالل می خواهد همان 
تیمی باشد که به سلطه پرسپولیس در قهرمانی 
لیگ پایان می دهد و باشــگاه برای انجام چنین 
کاری، شجاعت زیادی الزم دارد. هیچ اشکالی هم 
ندارد که تیم در این مسیر یک بار شکست بخورد و 

به نتیجه دلخواهش نرسد. هیچ اشکالی هم ندارد 
که تیم در این مســیر، دست به ریسک بیشتری 
بزند و از این احتیاط همیشگی برای رسیدن به 
تســاوی فاصله بگیرد. فرهاد پنج هفته فرصت 
دارد تا به همه ثابت کند که قهرمانی را بیشــتر از 
نباختن دوست داشته است. همه در انتظار نمایش 
قهرمانانه تری از سوی او و تیمش هستند. نمایشی 
در قامت و قواره تیم های قهرمان که نشان بدهد این 
تیم سزاوار بردن لیگ برتر بوده است. عقب رفتن، 
مساوی گرفتن و در صدر ماندن، چیزی نیست که 
هواداران این باشگاه را به وجد بیاورد و رویایی ترین 
فصل ممکن را برای استقاللی ها بسازد. آنها چیز 

بیشتری از این تیم دوست داشتنی می خواهند.

سه لیگ از پنج لیگ معتبر فوتبال اروپا، جشن قهرمانی 
برگزار شــده و لیگ های دیگر نیز آخرین روزهای فصل را 
سپری می کنند. حاال حساسیت در این لیگ ها به نقطه اوج 
رسیده و هیجان بسیار زیادی در اطراف ورزشگاه های اروپایی 
وجود دارد. تا بسته شدن پرونده یک فصل ناب و جذاب اروپایی 
دیگر، چیز بیشــتری باقی نمانده و همه در انتظار یک پایان 
بسیار مهیج هســتند. رقابت قهرمانی در انگلیس و ایتالیا و 
جنگ سهمیه و نبرد برای بقا در لیگ های دیگر، بخش مهمی 

از جذابیت های این چند هفته پایانی را خواهند ساخت.
انگلیس؛ به ادی هاو فکر می کنم!

سکوت گواردیوال در مورد بازی رئال باالخره شکست اما او 
به جای نمایش ناامیدی، تاکید داشت که فقط به بازی بعدی با 
نیوکاسل و ادی هاو فکر می کند. پپ به خوبی می داند که هنوز 
می تواند فصل را با یک جام تمام کند و قهرمانی لیگ برتر را 
برای سومین بار به دست بیاورد. یک روز بعد از مسابقه لیورپول 
و تاتنهام، سیتی باید مهیای نبرد با نیوکاسل شود. رقیبی که 
در نیم فصل اول قعرنشین لیگ برتر بود و نامزد اصلی سقوط 
به شمار می رفت اما با ورود مالکان عربستانی، جذب ادی هاو 
و خرید چند ستاره خوب، مدام در جدول باال و باالتر رفت. آنها 
در مسابقه امروز به هیچ وجه حریف ساده ای برای سیتیزن ها 
نیستند. با این حال سیتی زخم خورده از ماجراهای برنابئو، باید 
عصبانیتش را به حریف نشان بدهد. امروز در لیگ برتر، چند 
بازی جذاب دیگر هم برگزار می شود. آرسنال و لیدزیونایتد، 
جدالی است که یکی از تیم های آن برای رفتن به لیگ قهرمانان 
و دیگری برای بقا در لیگ مبارزه می کند. بازی اورتون و لستر 
هم احتماال مسابقه بسیار جذابی خواهد بود. چراکه اورتون 

نیز در جنگ برای بقا قرار گرفته است. در این فصل 
واتفورد و نوریچ دیگر شانس چندانی برای ماندن 
در لیگ ندارند اما باید از بین لیدز، برنلی و اورتون 
یک تیم خودش را آماده سقوط بداند. اورتون 
با لمپارد یک بازی کم تر از این رقبا انجام داده 
و شرایط بهتری برای ماندگار شدن در لیگ 

برتر خواهد داشت. 
ایتالیا؛ این بازگشت های باورنکردنی

هفته سی و ششم سری آ با دو کام بک دیوانه 
وار شروع شد. اینتر که در همان 30 

دقیقه اول دو گل از بلونیا 
خورده بود، با قدرت به 
بازی برگشت و چهار 
بار دروازه این حریف 
را باز کرد. جنوا هم 
با وجود عقب بودن 
از یــووه، ناگهان 
توانســت ایــن 
حریف را شکست 
بدهد تــا به بقا در 
لیگ امیدوار شود. 
حاال اینتر دوباره به 

صدر جدول رسیده 
و فشار را روی شانه های میالن 

گذاشته است. میالن در صورت شکست دادن هالس ورونا 
در مسابقه امشب، دوباره به صدر جدول برمی گردد. در  
انتهای جدول هم رقابت نفس گیری بین کالیاری و 
سالرنیتانا انجام می شود که به نوعی فینال پایین 
جدول است. دو تیمی که به شدت خطر سقوط 
را احساس می کنند و شرایط نگران کننده ای 
دارند. فعال در ســری آ همه چیز به جذاب ترین 
شکل ممکن ادامه پیدا می کند و شرایط به شدت 

تماشایی به نظر می رسد.
اسپانیا؛ همه آماده دربی

بازی بــزرگ این هفته 
اسپانیا ساعت 23:30 
بیــن رئــال مادرید 
و اتلتیکــو برگــزار 
می شــود. جدال دو 
تیمی که شــرایط 
بسیار متفاوتی را در 
این فصل پشــت سر 
گذاشتند. اتلتیکو این 
فصل با سیمئونه هیچ 
جامی به دست نیاورد اما 
رئال قهرمان اللیگا شده 
و به فینــال لیگ قهرمانان 
نیز رسیده است. با این وجود 

اهمیت چنین مســابقه ای، فراتر از شرایط جدول خواهد 
بود. اتلتیکو هنوز نتوانسته سهمیه اروپا را قطعی کند و این 
مساله برای روخی بالنکوس به شــدت اضطراب آور است. 
شکست روبه روی مادرید شرایط دشواری برای آنها خواهد 
ســاخت. در مقابل مادریدی ها با روحیه فوق العاده از کار 
بزرگی که روبه روی سیتی انجام داده اند به این مسابقه قدم 
می گذارند. دیدارهای حساس انتهای جدول اللیگا دیروز 
برگزار شده اند و حاال همه نگاه ها معطوف دربی بزرگ شهر 
مادرید است که مثل همیشه هیجان بسیار زیادی خواهد 
داشت. مسابقه بزرگی که همیشه انگیزه های متفاوتی در 

آن آشکار بوده  است. 
آلمان؛ مرگ و زندگی برای اشتوتگارت

سه مسابقه از هفته ماقبل پایانی بوندس لیگا امروز برگزار 
می شوند. بایرن که قهرمانی لیگ را جشن گرفته، روبه روی 
اشــتوتگارت قرار می گیــرد. این بازی بــرای مونیخی ها 
تشریفاتی اما برای حریف شان بسیار حساس و تعیین کننده 
است. اشتوتگارت در صورت واگذار کردن نتیجه این بازی، 
به دیدار پلی آف برای تعیین سقوط یا بقا خواهد رفت. حتی 
احتمال دارد که این تیم سقوط مستقیم از لیگ را نیز تجربه 
کند. در نتیجه آنها برای این مســابقه با همه وجود به آب و 
آتش خواهند زد. در مســابقه بعدی فینالیست این فصل 
لیگ اروپا یعنی فرانکفورت روبه روی مونشن گالدباخ قرار 
می گیرد. بازی آخر امشــب هم بین الیپزیک و آگزبورگ 
برگزار می شود. یک بازی بسیار حساس بین این دو تیم انجام 
می شود. چراکه الیپزیک به دنبال رسیدن به لیگ قهرمانان 
است و آگزبورگ همچنان خطر سقوط را احساس می کند و 
شرایط نگران کننده ای در جدول رده بندی رقابت های لیگ 

فوتبال آلمان دارد . 

به استقبال یکشنبه جذاب فوتبال اروپا

بازگشت پپ، نعره چولو

برای استقالل، فرهاد و روزهای پیش رو

از اعداد عبور   کن! 

اتفاق روز

قرمزها باید بپذیرند که 
حریف آبی شان تا اینجا در 

این فصل بهتر کار کرده و 
بهتر نتیجه گرفته اما هنوز 
دلیلی برای ناامیدی وجود 

ندارد. پرسپولیس فقط یک 
راه برای قهرمانی دارد و آن 

راه، باز کردن پرونده های 
قدیمی کمیته انضباطی 

نیست
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 ناراحتی منصوریان 
از تعویق المپیک آسیایی

تعویق بازی های 
 2022 آســیایی 
هانگــژو و برگزاری 
آن در ســال 2023 
میــالدی، هم باعث 
خوشحالی بسیاری 
از رشته ها شد و هم شکایت برخی ورزشکاران را به 
دنبال داشت. در ورزش ایران فدراسیون های کشتی 
و بوکس از خوشحال ترین ها بودند. علیرضا دبیر در 
کشتی خوشحال است که دیگر جدال بر سر اینکه 
تیم قوی تر راهی المپیک آسیایی شود یا مسابقات 
جهانی به پایان رسیده و حاال با قدرت تمام می توانند 
برای اول شدن در جهان تالش کنند و علیرضا استکی 
ســرمربی تیم ملی بوکس راضی است که فرصت 
بیشــتری برای آمادگی دارد. از سوی دیگر ووشو و 
کاراته از ناراحت ترین ها هســتند. الهه منصوریان 
ووشوکار تیم ملی که سال ها تمرینات سخت را به 
جان خرید و حتی اردوهای خود را در چین برگزار 
کرد تا طالی بازی های آســیایی را به کارنامه خود 
اضافه کند، حاال با تصمیم به تعویق مســابقات، با 
نابودی برنامه ریزی چند ساله اش مواجه شده است. 
او دو سال تمام و در اوج ویروس کرونا دست از تمرین 
نکشید و با قدرت تمام در انتخابی تیم ملی شرکت 
کرد تا به عنوان مدعی اصلی جای خالی طالی این 
رقابت ها را پر کند. او در حالی که در اوج آمادگی به سر 
می برد و برای روبه رو شدن با رقبایش روزشماری 
می کرد، باید برنامه ریزی جدیدی داشــته باشد تا 
کماکان به عنوان مدعی اول باقی بماند. البته الهه 
منصوریان همیشه نشان داده که دست از جنگ برای 
خواسته هایش برنمی دارد و قطعا انگیزه اش را برای 

فتح سکوی قهرمانی در هانگژو حفظ خواهد کرد. 
    

جمالی راهی جهانی شد
یکتا جمالــی و علیرضا یوســفی دو وزنه بردار 
منتخب برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان 
جهان، روز گذشته راهی یونان شدند. این در حالی 
است که تمرینات تیم های جوانان مدت ها در حال 
برگزاری بود که با تصمیم ناگهانی فدراسیون این 
اعزام لغو شــد و تنها این دو وزنه بردار راهی میدان 
جهانی شدند. جمالی و یوسفی در یک ماه گذشته در 
اردو بودند و طبق استارت بوک مسابقات، به ترتیب 
در روزهای دوشنبه و سه شنبه روی تخته خواهند 
رفت. براســاس جدول رکوردهای اعالم شــده، 
یوسفی در دسته 109+ با 380 کیلوگرم بیشترین 
رکورد ورودی را دارد و رکورد ورودی جمالی نیز 222 
کیلوگرم است. جمالی 19 اردیبهشت در گروه A و 
در دسته 87 کیلوگرم دختران از ساعت 16:30 به 
وقت ایران کار خود را آغاز می کند و یوسفی نیز 20 
اردیبهشت در گروه A دســته 109+ کیلوگرم در 
همین ساعت به رقابت با حریفان خود می پردازد. 
در این مسابقات 304 وزنهبردار دختر و پسر از 61 

کشور شرکت کرده اند.
    

شهداب به دنبال ستاره خارجی
بعد از تیــم والیبال پیکان که بــرای حضوری 
قدرتمند در جام باشگاه های آسیا از ستاره های ایرانی 
و خارجی خود رونمایی کرد، حاال نوبت شهداب یزد 
دیگر نماینده کشــورمان در این مسابقات رسیده 
است که چهره های نامداری که به دنبال جذب شان 
است را معرفی کند. با اعالم باشگاه شهداب یزد، جان 
گوردون پرین دریافت کننده قدرتی تیم ملی کانادا و 
باشگاه »لوکوموتیو روسیه« با عقد قراردادی رسمی 
برای حضور در جام باشــگاه های آسیا به عضویت 
این تیم درآمده اســت. همچنین شنیده می شود 
مسئوالن تیم یزدی سیمون، سرعتی زن کوبایی 
تیم لوبه ایتالیا که یک فصل رویایی را در ترکیب این 
تیم سپری کرده و در خیلی از مسابقات ستاره تیمش 
بوده را نیز مدنظر دارند. لوبه اگر در دیدار امشب برابر 
پروجا در فینال لیگ ایتالیا قهرمان شود، بازیکنانش 
آزاد می شوند و شــهداب می تواند در مسیر جذب 
ســیمون باقی بماند و در غیر اینصورت این پرونده 
خیلی زود بسته خواهد شد. از طرفی برخی رسانه ها 
از توافق شهداب با دونووان ژاورونوک 24 ساله اهل 
جمهوری چک خبر داده اند. ایــن بازیکن، فصل 
جاری را در تیم مونزا ایتالیا تــوپ زده و هم اکنون 
برای تصاحب جایگاه پنجمی لیــگ ایتالیا برای 
تیمش توپ می زند. باید دید کدام ستاره ها در جام 

باشگاه های آسیا لباس شهداب را می پوشند. 

منهای فوتبال

آدرنالین

آریا رهنورد

آریا طاري 


