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    ليگ برتر

پرسپوليسي ها 
با توجه به نتايج 
هفته بيست و چهارم خودشان را براي گرفتن 
عکس يادگاري با جام قهرمانی آماده مي کنند 
که رقابت سپاهان، شهرخودرو، تراکتور، فوالد 
و اس�تقالل در ش�ش هفته پاياني ليگ براي 

کسب سهميه آسيا ديدني خواهد بود.
نتايجي که در هفته بيس��ت و چهارم ليگ برتر 
فوتبال ثبت شده، معادله قهرماني را تقريباً حل 
کرده و با توجه به اختالف 14 امتيازي صدرنشين 
با تيم دوم جدول، پرسپوليس��ي ها با 56 امتياز 
کم کم بايد لباس چهارمين قهرماني متوالي شان را 
که يک رکورد فوق العاده است، پرو کنند. تنها يک 
اتفاق عجيب و غريب و چيزي شبيه به يک معجزه 
مي تواند دست ش��اگردان يحيي گل محمدي را 
از جام کوتاه کند و اگر همه چيز روند طبيعي را 
طي کند، پرسپوليسي ها با دو برد ديگر مي توانند 
قهرماني شان را قطعي کنند تا چهار بازي آخرشان 
تشريفاتي باش��د. در چنين ش��رايطي تيم هاي 
تعقيب کننده پرسپوليس هم به نظر مي رسد ديگر 
به اين نتيجه رسيده اند که بايد دور قهرماني را خط 

بکشند و فکر آن را از سرشان بيرون کنند.
 حال با توجه به اينکه قرمزها قهرمان ليگ نوزدهم 
خواهند بود، ديگر تيم هاي مدع��ي که جام را از 
دست داده مي بينند، تمام تمرکزشان را در شش 
بازي پاياني روي کسب سهميه آسيا و قرار گرفتن 
در رده هاي دوم و سوم گذاشته اند. مسئله اي که 
سبب مي ش��ود يک رقابت نفسگير بين پنج تيم 
براي رسيدن به دو سهميه ليگ قهرمانان شکل 
بگيرد و مس��ابقات جذابي را در بازي هاي پاياني 
ليگ نوزدهم شاهد باشيم. سپاهان، شهرخودرو، 
تراکتور، فوالد و استقالل پنج تيمي هستند که با 
توجه به قرار گرفتن در رده هاي دوم تا ششم، اين 
شانس را دارند که در پايان ليگ با قرار گرفتن در 
رده دوم و سوم، حداقل توشه شان از ليگ نوزدهم 

کسب سهميه آسيا باشد.  
  سپاهان: 24 بازي، 42 امتياز

سپاهاني ها با امير قلعه نويي در ليگ نوزدهم تنها 
روي قهرمان��ي زوم کرده بودند و ب��ه کمتر از آن 
قانع نبودند، به خصوص که فصل گذشته هم در 
يک رقابت نزديک با پرسپوليس به نايب قهرماني 
قناعت کردند. با وجود سرمايه گذاري هاي چندده 
ميلياردي، س��پاهان با قلعه نويي با دو تس��اوي 
متوالي در هفته هاي بيس��ت و س��وم و بيست و 
چهارم، اختالفش با پرس��پوليس صدرنشين به 
14 امتياز رس��يده، فاصله اي که با توجه به شش 
بازي باقي مانده تا پايان ليگ، جبرانش تنها به يک 

معجزه نياز دارد. 
سپاهان حاال که قهرماني را از دست رفته مي بيند، 

با قلعه نويي که به احتم��ال زياد آخرين روزهاي 
حضورش در اصفه��ان را س��پري مي کند براي 
تثبيت جايگاه دومي و کسب س��هميه آسيا در 
بازي هاي باقي مانده دورخيز کرده اس��ت. با اين 
حال اين تيم اصفهاني در شش هفته آخر ليگ، 
حريفان چندان آساني پيش رو ندارد و به ترتيب 
بايد با تراکت��ور، صنعت نفت آبادان، اس��تقالل، 

نساجي، شهرخودرو و پيکان بازي کند.
  شهرخودرو: 24 بازي، 42 امتياز

مش��هدي ها تا اينجاي ليگ ه��م فوق العاده کار 
کرده اند و توانس��ته اند با وجود تغييرات چندباره 
کادر فني و از دست دادن مربيان موفق شان مانند 
يحيي  گل محمدي و در ادامه مجتبي سرآسيايي 
با 42 امتياز و هم امتياز با س��پاهان فقط به خاطر 
تفاضل گل کمتر، تيم سوم جدول باشند و اگر ليگ 
همين جا به پايان برسد، مانند سال گذشته سهميه 
آس��يا را در دست ش��ان دارند. البته شهرخودرو 
نيز براي حفظ اين جايگاه يا چش��م داش��تن به 
رده دومي ب��ا توجه به حريفانش در ش��ش بازي 
باقي مانده کار سختي در پيش دارد. مشهدي ها در 
بازي هاي مانده تا پايان ليگ به ترتيب با تيم هاي 
پارس جنوبي جم، تراکتور، صنعت نفت، استقالل، 

سپاهان و نساجي بازي دارند.
  تراکتور: 24 بازي، 41 امتياز

تبريزي ها با خريدهاي گران قيمت شان در ليگ 
نوزدهم تنها به دنبال شکس��تن طلسم قهرماني 
و بردن جام ب��ه تبريز بودند، اما آنقدر حاش��يه و 
تغييرات در کادر فني شان داش��تند که امروز با 
قرار گرفتن در رده چهارم، حتي براي رس��يدن 
به رده هاي دوم و سوم و کس��ب سهميه هم کار 
دش��واري دارند. تراکتور در ش��ش بازي آخرش 
در ليگ بايد با تيم هاي س��پاهان، ش��هرخودرو، 
پيکان، شاهين شهرداري بوشهر، ماشين سازي و 
فوالد روبه رو شود و قرمزپوشان تبريزي با توجه 
به رقباي باالدستي شان کار آساني براي صعود در 

جدول رده بندي و آسيايي شدن ندارد.
  فوالد: 22 بازي، 39 امتياز

جواد نکونام در اولين تجربه مربيگري اش در اهواز 
موفق نش��ان داده و فوالد در لي��گ نوزدهم يک 
تيم مدعي بوده و آنه��ا مي خواهند اين موفقيت 
را با آسيايي شدن جش��ن بگيرند. فوالدي ها که 
با توجه به آمار باالي بازيکنان کرونايي، دو بازي 
معوقه دارند با 39 امتياز تيم پنجم جدول هستند 
و اين ش��انس را دارند تا در صورت پيروزي در دو 

بازي عقب افتاده  و با توجه به ديدارهاي شان حتي 
به رده دوم جدول هم برس��ند. فوالد که دو بازي 
معوقه با نساجي و نفت مسجدسليمان دارد، در 
شش هفته آخر نيز بايد با تيم هاي پرسپوليس، 
ذوب آهن، گل گهر سيرجان، سايپا، پارس جنوبي 

و تراکتور بازي کند.
   استقالل: 23 بازي، 38 امتياز

آبي ها که نيم فصل با استراماچوني براي قهرماني 
ليگ نوزدهم و شکستن طلسم هفت ساله اميدوار 
ش��ده بودند با جدايي اين مرب��ي و  آمدن فرهاد 
مجيدي با يک روند نزولي حاال در فاصله ش��ش 
هفته تا پايان ليگ تيم ششم ليگ هستند و عالوه 
بر از دس��ت دادن قهرماني، براي کسب سهميه 
ليگ قهرمانان هم کار س��ختي پي��ش  رو دارند. 
استقالل عالوه بر بازي معوقه با پارس جنوبي جم 
که شايد هم بدون بازی بازنده اعالم شود، در شش 
بازي آخر به ترتيب با صنعت نفت آبادان، نساجي، 
سپاهان، شهرخودرو، پيکان و شاهين شهرداري 
بوشهر روبه رو خواهد شد. حريفان سرسختي که 
با توجه به روندي که استقالل اين هفته ها دارد، 
مي تواند رؤياي هوادارانش براي آسيايي شدن را 

هم نقش برآب کند.
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فريدون حسن

بردهاي سخت در روزهاي سخت
بارسا اين روزها سخت مي برد درست برخالف رقيب هميشگي، يعني 
رئال که خوب مي برد و توانس��ته بعد از مدت ها ص��در جدول را پس 
بگيرد. حاال ديگر قصه داوري ها و سوت هاي شائبه برانگيز هم در ميان 
نيست، چون رئال اختالف ايجاد کرده و بارسا بايد به اين دل خوش کند 
که يکي از چند حريف باقي مانده، رئال را شکست دهند تا آنها بتوانند 
اميدوار به فتح الليگا باشند. بارسا يک شنبه شب به سختي با يک گل 
وايادوليد را برد تا با يک بازي بيشتر و 79 امتياز به يک امتيازي رئال 
صدرنشين برس��د. دو بازي ديگر براي کاتاالن ها باقي مانده در حالي 
که رئال سه بازي در پيش دارد و اين يعني اينکه دو پيروزي براي رئال 
حکم به قهرماني آنها خواهد داد و تالش هاي بارسا را در اين هفته هاي 

آخر بي ثمر خواهد کرد.

منبع : بی ساکر

مسی خسته است
مهاجم بارسلونا پس از بازگشت فوتبال در همه بازی ها حضور داشته 
است. ليونل مسی به خاطر ژن جنگنده ای که دارد، می خواهد در تمام 
بازی ها به ميدان برود و به تيمش کمک کند. ستاره آرژانتينی می داند 
که بارسلونا در اين برهه حساس چه در الليگا و چه در ليگ قهرمانان 
بايد با قدرت کار کند، در غير اين صورت نمی تواند عنوانی به دس��ت 
آورد. با اين حال اين کار گران تمام می ش��ود. پس از بازگشت فوتبال 
و با وجود برنامه فش��رده )انجام بازی در هر س��ه روز( ستاره بارسا در 
همه بازی ها حضور داشته است. کيکه س��تين پس از پيروزی يک بر 
صفر تيمش مقابل وايادوليد اعالم کرد که مسی قطعاً به استراحت نياز 
دارد. سرمربی اسپانيايی نمی خواست ريسک کند و پيروزی اش را از 
دست بدهد. مسی پس از بحران کرونا 9 بازی کامل انجام داده است. 
او در يک ماه ۸1۰ دقيقه بازی کرده و اين مدت انرژی زيادی از ستاره 
آرژانتينی گرفته که باعث افت اين بازيکن شده است. در اين 9 بازی 
مهاجم بارسا سه گل به ثمر رس��انده )دو گل از روی نقطه پنالتی( و 
هشت پاس گل داده است. پيش از توقف فوتبال، ميانگين گلزنی ستاره 
بارسا ۰/77 گل در هر بازی بود. در اين 9 بازی اين ميانگين به ۰/33 
گل رس��يده و تالش مس��ی برای ضربه زدن هم کم شده است. پيش 
از اين در هر بازی 2/4 بار به س��مت دروازه ش��وت می کرد، اما اکنون 
اين ميانگين به 1/3 ضربه در هر بازی رسيده است. ستين می داند که 
بايد به مسی اس��تراحت بدهد، اما تاکنون راه حلی برای اين کار پيدا 
نکرده است. بارسا در هفته های آخر همچنان شانس قهرمانی در الليگا 
را دارد و اگر شرايط عوض نشود انرژی بيش��تری از ستاره آرژانتينی 
گرفته خواهد شد. اين موضوع ممکن است روی مسی که قرار است در 

آگوست )مرداد( در ليگ قهرمانان بازی کند تأثير بگذارد.

کرونا بگیرم مي میرم، چون بیکار و خانه نشینم!

طراحی ماسک ویژه برای تکواندوکاران
هن��وز بحث های      خبر
زيادی روی آغاز به 
کار رشته های ورزشی پرخطر وجود دارد، رشته هايی 
چون تکواندو که ورزشکاران آن بايد رودرروی هم 
بايستند و برای تمرين و مسابقه با يکديگر گالويز 
ش��وند و اين نزديکی خطر ابتال به کرونا را افزايش 
می دهد. با وجود اين در روزهايی که بيماری کرونا 
فعاليت ه��ای اکثر رش��ته های ورزش��ی از جمله 
رشته های رزمی را تعطيل کرده به گفته پوالدگر، 
رئيس فدراسيون تکواندو يکی از مبتکران خانواده 

تکواندو ماسکی را برای جلوگيری از تالقی تنفس 
مب��ارزان در کيوروگ��ی طراحی و به مس��ئوالن 
فدراس��يون تکواندو ارائه کرده که در صورت تأييد 
می تواند مشکالت اين رش��ته را حل کند: »يکی از 
مبتکران خانواده تکواندو، ماسکی را طراحي کرده تا 
مبارزان آن را در مسابقات روی صورت خود نصب 
کنند تا تنفس آنها با يکديگر تالقی نداشته باشد. اين 
موضوع در حال بررسی توسط کارشناسان مجاری 
تنفسی و ورزشی است و در صورت تأييد، اين طرح به 
فدراسيون جهانی و وزارت ورزش ارائه خواهد شد.«

عدم تأييد اساسنامه کميته ملی 
دنيا حيدري
      بازتاب

المپيک توسط شورای نگهبان 
نگرانی های بسياری را به دنبال 
داشته است. کدخدايي، س��خنگوی شورای نگهبان می گويد که 
اساسنامه کميته ملی المپيک دارای ايرادات شرعی و قانون زيادي 
است و طبق اصل ۸5 قانون اساسی، اساسنامه هايی که در هيئت 
وزيران به تصويب می رس��د در صورت ايراد برای اصالح دوباره به 
هيئت وزيران ارسال می شود.  صالحی اميری اما نگرانی ها را بی مورد 
و اين مسائل را عادی می خواند: »دو سال و نيم است که اساسنامه 
در مسير رفت و برگشت بين دولت، کميته ملي المپيک و کميته 
بين المللی است و اين طبيعت اساس��نامه است که زمانبر و کند 
اس��ت. قباًل رويه اينطور بود که مصوبات دولت به کميته تطبيق 
مجلس می رفت و بعد از 2۰ روز در خصوص آن نظر می دادند. از 
سال گذشته اساسنامه تمام نهادها و شرکت ها به شورای نگهبان 
می رود. شورای نگهبان از 14 مهر پارسال تا 1۰ تير امسال پاسخی 

به ما داد که مبهم است؛ به اين معنا که گفتند چون منشور را در 
اختيار نداريم و شما در اساسنامه به منشور استناد کرديد، اظهارنظر 
صريح ممکن نيست. اگر تماس می گرفتند منشور را يک ساعته به 
دست شان می رسانديم و 1۰ ماه زمان نمی برد. شورای نگهبان يک 
نهاد قانونی و دستورش الزم االجراست. االن هم شورای نگهبان 
چيزی را رد نکرده، بلکه ابهاماتی را مطرح کرده و قرار اس��ت در 
جلسه ای مشترک با شورای نگهبان و معاون حقوقی رئيس جمهور 
رفع ابهام کنيم.« کيکاووس سعيدي، دبيرکل کميته ملی المپيک 
اما با اشاره به پذيرش منشور المپيک از سال های قبل می گويد: »در 
اين منش��ور هم پذيرش همگرايی، نفی تبعيض نژادی و ترويج 
مبنای صلح آمده است. تغييراتی که در اساسنامه جديد ايجاد شده 
مواردی به جز منشور المپيک است. در حال حاضر دولت پيگير اين 
موضوع است و مکاتباتی نيز در اين خصوص انجام شده که بايد ديد 
اين مکاتبات و جلسات همانطور که گفته شد مشکالت و ابهامات را 

حل می کند يا داستان پيچيده تر خواهد شد.«

 تالش  کمیته ملي المپیک
برای رفع ابهامات  شورای نگهبان

سعيد عبدولي، فرنگی کار انديمشکی تيم ملی کشتی هم اين روزها 
شميم رضوان

      چهره
مثل خيلی های ديگر به واسطه شيوع کرونا 
خانه نشين شده، آن هم بدون هيچ درآمدي: 

»برخی فکر می کنند سعيد عبدولی به عنوان قهرمان جهان و المپيک 
پولدار است، اما باورتان می شود با چند مدال جهانی و يک مدال المپيک 
خانه نشين هس��تم و درآمدی ندارم. قبل از المپيک ريو که من مدال 
بگيرم، گفته بودند مدال آوران استخدام می شوند، اما پيگيری هم کردم 
و اين اتفاق نيفتاد. پيش صالحی اميری هم رفتم که دس��تور پيگيری 

کارهای استخدامم را داد و چقدر خوش��حال شدم، اما بعد از آن 
رئيس کميته ملی المپيک هم جواب تلفنم را نداد.« اين 

روزها در حالي بسياري از ورزش��کاران در قرنطينه 
تمرينات شان را دنبال می کنند که دارنده مدال برنز 
المپيک می گويد چش��مش ترس��يده و جرئت 
تمرين کردن را ندارد: »از وقتی ش��نيده ام که 
حسين نوری کرونا گرفته و تمرين کردن باعث 
شده ريه هايش بدتر ش��ود، چشمم ترسيده 
است. مدت هاست که تمرين نمی کنم و 1۰ 
کيلو اضاف��ه وزن دارم. چه کنم، ش��نيدم 
فقط6۰۰ميليون هزينه آمپول ها و داروهای 

نوری شده اس��ت. با اين وضعيت بهتر است 
مراقب خودم و خانواده ام باشم، چون اگر کرونا 

بگيرم بايد بميرم، وگرنه از کجا می خواهم 6۰۰ 
ميليون بياورم و خرج دارو کنم.«

قهرماني پرید، آسیا را بچسب

 گزارش»جوان« از شانس 5 تيم براي کسب 2 سهميه ليگ قهرمانان
 در 6 هفته باقي مانده از ليگ نوزدهم

تجهیزات گران مشکل کمانداران 
مجيد ميررحيمي، س��رمربی تيم مل��ی ريکرو گفت: »ب��ه دليل نبود 
مسابقات و گران بودن تجهيزات، کمانداران انگيزه و روحيه کافی برای 
ادامه تمرينات انفرادی در سايت تيروکمان را ندارند. در حال حاضر تير 
مبلغ 1/5 ميليون تومان و بازوي کمان 2۰ ميليون اس��ت. بدون شک 
اگر ورزشکار در هر تمرين چند تير را خراب کند هزينه سنگينی به او 
وارد می شود و اين در شرايط اقتصادی فعلی به ضرر کماندار است، از 
اين رو ترجيح می دهد در چنين شرايطی تمرين نکند تا هزينه سنگينی 
را متحمل نشود. تالش من بر اين است تا بتوانم از نظر روحی و روانی 
ورزشکار را مجاب کنم تا تمرينات خود را چه از نظر بدنسازی و چه از 
لحاظ تکنيکی و تاکتيکی متوقف نکند و بتواند با انگيزه تمريناتش را 

ادامه دهد تا ببينيم در آينده شرايط چگونه خواهد بود.«

کمبود فشنگ را جبران کرده ایم
رضا ملک محمدی، دبير فدراس��يون تيراندازي گفت: »ملی پوش��ان 
تيراندازی در تمرينات فشنگ می زنند، مقدار آن کم است اما ما هميشه 
کمبودها را به بهترين ش��کل برط��رف کرده ايم. از اينک��ه تيراندازان 
المپيکی ما به تمرين آمده اند، خوشحاليم. آنها بعد از مدت ها تمرينات 
جدی خود را آغاز کرده اند و از اين بابت نيز راضی هستند. با اين تمرينات 
در شرايط کرونا از نظر مديريتی تحت فشاريم و ريسک بزرگی را تحمل 
می کنيم. همه پروتکل های بهداش��تی رعايت شده و ما هم به آنها سر 
نمی زنيم تا در يک محيط امن تمرين کنند. ما طبق برنامه مربيان پيش 

می رويم و هرچه بگويند با همان مدارا می کنيم.«

شیوا نوروزی

نباید از مدیران ورزش پاسخ خواست!
پاسخ خواستن از مس��ئوالن ورزش در قبال وظايفی که برعهده آنهاست، 
ارزيابي و کنکاش در خصوص اتفاق��ات روي داده در حوزه مديريت ورزش 
و البته تالش در جهت سالم س��ازي فضاي حاکم بر ورزش، رسالت اصلي 
بخش هاي خبري اعم از خبرگزاري ها، روزنامه ها و سايت هاي ورزشي است.

بدون هيچ شکي صداوسيما در اين مقوله تأثيرگذارترين رسانه کشور 
محسوب مي ش��ود که مي تواند با اجراي برنامه هاي چالشي و توضيح 
خواستن از مديران ورزش کشور در اين شرايط حساس که هر روز شاهد 
يک حاشيه جديد هستيم، افکار عمومي را در رابطه با اين مسائل روشن 
کند. در چنين شرايطي اگر دست اندرکاران يک برنامه تلويزيوني خود به 
آتش حاشيه ها بدمند يا اينکه از اين حاشيه ها منتفع شوند، طبيعي است 
که اثرگذاري اين برنامه نه تنها کاهش می يابد، بلکه جنبه هاي مخرب آن 

بسيار بيشتر هم خواهد بود.
آنچه طي سال هاي قبل در قالب يک برنامه هفتگي ورزشي در شبکه 3 
)نود( ديده شد و سرانجام هم کار را به آنجا رساند که حکم به تعطيلي برنامه 
داده شد، نمونه بارز اين جريان بود. در توانايي و تخصص دست اندرکاران اين 
برنامه، به خصوص مجري آن هيچ شکي نيست، اما وقتي اين تخصص در راه 
درست خرج نمي شود و کم کم خود تبديل به يک رانت براي خودسري و 
زير پا گذاشتن اصول مي شود ديگر نمي توان نه از اين برنامه توقع حرکت 
در مسير درست را داش��ت و نه دس��ت اندر کاران آن را هر چقدر هم که 
حرفه اي باشند سالم تصور کرد. ضروري به نظر مي رسيد که براي توقف 
چنين روندي در جست وجوي يک جايگزين بود. جايگزيني که هرچند در 
روزهاي اول چندان چنگي به دل نمي زد، اما به مرور آنچه را توقع مي رفت 
شکل داد و شد همان تريبون مطالبه گر و منتقد درستي که از آن انتظار 
مي رفت. البته از همان ابتدا با هجمه گس��ترده و نقدهاي غيرمنصفانه و 

متأسفانه توهين آميز طرف رانده شده و هوادارانش مواجه شد.
با اين حال تنها دو برنامه کافي بود ب��راي نتيجه گيري و به هدف زدن، 
دو برنامه اي که توانست تنها گوشه اي از فساد حاکم بر بخشي از ورزش 
کشور )فوتبال( را نش��ان دهد. دو برنامه  چالشي موفق با حضور رئيس 
سابق فدراسيون فوتبال و يکي از نمايندگان مجلس که خيلي از حقايق 
را در خصوص قرارداد سرمربي بلژيکي تيم ملي براي مردم و هواداران 
فوتبال مش��خص کرد. همين دو برنامه کافي بود تا افراد رانده شده از 
تلويزيون با قدرت و شدت بيشتري دست به کار شوند، اما تأثيرگذاري 
برنامه جديد چيزي نبود که به مذاق دالل پروران و آنهايي که از حاشيه ها 
سود مي بردند خوش آيد. بنابراين مقايسه ها شروع شد، مقايسه هايي 
نظير اينکه برنامه قبلي کجا و اين برنامه کجا يا اينکه مجري توانمند آن 

برنامه کجا و اين مجري نابلد و ناکارآمد کجا.
آنچه امروز شاهد آن هس��تيم، تخطئه جريان و برنامه اي است که سعي 
دارد با تمام کاستي ها و مشکالت گره اي از گره هاي ورزش کشور باز کند 
و در مقابل بها دادن به يک برنامه فراموش شده و تبليغ براي برنامه تازه 
دست اندرکاران پرحاشيه آن، اين تنها گوشه اي از تالش هاي جريان فاسد 
و پرحاشيه ورزش کشور براي حضور در ميدان اصلي و به دست گرفتن خط 
خبري ورزش بود. جرياني که پاسخگويي را بر نمي تابد و در زير لواي رانت، 
تقلب و باندبازي هر کاري که دلش مي خواهد انجام مي دهد. متأسفانه بايد 
گفت که اينقدر قدرت هم دارد که اگر کسي يا گروهي بخواهد برخالف 

منافعش حرکت کند بالفاصله با بايکوت روبه رو شود.
نقد دلسوزانه و کارشناسانه، بررسي دقيق و موشکافانه و پاسخ خواستن 
از مدي��ران ورزش، به خصوص مديران متخلف وظيفه اصلي و رس��الت 
هميشگي حوزه خبر و برنامه هاي خبري و تحليلي در تمام عرصه ها، به ويژه 
ورزش پرحاشيه است و اميد آن مي رود که چنين برنامه هايي با حمايت 
بيشتر و بهتر مسئوالن ذي ربط به لحاظ کمي و کيفي ارتقا پيدا کند، اما گويا 
نبايد از ورزشي ها پاسخ خواست، چون ظاهراً نه مي خواهند پاسخ دهند و 
نه دوست دارند کسي از آنها پاسخ بخواهد و اين چنين ميدان براي تاخت و 

تاز آنها که اين مديران مي پسندند، باز مي شود.

منچستريونايتد همچنان بدون باخت پيش می رود
تمجید سرالکس از شجاعت سولسشر

اوضاع در اولدترافورد بر وفق مراد شياطين سرخ است. با اينکه کسب 
عنوان قهرمانی برای هواداران منچس��تريونايتد ب��ه يک رؤيا تبديل 
شده، ولی آنها اين روزها خوب بازی می کنند، خوب نتيجه می گيرند 
و خوب پيروز می شوند. فعاًل همه فکر و ذکر يونايتدها گرفتن سهميه 
ليگ قهرمانان فصل آينده اس��ت و در اين ميان سولسشر فرماندهی 

شياطين را برعهده دارد. 
  جوانگرايی هوشمندانه

روند مثبت من يونايتد همه را انگشت به دهان گذاشته؛ در اوايل فصل 
نتايج اين تيم پرطرفدار آنقدر ضعيف و پرنوسان بود که خيلی ها خواهان 
برکناری س��رمربی بودند. پس از اخراج خوزه مورينيو کسی فکرش را 
نمی کرد سرمربی موقت دو سال در اين تيم دوام بياورد. سولسشر اما 
نظر سران باشگاه را جلب کرد و به عنوان سرمربی به کارش ادامه داد. 
حاال او در دومين فصل حضورش به عنوان مرد اول نيمکت نگاه مثبت 
منتقدان و کارشناسان را به خود جلب کرده تا جايی که حتی سرالکس 
فرگوس��ن نيز از عملکرد او و تيمش تمجيد می کند. سايت ديلی ميل 
در گزارشی به اعتقاد سولسش��ر به بحث جوانگرايی و فرصت دادن به 
بازيکنان آينده دار اشاره کرده است. به نوش��ته اين نشريه خريدهای 
فصل آتی نيز با همين تفکر در حال انجام هستند: »سولسشر اطمينان 
دارد جوانانی که می خواهند به س��طح اول فوتبال جهان برسند برای 
پيوس��تن به من يونايتد درنگ نخواهند کرد. درخشش ارلينگ هالند 
در اين تيم تنها يک نمونه از جوانگرايی اس��ت. ش��ياطين 17 بازی را 
بدون باخت پشت سر گذاشته اند و برای عقد قرارداد با برونو فرناندس و 

ميسون گرين وود جوان آماده می شوند.« 
بي جهت نيست که سرمربی منچس��تر نگرانی از بابت خريد بازيکنان 
جديد ندارد: »به نظرم يونايتد برای هر بازيکن جوانی جذاب است. نتايج 
و عملکرد تيم گويای همه چيز است. هر کسی که در اين تيم سرمربی 
باشد وظيفه دارد که حداقل چند بازيکن جوان را جذب کند. يک قانون 
نانوشته هم هست که می گويد هرچه بازيکنان از سنين کمتر به باشگاه 
بيايند، وفاداری شان به تيم بيشتر می شود. هميشه به جوان ها فرصت 
داده ايم، اين در دی ان ای ماست. من اينجا هستم که تيم را رهبری کنم 

و اجازه ندهم مشکلی پيش آيد.«
  خوشحالی فرگی

اگرچه مربی افسانه ای به خاطر کرونا نتوانست بازی های تيم محبوبش 
را از نزديک تماشا کند، اما مثل هميشه همه بازی ها را رصد و عملکرد 
تيم را آناليز می کند. س��رالکس فرگوس��ن هر جا که باش��د قرمزها را 
تنها نمی گذارد و هر زمان ه��م که الزم بداند با تندتري��ن انتقادها به 
منچستری ها شوک وارد مي کند. ديلی ميرر مدعی شده که فرگوسن 
به خاطر نتايج خوب يونايتد بارها از نقش مؤثر سرمربی نروژی تمجيد 
کرده است: »سال اولی که سولسش��ر به عنوان سرمربی روی نيمکت 
نشست، هيچ حامی نداشت و نمايش بازيکنانش قابل دفاع نبود. تمام 
فصل همه منتظر آمدن پوچتينو به جای او بودند که البته به آرزوی شان 
نيز نرسيدند. به هر حال سولسشر کم نياورد و تحمل کرد تا در اين فصل 
نشان دهد لياقت سرمربيگری منچستر را دارد. کاری که ديويد مويس، 
لوئيز فان خال و خوزه مورينيو از عه��ده اش برنيامدند و با حکم اخراج 

مواجه شدند.«
پاندمی کرونا نيز باعث نشده فرگی حواس��ش به منچستر نباشد و از 
مديريت خوب سولسشر تعريف نکند. يک منبع آگاه که ارتباط خوبی 
با سرالکس دارد به اين مسئله اشاره کرده است: »الکس از نتايجی که 
تيم در پساکرونا کس��ب کرده لذت می برد. برای کسی که هنوز منبع 
انرژی است دور ماندن از ورزش��گاه غيرقابل تحمل است، اما او منتظر 
است با بهبود اوضاع در اولدترافورد بازی تيم را تماشا کند. به هر حال 
سرالکس از نحوه مديريت سولسشر خوش��حال است و می دانم که در 
همين هفته های اخي��ر چندين بار با يکديگر صحب��ت کرده اند. بازی 
دادن به جوانان رمز پيروزی سولسشر است. از آنجا که فرگوسن سال ها 
هدايت تيم را برعهده داشته به خوبی درک می کند که سولسشر ريسک 
بزرگی در استفاده از جوانان کرده و شجاعت او در تصميم گيری بارها 

مورد تمجيد فرگوسن قرار گرفته است.«
  جنگ ادامه دارد

بازی های فصل به پايان نرسيده و هيچ چيز برای منچستريونايتد تمام 
نشده اس��ت. آنها رکورد 17 بازی بدون باخت را دارند و در  رده پنجم 
جدول ايستاده اند. با توجه به اتحاد و جنگندگی بازيکنان انتظار می رود 
روند رو به رشد قرمزهای منچستر تداوم داشته باشد تا اين تيم نيز يکی 
از نمايندگان جزيره در ليگ قهرمانان فصل بع��د لقب گيرد. در حال 
حاضر چلسی 6۰ امتيازی و لس��تر 59 امتيازی رقبای اصلی منچستر 

5۸ امتيازی هستند.
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