
پيشنهاد افزايش 
سعيد احمديان

   گزارش
سه برابري قرارداد 
برخ�ي  توس�ط 
بازيکنان به باشگاه ها در شرايطي که در فوتبال 
دنيا قراردادها کاهش يافته است، نشان از نگاه 
کاسبکارانه فوتباليست ها براي مکيدن بيشتر 

از بيت المال دارد.
در ح��رف ک��م نمي آورن��د و رفتاره��اي 
پوپوليستي شان، روي سياستمداران پوپوليست 
را ه��م س��فيد مي کن��د. فريادهاي ش��ان از 
مردمداري گوش فلک را کر مي کند و ژست هاي 
عوام فريبانه ش��ان تمام��ي ن��دارد. يک جايي اما 
پوش��الي بودن همه آن رفتارها و حرف ها آشکار 
مي شود، اين حکايت فوتباليست هاي ايراني است، 
فوتباليست هايي که بحران کرونا نشان داد که همه 

ژست هاي قبلي شان نمايشي بيش نبوده است.
حکايت نمايش تهوع آور و اش��ک تمساح ريختن 
فوتباليس��ت ها براي هواداراني که حتي بعضي از 
آنها کرايه اتوبوس آمدن به ورزشگاه را هم ندارند، 
اما وقتي پاي عمل مي رسد، حتي حاضر نيستند از 
يک ريال از قراردادي ک��ه ريال به ريالش از جيب 
بيت المال و آن هوادار تأمين مي ش��ود، بگذرند، 
طوري که مديران باش��گاه ها از ت��رس اخم هاي 
ستاره هاي پوشالي شان تن به اضافه کردن صفرهاي 
جلوي قراردادهاي شان مي دهند، آن هم رقم هايي 
که در نهايت از جيب بيت المال بايد پرداخت شود 
و مدير دغدغه اي بابت تعهداتي که مي دهد ندارد، 
آن هم به فوتباليست هايي که با يک رشد بادکنکي، 
توهم بزرگ بودن را در ذهن شان به زور جا کرده اند 

و در سال هاي اخير در بلعيدن پول هاي بيت المال 
با يکديگر مسابقه گذاشته اند، بدون اينکه لحظه اي 

بايستند و نفسي تازه کنند!
    

مانن��د اين روزه��ا که لي��گ رو به پايان اس��ت و 
تکليف قهرمان آن مشخص ش��ده و غرولندهاي 
فوتباليس��ت ها از پرداخت هايي ک��ه چند وقت 
به تعويق افت��اده به آس��مان رفته اس��ت. مانند 
پرسپوليسي ها؛ آنها حاال که جام قهرماني چهارم را 
هم برده اند با توپي پرتر ليگ تمام نشده، درصدهاي 
باقي مانده قراردادهاي چندميلياردي شان را مطالبه 
کرده اند، سرپرست باشگاه را زير فشار گذاشته اند 
که در اين اوضاع سخت اقتصادي کشور که خيلي 
از کسب و کارها آس��يب ديده و خيلي از سفره ها 
کوچک تر شده، پول شان را جرينگي از بيت المال 

مي خواهند و پاي شان روي گلوي باشگاه است.
شايعه تخفيف دادن به باشگاه و بخشيدن قسمتي 
از قراردادشان هم آنقدر براي آنها  سخت است که 
بزرگ ترشان را فرستاده اند به دفتر باشگاه تا آخرين 
ريال قراردادشان را نقد کند و پس از آن به هواداري 
که براي گرفتن يک عکس يادگاري با اتوبوس هاي 
بدون کولر خودش را از جنوبي ترين نقطه ش��هر 
به شمال شهر تهران  رسانده، دستي تکان بدهند 
و پاي ش��ان را روي پدال گاز بگذارن��د و به جاي 
امضاي شان سروصورت آن هوادار را دودي و او را 

دست از پا درازتر راهي خانه اش کنند.
البته اين تنها حکايت پرس��پوليس نيست، بلکه 
داستان اکثر باشگاه هاي دولتي است. باشگاه هايي 
که به ساز فوتباليست مي رقصند و هرچه بخواهد 

از بيت المال به پايش مي ريزن��د و به قول معروف 
از کيسه خليفه مي بخشند تا آن مديران با گرفتن 
عکس يادگاري کنار آن فوتباليس��ت بزک کرده، 
به خيال خودش��ان مديريت نداشته شان را به رخ 
هواداران بکش��ند، هواداراني که آن مثل معروف 
را حتماً به مديران اين روزه��اي فوتبال يادآوري 
خواهند ک��رد »خرج که از کيس��ه مهم��ان بود، 

حاتم طايی شدن آسان بود.«
براي فصل بع��د از همين حاال با حس��اب دو دوتا 
هشت تا رقم پيشنهادي قراردادهاي شان را روي 
ميز مدير باشگاه گذاش��ته اند. اگر تا سال گذشته 
مربي يک تيم صنعتي، قرارداد 10 ميلياردي اش 
زبانزد بود و دروازه بان تيم معروف پايتخت قرارداد 
9 ميلياردي براي يک فصل بسته بود، براي فصل 
آينده فوتباليس��ت هايي که امس��ال با 3 ميليارد 
زير قراردادش��ان را امضا کرده بودند، براي فصل 
بعد قيمت شان را سه برابر کرده اند، طوري که 8، 
9 ميليارد ديگر به متوسط قرارداد فوتباليست ها 
اضافه خواهد شد و خيلي از آنها از همين حاال چاله 
چنين پولي را که قرار است از بيت المال به حساب 

بانکي شان ريخته شود، کنده اند.
البته اين قصه امروز فوتبال ايران نيست و هر سال 
که مي گذرد باد بادکنک هاي فوتبالي ها بيش��تر 
مي شود و توهم بيشتري برشان مي دارد که بايد 
هر سال بيش��تر از قبل از جيب هواداران بکنند 
و متراژ خانه هاي لوکس ش��ان را بيش��تر و مدل 

ماشين شان را باالتر ببرند.
    

زياده خواهي فوتبالي ها براي کن��دن از بيت المال 

در شرايطي است که بحران کرونا چند ماهي است 
که خيلي از کسب و کارها را تعطيل کرده و درآمد 
بسياري از همان هواداراني را که روي سکوها براي 
اين بازيکنان فرياد مي زنند کمتر از هميش��ه شده 
اس��ت. در فوتبال دنيا همه آن باشگاه هاي بزرگي 
که حتي يک ريال ه��م از دولت هزينه نمي کنند، 
پاي کار م��ردم و کشورش��ان آمده ان��د و به دليل 
کاهش درآمدهاي باش��گاه ها، به کم ش��دن رقم 
قراردادهاي شان نه نگفته اند و حتي براي فصل جديد 
هم گفته مي شود که خيلي از باشگاه هاي بزرگ دنيا 
قصد دارند رقم قرارداد بازيکنان شان را کاهش دهند 

و صحبتي از افزايش نيست.
اينجا اما در ايران که ضربات کرونا به اقتصاد کشور 
کاري تر بوده و پول فوتباليست ها هم مستقيم از 
جيب مردم و بيت المال پرداخت مي شود، نه تنها 
بازيکناني که سنگ مردم را به سينه مي زنند حاضر 
به کاهش يک ريال از قراردادشان نشده اند، بلکه 
براي سال بعد هم رقم سه برابري نسبت به سال قبل 
روي ميز مدير باشگاه گذاشته اند. آن وقت يکي از 
همين فوتباليست ها در منزلش در يکي از برج هاي 
معروف پايتخت پايش را روي پايش مي اندازد و در 
شبکه هاي اجتماعي از ش��کاف طبقاتي شکايت 
مي کند و مي نويسد: »اختالف و شکاف طبقاتی 
يکی از داليل از بين رفتن احساسات افراد جامعه 
است، هرچه شکاف و اختالف بيشتر باشد بی رحمی 
به نسبت بيشتر خواهد ش��د! هرچه رانت بيشتر، 
تقس��يم ثروت غيرمنصفانه تر و ش��کاف طبقاتی 
بيش��تر!« آن يکي هم مي گويد: »3 ميليارد پولي 

نيست که بتوان با آن کاري کرد!«
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فريدون حسن

قهرمان وزنه برداري جهان مسلمان شد
»ربکا کوها« قهرمان وزنه برداری زنان جهان که روز گذشته به دين اسالم 
مشرف شد از طريق اينستاگرامش اين موضوع را تأييد کرد. وی در صفحه 
اينستاگرام خود پس از انتشار عکس های محجبه اش با اين متن به اسالم 
روی آوردنش را با خوشحالی اعالم کرد: دوستان، دنبال کنندگان و عزيزان! 
من يک تصميم بزرگ در زندگی گرفتم و همه آنچه من می توانم بگويم، 
اين است که در مورد آن خوشحال و سپاسگزارم. من مطمئن هستم که 
کار درستی را انجام داده ام. من تنها چيزی که از شما می خواهم احترام 
است. اگر چيز خوبی برای گفتن نداريد، می توانيد صفحه من را ترک کرده 
و سکوت کنيد. امروز برای من يک روز خاص است، زيرا مسلمان شدم و  
در ساعت 3:48 بعدازظهر ذکر »شهادتين« را گفتم. همانطور که اکنون 
مسلمان هستم از شما می خواهم هيچ عکس و پستی )بازو، گردن و پا( را از 
من در هيچ کجا به اشتراک نگذاريد  از کسانی که از من حمايت می کنند، 
تشکر می کنم، با من بمانيد. هيچ چيزی مهم نيست و خدا را شکر می کنم 
و برای ش��ما آرزوی موفقيت دارم. خدا شما را رحمت کند.  »کوها« نفر 
چهارم المپيک 2016 ريو، قهرمان رقابت های جهانی 2017 آناهايم امريکا 

و قهرمانی زنان اروپا در دسته 58 کيلوگرم است.

پیتر اسمیت- اسکای اسپورتس

کسب مدال طال در المپیک دور از دسترس نیست

برنامه استراتژیک کسب کرسی نداریم
نداشتن کرسی های       خبر
مهم بين المللی در 
حالی يکي از ضعف های محرز ورزش ايران است که 
رضوانی، رئيس فدراسيون شنا، شيرجه و واترپلو 
می گويد با يک برنامه استراتژيک و البته همبستگی 
و اتحاد می توان اين مشکل را حل کرد: »در خصوص 
کسب کرسی های مهم و تأثيرگذار بين المللي به 
همبستگی و اتحاد بين کميته ملی المپيک، وزارت 
ورزش و  فدراسيون ها احتياج داريم. علت اينکه در 
اين سال ها موفق نشده ايم، اين است که هماهنگی، 

برنام��ه اس��تراتژيک و بلندمدت درباره کس��ب 
کرسی های بين المللی نداشته ايم. در حال حاضر 
آيين نامه هايی برای حمايت از اين کرسی ها تصويب 
شده که اگر کوتاه مدت نباشد و از همين حاال روی 
يکی، دو نفر برنامه ريزی کنيم، می توانيم به نتيجه 
برس��يم. برای موفقيت در کس��ب کرس��ی های 
بين الملل��ی تأثيرگذار اتحاد، همفک��ری و برنامه 
اس��تراتژيک نياز اس��ت و اگر بخواهيم در کميته 
بين المللی المپيک کرسی داشته باشيم بايد برای 

المپيک 2024 فکري بکنيم.«

مقايسه عملکرد مربيان واليبال 
دنيا حيدري
   بازتاب

ايران بعد از والسکو با اين مربی 
آرژانتين��ی باعث ش��د عملکرد 
هيچ کدام از آنها از سوی افکار عمومی و همچنين رسانه ها قانع کننده 
نباش��د. به همين دليل هم بود که پايان همکاری با کوالکوويچ 
واکنش منفی را به دنبال نداشت. قرارداد دو ساله دوم کوالکوويچ تا 
پايان المپيک بود و وقتی المپيک به تعويق افت��اد بايد قرارداد او 
تمديد   می شد، به ويژه که معموالً مربيانی که با تيم های شان سهميه 
المپيک کسب می کنند در المپيک هم به کارشان ادامه می دهند، 
اما  داورزنی صراحتاً گفت که ما به دنبال مربی اي بهتر از کوالکوويچ 
بوديم، به همين خاطر با تعويق المپيک و ليگ ملت ها و همچنين 
چند برابر شدن قيمت ارز قرارداد اين مربی را که ادامه همکاری با 
او 2 ميليارد ضرر را برای ما به دنبال داشت تمديد نکرديم. داورزنی 
از همان نخستين روزهای بازگشتش به دنبال حضور دوباره والسکو 
در ايران بود. پيشنهادی که سرمربی آرژانتينی با آن موافقت نکرد. 

البته دست گذاشتن روی گزينه های خارجی تبعاتی هم برای رئيس 
فدراسيون واليبال به دنبال داشت، اما او با بيان اين مطلب که اگر به 
مربی داخلی اعتقادی نداشتم از گزينه های داخلی در تيم های پايه 
استفاده نمی کردم، خود را از اتهامات مبرا کرد تا با فراق بال به دنبال 
گزينه ای مناسب برای نيمکت تيم ملی باش��د. اگرچه داورزنی 
می گويد که دو، سه مربی خارجی منتظر جواب ما هستند و حضور 
والسکو در ايران هنوز منتفی نشده و بستگی به شرايط خانوادگی او 
دارد، اما گفته می شود عالوه بر والس��کو، برناردو رزنده، سرمربی 
پرآوازه و سابق تيم ملی برزيل هم پاسخش به فدراسيون واليبال 
برای نشستن روی نيمکت تيم ايران منفی است و همين مسئله 
باعث شده داورزنی و مشاورانش باب مذاکره با والديمير آلکنو را باز 
کنند. صحبت هايی که اگر صحت داشته باشد، می تواند برای واليبال 
ايران اميدوار کننده باشد، چراکه آلکنو عملکرد خيره کننده ای در 
تيم ملی روسيه داشته و اگر هدايت تيم ملی واليبال ايران را بپذيرد، 

می تواند اتفافات بزرگی را در المپيک توکيو رقم بزند.

گزينه خارجي همچنان مدنظر فدراسيون واليبال

از والسکو و رزنده تا والدیمیر آلکنو

جواد فروغي، ملی پوش تپانچه ايران 
شميم رضوان

      چهره
به رغم ش��يوع کرونا و دردسرهای 
ناشی از آن برای ورزشکاران اميد 
زيادی به کس��ب مدال المپيک دارد: »با توجه به ش��ناختی که از 
خودم دارم و اگر خدا هم نيم نگاهی به من داشته باشد کسب مدال 
طال در المپيک دور از دسترس نيست.« اين در حالی است که 
فروغی هنوز موفق به دريافت س��الح جديد خود نشده 
است: »طبق مکاتباتی که ميان فدراسيون تيراندازی 
و ش��رکت اسلحه س��ازی اش��تاير ص��ورت گرفته، 
اسلحه ای به نام من تهيه شده و آماده است، اما به 
دليل تعطيلی ش��رکت و نبودن پ��رواز نمی توان 
پيش بينی دقيقی انجام داد که چه زمانی به دستم 
مي رسد.« او همچنين با گله از بازديد علی نژاد از 
اردوی تيم ملی عنوان کرده اس��ت: »نوع بازديد 
معاون قهرمان��ی وزارت ورزش راضی کننده نبود، 
چون تنها دو دقيقه کنار بچه ه��ای تپانچه بود و باقی 
وقت خود را صرف حضور در تمرينات تيم تفنگ کرد. اين 
مسئله امروز و ديروز نيست و هميشه تيم تفنگ بيشتر 
در چشم بوده و به رشته ما اجحاف شده، تپانچه هميشه 
مظلوم بوده اس��ت. مش��کالت را به گوش فدراس��يون 
رس��انده ايم و منتظريم تا ببينيم چه زمانی ترتيب اثر 
می دهند و اين در حالي اس��ت که تنها سهميه ای که با 

مدال گرفته شده برای رشته تپانچه بوده است.«

کاسبان کرونا در زمین فوتبال!
حاشيه اي بر ادامه زياده خواهي فوتباليست ها در شرايط سخت اقتصادي کشور به واسطه تحريم ها و ويروس کوويد19

 خواسته هاي وزنه برداران پارالمپیکي 
منطقي نیست 

علي اصغر رواس��ي، س��رمربی تيم ملی پاراوزنه برداری گفت: »خواسته 
وزنه برداران پارالمپيکی برای در اختيار ق��رار دادن تجهيزات برای انجام 
تمرينات حرفه ای در منزل يا هر مکان ديگری غيرمنطقی است و آنها از االن 
نمی توانند ادعای کسب مدال طال در پارالمپيک توکيو را داشته باشند. مگر 
يک وزنه بردار معلول به تنهايی می تواند در منزل يا هر مکان ديگری وزنه 
بلند کند که با درخواست او موافقت شود. در هيچ کجای دنيا حتی در افراد 
سالم تجهيزات وزنه برداری به راحتی در اختيار ورزشکار قرار نمي گيرد که 
سالمتی ورزشکار را به خطر بيندازد. از طرف ديگر کدام وزنه بردار می تواند 
از االن تضمين کند که در پارالمپيک توکيو شانس کسب مدال طال را دارد و 

بر حقوق واريزی خود از سوی کميته ملی پارالمپيک انتقاد می کند.«

 تالش ایران براي حضور 
در مسابقات هندبال با ویلچر

محمدرضا گلشني، معاونت ورزش قهرمانی و همگانی فدراسيون جانبازان 
و معلوالن درباره راه اندازی رشته هندبال با ويلچر و حضور آن در مسابقات 
جهانی گفت: »امکان راه اندازی اين رشته در حوزه قهرمانی به دليل برگزاری 
مسابقات آن به صورت ميکس وجود ندارد و تنها در بعد همگانی می توانيم 
فعاليت داشته باشيم. البته از فدراسيون هندبال درخواست کرديم که مکاتباتی 
را با فدراسيون جهانی اين رشته داشته باشد تا در صورت امکان شرايط حضور 
ايران در مسابقات جهانی اين رشته فراهم شود. قرار است اولين دوره مسابقات 
جهانی آن در سال 2021 برگزار شود. تالش ما بر اين است که اگر تغييری در 
قوانين و مقررات اين رشته از سوی فدراسيون جهانی ايجاد شود، بتوانيم در 

اولين دوره مسابقات جهانی هندبال با ويلچر شرکت کنيم.«

شیوا نوروزی

از کوزه همان برون تراود که در اوست
حکايت کميته فني فدراسيون فوتبال حکايت همان »کشکي« است 
که سال ها پيش علي پروين مثال زده بود. با اين تفاوت که پروين کميته 
فني باشگاه ها را گفت، اما حاال اين کميته فني نه فقط براي يک تيم که 

براي کل فوتبال تصميم گيري مي کند.
طبيعي است که نمي توان از کميته فني که اعضاي آن سال هاست درجا 
زده اند و تقريباً چيزي از علم روز فوتبال دنيا نمي دانند توقع داشت به روز 
فکر کنند و انتخاب به روزي داشته باشند. طبيعي است که انتخاب چنين 
کميته اي مثاًل براي تيم جوانان مي شود يک مربي بيکار که حدود پنج 
سالي است که خانه نشين است و بيشتر مصاحبه مي کند تا اينکه بخواهد 

دانش خود را ارتقا دهد و خودش را به روزرساني کند.
طبيعي است که ادامه کار چنين کميته اي با نام فني و اين اعضا حتماً 
انتخاب هاي وحشتناک تري براي تيم ملي و براي رده هاي ديگر فوتبال 
ملي خواهد بود. البته از اين فدراسيون چيز ديگري هم نمي توان انتظار 
داش��ت. تش��کيل چنين کميته اي با چنين انتخاب هايي فقط از اين 
فدراسيون برمي آيد، واال اگر با يک فدراسيون سالم طرف بوديم به طور 

حتم داستان بسيار متفاوت تر بود.
کافيست نگاهي به اعضاي کميته فني فدراسيون فوتبال بيندازيد تا متوجه 
عمق فاجعه اي که فوتبال ايران را تهديد مي کند، شويد. بدون هيچ ترديدي 
کميته فني فدراسيون را بايد آنهايي تش��کيل دهند که آشنا به علم روز 
فوتبال، آشنا به آخرين تحوالت و قوانين فوتبال و آشنا به چم و خم مناسبات 
فوتبال جهان هستند. آنچه در نگاه اول به اعضاي کميته فني فدراسيون 
فوتبال ايران به دست مي آيد اين است که هيچ کدام از اين اعضا در هيچ يک 
از پارامترهايي که گفته شد، نه تخصصي دارند و نه تجربه اي و صرفاً به خاطر 
اينکه چند سالي در فوتبال حضور داشته اند و اتفاقاً هيچ ثمري هم براي 
فوتبال کشور نداشته اند حاال جزو اعضاي کميته فني فدراسيون هستند، 

کساني که قرار است براي آينده تيم هاي ملي فوتبال تصميم گيري کنند.
خب اولين تصميم گيري صورت گرفت؛ انتخاب يک مربي بيکار براي تيم 
ملي جوانان. اگر چيزي جز اين بود بايد تعجب مي کرديم. به قول معروف »از 
کوزه همان برون تراورد که در اوست«، چنين کميته اي با چنين تفکر نخ نما 
شده  و فسيلي بايد هم رأي به مربي بيکار بدهد. در نهايت هم اتفاق خاصي 
رخ نمي دهد، چراکه کار از ريشه خراب است. همه چيز به گردن سرمربي 

مي افتد و کسي نمي گويد که اين انتخاب بد از کجا آب مي خورد.
امروز مي توان به راحتي يقه سرمربي انتخاب شده را گرفت و اينقدر تحت 
فشارش قرار داد که مجبور به استعفا شود، اما آيا کار درست خواهد شد. آيا 
انتخاب بعدي کمتيه فني درست خواهد بود. به طور حتم پاسخ منفي است، 
چرا؟ چون نمي توان از اين کميته توقع ديگري داشت. نمي توان از کساني 
که از صدقه سري حضور در يکي از فاسدترين فدراسيون هاي ورزشي کشور 
کوچک ترين تالشي براي يادگيري و افزايش علم فوتبال شان نمي کنند 

توقع داشت که انتخاب به روز و درستي داشته باشند.
در نهايت اينکه کار فوتبال ايران از ريشه خراب است؛ از کميته فني، از خود 
فدراسيون، انتخاب غلط ثمره انتخاب بد و غلط است. وقتي کميته فني 
درست انتخاب نمي شود، نمي توان توقع داشت که سرمربي درست انتخاب 
شود و حاصل کار هم که کامالً مشخص است؛ شکست پشت شکست که در 
سال هاي گذشته عايد فوتبال ايران شده و به طور حتم با چنين مديريت، 
نگاه فني و انتخاب هاي اشتباه بايد منتظر شکست هاي بدتر هم بود که اگر 

جز اين باشد بايد در بديهيات فوتبال هم شک کرد.

يوونتوس يک بار ديگر اسکودتوو را فتح کرد
جام نهم تقدیم به همه ایتالیا

قهرمانی در سری آ يک بار ديگر شادی را به تورين هديه داد. يوونتوس 
که زودتر از اينها می توانست جشن قهرمانی به راه بيندازد سرانجام با 
غلبه بر سامپدوريا کار را تمام کرد. نهمين فصل متوالی است که هيچ 
تيمی غير از يووه نتوانسته اسکودتوو را فتح کند و اين موفقيت امسال 

با حضور مائوريتسيو ساری محقق شد. 
  معمار يووه

درخش��ش بيانکونری تمامی ن��دارد؛ در لي��گ ايتاليا يک ب��ار ديگر 
راه راه پوشان شهر تورين ثابت کردند که هيچ تيمی حريف آنها نيست. 
سايت گل در گزارشی شرايط اين فصل يووه را بررسی کرده است: »در 
باشگاه يوونتوس يک تفکر مهم حاکم است؛ »پيروزی تنها چيزی است 
که ارزش دارد.« آنقدر اين جمله تکرار ش��ده که همه به باور پيروزی 
رسيده اند. باشگاه برای اينکه نوار موفقيت ها پاره نشود هر کاری می کند 
و يکی از آنها به خدمت گرفتن رونالدو در س��ال 2018 به قيمت 100 
ميليون يورو بود. البته يووه برای آنکه يکی از بهترين تيم ها باش��د به 
چنين سوپراستاری نياز داشت. در نهايت هم امسال بانوی پير رکورد 
قهرمانی های متوالی در سری آ را به عدد 9 رساند. البته يک نکته را نيز 
بايد در نظر گرفت؛ آنيلی به عنوان رئيس باشگاه، قهرمانی ايتاليا تنها 
هدفش نبود. او و مش��اورانش به قدرت نمايی تيم در اروپا و جهان فکر 
می کردند. به همين دليل بود که در تابستان ساری را به عنوان سرمربی 
انتخاب کردند. ساری که در ناپولی بس��يار موفق بود، در بدو ورودش 
مخالفانی داشت و مخالفان او به ش��يوه مربيگری اش در چلسی انتقاد 
می کردند، اما در پايان فصل معلوم ش��د که يوونتوس تغييرات زيادی 

داشته و اين ساری بوده که توانسته تيم را متحول کند. 
  نقش ستاره ها

از نظر سرمربی همه در گرفتن جام نهم سهم داشته اند. ساری بعد از اين 
قهرمانی اگرچه به صورت ويژه به نقش رونالدو و ديباال اشاره کرد، ولی 
همدلی و اتحاد را فاکتورهای اصلی قهرمانی خواند: »رونالدو و ديباال 
بازی متفاوتی را در زمين انجام می دهند، به همين خاطر آنها مستحق 
تعريف و تمجيد هستند، اما اين يک موفقيت تيمی است. باشگاه يک 
رئيس و چند مدير دارد که هر روز در تمرينات حاضر می شوند و با هم 
تبادل نظر می کنيم و اگر چيزی نياز باش��د آنها ني��ز دريغ نمی کنند. 
باش��گاه عامل اصلی گرفتن 9 جام متوالی اس��ت و اينجا همه از شما 
حمايت می کنند، حتی اگر ببازيد. از نظر مديريتی يوونتوس در رأس 
باشگاه های اروپا قرار دارد. هر کسی به اينجا بيايد برای آشنا شدن به 
ش��رايط کمی زمان نياز دارد و بعد از آن اس��ت که کارها روی غلتک 
می افتد. بدون شک برای هيچ مربی اي پذيرفتن مسئوليت تيمی که 
هشت قهرمانی متوالی داشته آسان نيست. به همين خاطر تغيير فضا 

در تيم کمی دشوار بود.«
  رونالدوی تأثيرگذار

مگر می توان از کنار نام کريس رونالدو به سادگی گذشت. مهاجم پرتغالی 
دو سال پيش که به ايتاليا نقل مکان کرد با مخالفت و نگاه های طعنه آميز 
برخی از کارشناسان و حتی هواداران مواجه شد، ولی او خيلی زود نشان 
داد که در فوتبال ايتاليا نيز می تواند گلزنی هايش را ادامه دهد. رونالدو 
سومين قهرمانی اش )دو قهرمانی سری آ و يک قهرمانی سوپرجام( را با 
يووه جشن گرفته است. کريس در بازی با سامپدوريا اگرچه يک پنالتی 
از دست داد، اما يک گل زد و اين سی و پنجمين گل فصل رونالدو بود. اين 
بازيکن که خيلي از قهرمانی تيم ايتاليايی خوشحال بود در اينستاگرام 
پيامی برای هواداران منتشر کرد: »مأموريت انجام شد، قهرمان ايتاليا 
ش��ديم. از اينکه دومين قهرمانی متوالی ام را با يووه جشن می گيرم و 
بخشی از تاريخ باشگاه را تش��کيل می دهم شادمان هستم. اين افتخار 
به همه هواداران يووه تعلق دارد، به ويژه آنها که با بيماری کرونا مبارزه 
می کنند. اصاًل آسان نبود، برای رسيدن به اين مهم به شجاعت زيادی 
نياز داشتيم و تا آخرين لحظه برای کسب جام قهرمانی تالش کرديم. 

اين افتخار به همه ايتاليا تعلق دارد.«
قدم بعدی برای قهرمان ايتاليا موفقيت در اروپاس��ت. يوونتوس بازی 
برگشت مقابل ليون را در پيش دارد. آنها فعاًل تا يک هشتم نهايی ليگ 
قهرمانان پيش آمده اند، ولی ديدار رفت را با يک گل به تيم فرانس��وی 
واگذار کردند و حاال برای قرار گرفتن در بين هشت تيم برتر قاره محکوم 
به جبران اين نتيجه هستند. با توجه به اوضاع خوبی که تيم ساری دارد 
و به دليل وقفه ای که در بازی ها ايجاد شده، غلبه بر ليون برای قهرمان 

ايتاليا دشوار به نظر نمی رسد.

اوج گیری یونایتد در سال 2020
هدفی که برايش تالش کردند محقق ش��د. منچس��تريونايتد با اينکه 
مدعی قهرمانی نبود، ام��ا در نهايت همانطور که س��رمربی اش وعده 
داده بود توانست سهميه ليگ قهرمانان اروپا را به دست آورد. با اينکه 
لسترس��يتی بعد از 30 بازی از جمع چهار تيم برتر جزيره خارج شد و 
به رده پنجم سقوط کرد، ش��ياطين بهتر از آنچه انتظار می رفت ظاهر 
شدند و فصل 2020 را با سومی در ليگ برتر به پايان رساندند. همين 
چند ماه پيش وقتی يونايتدها در خانه مغلوب برنلی شدند، حتی فکر 
گرفتن س��هميه را هم نمی کردند. در ماه ژانويه با اين باخت تلخ آنها با 
شش امتياز کمتر از چلسی رده چهارمی را در اختيار داشتند و درست 
همان موقع بود که منتقدان خواهان برکناری اوله سولسشر شدند، ولی 
بعد از آن همه چيز تغيير کرد؛ روزهای تاريک به پايان رسيد و منچستر 
14 بازی بدون شکست را پشت سر گذاشت. تيم سولسشر از 42 امتياز 
ممکن 32 امتياز کسب و کاری کرد که معادالت تغيير کند. در پايان 
اين فصل انگليس، بعد از ليورپول قهرمان و من س��يتی نايب قهرمان، 
قرمزهای منچس��تر بهترين تيم جزيره بودند و حتی يک پله باالتر از 
چلسی پرمدعا هم قرار گرفتند. موفقيت آنها يک بار ديگر ثابت کرد که 
بايد به سرمربی تيم فرصت داد تا نشان دهد از پس يک چالش بزرگ 
برمی آيد يا نه. ضمن اينکه يک خريد موفق زمستانی در اين موفقيت 
نقش بس��زايی داش��ت؛ برونو فرناندس همان مهره کليدی بود که در 
زمستان به جمع قرمزها اضافه شد و در 14 ديداري که به ميدان رفت 
هشت گل به ثمر رساند و هفت پاس گل داد. فرناندس پرتغالی نشان 
داد که منچستر بستر خوبی برای کشف استعداد يک بازيکن 25 ساله 
است. عالوه بر اين فرناندس به خوبی با بازيکنانی چون آنتونی مارشال، 
مارکوس راشفورد و گرين وود هماهنگ شد و ترکيبی ايده آل ساخت. 
اين ترکيب هماهنگ در آخرين بازی در اس��تاديوم کيگ پاور لستر را 
شکست داد تا سومی اش را در جدول قطعی کند و يک سهميه مهم را به 
منچستر هديه دهد. شياطين پس از يک سال دوری به ليگ قهرمانان 

بازگشتند، جايی که به آن تعلق داشتند.


