
فرافکني  مقصران 
فريدون حسن

   گزارش
اصل�ي پرون�ده 
ش�کايت مارک 
ويلموتس، سرمربي سابق تيم ملي فوتبال براي 
اينکه به هم�ه وانم�ود کنند بي گناه هس�تند و 
تقصيري در اين جريان ندارند همچنان ادامه دارد.

طبق حکم فیفا، ايران محکوم است بنا بر شکايت 
ويلموتس بلژيکي بابت عدم اجراي تعهدات خود در 
قبال قرارداد با اين مربي مبلغ 6 میلیون و 443هزار 
يورو )چیزي ح��دود 170 میلیارد توم��ان( به او 
پرداخت کند. بالفاصله بعد از اعالم اين حکم بود که 
فريادهاي اعتراض بابت اين کوتاهي، اهمال کاري 
و سوءمديريت وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال 
بلند ش��د. با اين حال با گذش��ت چند روز از اين 
ماجرا رفته رفته متهمان اصل��ي پرونده با وقاحت 
تمام به جاي پاس��خگويي و قبول اشتباهات خود 
و معذرت خواه��ي از مردم، چه��ره مدعي به خود 
گرفتند و حاال سعي دارند با نزديک جلوه دادن خود 
به نهاد هاي امنیتي و نظارتي عمالً فرار رو به جلوي 
خودشان را کامل کنند. هرچند که به نظر می رسد 
قوه قضائیه بايد عالوه بر حساسیت روی اين مقصران 
از ويلموتس هم به اتهام تبانی با مديران فاسد ورزش 

ايران به مجامع بین المللی شکايت کند. 
  مقصر به دنبال مقصران!

مدت زيادي از ش��روع به کار ويلموت��س در تیم 
ملي نگذش��ته اس��ت و هنوز همه به ياد دارند که 
وزارت نشینان و فدراسیون چگونه از قرارداد او ياد 
مي کردند. هنوز همه توئیت مازيار ناظمي، مدير 
روابط عمومي وزارت ورزش را به ياد دارند که نوشته 
بود »براي ثبت در تارخ، بندي در قرارداد ويلموتس 
گنجانديم که حاال دست آقاي تاج کامالً باز است«. 
هنوز اينها را يادمان هست، اما گويا وزارت نشینان 
حافظه خوبي ندارند يا اينکه خود را به خواب زده اند 
که امروز مهدي علي نژاد، معاون ورزش حرفه اي 
وزارت همه جوره از عدم دخال��ت اين وزارتخانه 
در قرارداد ويلموت��س صحبت مي کند: »ما طبق 
قانون فیفا نمي توانیم دخالت کنیم، چون محروم 
و تعلیق مي ش��ويم. وزارت نقش��ي در اين ماجرا 

نداشته است.«
حرف هاي روزهاي گذشته علي نژاد را کنار ادعاهاي 
گذشته وزارت نشینان بگذاريد تا متوجه اين همه 
تناقض شويد. تا متوجه شويد که آقايان چگونه با 
فرافکني سعي دارند جاي متهم و قاضي را عوض 
کنند. اين موضوع وقتي ثابت مي شود که وزارت 
ورزش به عنوان يکي از متهمان اصلي اين پرونده 
از نهادهاي امنیتي و بازرس��ي دعوت مي کند در 

جلسه اي براي شناسايي مقصر يا مقصران حاضر 
ش��وند، در حالي که خود وزارت ب��ه عنوان متهم 
اصلي بايد پاسخگو باشد. بدون ترديد اين اظهارات 
و حرکات نخ نما شده نبايد مانع شود که نهادهاي 
نظارتي و بازرس��ي از توبیخ و توضیح خواستن از 
مقصران اصلي غافل ش��وند. ضمن اينکه همه به 
اين برخورده��اي جناب معاون ع��ادت داريم که 
وقتي پاس��خي براي دادن ندارند همه را متهم به 

شلوغ کاري، حاشیه سازي و بي اطالعي مي کنند.
  فقط بگوييد اشتباه کردم!

رئیس س��ابق فدراس��یون فوتبال هم اين روزها 
براي اينک��ه از ديگر متهمان پرون��ده عقب نماند 
تالش هايي را آغاز کرده از حرکات مخفیانه گرفته 
تا گفت وگو هاي آنچناني در فضاي مجازي و جالب 
اينکه مه��دي تاج با وقاحت تمام وقتي پاس��خي 
براي اين افتضاح تاريخي خود ن��دارد، مي گويد: 
»اصالً اشتباه کرديم، نبايد بگويند که ما بي کفايت 
هستیم، بايد بگويند اشتباه کرديم!« بله جناب تاج 
ببخشید که ناراحتتان کرديم و گفتیم بي کفايتي 
شما سبب شده 170 میلیارد تومان پول اين مردم 
که اين روزها در سخت ترين شرايط اقتصادی بسر 
مي برند، به لطف جنابعالی به جیب کسي سرازير 
ش��ود که در مجموع يک ماه هم براي ما کار نکرد 
و حاصلش نیز احتمال حذف فوتبالمان از انتخابي 
جام جهاني است. ببخشید که گفتیم بي کفايت، 
ولي شما در جايگاهي که بوديد حق همان اشتباه 

را هم نداشتید. جناب باکفايت امروز بايد براي آن 
اشتباه در محضر ملت پاسخگو باشید، ولي افسوس 
که سستي دستگاه هاي نظارتي اينقدر به امثال شما 

میدان داده  که حاال اينگونه طلبکار شده ايد.
  اميد به تالش و پيگيري نمايندگان

در میان تمام اين اتفاقات ناخوش��ايند ديروز خبر 
ورود جدي مجلس شوراي اسالمي به جريان پرونده 
ويلموتس امیدوار کننده بود. خبري که نش��ان از 
حساسیت بهارستان نشینان روي اين موضوع داشت. 
مسئله اي که امیدواريم در حد حرف و نمايش نباشد 
و تا لحظه آخر و معرفي و برخورد قاطع با مسببان 

اصلي اين افتضاح بزرگ ادامه داشته باشد.
س��یدنظام موس��وي، رئیس کمیت��ه فرهنگی 
کمیس��یون اصل ۹0 مجلس گفت: »ش��کايات 
زيادی درباره قرارداد »ويلموتس« به اين کمیسیون 
واصل شده که در اس��رع وقت بررسی می شود. از 
ابتدا قرارداد ويلموتس با واکنش هايی مواجه بود و 
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران راجع به اصل 
قرارداد در زمان انعقاد آن شبهه داشتند و معتقد 
بودند مبلغ قرارداد و بندهای آن شائبه هايی دارد و 
مبتنی بر منافع ملی کشور نیست. حاال هم شکايت 
ويلموتس منجر به حکم سنگینی برای کشورمان 
ش��ده و اين مس��ئله واکنش های زيادی را در پی 
داشته و باعث شده شکايت هايی به کمیسیون اصل 

۹0 مجلس شورای اسالمی واصل شود.«
موسوي با اش��اره به نوع ش��کايت هاي رسیده به 

مجلس عنوان کرد: »هم ش��کايت هايی از جانب 
نمايندگان مجلس و هم شکاياتی از بیرون مجلس 
درباره قرارداد »ويلموتس« واصل ش��ده که ما به 
سرعت اين پرونده  را در دستور کار قرار می دهیم 
تا بررسی  شود. بنده مس��ئولیت پیگیری پرونده 
سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ايران را برعهده دارم. 
به احتمال زياد روز دوشنبه مسئوالن ذی ربط در 
مجلس حضور پیدا می کنند تا اين موضوع را مورد 

بررسی قرار دهیم.«
وی تأکید کرد: قرارداد ويلموتس س��رآغازی برای 
ورود کمیس��یون اصل ۹0 مجلس ب��ه کل مقوله 
قراردادها در ورزش، به ويژه فوتبال خواهد بود. البته 
در گذشته پرونده ای تحت عنوان پرونده فساد در 
فوتبال داش��تیم که در دوره نهم مجلس تهیه شد 
و در دس��تگاه قضا موجود است. ما سعی می کنیم 
پرونده فس��اد در فوتبال را به روز کنیم و مطالب و 
نکات جديدي را هم به آن اضافه کرده و متخلفان را 
به دستگاه قضا معرفی خواهیم کرد. کمیسیون اصل 
۹0 مجلس بررسی های خود را در اين زمینه انجام 
خواهد داد و قطعاً به محض آنکه گزارش نهايی خود 
را درباره پرونده »ويلموتس« و ساير موارد در حوزه 
ورزش نهايی کنیم در صحن علنی مجلس جهت 

روشن شدن افکار عمومی قرائت خواهد شد.« 
ديروز همچنین خبر رسید که سازمان بازرسی کل 
کشور هشت نفر را به اتهام دست داشتن در اين پرونده 
احضار کرده که می تواند اتفاق امیدوارکننده ای باشد.
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سعيد احمديان

کمک های مؤمنانه آقای گل
ورزش��کاران و قهرمانان در م��وج دوم کمک های مؤمنان��ه در کنار مردم 
ايستاده اند و خیلی از آنها تا جايی که توانسته اند س��عی کرده اند تا در اين 
حرکت خیرخواهانه که در راستای کمک به خانواده های  نیازمند و آسیب ديده 
از ويروس کرونا صورت می گیرد، حضور داشته باشند. مهدی طارمی، مهاجم 
گلزن تیم ملی فوتبال کشورمان که فصل گذشته در لیگ پرتغال و باشگاه 
ريوآوه حسابی درخشید و آقای گل هم شد، يکی از اين ورزشکاران است که 
حضور فعالی در کمک های مؤمنانه دارد. طارمی که اين روزها برای نهايی 
کردن قراردادش با باشگاه پورتو به پرتغال رفته است، قبل از ترک ايران در 
مراسم کمک های مؤمنانه در اقدامی نیکوکارانه با تأمین و تهیه ۲ هزار بسته 
معیشتی به کمک آسیب ديدگان از کرونا رفت. او با حضور در مسجد واليت 
بندر بوش��هر درباره حضورش در کمک های مؤمنانه اينطور به خبرگزاری 
صداوسیما توضیح داده اس��ت: »وقتی مردم شرايط سخت اقتصادی پس 
از کرونا را ديدند، همگی به کمک آسیب ديدگان شتافتند و ما هم وظیفه 
خود ديديم که اين کمک ها را تدارک ببینیم. هر روز ش��اهد گسترش اين 
کمک ها از سوی مردم و نهاد ها هستیم که امیدوارم ادامه دار باشد تا موجب 
شادی مردم شود و آنها برای ما دعا کنند.« طارمی در مرحله اول رزمايش 
کمک های مؤمنانه هم با کمک دوستانش و مردم بوشهر، ۲ هزار و ۵00 بسته 

کمک معیشتی و 100 هزار ماسک به آسیب ديدگان اهدا کرده بود.

مدال المپیک وقت و هزینه می خواهد

ورزشکاران مدرسه ساز
کمک رس��انی 

شميم رضوان
      خبر

کشتی گیران به 
مناطق محروم 
همچنان ادامه دارد.  برو بچه هاي گوش شکس��ته  
اين بار اقدام به ساخت سه مدرسه در مناطق مرزی 
شهرستان صالح آباد در منطقه مرزی ايران، افغانستان 
و ترکمنس��تان کردند. مدارس��ی که باکمک های 
مردمی در روستاهای عباس آباد، شهرک حاجی و 
سیاه خوله در مرحله طراحی و ساخت است تا امکان 
تحصی��ل دانش آم��وزان در دوره های دبس��تان تا 
دبیرستان را فراهم کند. مدارسی که امیر توکلیان، 
کمیل قاس��می و مرتضی علی��زاده از قهرمانان و 
پیشکسوتان کشتی کش��ور براي بازديد از مراحل 
ساخت و س��از و طراحی آن راهی صالح آباد شدند،  

البته نه با دس��ت خالی. آنها  اين بار هم  بسته های 
غذايی و بهداش��تی برای توزي��ع در مناطق مرزی 
تدارک ديده بودند.  ضمن اينکه شرايط اجرای طرح 
درآمد خانوار از طريق پرداخت حق الزحمه به بانوان 
روس��تايی در ازای انج��ام طرح ه��ای مختل��ف 
سوزن دوزی نیز در اين سفر پیگیری شد. الزم به ذکر 
است،  چهره های مطرح ورزش همچون رسول خادم، 
حسن رحیمی، احسان لشکری، علی اصغر بذری، 
عباس طحان، هادی حبیب��ی، رضا اليق، عزت اهلل 
اکب��ری، مهدی برائتی، س��جاد گن��ج زاده، بهمن 
عسکری، نجمه خدمتی، نیلوفر اردالن و میمنت 
قاسم آبادی در اين اقدامات خیرخواهانه در استان های 
سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خوزستان و 

مناطق محروم اطراف تهران شرکت دارند.

حکم فیفا در خصوص قرارداد ويلموتس 
دنيا حيدري
      بازتاب

داغ دل ورزشکاران منهای فوتبال را تازه 
کرده و نمکی است بر زخم آنها که با وجود 
موفقیت ها و مدال های قابل توجه همیش��ه هشت شان گرو نه شان بوده 
است. امیر مهديزاده، قهرمان کاراته جهان با دلخوری از اين اتفاق می گويد: 
»فکر نمی کنم بودجه فدراسیون های پرافتخاری مانند کاراته و تکواندو در 
ايران بیش از 3 تا 4 میلیارد باشد، اما اين مبلغ تنها هزينه قرارداد چند ماه 
يک مربی در فوتبال می شود. فوتبالی که چندين سال است حتی قهرمان 
آسیا هم نشده است. بحث داللی و زد و بند در برخی قراردادهای خارجی 
واقعاً ناراحت کننده است، آن هم در شرايطی که مردم در ماه هاي اخیر در 
بدترين وضعیت اقتصادی هستند و برخی حتی پول خريد يک ماسک در 
روزهای کرونايی را هم ندارند، اما در اين ش��رايط بايد 170 میلیارد برای 

قراردادی چند ماهه پرداخت شود.« محمد رهبر، ملی پوش سابر ايران هم 
معتقد است با اين پول می توان چندين ورزشگاه ساخت و از ورزشکاران 
المپیکی حمايت کرد: »با اين پول خیلی کارها    می ش��د انجام داد، مثالً 
می ش��د اين مبلغ را صرف آبادانی مناطق محروم ک��رد، وگرنه ما که به 
کمبودها و بی پولی ها ع��ادت کرده ايم و بدون توجه به اين اتفاق س��عی 
مي کنیم در هر مسابقه ای اعم از گرندپريکس و جام جهانی بهترين نتیجه 
را بگیريم تا بتوانیم در اين شرايط سخت دل مردم را شاد کنیم. ما با دل و 
جان برای س��رافرازی ايران تالش کرديم که نتیجه اش کس��ب سهمیه 
المپیک بود. پس از آن اما هر موقع خواستار حمايت شديم گفتند به دلیل 
مشکالت اقتصادی میسر نیست و ما هم بدون هیچ مشکلی با اين مسئله 
کنار آمديم، اما رسانه ای شدن مبلغی که بايد به ويلموتس پرداخت شود 

نشان می دهد تمام توجه مسئوالن فقط به فوتبال معطوف شده است.«

ادامه اعتراض ها به قرارداد ويلموتس
چرا پول مردم را  به فوتبال بي ثمر مي دهید؟

رئیس فدراسیون تکواندو در جلسه       چهره
ستاد مقابله با کرونا در ورزش به 
رعايت جدی نکات بهداشتی برای برگزاری اردوها تأکید داشت، 
اما هنوز تاريخی برای شروع اردوها به فدراسیون تکواندو اعالم 
نشده است و اين مسئله باعث نگرانی فريبرز عسگری، سرمربی 
تیم ملی تکواندو شده است: »کسی که می خواهد مدال المپیک 

بگیرد بايد وقت بگذارد و هزينه کند، چراکه موفقیت اتفاقی 
نیست. برای آماده سازی بايد تدارکات خوبی انجام 

ش��ود تا نتیجه مثبت به دست آيد، اين طور 
نیس��ت که امروز بخوابی��م و در خواب 

خرگوشی باشیم و روز المپیک انتظار 
داش��ته باش��یم که مدال بگیرم. 
رقبای م��ا در ح��ال حاضر به 
سختی کار می کنند و نبايد از 
آنها عقب بمانی��م. کماکان دو 
ملی پ��وش المپیک��ی م��ا در 

ش��هرهای خود تمرينات شان را 
ادامه می دهن��د و از طري��ق فضای 

مجازی با آنها در ارتباط هستیم. از طرفی 
در بخش بانوان هنوز سهمیه ای نگرفته ايم و 

اتحاديه آس��یا ۲۵ و ۲6 آبان ماه را برای گزينشی 
المپیک اعالم کرده که بايد برای آماده سازی هرچه 
بهتر برای حضور در رقابت های انتخابی دست به کار 
ش��ويم، خصوصاً که در دوره قبلی المپیک، اولین 
مدال ايران در اين بازی ها توسط تکواندو کسب شد 
و تأثیر مثبتی روی بانوان داشت. بر همین اساس 

توجه بیشتری روی اين حوزه است.

 وزارت ورزش نقش خود را 
در پرونده فساد ویلموتس رد کرد!

گزارش »جوان« از روند فرار رو به جلوي مقصران »ويلموتس گيت« و ورود مجلس براي معرفي متخلفان

 برنامه کمیته ملی پارالمپیک 
برای یک  سال تا آغاز بازی های توکیو

کمیته ملی پارالمپیک برنام��ه ای را همزمان ب��ا افتتاحیه بازی های 
پارالمپیک ۲0۲0 توکیو که مقرر بود س��وم شهريور ماه امسال برگزار 
ش��ود، تدارک ديده اس��ت. اين برنامه در راس��تای کمپین سراسری 
کمیته بین المللی پارالمپیک با مضمون »يک  س��ال تا آغاز بازی های 
پارالمپیک ۲0۲0 توکیو« اس��ت. اين ويژه برنامه در قالب يک کلیپ 
تصويری تهیه شده که روز دوشنبه، سوم ش��هريورماه و در روزی که 
قرار بود افتتاحیه بازی ه��ای پارالمپیک ۲0۲0 توکیو برگزار ش��ود، 
در وب س��ايت و ش��بکه های اجتماعی کمیته ملی پارالمپیک ايران 
به نمايش گذاشته خواهد ش��د و در تولید آن ورزشکاران و کادر فنی 
تیم های مختلف مش��ارکت داش��ته اند. برگزاری چنین برنامه هايی 
می تواند نقش بسزايی در تقويت روحیه ورزشکاران المپیکی در فاصله 

يک سال مانده به اين مسابقات داشته باشد.

شیوا نوروزی
 »بی کفایت« های ورزش 

»عذرخواهی« هم بلد نیستند
هیچ نشانه ای از ندامت در چهره اش ديده نمی شود، بدون اينکه سری به 
نشانه تأسف تکان دهد، سرش را باالتر از همیشه گرفته و زل می زند به 
دوربین و می گويد: »يک اشتباه بود«. بعدش هم چند بار تکرار می کند 
تا فاجعه غرامت 6 میلیون و 443 میلیون يورويی قرارداد ويلموتس را 
در سطح يک اشتباه کوچک پايین بیاورد و طوری وانمود کند که اتفاق 
خاصی نیفتاده اس��ت. ماجرا را می خواهد اينط��ور روايت کند که آنها 
رفته اند يک قراردادی بسته اند و حاال هم بايد به يک مربی 170 میلیارد 
غرامت بدهند و پرداخت اين مبلغ کالن از بیت المال، آن هم در شرايط 
سخت اقتصادی کشور، مسئله حادی نیست که اينقدر بزرگش کرده اند. 
منت هم می گذارد که با کی روش و صعود ايران به جام جهانی توانسته اند 

چند میلیون دالر درآمدزايی کنند و کسی از آنها تشکر نکرده است.
اينها تنها بخشی از توجیهات مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال 
به عنوان متهم اصلی ويلموتس گیت در يک مصاحبه سفارشی با يکی 
از رسانه های حامی اش است. مصاحبه ای که تاج هرچه خواست گفت، 
بدون آنکه به چالش کشیده ش��ود. او حتی در اين مصاحبه بار ديگر به 
يک ترفند نخ نما شده چنگ زد و با پنهان شدن پشت يک برنامه موفق 
فوتبال که تعطیل شده است، سعی در استفاده از محبوبیت اين برنامه به 
نفع خودش داشت. اين مسئله هم در مصاحبه تلويزيونی تاج در برنامه 
فوتبال برتر در ماه های گذشته به خوبی مشهود بود. ترفندی که البته با 
توجه به نخ نما شدن آن نتوانست نتیجه الزم را برای تاج به همراه داشته 
باشد تا رئیس سابق فدراسیون فوتبال نتواند با اين حربه ها خودش را از 
میز محاکمه ای که متهم اصلی آن است دور کند، به خصوص که با پای 
کار آمدن نهادهای نظارتی و بازرسی، تاج و ساير متهمان اين پرونده بايد 

خودشان را برای حضور در دادگاه آماده کنند.
اين حکايت اين روزهای مهدی تاج است، مديری که به جای اينکه اين 
روزها در محاکم قضايی پاس��خگوی ق��رارداد ترکمانچای ويلموتس و 
خسارت چندصد میلیاردی اش به بیت المال باشد با گرفتن قیافه اي حق 
به جانب و فرافکنی از طريق اندک رسانه های حامی اش به دنبال فرار از 

پاسخگويی درباره ماجرای قرارداد بحث برانگیر سرمربی بلژيکی است. 
با اين حال با چنین فرافکنی هايی که س��عی در تقلی��ل دادن پرونده 
ويلموتس به يک مسئله کوچک دارد، قطعاً با توجه به قاطعیت مجلس 
و نهادهای قضايی برای برخورد با متهمان پرونده ويلموتس راه به جايی 
نخواهد برد و تاج بايد در کنار ساير مديرانی که در قرارداد سرمربی سابق 
تیم ملی فوتبال زمینه چنین ضرر و زيان هنگفتی را به بیت المال فراهم 

کرده اند، در محاکم قضايی پاسخگو باشد.
در حالی همه در انتظار برخورد با تاج و بقیه مدي��ران متخلف در قرارداد 
ويلموتس هس��تند که يک نکته تلخ و قابل تأمل در واکنش های متهمان 
پرونده سرمربی بلژيکی ديده می شود که نشان می دهد آنها به هیچ عنوان 
نمی خواهند قبول کنند که چه خسارت بزرگی به کشور وارده کرده  اند 

و خبری از استعفا يا حتی يک عذرخواهی از مردم هم نیست.
 نه مهدی تاج و نه مس��ئوالن وزارت ورزش که ردپای ش��ان در 
اين قرارداد ديده می شود تا امروز حتی حاضر نشده اند به دلیل 
چنین خسارتی که به بیت المال زده اند از مردم عذرخواهی کنند 
و حداقل در ظاهر نشان دهند که نسبت به افتادن چنین اتفاقی 
شرمگین هستند. نه در صحبت های مهدی تاج و نه در توجیهاتی 
که وزارت ورزش اين روزها برای فرار از زير بار قرارداد ويلموتس انجام 

می دهد، ذره ای ابراز تأسف ديده نمی شود. 
اين در حالی است که چنین تخلف بزرگی اگر درکشوری ديگر رخ می داد، 
کوچک ترين واکنش استعفای مديران مجموعه فدراسیون فوتبال آن 
کشور بود. با اين حال اينجا در ايران گويا مديران فوتبال و ورزش هم مانند 
ساير مديران بخش های کشور در برابر هزينه هايي که به کشور تحمیل 
می کنند، ذره ای خودشان را مسئول نمی دانند و حتی مانند مديرانی مثل 
مهدی تاج سعی دارند يک تخلف بزرگ را به يک اشتباه کوچک تقلیل 

دهند تا پرده ای روی بی کفايتی های شان کشیده شود.

ليگ قهرمانان به ايستگاه پايانی رسيد
یک جام و 2 مدعی

فصل ۲0۲0 - ۲01۹ لیگ قهرمانان اروپا به ايس��تگاه پايانی رسیده 
و برنده ديدار بايرن مونیخ – پاری سن ژرمن تکلیف قهرمان اين دوره 

را مشخص می کند. 
  زير سايه کرونا

باورش سخت است که حساس ترين ديدار فوتبال باشگاهی جهان بدون 
حضور تماشاگر برگزار شود. ويروس کرونا نه تنها کار و کاسبی و زندگی 
مردم دنیا را مختل کرده، بلکه هواداران که روح فوتبال هستند را هم از 
حضور در ورزشگاه ها محروم کرده است. بازی های لیگ قهرمانان نیز با 
وقفه ای چند ماهه از سرگرفته شد، اما برخالف ادوار گذشته ديدارهای 
باقی مانده به صورت تک حذفی و متمرکز انجام شد. ورزشگاه دالوژ شهر 
لیسبون امس��ال در حالی میزبانی فینال را برعهده دارد که جای خالی 

تماشاگران با تشويق های مجازی پر می شود. 
  تکاپوی سه گانه

از ديگر تفاوت های فینال ۲0۲0 ش��انس هر دو فینالیس��ت برای فتح 
سه گانه است. بايرن و پاري سن ژرمن در اين فصل فعاًل دو جام را به خانه 
برده اند؛ قهرمانی لیگ و جام حذفی را به دس��ت آورده  اند و با فتح اروپا 
ويترين افتخارات دو تیم تکمیل می شود. با اين تفاوت که باواريايی ها 
استاد سه گانه محسوب می ش��وند. بايرن در س��ال ۲013 به اين مهم 
دست يافته، ولی پاريسی ها اولین بار اس��ت که برای تصاحب سه گانه 
خیز برداشته اند. در بین هفت تیمی که تجربه فتح سه گانه را داشته اند 

بارسلونا دو بار اين موفقیت را تکرار کرده است. 
  غول آلمانی 

فینال آخرين مس��ابقه اي اس��ت که نتیجه تالش های يک فصل به بار 
می نش��یند؛ اولین اشتباه، آخرين اش��تباه خواهد بود، به همین خاطر 
است که مربیان برای ديدار نهايی برنامه ريزی ويژه اي می کنند. دستکم 
نگرفتن حريف اولین تذکر جدی آنها به شاگران شان است. بايرن که طی 
اين سال ها تجربه زيادی از حضور در فینال لیگ قهرمانان کسب کرده، 
اين بار تیم متمول فرانسوی را پیش رو دارد. باواريايی ها با داشتن سرمربی 
چون هانسی فلیک برای هر رقیبی ترسناک هستند. چلسی، بارسا و لیون 
مغلوب توانايی های اين مربی شدند. آنها در يک قدمی گرفتن سومین 
جام خود در اين فصل و بهترين فرصت برای قدرت نمايی دوباره در قاره 
سبز قرار دارند. در بین ستاره های بايرن مانوئل نوير، دروازه بان و کاپیتان 
اين تیم در سال ۲013 در زمان حضور هاينکس سه گانه را فتح کرده و 

آماده است تا امشب برای دومین بار اين رؤيا را محقق سازد. 
حمايت آلمانی ها از بايرن همچنان ادامه دارد. يواخیم لو، سرمربی تیم 
ملی آلمان ابراز امیدواری کرد تیم فلیک در لیس��بون جشن قهرمانی 
برگزار کند. بکن بائر، اسطوره ژرمن ها و بايرن نیز به بازيکنان تیم هشدار 
داده که هرگز مغرور نشوند: »بايرن مونیخ همیشه يک ذهنیت برنده دارد، 
اما با توجه به بازی های اخیری که از پی اس جی ديده ام، بايد بگويم که 
خیلی خیلی خوب بازی می کند. من از شیوه بازی های اين تیم خوشم 
می آيد. قبل از مصاف بايرن و بارسا اين حس را داشتم که بايرن می تواند 
با استفاده از نقاط ضعف بارسا به اين تیم ضربه بزند که همین طور هم 
ش��د، ولی برابر پی اس جی قضیه متفاوت است. ش��ما نقطه ضعفی در 
پی اس جی نمی بینید و بازيکنی هم در دنیا نیست که از مصاف با نیمار و 
کیلیان امباپه نگران نباشد. پاريسي ها در تمام خطوط خود تیمی متوازن 

و بی نقص هستند و فینال خیلی دشواری برابر آنها خواهیم داشت.«
   رؤيای بزرگ

از زمانی که ناصر الخلیفی باشگاه پاری سن ژرمن را خريد، همواره نويد 
رؤيای قهرمانی در اروپا را به هواداران داد و برای محقق شدن اين رؤيا 
هزينه های گزافی پرداخت کرد. به رغم همه اين ريخت و پاش ها هنوز اين 
رؤيا رنگ واقعیت به خود نگرفته است. رسیدن به فینال برای او بیش از 
يک میلیارد يورو هزينه داشته و شکست بايرن توسط تیم توماس توخل 
تمام اين هزينه ها را جبران می کند. مربی آلمانی بايد قدرت اول فوتبال 
کش��ورش را مغلوب کند. نیمار، دی ماريا و امباپه ستاره هايی هستند 
که می توانند رؤيای قهرمانی را به س��رانجام برسانند. تقابل آنها با مولر 
و لواندوفسکی برای زدن گل های بیشتر جذابیت های بازی را افزايش 
می دهد. بعد از دورتموند، آتاالتتا و اليپزيش حاال نوبت بايرن است که 
قربانی جاه طلبی های تیم اول فرانسه شود. پاريسی ها اولین حضور خود 
در فینال اروپا را تجربه می کنند و اگر موفق به کسب جام شوند دست به 
کار بزرگی زده اند. منتها هیچ کدام از حريفان پي اس جي تا قبل از فینال به 
اندازه بايرن قدرتمند و رعب انگیز نبودند. امشب مشخص می شود که آيا 

توخل و شاگردانش در تقابل های بزرگ حرفی برای گفتن دارند يا نه.

استاد قهرمانی لیگ اروپا
در پايان طوالنی ترين فصل تاريخ فوتبال 
اروپا و در حالی که تیم ها بايد در اين زمان 
خود را برای فصل بع��د آماده می کردند، 
خوان لوپتگ��ی با تیمش س��ويا قهرمان 
لیگ اروپا شد و اشک های شوقش سوژه 
رسانه ها. سويا مثل همیشه بعد از صعود 
به فینال يوفاکاپ يا هم��ان لیگ اروپاي 
فعلی تس��لیم نش��د. پیروزی دراماتیک 
3 بر ۲ مقابل اينترمی��الن ثابت کرد اين 
تیم اسپانیايی اس��تاد قهرمانی در اين جام است. جدا از بحث عملکرد 
خوب سويا، ششمین قهرمانی بچه ها )لقب سويا( در شرايطی خاص به 
دست آمد؛ در ورزشگاه 40 هزار نفری فقط 40 نفر حضور داشتند که 
قطعاً نمی توانستند جای خالی سايرين را پر کنند. سرود تیم قهرمان 
در زمین طنین انداز شد و خسوس ناواس هم جام را باالی سر برد، اما 
اگر همه صندلی ها توس��ط تماشاگران پر   می ش��د قطعاً حس و حال 
ديگری داشت. لوپتگی به موفقیت بزرگی رس��ید و در جشن تیمش 
نتوانست اشک هايش را پنهان کند. بازيکنانش او را به آسمان انداختند 
و به نوعی سرمربی را رمز قهرمانی سويا دانستند. در جشن شبانه يک 
مسئله کاماًل واضح بود؛ اتحاد و همدلی بین اعضای تیم. حتی بازيکنان 
ذخیره نیز به اندازه گلزنان شادمانی می کردند. جالب تر اينکه ناواس، 
کاپیتان سويا برای بار س��وم قهرمانی در لیگ اروپا را تجربه کرد. البته 
از آخرين قهرمانی او 13 سال مي گذشت. درخشش سويا در مصاف با 
اينتر معانی زيادی دارد؛ اهمیت باشگاه به لیگ اروپا، تالش همیشگی 
اعضای تیم برای فتح اين رقابت اروپايی و کنار زدن بسیاری از رقبای 
اروپايی. ششمین قهرمانی بچه ها در لیگ اروپا يا همان يوفاکاپ سابق 
در حالی به دست شاگردان لوپتگی فتح شد که مدعیان زيادی برای آن 
خیز برداشته بودند. فصل تمام شد و سر خیلی ها بی کاله ماند. تیم های 
سرشناس قاره اگر می خواهند از قافله قهرمانی ها عقب نمانند بايد به 

جای تحقیر حريفان به فکر چاره باشند. 

سيد لو

ESPN 

ان
جو

ی | 
ير

ش
ده

ضا 
ر


