
در حالی پس از 

سعيد احمديان 
ج�ام      گزارش يک درب�ی 

حذفی و مذاکره 
آبی ها با استراماچونی، اختالفات سرمربی و 
مدیرعامل اس�تقالل دوباره علنی شده که 
ادامه همکاری مجیدی و سعادتمند در فصل 

آینده بعید به نظر می رسد.
برد دربی جام حذفی برای آبی ها آمد نداش��ت 
و زودت��ر از آنچه ه��واداران این تی��م فکرش 
را می کردند، جش��ن پی��روزی مقاب��ل رقیب 
دیرینه ش��ان پس از 900 روز و صعود به فینال 
جام حذفی به کام ش��ان تلخ ش��د. کمتر از 24 
ساعت پس از پنالتی ارسالن مطهری که آبی ها 
را به آسمان برد، شعله ور شدن اختالفات آبی 
سرمربی و مدیرعامل باشگاه، خنده را روی لب   
آبی ها خشک کرد تا در آستانه بازی پنج شنبه 
فینال جام حذفی، آنها در شرایطی که در زمین 
بازی بهتری��ن نتیجه را گرفته ان��د در خارج از 
زمین مسابقه، بدترین ش��رایط و هماهنگی را 

بین کادر فنی و نیمکت تیم شاهد باشند.
  دل پر مجیدی و سعادتمند از هم

از همان روزهای اول آب فرهاد مجیدی و احمد 
س��عادتمند در یک جوي نمی رفت، طوری که 
مجبور بودند جلوی دوربین ه��ا با لبخندهای 
زورکی همه چیز را آرام نشان دهند، اما پشت 
آن رضایت مصنوعی، کوه��ی از اختالفات بود 
که سرمربی و مدیرعامل س��عی داشتند روی 
آن سرپوش بگذارند. جایی اما این پنهانکاری 
رو شد و استعفای مجیدی که روز پنج شنبه در 
فضای مجازی منتشر شد، اختالفات مدیرعامل 

و سرمربی را آشکار کرد.

 مدیرعامل اس��تقالل که از استعفای مجیدی 
پس از برد دربی عاصی ش��ده ب��ود، روز جمعه 
گذش��ته در برنامه ورزش و م��ردم تلویزیون، 
پرده از اختالفات برداش��ت تا مش��خص شود 
س��رمربی و مدیرعامل چقدر دل شان از هم پر 
است: »زمانی که به باشگاه آمدم و برادرم فوت 
کرد، س��رمربی تیم به من حتی تس��لیت هم 
نگفت. هنگامی که به باشگاه استقالل آمدم به 
من تبریک نگفت، حتی ب��ه دفترم نیامد و من 
سراغ او رفتم. هر بار که س��ر تمرین مي رفتم، 
او از اتاقش بیرون نمی آمد و من خودم به اتاق 

سرمربی می رفتم.«
صحبت ه��ای مجی��دی در مت��ن اس��تعفای 
مجازی اش که پنج ش��نبه منتش��ر شد گویای 
این بود که سرمربی هم روی دیدن مدیرعامل 
را ندارد: »می خواهم بدانید آنها دیشب حتی از 
یک خسته نباشید خش��ک وخالی در رختکن 
تیم دریغ کردند و مش��ابه دو پی��روزی مقابل 
سپاهان، نگاه و رفتارشان فریاد می زد که چقدر 
ناراحتند، چون هر موفقیت تازه نقشه های شان 
را به تأخیر می انداخت و آنها را به دروغی دیگر 

متوسل می کرد.«
  دعوای کارمندی و سرمایه داری!

اما چ��را کار مجی��دی و س��عادتمند به چنین 
پرده دری کشیده اس��ت؛ همه چیز به روزهای 
پایانی سال گذش��ته برمی گردد، روزهایی که 
سیدعبدالرضا موس��وی، عضو متمول هیئت 
مدیره باشگاه با توجه به اختالفاتی که با احمد 
خلیل زاده، سرپرست وقت باشگاه استقالل پیدا 

کرده بود از تیم مدیریتی آبی ها کنار رفت. 
رفتن موسوی که با توجه به کمک های مالی اش، 

بین بازیکنان و کادر فنی هوادار پیدا کرده بود، 
سبب شد جبهه گیری علیه انتصاب های جدید 
وزارت ورزش برای استقالل ش��کل بگیرد. این 
اعتراض ها بیشتر احمد سعادتمند را نشانه گرفت 
که به عنوان مدیرکل استعدادیابی وزارت ورزش 
در تازه تری��ن مأموریتش با حک��م وزیر ورزش 
به عنوان عضو هیئت مدیره اس��تقالل منصوب 
شد، حکمی که س��بب ش��د مجیدی به شدت 
نسبت به کناره گیری موسوی و آمدن سعادتمند 
موضع گیری کند: »این تصمیم های نادرس��ت 
مدیریتی را چه کس��ی برای استقالل می گیرد؟ 
چطور به این نتیجه می رسید که سرمایه دار برود 

و کارمند بیاید؟! پولدار برود و بی پول بیاید؟!«
چند هفته بعد وقتی در فروردین ماه سعادتمند 
به عنوان مدیرعامل اس��تقالل انتخاب ش��د، 
اختالف ها علنی تر شد و مجیدی با بی اعتنایی 
چند هفته از دیدار ب��ا مدیرعامل جدید امتناع 
کرد و این س��عادتمند بود که ی��ک ماه پس از 
انتخابش به عنوان مدیرعامل در 15 اردیبهشت 
خودش به محل تمرین رف��ت تا صحبت های 

سرمربی جوان تیمش را بشنود.
  خط و نشان سرمربی و مدیرعامل 

در ادام��ه هرچند نه س��عادتمند و نه مجیدی 
لب به ش��کایت باز نکردند، اما سفر سعادتمند 
به ایتالیا ب��رای مذاکره با اس��تراماچونی برای 
بازگش��ت به نیمکت اس��تقالل پیش از دربی 
نیمه نهایی جام حذفی س��بب ش��د ب��ار دیگر 
پرده ها کن��ار ب��رود و س��رمربی و مدیرعامل 
روبه روی هم قرار بگیرن��د. ابتدا مجیدی عصر 
پنج ش��نبه در متنی در فضای مجازی استعفا 
داد و در بخشی از متن استعفایش نوشت: »در 

اعتراض به رفتار غیرصادقانه باشگاه استقالل از 
مربیگری در این تیم استعفا می دهم. این استعفا 
را نه به معنای برخورن��ده بودن رفتار مدیریت 
باشگاه برای ش��خص من، بلکه در اعتراض به 
این ش��یوه مدیریت و برای محافظت از جایگاه 
سرمربی باشگاه بزرگی همچون استقالل اعالم 

می کنم.«
س��عادتمند هم صبح روز بعد در  یک مصاحبه 
تلویزیونی نارضایتی اش را از نتایج استقالل بیان 
کرد: »اختالف ما با تیم اول نباید 14 امتیاز باشد. 
ما باید قهرمان شویم. ما سه، چهار هفته مربی 
نداشتیم و زمانی هم که مجیدی آمد، اختالف 
چهار و پنج امتیاز بود و با حضور او هم اختالف 
داشتیم. توقع ما این است که باال برویم. ما باید 
قهرمان آسیا ش��ویم. این انتظار من است. اگر 

انتظار برآورده نشود باید با او صحبت کنیم.«
  بازگشت استرا، بلوف یا واقعیت؟

کار اس��تقالل و مجیدی با توجه به اینکه این 
روزها اختالف او با س��عادتمند علنی شده، به 
کجا می رس��د؟ مجیدی هرچند کوتاه آمده و 
قرار اس��ت در فینال جام حذفی برابر تراکتور 
روی نیمکت اس��تقالل بنشیند، اما مدیرعامل 
استقالل صراحتاً اعالم کرده که تنها قهرمانی 
در آس��یا می توان��د مجی��دی را ب��رای فصل 
آینده در اس��تقالل ماندگار کند. س��عادتمند 
همچنین به صورت رسمی تالش برای بازگشت 
اس��تراماچونی را تأیید کرده تا نیمکت آبی ها 
روزهای پرخب��ری را در آخرین ماه تابس��تان 
پیش رو داشته باش��د: »حق قانونی هر باشگاه 
است که مذاکره کند و استراماچونی هم یکی 

از آنهاست.« 
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دنيا حيدري 

کمای سرژیک تیموریان ابدی شد
سرژیک تیموریان هافبک دفاعی قلدر، جنگنده و توپ گیر سال های 
دور استقالل دار فانی را وداع گفت. همبازی س��ابق یورگن کلوپ در 
سال 74 توسط مرحوم حجازی از آرارات به استقالل آمد. برادر بزرگ تر 
آندرانیک تیموریان که سابقه حضور در ماینتس را در پرونده فوتبالی 
خود داش��ت، نقش��ی پررنگ در موفقیت و انتخاب های درست برادر 
کوچک تر داشت. سرژیک حدود دو ماه قبل در اثر تصادف به کما رفت و 
بعد از هفته ها دست و پنجه نرم کردن با مرگ روز شنبه چشم از این دنیا 
فروبست. از نکات جالب توجه فوت این فوتبالیست کشورمان واکنش 
صفحه مجازي باشگاه ماینس بود که این ضایعه را به خانواده تیموریان 
تسلیت گفت. گروه ورزشي روزنامه »جوان« درگذشت این فوتبالیست 

را به خانواده تیموریان تسلیت مي گوید.

شاید اتفاقات عجیبي در المپیک توکیو  رخ  دهد

فروغی: 80 درصد توانم بازگشته است 
جواد فروغی مي گوید هنوز ب��ه طور کامل بهبود 
نیافته، اما ۸0 درصد نیرو و توانش بازگشته است. 
ملی پ��وش المپیک��ی تپانچه در مورد ش��رایط و 
وضعیت تمرینی اش بعد از بهب��ود یافتن از دوره 
نقاهت کرونا به ایسنا گفت: »ضعف بدنی ام کامل 
برطرف نش��ده اس��ت، اما 70 تا ۸0 درصد نیرو و 
توان خود را به دس��ت آورده ام.  در اولین جلس��ه 
بعد از دوران قرنطینه 50 درص��د توانایي قبل را 
هم نداشتم. در حال حاضر ۸0 درصد توانم بازیابی 
شده و شرایطم بهتر است. اکنون در سالن هستم 

و تمرین می کنم. بعد از دوران قرنطینه مقداری 
افت داشتم و نمراتم افتضاح بود، اما امروز تمرین 
خش��ک انجام دادم و کمی ش��رایطم بهتر شده 
اس��ت. هرچند هنوز به آن چیزی که می خواهم 

نرسیده ام. امیدوارم زودتر بتوانم جبران کنم.«
ملی پوش المپیکی تپانچه اضافه کرد: »از تمرینات 
بعدی با تمام قوا حضور خواهم داشت. امروز روز 
آخر تمرینات بود. احتماالً چهار یا پنج روز دیگر 
بعد از یک اس��تراحت تمریناتمان دوب��اره آغاز 

شود.«

اعتراض چهره هاي ورزش��ي، 
فريدون حسن

     بازتاب
مربیان، مدال آوران و قهرمانان 
ورزش کشور به قرارداد مارک 
ویلموتس و خس��ارت 170 میلیاردي آن به کشور که حاصل 
سوءمدیریت حاکم بر وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال است 
همچنان ادامه دارد. جالب اینک��ه از بقیه قراردادهاي منجر به 
ش��کایت هم اخبار خوبي به گوش نمي رس��د مانند 325 هزار 
یورویي که بابت لکه دار شدن نام استراماچوني باید به او بپردازیم 
و این تنها بخش��ي از طلب چند میلیون یورویي استراماچوني 

است!
آرش میراس��ماعیلي، رئیس فدراسیون جودو در این خصوص 
مي گوید: »سال هاست که ما، قهرمانان رشته های غیرفوتبالی 
از این تبعیض و پول هایی که در فوتبال هزینه می ش��ود، رنج 
می بریم. قرارداد ویلموتس حرف و حدیث هایی دارد که خاطر 
مردم را مکدر کرده است. در این سال ها خیلی از مربیان خارجی 
پول های زیادی را به جیب زدند و از فوتبال ایران بردند، اما هیچ 
خروجی مثبتی نداشتند. همیشه افتخارآفرینی در رشته های 

دیگر بوده است و ما شاهد درخشش ورزشکاران در مسابقات 
المپیک، بازی های آس��یایی، قهرمانی جهان و قهرمانی آسیا 
بودیم. اگر یک سوم پول های فوتبال در رشته هاي دیگر خرج   

می شد، قطعاً دستاوردهای ورزش ایران درخشان تر بود.«
حس��ین روحاني، مربي س��ابق تی��م ملي کارات��ه هم با اش��اره به 
بدقولي هاي صورت گرفته از سوي وزارت ورزش نسبت به قهرمانان 
کشور و توجه صرف آنها به فوتبال گفت: »دو سال است که مراسم 
تجلیل از قهرمانان در ایران برگزار نشده و هنوز پاداش زحمات آنها 
در این دو سال داده نشده است. پیشنهاد می کنم که با این شرایط 
وزارت ورزش تمامی رش��ته های ورزش��ی را تعطیل کند و فقط به 
فوتبال پول بدهد. نمی شود که از اعتبار و افتخارات ورزش های دیگر 
استفاده کنیم و پول آن را به یک مربی خارجی در فوتبال بدهیم. این 
در حالی است که مسئوالن ورزش کش��ور فقط از ورزشکاران سایر 
رشته ها انتظار دارند، وقتی هم مربی و قهرمانان ما در رشته های دیگر 
بعد از موفقیت و تالش برای افتخارآفرینی حق خود را می خواهند، 
دوستان ناراحت می شوند و عنوان می کنند که ورزشکاران نباید برای 

افتخارآفرینی به دنبال مسائل مادی باشند.«

ورزش را تعطیل کنید پولش را به فوتبال بدهید
 جریمه 325 هزار یورویی 

برای لکه دار شدن نام استراماچونی!

مربی یا مدیرعامل،  یکی باید برود!
گزارش»جوان« از علنی شدن دوباره اختالفات مجیدی و سعادتمند در استقالل پس از دربی جام حذفی

تکلیف کمانداران به زودی مشخص می شود
تصمیم گیری در خصوص آغاز اردوهای کمانداران به گفته اسماعیل 
عبادی، سرمربی تیم ملی کامپوند بعد از تعطیالت محرم انجام می شود. 
تعطیلی اردوهای تیم ملی به دلیل ش��یوع کرونا باعث شد کمانداران 
کامپوند نیز مانند سایر رشته های ورزش��ی تمرینات خود را از طریق 
فضای مجازی دنبال کنند. اگرچه عبادی می گوید که وضعیت رکوردها 
بد نیست، اما معتقد است تا زمانی که اردوها و تمرینات شروع نشود، 
نمی توان به طور قاطع گفت که کمانداران چقدر با افت رکورد مواجه 
شده اند: »اگر از اواسط ش��هریور اردوی تیم ملی کامپوند برگزار شود 
بیشتر روی بحث آماده سازی کمانداران تمرکز خواهیم کرد و به رکورد 
ورزشکاران فعاًل کاری نداریم تا کم کم شرایط کمانداران را به حالت قبل 
برگردانیم. برگزاری لیگ هم بستگی به شرایط این بیماری و تصمیم 
ستاد ملی کرونا وزارت ورزش و جوانان دارد، اما ما ابتدا منتظر برگزاری 

اردوها هستیم تا زودتر کار خود را شروع کنیم.«

شیوا نوروزی

 وقت کشی فریبکاران
 برای فریب دستگاه های نظارتی

فوتبال ایران سال هاست که نتوانسته هیچ یک از پرونده های شکایتی را که به 
فیفا برده شده به سود خود خاتمه دهد، نه در دادگاه ابتدایی و نه در شکایت های 
بعدی در CAS. با وجود این دادگاه بین المللی ورزش همواره بهانه خوبی بوده 
برای خریدن زمان و به دست فراموشی س��پرده شدن فاجعه های پی در پی 
مدیران ناالی��ق و بی کفایت فوتبال ای��ران. حربه ای که در داس��تان پرونده 
ویلموتس هم آقایان بار دیگر به آن متوس��ل ش��ده اند تا فاجعه ای که به بار 

آورده اند مشمول زمان و به آرامی به دست فراموشی سپرده شود.
پرواضح اس��ت که چیزی از حضور در دادگاه CAS عای��د فوتبال ایران 
نمی شود. نه فقط چون تجربه ثابت کرده راهی CAS شدن حربه آقایان 
برای کش دادن موضوع است و صدالبته هزینه اضافی کردن که مبلغ قابل 
توجهی نصیب آنهایی می ش��ود که به این مأموری��ت می روند، بلکه از آن 
جهت که به گفته بسیاري از کارشناسان قرارداد ویلموتس آنقدر یک طرفه 
و واضح است که در کمترین زمان ممکن بعد از شکایت مرد بلژیکی حکم 
آن رسیده و اگر فدراس��یون فوتبال یا حتی وزارت ورزش چیزی در چنته 
برای رو کردن داشتند در همان دادگاه نخس��ت ارائه می کردند و منتظر 
صدور حکم نمی نشس��تند تا برای دفاع از حق تضییع شده فوتبال ایران 
روانه  CAS شوند. دادگاهی که رفتن به آن وقتی نه فدراسیون حرف و 
مدرک تازه ای   برای ارائه دارد و نه وزارت ورزش مصداق هدررفت هرچه 
بیشتر بیت المال است و ریختن پول بیشتر به جیب کت و شلواری هایی که 
امروز مدعی احقاق حق فوتبال ایران هستند و فردا کمافی السابق قرار است 
سر به زیر بیندازند و توضیح واضحات بدهند و دست آخر بگویند نشد که 
این مصداق بارز چاپیدن هرچه بیشتر جیب ملت است. از این رو قوه قضائیه 
نباید فریب بازی های تکراری و نخ نما شده آقایان را در فدراسیون فوتبال 

و وزارت ورزش بخورد.
بدون ش��ک کار پیچیده ای نیس��ت. یک کارش��ناس خبره ب��ا نگاهی به 
پرونده ویلموتس و قراردادی که آقایان ب��ا افتخار پای آن را امضا زده اند تا 
170 میلیارد از پول بی زبان ملت در این شرایط سخت اقتصادی به دلیل 
بی کفایتی یا شاید حتی داللی عده ای به جیب مرد بلژیکی فوتبال ایران که 
تنها چند ماه حضور کوتاه را روی نیمکت تیم ملی تجربه کرد و نتیجه این 
حضورش نیز جز ناکامی نبود، بدون تردید مي فهمد که راهی دادگاه عالی 
ورزش شدن هیچ سودی برای فوتبال ایران در این پرونده شرم آور ندارد و 
تنها هزینه بی مورد است و بس. اما نه برای فدراسیون و وزارت ورزش که 
گویی امیدوارند با استفاده از این حربه های تکراری یک بار دیگر اشتباهات 

خود را مشمول زمان کنند و از مهلکه جان سالم به در ببرند!
این بازی ها تازگی ندارد، تک تک مدیران ناالی��ق  فوتبال ایران تا به امروز 
در پی شکس��ت در پرونده های مختلفی که راهی فیفا شده اند، قیافه حق 
به جانب گرفته اند و قاطعانه از پیروزی در کسب احقاق حق فوتبال ایران 
گفتند و بعد از تکرار شکست زمین و زمان را به هم دوختند و از عداوت ها، 
دش��منی ها، کینه توزی ها و حت��ی تحریم های ظالمانه علی��ه ایران مایه 
گذاش��تند برای مبرا کردن خود و انداختن تقصیر بی کفایتی های ش��ان 
به گردن اجنبی ها. ام��روز اما مردم دیگر فریب ای��ن بازی های تکراری را 
نمی خورند و خوب می دانند مطرح ک��ردن بردن این پرونده و حتی پیش 
کشیدن پای دادگاه فدرال سوئیس کمافی السابق برای فرار آقایان از قبول 
مسئولیت است، به همین دلیل است که چشم امیدشان تنها به هوشیاری و 
ذکاوت قوه قضائیه است. اما مردم انتظار دارند مجلس و قوه قضائیه با دست 
به دست هم دادن هرچه س��ریع تر با متهمان این پرونده برخوردی قاطع 
داشته باشند و به طور جدی از آنها بابت حیف و میل بیت المال حساب پس 
بگیرند و فریب بازی های تکراری آقایانی را که هنوز هم بی هیچ خجالتی 
چشم در چش��م ملت به فریب کاری های خود ادامه می دهند، نخورند و با 
اقدامی تاریخ��ی در مقابل ننگین ترین قرارداد تاری��خ فوتبال ایران درس 
عبرت بدهند به مدیران ناکارآمدی که به منظور خالی کردن جیب مردم و 

حیف و میل بیت المال روی کار می آیند.
بی هیچ شکی برخورد سریع،  قاطع و بی هیچ مماشاتی با تک تک متخلفان 
قرارداد ویلموتس می تواند دست مدیرانی را که همواره در جیب مردم بوده 
از بیت المال کوتاه ک��رده و این مهم را آویزه گ��وش همه مدیران کند که 
نمی توانند بدون ترس از بازخواست شدن سرمایه های ملت را به جوی آب 
ریخته و هدر دهند. هرچند که اتفاقات این روزهای فوتبال نظیر داستان 
فرهاد مجیدی با سران باش��گاه اس��تقالل می تواند نگاه ها را برای مدتی 
هرچند اندک از پرونده ویلموتس و متخلف��ان آن منحرف کند اما عالوه 
بر قوه قضائیه رسانه ها نیز باید در این زمینه هوشیار باشند تا جو حاکم بر 
فوتبال این پرونده ننگین را به دست فراموشی نسپارد ، حداقل نه تا وقتی 

که متخلفان آن به جزای اعمال خود نرسیده اند.

لئو از موضعش کوتاه نمی آید 
صف بزرگان برای صید مسی

داس�تان جدای�ی مهاج�م آرژانتین�ی هن�وز تم�ام نش�ده اس�ت. 
نه لیون�ل مس�ی خی�ال دارد از موضع�ش کوت�اه بیاید و ن�ه رئیس 
باش�گاه حاضر می ش�ود به س�تاره اش باج بده�د. بحران ب�ه وجود 
آم�ده در بی�ن کاتاالن ه�ا چن�د تی�م ب�زرگ اروپای�ی را ب�ه تکاپو 
انداخته ت�ا از آب گل آل�ود ماهی بزرگ�ی چون مس�ی را صید کنند. 

      
غیبت کاپیتان در تست PCR باش��گاه آب پاکی را روی دست هواداران 
ریخت. دیروز همه بازیکنان بارسا با حضور در کمپ ورزشی باشگاه تست 
کرونا دادند تا از امروز زیر نظر رونالد کومان تمرینات شان را آغاز کنند، حتی 
لوئیز سوارز هم که در لیست فروش قرار گرفته دیروز تست داد، ولی خبری 
از مسی نشد تا باشگاه های رقیب تالش ش��ان برای جذب مهاجم ناراضی 
را قوت بخشند. یک خبرنگار اس��پانیایی هم مدعی شده مسی قراردادش 
را یک طرفه فسخ کرده اس��ت. حذف از لیگ قهرمانان کاسه صبر مسی را 
لبریز کرد و انتخاب کومان به عنوان س��رمربی جدید نیز دیگر جایی برای 
فکر کردن باقی نگذاشت. س��تاره آرژانتینی به هیچ وجه حاضر نیست تن 
به خواس��ته های بارتومئو بدهد و یک فصل باقی مانده از قراردادش را نیز 

در نیوکمپ بماند. 
      

بند آزادسازی تنها راه باقی مانده برای باش��گاه است تا شاید از این طریق 
جلوی رفتن مسی را بگیرد. در س��ال 2017 آبی و اناری ها قرارداد بهترین 
بازیکن شان را تا سال 2021 تمدید کردند. بارسلونا برای سخت تر کردن 
کار باشگاه های رقیب بند آزادسازی مسی از بارس��ا را 700 میلیون یورو 
تعیین کرد. این همان موردی است که این روزها اظهارنظرهای زیادی در 
موردش می شود و روز گذشته نیز دو خبر متناقض در این باره منتشر شد. 
رادیو اسپانیایی کادنا مدعی شد رقم تعیین ش��ده برای آزاد سازی لیونل 
مسي شامل  حال سال آخر قراردادش نمی شود. اگر این ادعا درست باشد 
همه تیم هایی که خواهان استخدام این بازیکن هستند برای جلب نظر او 
کار سختی در پیش دارند. البته باش��گاه خیلی سریع به این خبر واکنش 
نش��ان داد و آن را کذب محض خواند. برنده شش توپ طال هفته گذشته 
درخواس��ت جدایی اش را از طریق ارس��ال فکس به باش��گاه اعالم کرد و 
بارتومئو را با چالشی بزرگ روبه رو ساخت. رئیس باشگاه که به خاطر نتایج 
این فصل به شدت تحت فشار است، اصاًل دلش نمی خواهد با از دست دادن 
مسی شاهد قدرت گرفتن یکی از تیم های رقیب باشد. رئیس باشگاه مدعی 
است هر تیمی که خواهان مسی قبل از ژوئن 2021 باشد، باید 700 میلیون 

یورو برای آزاد سازی او کنار بگذارد. 
      

من س��یتی بیش از دیگر تیم ها ش��انس موفقیت دارد. عالوه بر بحث های 
اقتصادی و تمکن مالی باشگاه، حضور پپ گواردیوال روی نیمکت این تیم 
بیش از همه می تواند در کوچ مسی به جزیره نقش داشته باشد. گواردیوال 
همان مربی است که نس��ل طالیی بارسا را س��اخت و با درخشش مسی 
جام های متعددی به ویترین افتخارات کاتاالن ها افزود. رسانه های اروپایی 
از عالقه زیاد س��یتیزن ها برای به خدمت گرفتن مهاج��م آرژانتینی خبر 
می دهند و اینکه باشگاه برای راضی کردن بارسا تالش های جدی اي را انجام 
داده است. همچنین گفته می شود پپ روز جمعه از منچستر به بارسلون 

رفته تا رودررو با بازیکن مورد عالقه اش صحبت کند. 
      

مسی 33 ساله بعد از 20 سال می خواهد قید آبی و اناری ها را بزند و باید برای 
جدایی همه  جوانب را بسنجد. جدا از سیتی، نمی توان تقالی پاری سن ژرمن 
را هم نادیده گرفت. تیم متمول فرانسوی فصل را با قهرمانی به پایان رسانده 
و مالک قط��ری برای باال بردن ق��درت تیم و البته افزای��ش محبوبیت در 
بین هواداران برای استخدام لیونل خیز برداش��ته است. ناصر الخلیفی به 
نمایندگان باشگاه دستور داده اوضاع را بسنجند و پیشنهادی وسوسه انگیز 
به مسی بدهند. در مذاکره ای که مدیر ورزشی پي اس جي با پدر مسی داشته 
به او اطمینان داده که با آمدن پسرش به پاریس نیمار و دی ماریا هم در این 
تیم خواهند ماند. به این ترتیب جنگ مالک قطری ژرمن ها با مالک اماراتی 
سیتی باال گرفته و هر دو می کوشند تا باالترین دستمزد را به بارسا و مسی 
پیشنهاد دهند. در این بین اما تیم های ایتالیایی نیز ناامید نشده اند؛ تا قبل 
از این اینترمیالن به عنوان اصلی ترین گزینه مسی برای فصل بعد محسوب   
می شد، اما به تازگی یوونتوس نیز وارد گود ش��ده تا شاید بتواند در فصل 

جدید مسی را در کنار رونالدو در خط حمله در اختیار داشته باشد!

 نقش تفکرات مویس
 در درخشش آرتتا با توپچی ها 

لیورپول آخرین قربانی سرمربی اسپانیایی 
آرسنال است. کامیونیتی شیلد )سوپرکاپ 
انگلیس( بهترین فرصت بود برای توپچی ها 
که دومین جام خود را با هدایت میکل آرتتا 
به دست بیاورند. آرتتا با تیم لندنی اگرچه 
قهرمان جزیره نش��د، اما هم جام حذفی را 
فتح کرد و هم سوپرکاپ را. عملکرد او آنقدر 
خوب بود که حتی پ��پ گواردیوال با اینکه 
تیمش در جام حذفی قربانی جاه طلبی های 
دستیار سابقش شده نیز به او افتخار می کند. کسب دو جام در عرض چند 
ماه قطعاً جایگاه آرتتا را در آرس��نال مس��تحکم تر کرده است. با این  حال 
میکل ثابت کرد بیشتر از آنکه پیرو مکتب گواردیوال باشد به اصول دیوید 
مویس پایبند است. آرتتا سه سال و نیم دستیار پپ در منچسترسیتی بود 
و قبل از اینکه کفش هایش را آویزان کند هم پنج س��ال زیر دست آرسن 
ونگر در آرس��نال بازی کرد. منتها آرتتا در اولین تجربه سرمربیگری اش 
ترجیح داد یک شیوه عملی را در دستور کار قرار دهد. او بازسازی و تقویت 
توپچی ها را درست مثل دیوید مویس، سرمربی سابقش در اورتون، قبل از 
اعمال هرگونه تغییری از خط دفاع شروع کرد. البته این مسئله به حضور 
اوبامیانگ هم مربوط می شود؛ آرتتا خیالش از بابت سرعت و توانایی مهاجم 
گابنی در گلزنی راحت است و در بازی با لیورپول هم گل اول را این بازیکن 
به ثمر رس��اند. به همین خاطر نفر اول نیمکت بیشتر تمرکزش را به خط 
دفاع و هافبک معطوف کرد. در حالی که ونگر و اونای امری، مربیان قبل از 
او بیشتر توجه شان به خط حمله بود و اگر آرتتا هم مثل ونگر یا حتی همکار  
قدیمی اش گواردیوال رفتار می کرد، آرس��نال نمي توانست دو جام مهم را 
باالی سر ببرد. تیرنی و هکتور بیرین قابلیت های شان در دفاع و خط میانی 
را ثابت کرده اند. داوید لوئیز نیز اشتباهاتش را جبران کرده و سایرین نیز 
وظایف شان در مرکز زمین و همچنین خط دفاع را به خوبی ایفا می کنند. با 
این حال اظهارنظر در مورد آینده توپچی ها در فصل آتی زود است و انتظار 

می رود میکل آرتتا در خریدهای تابستانی دقت الزم را به خرج دهد. 

مارک اوگدن

ESPN

کرونا کشتي ایران را تعطیل کرد و حاال بعد از ماه ها این امید وجود 
حامد قهرماني

     چهره
دارد که اردوها آغاز ش��ود، اردوهایي براي آمادگي کس��ب سهمیه 
المپیک. آقاي خاص کش��تي ایران از همین حاال عزم خود را براي 
کسب سه س��همیه جزم کرده و مي خواهد با ش��اگردانش در المپیک 
هنرنمایي کند. محمد بنا مي گوید: »اگر شرایط از نظر بیماری کرونا به 
حالت عادی برگردد و اردوها از اواخر شهریور برگزار شود، به کسب سه 
سهمیه دیگر برای المپیک توکیو امید داریم. در صورتی که بتوانیم از 
20 ش��هریور اردوی تیم کش��تی فرنگی را آغاز کنی��م در ابتدا باید 
کشتی گیران را از نظر روحی مورد ارزیابی قرار دهیم، سپس از نظر 
شرایط بدنی آنها را بسنجیم و کم کم آنها را برای حضور در اردوها 
آماده کنیم. فروردین و اردیبهشت سال 1400 مسابقات کسب 
سهمیه المپیک را پیش رو داریم و تالشمان بر این است تا بتوانیم 
س��ه س��همیه دیگر کس��ب کنیم. تص��ور می کن��م در المپیک 
توکیو اتفاقات عجیبی رخ دهد. سطح مسابقات بسیار پایین خواهد 
بود، زی��را به دلیل ش��یوع بیم��اری کرونا اکث��ر تیم ها نتوانس��ته اند 
کشتی گیران خود را به سطح آمادگی خوبی برسانند و همین مسئله 
سبب خواهد شد تا در المپیک شاهد اتفاقات عجیبی باشیم و آن چیزی 

که فکر می کنیم نباشد.«


