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 سالروز تولد پهلواني كه 
تكرار نمي شود

روز گذشته سالروز تولد جهان پهلوان غالمرضا 
تختي بود. تختی پنجم شهریور سال ۱۳۰۹ در محله 
خانی آباد در جنوب تهران، چشم به جهان گشود، به 
عشق مردم پنجه در پنجه حریفان انداخت و بارها از 
سکوهای افتخار باال رفت، او مدال هایش را از مردمی 
می گرفت که حتی باخت و شکست جهان پهلوان شان 
را پیروزی می دیدند و پرشورتر از همیشه به استقبالش 
می رفتند. چه در میدان مبارزه و چه در کوچه و بازار 
مردانگی و مردمداری را از یاد نبرد و برای گرفتن پست 
و قدرت به هر شیوه ای متوسل نشد. نقش بازی نکرد، 
دستگیری از نیازمندان را در بوق و کرنا نمی کرد، همه 
ثروتش را برای مردم داد تــا خنده ای بر لب یتیمی 
بنشاند و گرفتاری را شاد کند؛ این بزرگ ترین ثروت و 
دلخوشی غالمرضا بود. تختی یک مدال طال، دو نقره و 
یک مقام چهارمی المپیک، یک طال و دو نقره قهرمانی 
جهان به همراه طالی بازی های آسیایی را در کارنامه 
زرین و پرافتخار خــود دارد، اما این ویترین پرمدال 
کمترین نقش را در ماندگاری نام تختی در میان ده ها 
قهرمان جهان و المپیک پس از نیم قرن داشته و آنچه 
نام تختی را بر دل ها حک کرده چیزی جز سادگی، 
صداقت، مردمداری، مهربانی، مروت و دستگیری 
تختی نیست. تک گل باغ پهلوانی ۳۷ بهار را بیشتر 
ندید اما همین عمر کوتاه را به عشق مردم و برای آنها 
زیست. اگر تختي بود، شمع تولد ۹۰ سالگي اش را 

خاموش مي کرد.
    

شمشیربازی منتظر مجوز 
هندبال

فضل ا... باقرزاده رییس فدراسیون شمشیربازی 
درباره اینکه با توجه به صدور مجوز برای برگزاری اردو 
در رشته هایی مانند تکواندو و کشتی، شمشیربازی 
دنبال برگزاری اردو نیست،  بیان کرد:»اگر این مجوز 
برای رشته هایی مانند کشتی و تکواندو صادر شود، 
اتوماتیک وار برای شمشــیربازی هم صادر شــده 
چون برخورد در رشــته ما خیلی کمتر از رشته ای 
مانند کشتی اســت. اما ما فعال در تالش هستیم 
آمادگی ملی پوشان حفظ شود وقتی هم که مسابقه 
نیست فقط ملی پوشان باید آمادگی داشته باشند 
تا رقابت ها آغاز شود. ملی پوشان در شهرهای خود 
دارند تمرین می کنند و نفرات المپیکی هم دائم با 
آقای فخری ســرمربی تیم ملی در ارتباط هستند 
و مرور تاکتیک ها را انجام می دهند. ما ملی پوشان 
را رها نمی کنیم چون در سال ۲۰۲۱، مدال المپیک 
می خواهیم.« باقرزاده در پاســخ به این پرسش که 
هنوز تصمیم ندارید لیگ شمشــیربازی را برگزار 
کنید، گفت:»به هندبال مجوز بدهند ما هم شروع 
می کنیم چون برخورد در رشته ای مانند هندبال 
خیلی زیاد است وقتی به آن مجوز بدهند بنابراین ما 

هم می توانیم لیگ را شروع کنیم.«
    

دبیر كمیسیون ورزشكاران 
انتخاب شد

بعد از انتخابات کمیسیون ورزشکاران و انتخاب 
هادی ساعی به عنوان رییس و مجتبی عابدینی به 
عنوان نایب رییس، از ســوی دبیر کل کمیته ملی 
المپیک معصومه قربانی از کارمندان رسمی و باسابقه 
کمیته ملی المپیک به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب 
شد. معصومه قربانی دارای مدرک ارشد مدیریت و 
۲۳ سال ســابقه کار در سمت های مختلف کمیته 
ملی المپیک است که با توجه به داشتن حسن سوابق 
و تجارب الزم از سوی کیکاووس سعیدی به عنوان 

دبیر کمیسیون ورزشکاران انتخاب شد.
    

مجوز اردو براي جودو 
تعلیق شده!

سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی با حضور 
در فدراســیون جودو مجوز برگزاری اردوهای تیم 
ملی جودو را صادر کرد. جودوی ایران در حالي این 
مجوز را گرفته که از سال گذشته با حکم فدراسیون 
جهانی تعلیق شــده و فعال حق شــرکت در هیچ 
مســابقه بین المللی را ندارد. در مــاه جاری آرش 
میراسماعیلی به همراه یک هیات اعزامی از ایران 
قرار است در دادگاه CAS برای رسیدگی به پرونده 
تعلیق جودوی ایران شرکت کنند. باید دید هدف 
فدراسیون از برپایی اردوی تیم ملی چه خواهد بود 
چون فعال عالوه بر تعطیلی که کرونا بر ورزش جهان 
حاکم کرده، جودوی ایران به واســطه تعلیق نمی 

تواند در هیچ رویدادی شرکت کند.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

نارضایتی مسی از بارسلونا، قصه ای 
نیســت که تنها مربوط به امروز باشد. 
کاپیتان بلوگرانا همیشه منتقد شیوه 
اداره باشگاه به ســبک بارتومئو بوده و 
بارها این انتقاد را نیز به زبان آورده است. 
مسی همواره حامی سرسخت ارنستو 
والورده بود اما پس از دو قهرمانی متوالی 

در اللیگا، باشگاه این مربی را به خاطر 
از دست دادن ســوپرجام از کار برکنار 
کرد. این موضوع، تنش ها را بین مسی 
و بارتو به اوج رساند و انتخاب مدیران 
باشگاه برای سرمربیگری تیم، اوضاع 
را به مراتب بدتر کرد. آخرین سکانس 
بارسا با کیکه ســتین، یک ناکامی و 
تحقیر بزرگ برای مسی بود. او همان 
شب به شکل غیرمستقیم اعالم کرد 

که دیگر حاضر به همکاری با مدیران 
فعلی باشگاه بارسلونا نیست. با این حال 
بارتومئو 6 ماه قبل از برگزاری انتخاب 
بعدی ریاست بارسا، حاضر به استعفا 
نشــد و تالش کرد تا با انتخاب رونالد 
کومان، حواس هــا را از فاجعه بزرگ 
تیمش در لیگ قهرمانــان پرت کند. 
شاید کمی تلخ و گزنده به نظر برسد اما 
این چهره اسطوره ای باشگاه بارسا نیز 

به بخشی از سناریوی شوم مدیران تیم 
علیه مسی تبدیل شد. جلسه کومان 
و مسی برخالف انتظارها، اصال خوب 
پیش نرفت و با تنش هایی همراه بود. 
پس از آن نیز این مربی در یک تماس 
تلفنی، رسما اعالم کرد که دیگر به این 
بازیکن احتیاجی ندارد. شیوه برخورد 
با سومین گل زن تاریخ باشگاه و البته 
صمیمی ترین دوست مسی، حیرت آور 

به نظر می رسید و همین موضوع، کاسه 
صبر مرد شماره ۱۰ را لبریز کرد. حدود 
۲4 ساعت بعد بود که نامه درخواست 
لئو برای فسخ قراردادش با باشگاه، رسما 
به دفتر بارسلونا فکس شد. نامه ای که 
در آن، تاکید شده بود که مسی به هیچ 
وجه در جلسه های آزمایش و همچنین 
تمرین بارسا برای شروع فصل جدید، 

شرکت نخواهد کرد.
بارسا نه تنها در حال از دست دادن 
لئو مسی است، بلکه احتماال از محل 
فروش این بازیکن هیچ پولی به دست 
نمی آورد و این موضوع، شاید از شکست 
روبه روی بایرن نیز تحقیر آمیزتر باشد. 
بندی در قرارداد مسی وجود دارد که 
به او اجازه می دهد در همین تابستان 
تیم را بدون پرداخت هیچ رقمی ترک 
کند. مدیران باشــگاه البته باور دارند 
که این بند منقضی شــده اما وکالی 
مســی معتقدند که با توجه به ادامه 
یافتــن این فصل تحت تاثیــر کرونا، 
این بند همچنان معتبــر خواهد بود. 
اینکه کار مسی و بارسا به یک دادگاه 
حقوقی بکشد، فوق العاده تلخ خواهد 
بود. هیچ کس انتظار چنین پایانی را 
برای مسی در نیوکمپ نداشته است. 
همه تصور می کردنــد او چند فصل 
دیگر در میان انبوه هــواداران حاضر 
در نیوکمپ، برای آخرین بار با لباس 
بارســا به میدان می رود و پس از آن از 
فوتبال خداحافظی می کند اما ظاهرا 
دست تقدیر، قرار اســت این جدایی 
را بــه تلخ ترین و زشــت ترین حالت 
ممکن رقم بزند. جالــب اینکه حتی 
در یک تیم جدید، مراســم معارفه و 
همچنین اولین بازی مسی نیز احتماال 
در استادیوم های خالی برگزار خواهند 
شد. جدایی ابرستاره بارسا از این تیم، 
هنوز قطعی نشــده اســت. هنوز هم 
خیلی ها امیدوارنــد بارتومئو با یک 
استعفا، شرایط را برای ماندن بهترین 
بازیکن تاریخ باشگاه فراهم کند. تا این 
لحظه، شایعه هایی در مورد استعفای 
این مدیر به گوش رســیده اما خود او، 

هنوز هیچ خبری را تایید نکرده است. 
اگر مسی بتواند جدایی زودهنگام بارتو 
و برگزاری انتخابات فوری در بارســا 
را رقم بزند، می تــوان گفت که او یک 
تنه تصمیم به خارج کردن باشــگاه 
از یک بحران طوالنی گرفته اســت. 
ســکوت هم تیمی های لئو هم در این 
مورد جالب به نظر می رسد. در حالی 
که چهره های قدیمی تر باشگاه مثل 
پویول و ژاوی به تحســین این ستاره 
پرداخته اند، چهره هایی مثل پیکه و 
بوسکتس ترجیح داده اند هیچ واکنشی 

در این زمینه نداشته باشند.
همکاری دوباره پپ با مسی در بارسا، 
رویای همیشگی هواداران این باشگاه 
بود اما حاال بعید نیست این همکاری، 
در تیم دیگری شکل بگیرد. من سیتی 
در بهترین موقعیت برای امضای قرارداد 
با مسی است و به ویژه اگر مجبور نباشد 
هیچ رقمی برای این انتقال به بارســا 
پرداخت کند، آمادگی پرداخت حقوق 
سنگین این فوق ستاره را خواهد داشت. 
پیوســتن لئو به تیمی که ستاره هایی 
مثل دی بروینه و آگرو دارد، بی نهایت 
هیجان انگیز به نظر می رســد. او برای 
سال ها با این اتهام روبه رو شده که حاضر 
نیســت منطقه امنش را ترک کند اما 
پذیرفتن چالش بازی در رقابتی ترین 
لیگ دنیا، یک چهره متفاوت از مسی را 

به همه نشان خواهد داد.

مسی و شبی که در بارسلونا صبح نشد

لئو، کجا با این عجله؟

اتفاق روز

سوژه روز

بازیکنی که در همه این سال ها به دستمزدهای نجومی تر و پیشنهادهای بهتر پشت کرده، بازیکنی که از موقعیت های 
ویژه و تیم های پرستاره گذشته تا به وعده اش برای ماندن در بارسا عمل کند، حاال در آستانه جدایی از باشگاه قرار دارد و 
تحمل تماشای این تصویر برای کاتاالن ها، اصال ساده به نظر نمی رسد. احتماال این هم یکی دیگر از شوک های بزرگ سال 

2020 خواهد بود. سالی که در کنار همه ماجراهای عجیبش، حاال بهترین بازیکن تاریخ بارسا را نیز در یک قدمی ترک 
پیراهن آبی اناری قرار داده است.

ماجرای زنوزی با گلرهــای تیمش انگار قرار 
نیست پایانی داشته باشند. فصل گذشته تراکتور 
در یک قدمی رسیدن به صدر جدول، با اشتباه های 
فاجعه بار محسن فروزان همه چیز را از دست داد. 
اوضاع هنوز قابل جبران بود اما اخراج محسن، تیم 
را تا گردن در حواشی مختلف فرو برد و سرانجام 
تراکتور حتی نتوانست سهمیه آسیایی را جشن 
بگیرد. این فصل هم نوبت رشید مظاهری شده که 
حاشیه بزرگی برای تراکتورسازی بسازد. او درست 
در آستانه یکی از حســاس ترین نبردهای فصل 
باشگاه، اعالم کرده که دیگر برای تراکتور به میدان 
نمی رود. قرمزهای تبریز بدون رشــید روبه روی 
نفت مسجدسلیمان قرار گرفتند. مسابقه ای که 
قرار بود تکلیف آســیایی فصل باشگاه را روشن 

کند. این تصمیم از سوی گلری گرفته شد که در 
ابتدای فصل، تاخیر در شروع لیگ برتر را مترادف 
تاخیر در قهرمانی تراکتورسازی می دانست! رشید 
مظاهری با آن همه ژست تعصب، تیمش را تنها دو 
مسابقه مانده به پایان فصل، به حال خودش رها 
کرد. رفتار این سنگربان بدون تردید بسیار عجیب 
و غیرحرفه ای به نظر می رســد اما نباید از نحوه 
امضای قرارداد در تیم زنوزی نیز به سادگی غافل 
شد. اینکه رشید به راحتی توانسته قراردادش را 
فسخ کند، نشان از امضای یک قرارداد بسیار بد و 
یک طرفه از سوی باشگاه دارد. ظاهرا این سنگربان 
باشگاه را برای دریافت یک قرارداد بهتر تحت فشار 
قرار داده و زمانی که متوجه شــده افزایش رقمی 
در کار نیست، قید حضور در تراکتور را زده است. 

او حتی به انــدازه دو بازی صبر نکرده تا شــاید با 
حضور در تراکتور، شانسش را برای بردن یک جام 
ارزشمند محک بزند. جدایی رشید از تیم تبریزی، 
شاید برای همه تیم هایی که در انتظار جذب یک 
گلر جدید هستند، بسیار جذاب باشد. با این حال 
همه باشگاه ها باید این موضوع را در نظر بگیرند که 
هر آن ممکن است قراردادشان با این دروازه بان 
به ناگهانی ترین شــکل ممکن فسخ شود. هرگز 
نمی توان در درازمدت، روی این سنگربان حساب 
ویژه ای باز کــرد. چراکه تجربه نشــان می دهد 
او ستاره چندان وفاداری نیســت. تراکتوری ها 
پیروزی برابر نفت مسجدسلیمان و صعود به لیگ 
قهرمانان آســیا را بدون گلر گرانقیمت شان و با 
حضور محمدرضا اخباری روی خط دروازه جشن 
گرفته اند. با این حال غیبــت مظاهری در دیدار 
نهایی ممکن است برای این تیم دردسرساز شود. 
ظاهرا معضل قراردادهای بد نه فقط در فدراسیون 
فوتبال، بلکه حتی در تک تک باشگاه ها نیز دیده 

می شود. تراکتور فعالیتش را برای فصل بعد تا اینجا 
با از دست دادن دو ستاره کلیدی آغاز کرده است. 
احسان حاج صفی قطعا از این تیم جدا می شود تا 
احتماال به اروپا برود و مظاهری نیز همین حاال به 
صورت رسمی تیم را ترک کرده است. بدون این دو 
نفر که هر دو از نفرات کلیدی این فصل بوده اند، 

اوضاع در تیم تبریزی کمی ناامیدکننده خواهد 
شد. آنها این روزها سفت و سخت به دنبال جذب 
یک مربی جدید هستند اما ظاهرا باید در درجه 
اول، به ساخت ترکیب شان فکر کنند. ترکیبی که 
در غیاب دو ستاره مهم، دیگر چندان کهکشانی به 

نظر نمی رسد.

آریا طاری

 در لیگ برتر نوزدهم، فقط ســه مربی از اولین هفته تا 
آخرین هفته در عضویت یک باشــگاه قرار داشتند. جواد 
نکونام یکی از همان سه نفر بود اما همین مربی، حاال در آستانه 
جدایی از فوالد خوزســتان قرار دارد. به صورت همزمان، 
صحبت هایی در خصوص پیوســتن یحیی گل محمدی به 
باشگاه سپاهان نیز به گوش می رسد. این دو مربی که زمانی 
در تیم ملی با هم همبازی بودند، حاال در آستانه دو تصمیم 
کلیدی قرار گرفته اند. تصمیم هایی که تاثیری شگرف روی 

آینده مربیگری آنها خواهد گذاشت.
آخرین صحبت های نکو پس از سهمیه آسیایی فوالد، 
بوی خداحافظی از این تیم داشــت. به نظر می رســد این 
مربی از مدتی قبل، تصمیم به ترک باشــگاه گرفته و حاال 
به درهای خروجی تیم نزدیک است. طبعا مدیران باشگاه، 
اصال دوســت ندارند یک مربی جوان و موفق را به سادگی 
از دســت بدهند. جواد تاثیر زیادی روی بازیکنان تیم هم 
داشته و همه از همکاری با او، کامال راضی به نظر می رسند. 

با این حال ظاهرا پای یک پیشنهاد بهتر وسط است و همین 
موضوع، توانسته او را برای ترک این مجموعه ترغیب کند. 
نکو سرمربیگری را دو سال قبل با پذیرفتن هدایت خونه به 
خونه بابل شروع کرد. او پس از مدتی به نساجی ملحق شد و 
در اولین فصل مربیگری در فوتبال ایران، صعود تاریخی این 
باشگاه به لیگ برتر را رقم زد. دومین فصل او در نساجی، با یک 
جدایی غیرمنتظره همراه بود اما حاال این مربی در سومین 
فصل، سهمیه آسیایی را با فوالد جشــن گرفته تا با همین 
تجربه کم، نسبت به بســیاری از مربیان شاغل در فوتبال 
ایران، موفقیت های بیشتری به دست آورده باشد. حاال اما 
زمزمه هایی در مورد پیشــنهاد جدی تراکتورسازی به این 
مربی به گوش می رسد. او احتماال با یک قرارداد بهتر، راهی 
فوتبال تبریز می شود اما این موضوع ممکن است در نهایت، 
یک اشتباه استراتژیک برای این مربی جوان باشد. جواد در 
دوره مربیگری، پله های ترقی را با سرعت بسیار زیادی طی 
کرده اما اصرار برای تغییر مداوم تیم، شاید در نهایت به نفع 
او تمام نشود. او در فوالد، ثبات خوبی به دست آورده است. 
در این باشگاه، امکانات و زیرساخت های الزم برای پیشرفت 

فراهم اســت. همچنین او در فوالد می تواند به خوبی روی 
آکادمی باشگاه و معرفی نفرات جوان حساب باز کند. تیم او 
راهی لیگ قهرمانان آسیا شده و یک پروژه آسیایی در اهواز، 
کامال جذاب خواهد بود. با این حال ظاهرا او ترجیح می دهد 
به تیمی برود که به بی ثباتــی و عوض کردن مداوم مربی ها 
شــهرت دارد. باشــگاهی که هر مربی بالفاصله پس از هر 

ناکامی، برکنار مي شود.
درست قبل از دربی نیمه نهایی جام حذفی، خبر عجیبی 
در مورد توافق یحیی گل محمدی با باشگاه سپاهان در برخی 
از رسانه ها منتشر شد. یحیی البته با لحنی بسیار تند، این 
خبر را تکذیب کرده اما به نظر می رســد حداقل مذاکره ای 
بین دو طرف صورت گرفته باشد. سپاهان یکی از جدی ترین 
گزینه های یحیی برای فصل آینده را نیز به خدمت گرفته 
و این موضــوع، شــائبه ها را در خصوص پیوســتن مربی 
پرسپولیس به این باشگاه تقویت می کند. گل محمدی پس 
از شکست روی نیمکت پرسپولیس در اولین مقطع، سال ها 
تالش کرد تا دوباره به همیــن موقعیت برگردد. عجیب به 
نظر می رسد اگر او، این موقعیت را به سادگی از دست بدهد 
و خودش را به یک باشــگاه دیگر برساند. شاید در سپاهان، 
رقم بزرگ تری در انتظار گل محمدی باشــد امــا او با این 
تصمیم، عمال بلیتش را در باشگاه پرسپولیس برای همیشه 
می سوزاند. هواداران این تیم با چنین تصمیمی کنار نمی آیند 
و این موضوع، به معنای پایان همیشگی دوران حضور این 

مربی در جمع قرمزها خواهد بود. ســپاهان شاید در شروع 
فصل آینده، ترکیب پرستاره تری را در اختیار داشته باشد 
اما بدون تردید اوضاع در پرسپولیس، برای یحیی مطلوب تر 
خواهد بود. او هدایت تیمی را بر عهده دارد که در رسیدن به 
موفقیت های ریز و درشت، به ثبات رسیده و رفتن به سپاهان 
در این موقعیت، یک چالش بســیار بزرگ را پیش روی این 
مربی قرار خواهد داد. یحیی قبل از این هم در باشگاه هایی 
مثل تراکتورسازی کار کرده و در این تیم، اصال موفق نبوده 
اســت. او پس از مدت ها به خواسته اش برای قهرمانی لیگ 
رسیده و ترک پرسپولیس در این وضعیت، چیزی به جز یک 

قمار بزرگ نیست.
یحیی و نکو، باید به سرنوشــت آخرین مربیان تیم های 
تراکتورسازی و سپاهان تا امروز نگاه کنند. ساکت الهامی، 
تیمش را پس از چند ســال به فینال جام حذفی رسانده و 
این شانس را دارد که دومین جام تاریخ تراکتورسازی را در 
سطح اول فوتبال ایران به دست بیاورد. با این حال باشگاه به 
او اعتماد ندارد و از آن جایی که به تغییر سرمربی خو گرفته، 
با مربی های دیگری مذاکره می کند. امیر قلعه نویی نیز یک 
سپاهان بحران زده را تحویل گرفت و این تیم را نایب قهرمان 
لیگ برتر کرد اما چون نتوانســت همین رده را تکرار کند، 
با انبوهی از کنایه ها از ســمت خود برکنار شد. شاید مرور 
سرنوشت همین دو مربی، کافی باشــد تا جواد و یحیی، از 

تصمیم های جنجالی پیش رو پشیمان شوند.  

داستان عجیب زنوزی و گلرهای تراکتور

رشید كنار كشید! 

نکو، یحیی و یک فصل پرهیاهو

دو مربی، دو تصمیم

کاپیتان بلوگرانا همیشه 
منتقد شیوه اداره باشگاه 
به سبک بارتومئو بوده و 

بارها این انتقاد را نیز به زبان 
آورده است. مسی همواره 

حامی سرسخت ارنستو 
والورده بود اما پس از دو 

قهرمانی متوالی در اللیگا، 
باشگاه این مربی را به خاطر 
از دست دادن سوپرجام از 

کار برکنار کرد
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