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منهای فوتبال

يك تورنمنت ديگر واليبال
لغو شد

بااعالمسایترسمیفدراسیونجهانیوالیبال،
اعضای هیــات مدیره  FIVBبه خاطر شــیوع
ویروس کرونا در جهان تصمیم به لغو مســابقات
جامباشگاههایجهان ۲۰۲۰گرفتند .فدراسیون
جهانی اعالم کرد که با توجه به همهگیری جهانی
ویروس کرونا و عدم اطمینان از انجام مسافرتها
و حضور هواداران در این رقابتها ،مسابقات جام
باشگاههای والیبال جهان  ۲۰۲۰برگزار نخواهد
شد FIVB.متعهدبهتامینسالمتیورفاهخانواده
جهانیوالیبالاستوقصدداردتاپایاناکتبرسال
 ،۲۰۲۰دعوتنامهای را به کشورها ارسال کند تا در
مورد مسابقات  ۲۰۲۱نظرخواهی کند .مسابقات
والیبال قهرمانی جام باشــگاههای جهان ۲۰۱۹
مردان و زنان به ترتیب بــه میزبانی برزیل و چین
برگزار شدند که باشــگاههای ایتالیایی Lube
 Civitanovaو  Imoco Volleyموفــق به
کسبمدالطالشدند.

آدرنالین 7

استقالل و معضل مدیریت غیرشفاف

الکس؛ فرمانده نو!
ایناواخرهروقتصحبتازتغییریکمربیدرفوتبالایراناست،نام«الکسنوری»راهممیشنویم.وقتیبرانکواز
پرسپولیسجداشدهبود،صحبتازجذباینمربیبرایقرمزهابودوپسازجداییویلموتسازتیمملی،ناماودوبارهدربین
گزینههابهگوشرسید.ماجرایپیوستناینمربیبهفوتبالایران،حاالازهمیشهجدیترشدهوبهنظرمیرسداستقاللیهابه
زودیبرایهدایتباشگاهدرفصلجدید،بااوقراردادامضاخواهندکرد.شایدایننام،جذابترازبرخیگزینههایداخلیتیم
باشد؛اماحقیقتآناستکهکارنامهنوریدرفوتبالایران،اصالبامانورهاییکهبرایجذباوبهنمایشمیگذارندهمخوانیندارد.

فرصت  30روزه براي جودو

قضات دادگاه بینالمللی حکمیت ورزش در
پایان رسیدگی به پرونده ایران به فدراسیونهای
جودوجهانیوایران ۳۰روزمهلتدادندتابهتوافق
دستپیداکنند.وکیلپروندهایراندرپایانجلسه
گفت«:اساسا سیاســت وکالی فدراسیون جودو
ایران بر این بود که تالش کنند هم اعتبار شــهود
معرفیشدهازطرففدراسیونجهانیرازیرسوال
ببرندهماینموضوعموردتوجهقرارگرفتکهتاچه
اندازهاقدامفدراسیونجهانیجودوعلیهفدراسیون
ایران با مبانی و مقررات ورزشی از جمله اساسنامه
فدراسیونجودوتطابقدارد».ویادامهداد«:بااین
رویکردپسازارائهدفاعیاتوادلهایهمکهازسوی
وکالیطرفمقابلصورتگرفت،هیاتداوراندر
پایان جلسه پس از استماع تمامی دفاعیات اعالم
کردکههرچندقضاتدادگاهورزشآمادگیدارند
برایاینکهاعالمرأیکنند،امااستثنائااینفرصت
را به روسای فدراسیون جهانی جودو و ایران دادند
تا چنانچه بتوانند ظرف کمتــر از ۳۰روز به توافق
و تفاهم دست پیدا کنند ،دادگاه تفاهم را مبنای
رأی خودش قرار بدهد ،در غیر این صورت دادگاه
روند رســیدگی خودش را تکمیل خواهد کرد و
رأی خودش را اعالم خواهد کرد ».گفته ميشود
گفتگوي 30دقيقهاي كه ميراســماعيلي با ويزر
رييس فدراسيون جهاني داشــت ،در اتخاذ اين
تصميمبياثرنبودهاست.

پاروزنان منتظر قايقهاي جديد

علیرضا سهرابیان ريیس فدراسیون قایقرانی
دربارهشروعاردوها،گفت«:مانخستینفدراسیونی
هستیمکهقراراستمسابقاتقهرمانیکشوررابه
منظورانتخابیتیمملیبرگزارکند.از ۳۱شهریور
قهرمانیکشوراساللومراداریمودرادامهمسابقات
سایررشتههابرگزارمیشود.اردوازنفراتانتخاب
شده برگزار خواهد شد ».سهرابیان همچنین در
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قایقها به قشم
رسیده ،خاطرنشان کرد«:قایقها هنوز نرسیده
اما ما پیگیر هستیم .همه ملی فکر میکنند و جدا
از سیستم بروکراسی که کار را سخت کرده همه با
دیدملیکمکمیکنندبچههاازامکاناتبهرهمند
شوند .وی درباره اینکه آیا قبل از شروع اردو تست
کروناهممیگیرید،اظهارداشت:بلهحتمااینکار
انجامخواهدشد.مااینهزینهراپرداختمیکنیم
چون وظیفه ماســت .رئیس فدراسیون قایقرانی
در خصوص وضعیــت خوابگاهها برای اســکان
قهرمانان ،یادآور شد :خوابگاه جدید تاسیس شده
وتادوهفتهدیگربهرهبرداریمیکنیمکهدختران
از آن استفاده می کنند .برای پسران هم خوابگاه
بازسازیشدهوبارعایتپروتکلهایبهداشتیدر
اختیارورزشکارانقرارمیگیرد.سهرابیاندرپاسخ
به این سوال که فدراسیون قرار بود به ورزشکاران
حقوق بدهد و این حقوق به چه کسانی پرداخت
شده ،عنوان کرد :حقوق ما به مربیان و ورزشکاران
مردادماه پرداخت شد .این حقوق به ورزشکارانی
پرداخت شــد که کمیته فنی معرفی کرده بود.
بیشاز ۱۰نفرشاملاینطرحبودند.شایدبرخیها
بپرسندمبلغچقدراست؟اینحقوقناچیزاستاما
حقوقیکهدرزماناردویملیقراربودبهقایقرانان
داده شود با وجود عدم برگزاری اردو به حساب آنها
واریزشد.

آریا طاری

حداقل از شــروع فصل گذشــته،
مشــکل اســتقالل هرگز یک مشکل
«فنی» نبوده است .این باشگاه به شکل
واضحیبامصائبخاصمدیریتیدست
و پنجه نرم میکند و به نظر میرســد
تا زمانی که ایــن گره کور باز نشــود،
استقالل هم رنگ آرامش را نمیبیند.
در حقیقت مشکل آبیها اصال مربیان

نیستند .مســاله کلیدی باشگاه ،تفکر
حاکم بر رفتارهای مدیریتی است که
اجازه نمیدهد مربیها کارشــان را به
درستی انجام بدهند .اگر قرار است یک
تغییر و تحول جذاب در اســتقالل رخ
بدهد ،هیچ چیز به اندازه تغییر مدیران
باشگاه نباید در دستور کار باشد .با این
حال ســعادتمند و رفقــا همچنان در
سمتشــان باقی ماندهاند و مشغول
گرفتنتصمیمهایبعدیبرایاستقالل

هستند .تازهترین تصمیم آنها ،امضای
قرارداد با الکس نوری بوده است .جالب
اینکهبینبیانیهپایانرسمیمذاکرهها
با اســتراماچونی و افشای مذاکرههای
جدید با الکس نوری ،فقط چند ساعت
فاصله وجود داشته است .یعنی از نگاه
مدیراناستقالل،هوادارانفوتبالآنقدر
«سادهلوح»هستندکهباورکنندباشگاه
به محض قطع مذاکره با استراماچونی،
صحبتهایش را بــا الکس نوری کلید

زده و در همین چند ســاعت به توافق
همنزدیکشدهاست.حقیقتآناست
که استقاللیها هرگز در روند صحبت
با اســتراماچونی «جدی» نبودند .آنها
میدانستند که در این پرونده شانسی
ندارندودرتماماینمدتبهصورتچراغ
خاموش با نوری صحبــت میکردند.
درســت مثل روزهایی که باشگاه در
ژست دروغین تالش برای بازگرداندن
اســتراماچونی فرو رفته بود و در عین

حال ،برای جذب جانشــین ایرانی او
تالش میکرد .ظاهرا از نگاه سعادتمند
شکستدرپروژهاستراما،حتینیازمند
یک عذرخواهی خشک و خالی نبوده
است .او همه تخممرغها را در سبد مرد
ایتالیایی گذاشت و عمال شانس بردن
یکجامراازاستقاللگرفتتااینمربی
بهتیمبرگرددامادرنهایتقادربهامضای
قرارداد تازه با او نبود .آیا روند درســت و
منطقی ماجرا این نیست که پس از این
شکست بزرگ ،سعادتمند از سمتش
استعفابدهدوباشگاهراترککند؟آیااو
نباید به خاطر این خلف وعده تاریخی،
پاسخگویهواداراناستقاللباشد؟
امــا به یــک ســوال مهــم دیگر
برســیم .اینکه الکس نوری کیست و
تا امروز چه کارهایی انجام داده است؟
هواداران فوتبال ایــران ،کم و بیش او را
میشناسند .یک مربی  41ساله که در
سطوحپایینفوتبالآلمانبازیمیکرد
اما به عنوان مربی ،جاهطلبی بیشتری
از خودش نشان داد .مردی که در شهر
بوکتسهوده در ایالت نیدرزاکسین به
دنیاآمدهوتاامروزرفتوآمدهایبسیار
کمیبهایرانداشتهاست.بیشترشهرت
الکســاندر در فوتبال ایران ،به روزهای
حضــورش روی نیمکــت وردربرمن
برمیگردد.چندسالقبلاوکهسرمربی
تیم دوم باشــگاه وردربرمن بود ،برای
مدتی به عنوان ســرمربی موقت تیم
اصلی باشگاه برگزیده شد و در یک روند
موفق ،جلوی سقوط این تیم را گرفت.
هرچند که فقط چند هفته بعد از شروع
فصلبعدی،مسئوالنباشگاهعذرشرا
خواستندواوراازسمتشبرکنارکردند.
پس از این برکنــاری ،نوری حدود یک
ســال هدایت هیچ تیمــی را بر عهده
نگرفت و در پایان این دوران ،سرمربی
تیماینگولواشتاتدربوندسلیگا 2شد.
موقعیتی که برای او اصال «پیشرفت»
محسوب نمیشد اما به هر حال فرصت
تازهایدراختیاراینمربیقرارمیدهد.
درصد پیروزی الکس در این تیم روی
عدد «صفر» متوقف شد .او برای هشت
مسابقه سرمربی باشــگاه بود و در این

پیوستنقریبالوقوع
الکس نوری به استقالل،
محصول دیگری از قانون
منع ورود خارجیها به
فوتبال ایران است .قانونی
کهنهتنهامربیانداخلی را
صاحب ارزش کاذب کرده،
بلکهروندبازگشتمربیان
ایرانیمتولد کشورهای
دیگر را نیز به راه انداخته
است
مدت حتی یک بار هــم طعم پیروزی
را نچشید تا ســرانجام پس از دو ماه ،از
سمتش برکنار شد .تجربه بعدی نوری
پس از دو ســال بدون تیــم ماندن ،به
عنوان دستیار کلینزمن در هرتابرلین
رقم خورد .کلینزی خیلی زود استعفا
داد و باشــگاه برای چهار بازی به الکس
نوریاعتمادکردامارابطهشکرابشده
بابازیکنهاونتایجنهچندانخوب،سند
برکناری بعدی او را هــم امضا کرد .در
واقعاینمربیدرسهفصلازچهارفصل
مربیگریاش خیلی زود برکنار شده و
فقط یــک دوره موفقیتآمیز را تجربه
کرده است .شاید او به کار فوتبال ایران
بیایدامادر استانداردهای اروپایی ،اصال
رزومهموفقیندارد.
پیوستن قریبالوقوع الکس نوری
به استقالل ،محصول دیگری از قانون
منع ورود خارجیها بــه فوتبال ایران
است .قانونی که نهتنها مربیان داخلی
را صاحب ارزش کاذب کرده ،بلکه روند
بازگشتمربیانایرانیمتولدکشورهای
دیگر را نیز به راه انداخته است .اینکه از
یکشهروندآلمانتوقعداشتهباشیدکه
در فوتبالایرانبه«ریال»حقوقبگیرد
یا با موجی از بدقولیها کنار بیاید ،واقعا
توقع گزافی به نظر میرسد .بد نیست
افرادی که خواب شــوم ایــن قانون را
برای فوتبال ایران دیدهاند ،از خودشان
بپرسند که یکی مثل الکس نوری ،چه
تفاوتیبامربیانخارجیدیگردارد؟

چهره به چهره
لیگ قهرمانان و سوءتفاهمی به نام شهرخودرو

اشتباه آمدهاید رفقا!

ظاهرامالکومدیرانباشگاهشهرخودرو،اصال
متوجه موقعیت باشگاهشان نیستند .تیمی که
برای اولین بار در تاریخ فوتبال مشهد ،این شهر را
صاحبیکنمایندهآسیاییکردهاماباچهاربازی
و چهار شکست ،روزهای ناامیدکنندهای را پشت
سر گذاشته است .البته که شکست هم بخشی از
معادلههای همیشگی فوتبال است و داشتههای
شهرخودرو با رقبای آسیاییاش قابل مقایسه به
نظرنمیرسداماایننتایجبیشترازتضادهایمالی،
حاصلمشکالتمدیریتیوبیتوجهیبهاهمیت
لیگ قهرمانان و کمی هم سهلانگاری هستند.
همینچندماهقبل،مالکباشگاهشهرخودرودائما
اصرار داشت تا لیگ برتر به هر قیمتی نیمهتمام
بماند .آن هــم در حالی که بــا نیمهتمام ماندن

ی شدن
بازیها ،شانس شهرخودرو برای آسیای 
در فصل آینده به طور کامل از دست میرفت .در
واقع حمیداوی حاضر بود این موقعیت را از دست
بدهدوترجیحاتیمشرادرلیگقهرماناننبیند.
بهنظرمیرسدبرایاینمالکخصوصی،هیچچیز
به اندازه «هزینه کردن» نگرانکننده نیست .اگر
انتخاببااوباشد،ترجیحمیدهدباشگاهحتیدر
لیگ برتر هم به میدان نرود و همیشه در قرنطینه
بماند .آقایان از فوتبال ،شهرتش را میخواهند،
اعتبارش را میخواهنــد ،امتیازهای ویژهاش را
میخواهند اما هزینهها را نمیخواهند .این رفتار
اصال با آن شــعارهای جاهطلبانه حمیداوی در
زمان تصاحب مالکیت باشگاه همخوانی ندارد .او
قرار بود کارهای بزرگی برای این تیم انجام بدهد

اما در عمل ،باشگاه را با بدترین شرایط ممکن به
لیگ قهرمانان آسیا فرستاده اســت .اگر امثال
حمیداویبههردلیلیقدرتالزمبرایکارکردن
در فوتبال را ندارند ،بهتر است باشگاه را به بخش
دولتیبرگردانند.شایددراینصورت،شهرخودرو
حداقلبهزنگتفریحتیمهایدیگردرآسیاتبدیل
نشود.سیرتکاملیتصمیمهادرشهرخودرو،دائما
ن همه تصمیم
به سمت بد و بدتر شدن میرود .ای 
بددرطولیکفصل،واقعاشاهکاربهنظرمیرسد.
باشگاهبایحییگلمحمدیشرایطخوبیداشت
ومیتوانستیکتیمغافلگیرکنندهدرآسیاباشد
امابهسادگیهرچهتمامتر،اینمربیراازدستداد.
آقایحمیداویباآنهمهادعا،تسلیمیکتماس
تلفنی از باال شد و سرمربیاش را در طبق اخالص
گذاشت .اتفاق تلخ دیگری که در این باشگاه رقم
خورد،ازدستدادنچندمهرهکلیدیبود.نفراتی
مثلمیالدسرلکیامحمدحسینمرادمندبدون
هیچ مشکلی شــهرخودرو را ترک کردند و هیچ
تالشیبرایجذبجایگزینایننفراتانجامنشد.

اشتباهاستراتژیکدیگریکهشهرخودرورابایک
بحران آسیایی روبهرو کرد ،انتخاب سیدمهدی
رحمتی برای ســرمربیگری تیم بــود .نه اینکه
رحمتی مربی خوبی نباشد اما او اصال تجربه کار
کردن در چنین موقعیتی را نداشت .از همه بدتر
اینکهچنینانتخابی،عمالفرصتاستفادهازیک
گلر استاندارد را از تیم گرفت .در واقع شهرخودرو

بااینتصمیمبد،بهترینوپرتجربهترینبازیکنش
راهمازدستدادوناچارشدباگلرهایبسیارجوان
به مصاف حریف آسیاییاش برود .شرایط جدول
اینگروهمیتوانستطوردیگریباشداماکارتیم
مشهدیوآسیا،باچندتصمیمفاجعهبارخیلیزود
تمام شده است .در منطقه غرب آسیا ،آنها اولین
تیمیهستندکهلیگقهرمانانراترکمیکنند.

اتفاق روز
رئیس بارسلونا در آستانه یک رسوایی تاریخی

به پایان سالمکن!
آریا رهنورد

همین چند روز قبل ،یکی از عجیبترین اتفاقهای ممکن
در شهر بارسلونا به وقوع پیوست .پسر خوان گاسپارت ريیس
اسبق باشگاه بارسا در یک ســالن ورزشی با ريیس فعلی این
باشــگاه برخورد کرد و جملهای به زبان آورد که دســتاویز
بسیاری از رسانههای اسپانیایی برای تاختن به جوزپ ماریو
بارتومئو بود .خوان گاســپارت برای سالها به عنوان یکی از
بدترین روسای تاریخ بارسا شــناخته میشد اما حاال پسر او
به محض دیدن بارتو ،یک جمله شنیدنی برای آقای ريیس
داشت«:ممنونم بارتومئو .پدر من دیگر بدترین ريیس تاریخ
بارسلونا نیست!»
همه شــواهد ،نشــان از پایان دوران کاری بارتومئو در
بارســلونا دارند .پس از ماجراهای عجیبی که برای ساندرو
راســل رقم خورد و او را وادار به کنارهگیری از مسئولیتش
در باشگاه کرد ،بارتومئو به عنوان ريیس موقت این باشگاه
در نظر گرفته شــد .به نظر نمیرسید دوران ریاست او زمان
ت بزرگ تیم لوئیس انریکه و
زیادی طول بکشــد اما موفقی 

بردن سهگانه در یک فصل ،اعضای رسمی باشگاه بارسلونا را
مجاب کرد تا دست به ترکیب تیم مدیریتی نزنند و بارتومئو
و دوستانش را برای چهار سال دیگر حفظ کنند .در این چهار
سال ،دیگر خبری از یک تیم قدرتمند نبود .بلوگرانا مشکالت
وحشتناکی داشت و اوضاع برای تیم ،هر روز ناامیدکنندهتر
میشد .اگر پیروزی در فینال برلین ،جایگاه بارتو را مستحکم
کرد ،شکســت وحشــتناک روبهروی بایرنمونیخ عمال به
معنای پایان یک دوران در باشگاه بود .برخالف مهرههایی
مثل پیکه که ژست نمایشی «رفتن» گرفتند ،لئو مسی در
یک قدمی ترک بارسا قرار داشت و تصمیم جدیاش را برای
جدایی گرفته بود .او آماده بود نیوکمپ را ترک کند و به سراغ
یک پروژه مطمئنتر برود .فوقســتاره آرژانتینی البته در
نهایت به خواستهاش نرســید اما حفظ کردن او ،اصال شبیه
یک موفقیت برای ريیس بارســا نبود .چراکه لئو به محض
اعالم ماندنش در این مجموعه برای یک سال دیگر ،مصاحبه
تندی علیه بارتومئو انجام داد و شیوه مدیریت او را به شدت
زیر سوال برد .جوزپ ،آخرین فرصتها برای «بازسازی» را
از دست داد .او نتوانســت اعتماد طرفداران تیم را به دست
بیاورد .انتخــاب کومان روی کاغذ ،انتخــاب خوبی به نظر
میرسید اما تا امروز تنها راکیتیچ از جمع بازیکنان بارسا جدا
شده و تیم برای خروج او حدود یک و نیم میلیون یورو درآمد
داشته است .آن هم در حالی که راکی تا همین یک سال قبل،

پیشنهاد  40میلیون یورویي برای جدایی داشت .بارسا در
خرید نفرات جدید هم تا امروز اصال موفق نشان نداده و هنوز
هم مشغول سبک و سنگین کردن گزینههای موجود است.
همه اینها ،آقای ريیس را در معرض یک رسوایی بزرگ قرار
داده است .بعید نیســت او حدود  6ماه قبل از پایان رسمی
دوران مدیریت ،با تصمیم اکثریت اعضای رســمی بارســا
«استیضاح» شود.
«فراتر از یک حرکت» .این نام جنبشــی اســت که برای
پایان دادن به دوران مدیریت بارتومئو در بارسا تالش میکند.
بر اساس شیوه اداره باشگاه بارسلونا ،اگر  16250نفر از اعضای
رسمی نامه «عدم اعتماد» به ريیس باشگاه را امضا کنند ،این
ريیس در معرض برکناری بیواسطه و ســریع قرار خواهد
گرفت .تالشها برای جمعآوری امضــا حدود  10روز ادامه
داشت و در روزهای پایانی ،عمال یک توفان سهمگین اتفاق
افتاد و تعداد امضاها حتــی از  20هزار نیز عبور کرد .کمپین
برکناری بارتو به این دلیل به سراغ امضاهای بیشتر رفت که
حتی اگر تعدادی از این درخواستها از سوی باشگاه مردود
اعالم شود ،باز هم مشکلی برای برکناری آقای ريیس وجود
نداشته باشــد .افرادی که این جنبش را آغاز کردهاند ،باور
دارند که بارتومئو بدترین ريیس تاریخ بارسلونا بوده و دوره او
اصال نباید در مهلت قانونی و به شکلی مسالمتآمیز به پایان
برسد .پیش از این یک بار در سال  ،2017چنین اتفاقی توسط

آگوستو بندیتو در باشگاه بارسا هدایت شده بود اما تالش او
برای برکناری بارتومئو ،تنها به جذب  12هزار امضا انجامید.
حاال اما ماجرا کمی فرق میکند و در  10روز آینده با حضور
دو نماینده رسمی باشــگاه ،دو نماینده کمپین برکناری و
همچنین دو عضو از فدراسیون فوتبال کاتالونیا ،بررسی نهایی
امضاها صورت خواهد گرفت .تقریبا همه منابع اســپانیایی
معتقدند که کار بارتومئو دیگر تمام شده و او هیچ شانسی برای
ماندن در این سمت ندارد .بعضیها حتی در انتظار استعفای
رســمی این مدیر هســتند اما خود او فعال هیج واکنشی به
جمعآوری این تعداد امضا از خودش نشان نداده است .پیش
از این تنها دو ريیس باشگاه بارسا ،با چنین وضعیتی روبهرو
شدند و امضاهای زیادی علیه آنها در بین اعضای رسمی شکل
گرفت اما جالب است بدانید که هر دو مورد ،مدیرها برنده بازی
بودند و اگر بارتومئو به این شیوه برکنار شود« ،اولین» ريیس
استیضاحشده در تاریخ بارسا لقب خواهد گرفت.
سقوط بارتومئو مثل یک دومینوی بینقص اتفاق افتاد.
انتخابهای بد برای نیمکت و خریدهــای بد برای تیم ،این
دومینو را آغاز کردند ،ضربه بعدی با شکستهای بزرگ بارسا
از راه رسید و ضربه نهایی نیز ،ماجرای لئو مسی بود .حاال باید
در انتظار شروع عصر تازهای در بارسا باشیم .دورانی که شاید
بهترین بازیکن تاریخ باشگاه را به امضای یک قرارداد جدید
مجاب کند.

