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 يك تورنمنت ديگر واليبال 
لغو شد

با اعالم سایت رسمی فدراسیون جهانی والیبال، 
اعضای هیــات مدیره FIVB به خاطر شــیوع 
ویروس کرونا در جهان تصمیم به لغو مســابقات 
جام باشگاه های جهان ۲۰۲۰ گرفتند. فدراسیون 
جهانی اعالم کرد که با توجه به همه گیری جهانی 
ویروس کرونا و عدم اطمینان از انجام مسافرت ها 
و حضور هواداران در این رقابت ها، مسابقات جام 
باشگاه های والیبال جهان ۲۰۲۰ برگزار نخواهد 
شد. FIVB  متعهد به تامین سالمتی و رفاه خانواده 
جهانی والیبال است و قصد دارد تا پایان اکتبر سال 
۲۰۲۰، دعوتنامه ای را به کشورها ارسال کند تا در 
مورد مسابقات ۲۰۲۱ نظرخواهی کند. مسابقات 
والیبال قهرمانی جام باشــگاه های جهان ۲۰۱۹ 
مردان و زنان به ترتیب بــه میزبانی برزیل و چین 
 Lube برگزار شدند که باشــگاه های ایتالیایی
Civitanova و Imoco Volley موفــق به 

کسب مدال طال شدند.
    

فرصت 30 روزه براي جودو
قضات دادگاه بین المللی حکمیت ورزش در 
پایان رسیدگی به پرونده ایران به فدراسیون های 
جودو جهانی و ایران ۳۰ روز مهلت دادند تا به توافق 
دست پیدا کنند. وکیل پرونده ایران در پایان جلسه 
گفت:»اساسا سیاســت وکالی فدراسیون جودو 
ایران بر این بود که تالش کنند هم اعتبار شــهود 
معرفی شده از طرف فدراسیون جهانی را زیر سوال 
ببرند هم این موضوع مورد توجه قرار گرفت که تا چه 
اندازه اقدام فدراسیون جهانی جودو علیه فدراسیون 
ایران با مبانی و مقررات ورزشی از جمله اساسنامه 
فدراسیون جودو تطابق دارد.« وی ادامه داد:»با این 
رویکرد پس از ارائه دفاعیات و ادله ای هم که از سوی 
وکالی طرف مقابل صورت گرفت، هیات داوران در 
پایان جلسه پس از استماع تمامی دفاعیات اعالم 
کرد که هرچند قضات دادگاه ورزش آمادگی دارند 
برای اینکه اعالم رأی کنند، اما استثنائا این فرصت 
را به روسای فدراسیون جهانی جودو و ایران دادند 
تا چنانچه بتوانند ظرف کمتــر از ۳۰ روز 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 مي شود 
گفتگوي ۳۰ دقیقه اي که میراســماعیلي با ویزر 
رییس فدراسیون جهاني داشــت، در اتخاذ این 

تصمیم بي اثر نبوده است. 
    

پاروزنان منتظر قايق هاي جديد
علیرضا سهرابیان رییس فدراسیون قایقرانی 
درباره شروع اردوها، گفت:»ما نخستین فدراسیونی 
هستیم که قرار است مسابقات قهرمانی کشور را به 
منظور انتخابی تیم ملی برگزار کند. از ۳۱ شهریور 
قهرمانی کشور اساللوم را داریم و در ادامه مسابقات 
سایر رشته ها برگزار می شود. اردو از نفرات انتخاب 
شده برگزار خواهد شد.« سهرابیان همچنین در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قایق ها به قشم 
رسیده، خاطرنشان کرد:»قایق ها هنوز نرسیده 
اما ما پیگیر هستیم. همه ملی فکر می کنند و جدا 
از سیستم بروکراسی که کار را سخت کرده همه با 
دید ملی کمک می کنند بچه ها از امکانات بهره مند 
شوند. وی درباره اینکه آیا قبل از شروع اردو تست 
کرونا هم می گیرید، اظهار داشت: بله حتما این کار 
انجام خواهد شد. ما این هزینه را پرداخت می کنیم 
چون وظیفه ماســت. رئیس فدراسیون قایقرانی 
در خصوص وضعیــت خوابگاه ها برای اســکان 
قهرمانان، یادآور شد: خوابگاه جدید تاسیس شده 
و تا دو هفته دیگر بهره برداری می کنیم که دختران 
از آن استفاده می کنند. برای پسران هم خوابگاه 
بازسازی شده و با رعایت پروتکل های بهداشتی در 
اختیار ورزشکاران قرار می گیرد. سهرابیان در پاسخ 
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 . 
بیش از ۱۰ نفر شامل این طرح بودند. شاید برخی ها 
بپرسند مبلغ چقدر است؟ این حقوق ناچیز است اما 
حقوقی که در زمان اردوی ملی قرار بود به قایقرانان 
داده شود با وجود عدم برگزاری اردو به حساب آنها 

واریز شد.

منهای فوتبال

آریا طاری

حداقل از شــروع فصل گذشــته، 
مشــکل اســتقالل هرگز یک مشکل 
»فنی« نبوده است. این باشگاه به شکل 
واضحی با مصائب خاص مدیریتی دست 
و پنجه نرم می کند و به نظر می رســد 
تا زمانی که ایــن گره کور باز نشــود، 
استقالل هم رنگ آرامش را نمی بیند. 
در حقیقت مشکل آبی ها اصال مربیان 

نیستند. مســاله کلیدی باشگاه، تفکر 
حاکم بر رفتارهای مدیریتی است که 
اجازه نمی دهد مربی ها 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 
سمت شــان باقی مانده اند و مشغول 
گرفتن تصمیم های بعدی برای استقالل 

هستند. تازه ترین تصمیم آنها، امضای 
قرارداد با الکس نوری بوده است. جالب 
اینکه بین بیانیه پایان رسمی مذاکره ها 
با اســتراماچونی و افشای مذاکره های 
جدید با الکس نوری، فقط چند ساعت 
فاصله وجود داشته است. یعنی از نگاه 
مدیران استقالل، هواداران فوتبال آنقدر 
»ساده لوح« هستند که باور کنند باشگاه 
به محض قطع مذاکره با استراماچونی، 
صحبت هایش را بــا الکس نوری کلید 

زده و در همین چند ســاعت به توافق 
هم نزدیک شده است. حقیقت آن است 
که استقاللی ها هرگز در روند صحبت 
با اســتراماچونی »جدی« نبودند. آنها 
می دانستند که در این پرونده شانسی 
ندارند و در تمام این مدت به صورت چراغ 
خاموش با نوری صحبــت می کردند. 
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 می کرد. ظاهرا از نگاه سعادتمند 
شکست در پروژه استراما، حتی نیازمند 
یک عذرخواهی خشک و خالی نبوده 
است. او همه تخم مرغ ها را در سبد مرد 
ایتالیایی گذاشت و عمال شانس بردن 
یک جام را از استقالل گرفت تا این مربی 
به تیم برگردد اما درنهایت قادر به امضای 
قرارداد تازه با او نبود. آیا روند درســت و 
منطقی ماجرا این نیست که پس از این 
شکست بزرگ، سعادتمند از سمتش 
استعفا بدهد و باشگاه را ترک کند؟ آیا او 
نباید به خاطر این خلف وعده تاریخی، 

پاسخگوی هواداران استقالل باشد؟
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 
می شناسند. یک مربی 4۱ ساله که در 
سطوح پایین فوتبال آلمان بازی می کرد 
اما به عنوان مربی، جاه طلبی بیشتری 
از خودش نشان داد. مردی که در شهر 
بوکتسهوده در ایالت نیدرزاکسین به 
دنیا آمده و تا امروز رفت و آمدهای بسیار 
کمی به ایران داشته است. بیشتر شهرت 
الکســاندر در فوتبال ایران، به روزهای 
حضــورش روی نیمکــت وردربرمن 
برمی گردد. چند سال قبل او که سرمربی 
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 
فصل بعدی، مسئوالن باشگاه عذرش را 
خواستند و او را از سمتش برکنار کردند. 
پس از این برکنــاری، نوری حدود یک 
ســال هدایت هیچ تیمــی را بر عهده 
نگرفت و در پایان این دوران، سرمربی 
تیم اینگولواشتات در بوندس لیگا ۲ شد. 
موقعیتی که برای او اصال »پیشرفت« 
محسوب نمی شد اما به هر حال فرصت 
تازه ای در اختیار این مربی قرار می دهد. 
درصد پیروزی الکس در این تیم روی 
عدد »صفر« متوقف شد. او برای هشت 
مسابقه سرمربی باشــگاه بود و در این 

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 
نوری اعتماد کرد اما رابطه شکراب شده 
با بازیکن ها و نتایج نه چندان خوب، سند 
برکناری بعدی او را هــم امضا کرد. در 
واقع این مربی در سه فصل از چهار فصل 
مربیگری اش خیلی زود برکنار شده و 
فقط یــک دوره موفقیت آمیز را تجربه 
کرده است. شاید او به کار فوتبال ایران 
بیاید اما در استانداردهای اروپایی، اصال 

رزومه موفقی ندارد.
پیوستن قریب الوقوع الکس نوری 
به استقالل، محصول دیگری از قانون 
منع ورود خارجی ها بــه فوتبال ایران 
است. قانونی که نه تنها مربیان داخلی 
را صاحب ارزش کاذب کرده، بلکه روند 
بازگشت مربیان ایرانی متولد کشورهای 
دیگر را نیز به راه انداخته است. اینکه از 
یک شهروند آلمان توقع داشته باشید که 
در فوتبال ایران به »ریال« حقوق بگیرد 
یا با موجی از بدقولی ها کنار بیاید، واقعا 
توقع گزافی به نظر می رسد. بد نیست 
افرادی که خواب شــوم ایــن قانون را 
برای فوتبال ایران دیده اند، از خودشان 
بپرسند که یکی مثل الکس نوری، چه 

تفاوتی با مربیان خارجی دیگر دارد؟

استقالل و معضل مدیریت غیرشفاف

الکس؛ فرمانده نو! 

اتفاق روز

چهره به چهره

این اواخر هر وقت صحبت از تغییر یک مربی در فوتبال ایران است، نام »الکس نوری« را هم می شنویم. وقتی برانکو از 
پرسپولیس جدا شده بود، صحبت از جذب این مربی برای قرمزها بود و پس از جدایی ویلموتس از تیم ملی، نام او دوباره در بین 

گزینه ها به گوش رسید. ماجرای پیوستن این مربی به فوتبال ایران، حاال از همیشه جدی تر شده و به نظر می رسد استقاللی ها به 
زودی برای هدایت باشگاه در فصل جدید، با او قرارداد امضا خواهند کرد. شاید این نام، جذاب تر از برخی گزینه های داخلی تیم 

باشد؛ اما حقیقت آن است که کارنامه نوری در فوتبال ایران، اصال با مانورهایی که برای جذب او به نمایش می گذارند همخوانی ندارد.

آریا رهنورد

همین چند روز قبل، یکی از عجیب ترین اتفاق های ممکن 
در شهر بارسلونا به وقوع پیوست. پسر خوان گاسپارت رییس 
اسبق باشگاه بارسا در یک ســالن ورزشی با رییس فعلی این 
باشــگاه برخورد کرد و جمله ای به زبان آورد که دســتاویز 
بسیاری از رسانه های اسپانیایی برای تاختن به جوزپ ماریو 
بارتومئو بود. خوان گاســپارت برای سال ها به عنوان یکی از 
بدترین روسای تاریخ بارسا شــناخته می شد اما حاال پسر او 
به محض دیدن بارتو، یک جمله شنیدنی برای آقای رییس 
داشت:»ممنونم بارتومئو. پدر من دیگر بدترین رییس 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 کناره گیری از مسئولیتش 
در باشگاه کرد، بارتومئو به عنوان رییس موقت این باشگاه 
در نظر گرفته شــد. به نظر نمی رسید دوران ریاست او زمان 
زیادی طول بکشــد اما موفقیت  بزرگ تیم لوئیس انریکه و 

بردن سه گانه 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 ناامیدکننده تر 
می شد. اگر پیروزی در فینال برلین، جایگاه بارتو را مستحکم  
کرد، شکســت وحشــتناک روبه روی بایرن مونیخ عمال به 
معنای پایان یک دوران در باشگاه بود. برخالف مهره هایی 
مثل پیکه که ژست نمایشی »رفتن« گرفتند، لئو مسی در 
یک قدمی ترک بارسا قرار داشت و تصمیم جدی اش را برای 
جدایی گرفته بود. او آماده بود نیوکمپ را ترک کند و به سراغ 
یک پروژه مطمئن تر برود. فوق ســتاره آرژانتینی البته در 
نهایت به خواسته اش نرســید اما حفظ کردن او، اصال شبیه 
یک موفقیت برای رییس 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 فرصت ها برای »بازسازی« را 
از دست داد. او نتوانســت اعتماد طرفداران تیم را به دست 
بیاورد. انتخــاب کومان روی کاغذ، انتخــاب خوبی به نظر 
می رسید 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 4۰ میلیون یورویي برای جدایی داشت. بارسا در 
خرید نفرات جدید هم تا امروز اصال موفق نشان نداده و هنوز 
هم مشغول سبک و سنگین کردن گزینه های موجود است. 
همه این ها، آقای رییس را در معرض یک رسوایی بزرگ قرار 
داده است. بعید نیســت او حدود 6 ماه 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 می کند. 
بر اساس شیوه اداره باشگاه بارسلونا، اگر ۱6۲5۰ نفر از اعضای 
رسمی نامه »عدم اعتماد« به رییس باشگاه را امضا کنند، این 
رییس در معرض برکناری بی واسطه و ســریع قرار خواهد 
گرفت. تالش ها برای جمع آوری امضــا حدود ۱۰ روز ادامه 
داشت و در روزهای پایانی، عمال یک توفان سهمگین اتفاق 
افتاد و تعداد امضاها حتــی از ۲۰ هزار نیز عبور کرد. کمپین 
برکناری بارتو به این دلیل به سراغ امضاهای بیشتر رفت که 
حتی اگر تعدادی از این درخواست ها از سوی باشگاه مردود 
اعالم شود، باز هم مشکلی برای برکناری آقای رییس وجود 
نداشته باشــد. افرادی که این جنبش را آغاز کرده اند، باور 
دارند که بارتومئو بدترین رییس تاریخ بارسلونا بوده و دوره او 
اصال نباید در مهلت قانونی و به شکلی مسالمت آمیز به پایان 
برسد. پیش از این یک بار در سال ۲۰۱7، چنین اتفاقی توسط 

آگوستو بندیتو در باشگاه بارسا هدایت شده بود اما تالش او 
برای برکناری بارتومئو، تنها به جذب ۱۲ هزار امضا انجامید. 
حاال اما ماجرا کمی فرق می کند و در ۱۰ روز 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. بعضی ها حتی در انتظار استعفای 
رســمی این مدیر هســتند اما خود او فعال هیج واکنشی به 
جمع آوری این تعداد امضا از خودش نشان نداده است. پیش 
از این تنها دو رییس باشگاه بارسا، با چنین وضعیتی روبه رو 
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« رییس 

استیضاح شده در تاریخ بارسا لقب خواهد گرفت.
سقوط بارتومئو مثل یک دومینوی بی نقص اتفاق افتاد. 
انتخاب های بد برای نیمکت و خریدهــای بد برای تیم، این 
دومینو را آغاز کردند، ضربه بعدی با شکست های بزرگ بارسا 
از راه رسید و ضربه نهایی نیز، ماجرای لئو مسی بود. حاال باید 
در انتظار شروع عصر تازه ای در بارسا باشیم. دورانی که شاید 
بهترین بازیکن تاریخ باشگاه را به امضای یک قرارداد جدید 

مجاب کند.

ظاهرا مالک و مدیران باشگاه شهرخودرو، اصال 
متوجه موقعیت باشگاه شان نیستند. تیمی که 
برای اولین بار در تاریخ فوتبال مشهد، این شهر را 
صاحب یک نماینده آسیایی کرده اما با چهار بازی 
و چهار شکست، روزهای ناامیدکننده ای را پشت 
سر گذاشته است. البته که شکست هم بخشی از 
معادله های همیشگی فوتبال است و داشته های 
شهرخودرو با رقبای آسیایی اش قابل مقایسه به 
نظر نمی رسد اما این نتایج بیشتر از تضادهای مالی، 
حاصل مشکالت مدیریتی و بی توجهی به اهمیت 
لیگ قهرمانان و کمی هم سهل انگاری هستند. 
همین چند ماه قبل، مالک باشگاه شهرخودرو دائما 
اصرار داشت تا لیگ برتر به هر قیمتی نیمه تمام 
بماند. آن هــم در حالی که بــا نیمه تمام ماندن 

بازی ها، شانس شهرخودرو برای آسیایی  شدن 
در فصل آینده به طور کامل از دست می رفت. در 
واقع حمیداوی حاضر بود این موقعیت را از دست 
بدهد و ترجیحا تیمش را در لیگ قهرمانان نبیند. 
به نظر می رسد برای این مالک خصوصی، هیچ چیز 
به اندازه »هزینه کردن« نگران کننده نیست. اگر 
انتخاب با او باشد، ترجیح می دهد باشگاه حتی در 
لیگ برتر هم به میدان نرود و همیشه در قرنطینه 
بماند. آقایان از فوتبال، شهرتش را می خواهند، 
اعتبارش را می خواهنــد، امتیازهای ویژه اش را 
می خواهند اما هزینه ها را نمی خواهند. این رفتار 
اصال با آن شــعارهای جاه طلبانه 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 
حمیداوی به هر دلیلی قدرت الزم برای کار کردن 
در فوتبال را ندارند، بهتر است باشگاه را به بخش 
دولتی برگردانند. شاید در این صورت، شهرخودرو 
حداقل به زنگ تفریح تیم های دیگر در آسیا تبدیل 
نشود. سیر تکاملی تصمیم ها در شهرخودرو، دائما 
به سمت بد و بدتر شدن می رود. این  همه تصمیم 
بد در طول یک فصل، واقعا شاهکار به نظر می رسد. 
باشگاه با یحیی گل محمدی شرایط خوبی داشت 
و می توانست یک تیم غافلگیرکننده در آسیا باشد 
اما به سادگی هرچه تمام تر، این مربی را از دست داد. 
آقای حمیداوی با آن همه ادعا، تسلیم یک تماس 
تلفنی از باال شد و سرمربی اش را در طبق اخالص 
گذاشت. اتفاق تلخ دیگری که در این باشگاه رقم 
خورد، از دست دادن چند مهره کلیدی بود. نفراتی 
مثل میالد سرلک یا محمدحسین مرادمند بدون 
هیچ مشکلی شــهرخودرو را ترک کردند و هیچ 
تالشی برای جذب جایگزین این نفرات انجام نشد. 

اشتباه استراتژیک دیگری که شهرخودرو را با یک 
بحران آسیایی روبه رو 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 
اینکه چنین انتخابی، عمال فرصت استفاده از یک 
گلر استاندارد را از تیم گرفت. در واقع شهرخودرو 

با این تصمیم بد، بهترین و پرتجربه ترین بازیکنش 
را هم از دست داد و ناچار شد با گلرهای بسیار جوان 
به مصاف حریف آسیایی اش برود. شرایط جدول 
این گروه می توانست طور دیگری باشد اما کار تیم 
مشهدی و آسیا، با چند تصمیم فاجعه بار خیلی زود 
تمام شده است. در منطقه غرب آسیا، آنها اولین 
تیمی هستند که لیگ قهرمانان را ترک می کنند. 

رئیس بارسلونا در آستانه یک رسوایی تاریخی

به پايان سالم کن! 

لیگ قهرمانان و سوءتفاهمی به نام شهرخودرو

اشتباه آمده ايد رفقا! 

پیوستن قریب الوقوع 
الکس نوری به استقالل، 
محصول دیگری از قانون 

منع ورود خارجی ها به 
فوتبال ایران است. قانونی 
که نه تنها مربیان داخلی را 
صاحب ارزش کاذب کرده، 
بلکه روند بازگشت مربیان 

ایرانی متولد کشورهای 
دیگر را نیز به راه انداخته 

است
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