
مديران ارشد ورزش 
سعید احمدیان

   گزارش
كشور در جلسه با 
جهانگي�ري، ك�م 
قربان صدقه خودشان و البته دولت نرفتند تا يك 
تصوير غير واقعي پيش  روي معاون اول دولت قرار 
بگيرد، بدون اينكه كسي از مشكالت ورزشكاران و 
دغدغه هايي كه آنها دارند، بگويد و صداي شان در 
جلس�ه ب�ا مع�اون اول حس�ن روحان�ي باش�د. 
بهتري��ن فرص��ت از دس��ت رف��ت، فرصتي كه 
مي توانس��ت محملي ب��راي انتق��ال گاليه هاي 
ورزش��كاران به دومين مقام عالي دولت باشد، اما 
تبديل شد به جلسه اي پر از غلو مديران و پز دادن 
به آمارهايی كه فقط روي كاغذ درس��ت خوانده 
مي شود. حكايت جلسه عصر روز دوشنبه اسحاق 
جهانگيري، مع��اون اول رئيس جمهور با مديران 
ارشد ورزش كشور است، جلس��ه اي كه مديران 
وزارتخان��ه، كميته ملي المپي��ك و پارالمپيك و 
فدراسيون ها با كت هاي اتوكشيده روبه روي معاون 
اول نشستند و گزارش كار دادند، گزارش هايي كه 
يك خط هم انگار از كمبودها در آن ننوشته بودند 
و حرف هاي شان آن طور كه سايت وزارت ورزش 
منتشر كرده، تعاريفي اغراق آميز از شرايط ورزش 
كشورمان است، طوري كه همه چيز خوب است و 

روبه راه و ماللي نيست جز دوري معاون اول. 
   مديراني كه كرونا را شكست دادند!

خروجي جلس��ه معاون اول رئيس جمهور آينه 

تمام نماي ورزش كشور نبود، هر مديري كه پشت 
تريبون قرار مي گرفت و آمارهاي كاغذي اش را 
تند تن��د روخواني مي كرد تا هم��ه چيز را عالي 
نش��ان دهد و تأييدهاي معاون اول گل از گلش 
بشكفد! در جلسه مديران ورزش و جهانگيري، 
گزارش ه��اي اغراق آميز حت��ي كار را به جايي 
رسانده بود كه يكي از مديران در حالي كه تمام 
بخش هاي مختلف جهان از كرونا آسيب ديده اند 
و بحران را تجربه مي كنند، او مدعي شد كه شيوع 
اين ويروس نه تنها سبب كندي كار نشده، بلكه 
در حوزه مسئوليتي اش كارها همچنان روند رو 

به رشدي دارد. 
صحبت هاي عبدالحميد احمدي، معاون فرهنگي 
و ورزش همگاني وزير ورزش را بخوانيد و حيرت 
كنيد: » حتي ش��يوع ويروس كرونا در كش��ور 
نتوانس��ته تأثي��ري در روند رو به رش��د ورزش 
همگاني بگ��ذارد. « چنين آمارهايي در جلس��ه 
معاون اول و مديران ورزش ك��م نبود تا تصوير 
ورزش به صورت غلو شده و دور از واقعيت براي 

جهانگيري ترسيم شود. 
اين در حالي است كه ورزش ايران كم از چنين 
آمارها و گزارش هاي اغراق آميزي ضربه نخورده 
است، مسئله اي كه سبب مي شود تا مديران ارشد 
دولت هم خيال شان تخت باشد با مديراني كه در 
ورزش سركارند، اوضاع روبه راه است، طوري كه 

حتي كرونا هم تكان شان نداده است. 

عالوه بر اين دست هاي خالي مديران ورزش در 
اين جلس��ه در برخي مواقع بدجور توي چش��م 
مي زد، مسئله اي كه سبب ش��ده تا وزير ورزش 
همچنان در حال و هواي دو س��ال پيش س��ير 
كند و برگه س��خنراني را كه در دو س��ال اخير 
بارها روخواني كرده تكرار كند: »پرافتخارترين 
و درخش��ان ترين حضور ايران در جام جهاني در 
جام جهاني ٢٠١٨ روس��يه بود و اي��ران در گروه 
مرگ نتاي��ج خوبي گرفت و حت��ي بعد از باخت 
ايران به اس��پانيا هم مقام معظ��م رهبري پيام 
تش��كر دادند. « چند بار اين صحبت ها را از زبان 

سلطاني فر شنيده بوديد؟
  هندوانه هاي زير بغل دولت

عالوه بر اغراق و آمارهاي كاغذي، كم هندوانه از 
سوي مديران ارشد ورزش براي خوشامد مديران 
ارش��د دولت زير بغل شان گذاش��ته نشد. مانند 
وزير ورزش كه در اين جلسه گفته است: » دكتر 
جهانگيري با روي باز و با استفاده از همه امكان و 
اقتداري كه دارند، مشكالت را حل و گره ها را باز 
و مسير را هموار مي كنند. « البته به نظر مي رسد 
تعريف سلطاني فر به گره گش��ايي معاون  اول از 
جيب كارگران ب��راي پرداخت ٢ ميليون يورو به 
ويلموتس و پاداش 45٠ هزار يورويي به فوتبالي 

برگردد!
رضا صالحي اميري، رئيس كميته ملي المپيك 
هم خدمات دولت در بخش ورزش را قابل مقايسه 

با هيچ دولتي در گذش��ته نمي داند: »گسترش 
ورزش كشور در چهار س��ال گذشته و در دولت 
تدبيرواميد قابل مقايسه با ادوار گذشته نيست كه 

قطعاً در آينده اين كارها ماندگار مي شود.«
  صداي قهرمانان نشدند 

همه اين غلوهاي آماري و تعريف هاي اغراق آميز 
سبب شد تا جلس��ه جهانگيري با مديران ارشد 
ورزش براي قهرمان��ان و جامعه ورزش خروجي 
نداشته باشد و مشكالت شان ديده نشود. اين در 
حالي است كه جلس��ه روز دوشنبه مي توانست، 
بهترين فرصت براي بيان كمبودها و مشكالتي 
باشد كه ورزشكاران كشورمان در فاصله يك سال 
مانده تا المپيك با آن درگير هس��تند. بودجه اي 
كه كفايت اي��ن همه رش��ته ورزش��ي و تأمين 
زيرس��اخت ها براي موفقيت قهرمان��ان را ندارد 
و قهرماناني كه قانون حمايت��ي از آنها تنها روي 
كاغذ مانده و مش��كالت معيش��تي و شغلي شان 
ناراحت كننده است، مانند قهرماني كه با كمان 
قرضي تمرين مي كند يا ملي پوشي كه براي اينكه 
تمرينش قطع نش��ود، پارويش را مي فروش��د تا 

بتواند هزينه وعده غذايي اش را تأمين كند. 
بهترين فرصت از دست رفت و يك مدير پيدا نشد 
كه از تبعيض هاي معاون اول و توجه افراطي اش 
به فوتبال گاليه كند و صحبت هاي قهرماناني كه 
پشت درهاي بسته مسئوالن ارشد دولت مانده اند 

را به گوش جهانگيري برساند. 
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دنیا حیدري

اسکوچیچ در تمرین نساجی
تعامل اسكوچيچ با سرمربيان تيم هاي باش��گاهي ايران اين بار او را به 
تمرين نساجي كشاند. س��رمربي تيم ملي در روزهاي كرونايي ورزش 
فرصتي براي برپاي��ي اردوهاي تيم ملي نداش��ته، روزه��اي خود را با 
برنامه هايي كه ريخته پر مي كند. برنامه هايي كه در رأس آن تماش��اي 
بازي هاي حساس ليگ قرار دارد و ديدار با كادرفني تيم ها و گفت وگو 
با سرمربيان ليگ برتري. اين بار اما اسكوچيچ به جاي يك گفت وگوي 
دوس��تانه با فكري، بعد از صحبت هايي كه با س��رمربي نساجي داشت 
ديداري هم با بازيكنان اين تيم انجام داد و با حضور در بين نفرات اين تيم 
شمالي كه اين روزها در ميانه هاي جدول جاي گرفته با اشاره به اينكه 
او بازيكنان را انتخاب مي كند و سرمربيان تيم ها آنها را تمرين مي دهند 

تأكيد كرد كه هيچ استعداد و توانمندي از چشمان او دور نمي ماند.

اشرف رامين

آماده کسب سهمیه المپیك هستم

شرایط کشتي فرقي با فوتبال ندارد
لمه��دي  عبدا     خبر
نصي����رزاده، 
رئيس سازمان ليگ كشتي با اشاره به اينكه عدم 
برگزاري ليگ 99 هرگز در دس��تور كار سازمان 
ليگ نيست، به تسنيم گفت: » ما به دنبال برگزاري 
ليگ برتر به خاطر كشتي هستيم. با وجود موج 
دوم كرونا، مسابقات فوتبال برگزار مي شود. كرونا 
در تم��ام دنيا هس��ت، ولي همه دارن��د زندگي 
مي كنند و كارهاي شان را پيش مي برند. نگوييد 

ليگ را كنسل كنيد، لطفاً راهكار بدهيد. مسئله 
رواني هم هست. ما بايد به فكر برگزاري مسابقات 
در همين شرايط باشيم. خودمان كشتي را خوار 
نكنيم، كرونا ه��م مثل همه اتفاق��ات فروكش 
مي كند، كشتي قرار است بماند، اين قدر انرژي 
منفي ندهيم. شرايط كشتي و فوتبال خيلي با هم 
فرق نمي كند. ما اگر تماش��اگر نداشته باشيم و 
تست كرونا از كشتي گيران گرفته شود و آنها در 

قرنطينه باشند، مشكلي پيش نمي آيد.«

لزوم برخورداري از كرسي هاي 
فریدون حسن

      بازتاب
بين الملل��ي و نف��وذ در مجامع 
جهاني ورزش از جمله مسائلي 
است كه سالهاست ورزش كشور را به دليل عدم برخورداري از آن با 
ضرر هاي زيادي روبه رو كرده است. دردآورتر است ورزش ايران يا 
در جريان انتخابات هاي مجامع بين المللي كانديدايي ندارد )مثل 
همين انتخابات تازه برگزار شده در كميته بين المللي المپيك( يا 

اينكه اسير خودزني و اختالفات داخلي مي شود. 
جالب اينكه تمام مسئوالن ورزش كشور از ريز و درشت هم به اين 
واقعيت معترف هستند، اما مشخص نيست كه چرا هيچ اقدامي 
در اين زمينه انجام نمي شود و همه چيز با توجه به اينكه آقايان 
مي گويند كار پيچيده و سختي است، در حد شعار و حرف باقي 
مي ماند و حتي پاي تحريم ها هم به ميان مي آيد. درست مانند 
حرف هاي روز گذشته دبيركل كميته ملي المپيك. كيكاوس 
س��عيدي در اين خصوص مي گويد: » كسب كرسي بين المللي 

كار سخت و پيچيده اي است و نيازمند كار ملي، راهبرد مناسب 
و ارتباطات و البي بين المللي است. افرادي هستند كه سال ها در 
ورزش دنيا بوده اند، شناخته شده هستند و برند ورزش شده اند ما 
به مديريت باثبات و طوالني نياز داريم تا مديران ارشد ما شناخته 
ش��وند و با ارتباطات بين كشورها، ش��رايط فراهم شود. كسب 
كرس��ي در كميته بين المللي المپيك مستلزم ثبات مديريتي 
است و برخي مديران IOC بيش از دو يا سه دهه كار مي كنند. 
هاشمي طبا در مقطعي اين توفيق را براي كشور به ارمغان آورد 
كه عضو كميته بين المللي المپيك شد كه افتخاري براي كشور 
ما بود و حفظ نشد.« سعيدي پاي تحريم هاي ظالمانه امريكا و 
اروپا را هم به اين جريان باز مي كن��د و مي گويد: » بايد ببينيم 
در زمينه هايي به جز ورزش چقدر كرس��ي هاي جهاني داريم. 
صالحي اميري در دو سال گذش��ته جلسات زيادي را با مقامات 
مختلف ورزش دنيا داشت كه براي رفع برخي مشكالت از جمله 

تعليق ها بود و به موضوعات ديگر هم پرداخت. «

تحریم ها مانع کسب کرسي بین المللي 
در ورزش است !

تعويق يكساله 
حامد قهرماني

    چهره
المپيك توكيو 
ش��ايد بهترين 
خبر ب��راي س��هراب م��رادي ب��ود. قهرمان 

وزنه برداري المپيك ايران براي تكرار 
مدال طالي المپيك ٢٠١6 با مشكل 
بزرگ مصدوميت مواجه شد. عمل 
جراحي ب��ا موفقيت انجام ش��د، اما 
فرصت كوتاه سهراب براي آمادگي و 

شركت در مس��ابقات انتخابي 
اصلي ترين نگراني بعد از 

مصدوميت بود. اما حاال 
داس��تان ف��رق كرده 
المپيك يك س��ال به 
تعويق افتاد تا سهراب 
وزنه برداري ايران با 
راح��ت  خي��ال 
تمريناتش را حتي 
در اي��ن روزه��اي 
كرونايي پيگيري و 
خ��ودش را آماده 

حضور قدرتمندانه در المپي��ك كند. قهرمان 
المپيك مي گويد: » فقط منتظرم تاريخ برگزاري 
رقابت هاي انتخابي بازي هاي المپيك از سوي 
فدراس��يون جهاني وزنه برداري اعالم شود و از 
اين سردرگمي و بالتكليفي دربيايم. سپس 
خود را آماده شركت در مسابقات گزينشي 
مي كنم و نس��بت به زمان قطعي برگزاري 
مس��ابقات با جديت فش��ار تمريناتم را باال 
خواهم آورد ت��ا مجوز حض��ور در بازي هاي 
المپيك را بگي��رم. براي حضور در 
المپيك توكيو فق��ط بايد در 
يك مسابقه انتخابي شركت 
رقاب��ت  آن  در  و  كن��م 
ي��ا   395 نيز مجم��وع 
4٠٠ كيلوگرم را به ثبت 
برس��انم. ان ش��اءاهلل 
مشكل خاصي پيش 
نمي آيد و به راحتي 
اين ركورد مجموع را 
مي زنم و سهميه را 
كسب خواهم كرد.«

مشکالت قهرمانان پشت در ماند!
حاشيه اي بر جلسه معاون اول دولت با مديران ارشد ورزش كشور كه به قربان صدقه رفتن يكديگر گذشت

براي تأمین مخارجم با اسنپ کار مي کنم
نادر مرادي، دارنده مدال طالي پارالمپيك ٢٠١٢لندن و برنده مدال 
نقره مسابقات جهاني قزاقستان در دسته ۷٢كيلوگرم پارا وزنه برداري 
در پ��ي تعطيلي اردوها و عدم حمايت مس��ئوالن چند ماهي اس��ت 
كه براي تأمين مخارج خود در اس��نپ كار مي كند: »بعد از تعطيلي 
تمرينات و اردوها به دليل شيوع كرونا از كميته پارالمپيك درخواست 
اماني تجهيزات وزنه برداري ك��ردم، براي تمرين در خانه كه موافقت 
نش��د. فدراس��يون جانبازان و معلوالن هم گفت كه تجهيزات براي 
تيم ملي است و فقط در زمان اردو مي توان اس��تفاده كرد. به همين 
دليل به انجام تمرينات س��بك در خانه اكتفا ك��ردم. تهيه تجهيزات 
كه چيزي حدود٨٠ميليون تومان است، از توان من كه شغل خاصي 
ندارم خارج است. االن نيز براي تأمين مخارج خود چند ماهي است 

كه با اسنپ كار مي كنم.«

شيوا نوروزي

تعریف جدید مدیریت در فوتبال!
حيف است. اس��تفاده نكردن از اين چنين اس��تعدادهاي نابي به واقع 
حيف و خيانت به عرصه مديريت اس��ت! مديران فوتبال ايران را بايد 
در مقاطع پيشرفته تحصيلي به كار گرفت و توانمندي هاي مديريتي و 
راهكارهاي ناب آنها در حل مشكالت را بايد در قالب واحد هاي درسي 
رشته مديريت در دانش��گاه ها تدريس كرد تا نسل جوان از اين دانش 
بالقوه و استعدادهاي طاليي بي بهره نماند! چراكه نه! راهكار هوشمندانه 
سعادتمند، مديرعامل توانمند استقالل در زمينه حل و فصل مشكالت 
مالي اين باش��گاه يك درس سه واحدي اس��ت )استقاللي هاي واقعي 
طلبشان را ببخشند!( و چرا دانشجوهاي رشته مديريت از اين چنين 

استعدادهايي بي نصيب بمانند؟
قبل از روي كار آمدن، ادعاهايشان يادآور شخصيت هاي كارتوني است 
كه به ش��كلي جادويي و معجزه وار همه مش��كالت را به آني از سر راه 
برمي دارند. اما به محض تكيه زدن بر مسند قدرت بهترين راهكارشان 
مي شود راستي آزمايي واقعي بودن عشق بازيكنان سابق و فعلي تيم و 
مي گويند كه استقاللي هاي واقعي طلبشان را ببخشند. يعني اين نهايت 
مديريتي است كه مي توانند بكنند و راهكاري كه ممكن است براي حل 
و فصل مش��كالت مالي در ذهنش��ان جرقه بزند. البته جدا از داستان 
هواداري كه همواره خود را مالك جيب او مي دانند و هر از چندگاهي 

برابرشان كاسه گدايي مي گيرند تا جيب هاي خود را پر كنند!
نهايت شيوه مديريت فوتبال ايران همين است. بازي با احساسات هوادار 
براي خالي كردن جيبش و گذاشتن بازيكنان مقابل هواداران كه اگر 
عشق به تيم دارند از حق و حقوقشان بگذرند. اما به قول علي دايي چرا؟ 
چرا بازيكن و مربي بايد از حق عقب افتاده خود بگذرند، وقتي آقايان به 

اصطالح مدير حق و حقوقشان را بيش از آنچه كه بايد گرفتند. 
صد البته كه سعادتمند امروز دارد تاوان مديران قبلي را پس مي دهد. 
همان مديراني كه هيچ يك از آنها تا به امروز جز طلبكاران مالي فوتبال 
نبودند و هرگز براي دريافت حق و حقوق خود ناچار نش��دند تا دست 
به دامان فيفا يا حتي نهادهاي داخلي ش��وند. همان مديراني كه براي 
به جيب زدن ح��ق داللي خ��ود قراردادهاي پرطمط��راق مي بندند. 
قراردادهايي كه بعد از ماه ها و حتي س��الها تسويه حساب نشده است. 
مي شود بهانه گرو كشي عاطفي آقايان كه اگر عاشق واقعي باشند از رقم 
آن بايد بگذرند. اما چرا؟ چرا وقتي مديران از كوچك ترين حق و حقوق 
خود نمي گذرند، بازيكنان و مربيان بايد چنين كنند. بازيكنان و مربياني 
كه اگر كمي به عقب برگرديم، مي توانيم در بين آنها آقاي گل، بهترين 
گلر، بهترين مدافع و عنوان هاي اين چنيني و حتي موفقيت هايي چون 
قهرماني را در كارنامه هايشان ديد. موفقيت هايي كه اما نه دستمزد و 
پاداش آن زماني كه بايد پرداخت نشده، كه حاال هم توصيه مي شود به 
گذشتن از آن با دست گذاشتن روي احساسات طلبكاراني كه تا به امروز 

براي گرفتن حق و حقوقشان صبوري كردند!
نه فقط مديريت كه منطقش��ان هم مثال زدني اس��ت كه ت��ا تقي به 
توقي مي خورد، قيافه حق به جانب  مي گيرند كه در بدترين ش��رايط 
تيم را تحويل گرفتن��د، اما به روي مبارك نمي آورند كه كس��ي چاقو 
نگذاشته بود، بيخ گلويش��ان براي قبول مسئوليت! هيچ گونه اشاره اي 
نمي كنند كه قيافه قهرمانان داستان را به خود گرفته بودند، وقتي قصد 
نشستن بر صندلي مديريت را داشتند و فراموش كردند كه به عنوان يك 
مدير براي حل و فصل مشكالت و پيشبرد كار است كه آمده اند وگرنه 
گدايي كردن از هوادار و توصيه به طلبكاران براي بخش��يدن طلبشان 
و گله از مش��كالت را كه هركسي به خوبي بلد اس��ت و نيازي به يدك 

كشيدن پسوند و پيشوند مديريت ندارد!
مديريتي كه ب��دون ترديد با پاس كردن چند واح��د آن بهتر مي توان 
تصميم گرفت و بر مش��كالت فائق آم��د. مگر آنكه جزو آن دس��ته از 
دانشجوياني باش��يد كه نه فقط حضور در كالس را تجربه نكرديد كه 
نمرات كسب كرده را نيز بعد از بارها افتادن با عدد و رقمي ناپلئوني و 
سرمرز پاس كرده باشيد كه امروز و زماني كه بايد با استفاده از دانشي 
كه كسب كرديد، راهكاري ارائه دهيد تنها ايده اي كه به ذهنتان مي رسد 
دست دراز كردن مقابل هوادار باشد و اس��تمداد كمك از آنها و انتظار 
غيرمنطقي از طلبكاران براي بخشيدن مطالباتشان و با به ميان آمدن 
كوچك ترين انتقادي هم به اين ش��يوه مديريتي، مدعي شويد كه در 

بدترين شرايط تيم را تحويل گرفته ايد. 
اين داستان تكراري فوتبال ايران است كه نشان از رفت و آمد مديراني 
نااليق دارد كه كوچك ترين سررشته اي از مديريت ندارند و با اهدافي 
جز حل و فصل مشكالت اس��ت كه در رأس امور باشگاه هاي مختلف 
فوتبال ايران قرار مي گيرن��د. اهدافي كه صد البت��ه پرداختن به آن و 

بازكردنش در اين مقال نمي گنجد!

 بيلسا در صعود ليدزيونايتد 
نقش اصلي را ايفا كرد

حماسه سازي طاووس ها در اَلند رود
پس از ١6 سال ممارست باالخره به آرزوي خود رسيدند و حاال زمان 
آن است كه تيم تازه صعود كرده به ليگ برتر با جديت بيشتري براي 
فصل آتي برنامه ريزي كن��د. ليدز يونايتد تيم پرطرفدار انگليس��ي 
است كه آخرين بار سال ٢٠٠6 در ليگ جزيره به ميدان رفت و پس 
از آن با سقوط به دس��ته يك ديگر نتوانست هوادارانش را خوشحال 
كند، ولي صبر و بردباري نتيجه داد تا در اين روزهاي كرونايي جشن 

خياباني برپا شود. 
    

بازگش��ت رؤيايي به ليگ برتر همان اتفاقي بود كه ليدزي ها سال ها 
انتظارش را مي كش��يدند. آنه��ا دو هفته مانده به پايان ليگ دس��ته 
يك برنلي را شكست دادند و بس��يار خوش شانس بودند كه همزمان 
رقيب شان وست بروم به هادرس��فيلد باخت تا رؤيا به واقعيت تبديل 
شود. نشريه ديلي ميل با اشاره به درخشش تيم مارسلو بيلسا نوشت: 
»ليدز در اين فصل خوش درخشيد و توانست بعد از ١6 سال غيبت به 
ليگ برتر باز گردد. آنها فصل را با قهرماني در ليگ دسته يك به پايان 
رساندند و به گفته مدير اجرايي باش��گاه هدف آنها موفقيت در اروپا 
است. اگرچه هدف ترسيم شده از سوي مديران باشگاه جاه طلبي شان 
را نشان مي دهد، ولي در كارنامه آنها صعود به نيمه نهايي ليگ قهرمانان 
هم ديده مي شود. اين اتفاق خاطره انگيز در سال ٢٠٠١ رقم خورده و 
بعد از گذشت نزديك به دو دهه انگوس كينر مدير اجرايي ليدز از تكرار 
درخشش در قاره سبز گفت: »از صميم قلب خوشحاليم؛ چراكه بعد از 
مدت ها به جايگاه اصلي مان بازگشته ايم. ليدز نبايد در ليگ يك باشد 
بلكه يك تيم ليگ برتري است و براي ما چالش جديدي آغاز شده است. 
از هم اكنون به آينده اميدواريم و برنامه هاي زيادي داريم. در چند سال 
آينده بايد قدرت واقعي مان را نش��ان دهيم و يكي از اهداف مان قرار 

گرفتن در جمع شش تيم برتر جزيره است.«
    

در اين موفقيت س��رمربي نقش بس��يار مهمي را برعهده داشت. در 
حقيقت ليدز يونايتد پيش��رفت هاي دو فصل اخير خ��ود را مديون 
مارسلو بيلسا اس��ت؛ چراكه او از زماني كه هدايت اين تيم را برعهده 
گرفت ش��يوه بازي تيم را متحول كرد. بيلس��ا در سال ٢٠١٨ سكان 
ليدز دس��ته اولي را پذيرفت و با آمدن او اوج گي��ري طاووس ها آغاز 
شد. با اين حال اين خوش��حالي در بازي هاي پلي آف دوام نداشت و 
شكست مقابل دربي كانتي آرزوهايش��ان را براي صعود نقش بر آب 
كرد. بااين وجود يونايتدها كوتاه نيامدند و عزم شان را جزم كردند تا 
در فصل ٢٠١9- ٢٠٢٠ كار را يكسره كنند. همين اتفاق هم رخ داد و 
سفيدپوشان در الند رود حماسه ساز شدند، اما يك مسئله ديگر هنوز 
وجود دارد، قرارداد سرمربي 64 س��اله به پايان رسيده و قرار است به 
زودي مديران باشگاه قرارداد بلند مدت جديدي با او امضا كنند. بايد 
ديد بيلسا بعد از اين موفقيت به پيشنهادهاي جذاب ديگرش پشت 

مي كند و به ليدز وفادار مي ماند؟
    

ميراثي كه بيلس��ا براي ليدز به جاي گذاش��ته تمجيد همگان را به 
همراه داشته است. سايت گل در گزارشي به صحبت هاي گوارديوال 
در خصوص موفقيت ليدز يونايتد پرداخت: »به نظر مي رس��د اثرات 
مثبت حضور س��رمربي آرژانتيني تا س��ال ها در اين تيم ديده شود. 
سفيدپوشان با تالش بي وقفه خود صعودي رؤيايي را تجربه كردند و 
در اين بين نام سرمربي سابق تيم ملي شيلي، اتلتيكو بيلبائو و مارسي 
دوباره سر زبان ها افتاده است.« پپ گوارديوال از اينكه پس از سال ها 
دوست قديمي اش را در ليگ برتر خواهد ديد ابراز خوشحالي كرد: »او 
مأموريتي فوق العاده را به سرانجام رساند. در واقع ليدز فصلي خوب را 
پشت سرگذاشت. آنها ثابت كردند كه شخصيت حضور در ليگ برتر و 
رقابت در باالترين سطح را دارند. همه در انگليس مي دانند كه صعود 
از دسته يك به ليگ برتر چقدر سخت اس��ت به همين خاطر بايد به 
ليدز بابت اين موفقيت تبريك گفت. تجربه كار كردن با بيلسا را ندارم 
اما بسياري از بازيكناني را كه زير نظر او كار كرده اند مي شناسم. البته 
خوشحالم كه شانس هم صحبتي با او را داشته ام. شيوه مربيگري او 
در فوتبال منحصر به فرد است و هيچ مربي مثل او نيست. بيلسا را نيز 
بايد آقاي خاص ناميد و به عقيده من حضور او و تيمش در ليگ برتر 
را بايد به فال نيك گرفت. ليدز قهرمان اين فصل دسته يك امشب با 

تيم چارلتون اتلتيك روبه رو مي شود.«

قهرمان پروري یا نازپروري؟
چند روزي است كه بحث اعزام يكي از مدال آوران به خارج از كشور 
براي جراحي خار پاشنه داغ شده است. بااينكه گفته مي شود كميته 
ملي المپيك با اين سفر مخالفت كرده، ولي خود ورزشكار هنوز روي 
خواسته اش مصر است و با لحني تهديدآميز سخن مي گويد. در وهله 
اول لحن طلبكارانه و متوقعانه اين ورزشكار پررنگ به نظر مي رسد، 
اما دقيق تر كه ن��گاه كنيد مي بينيد اين اولين باري نيس��ت كه يك 
ستاره ورزشي به دليل سوءمديريت ها به شكلي عجيب خواسته هاي 
غيرمنطقي اش را بيان مي كند و رسيدن به آنها را حق خود مي داند. 
در اين سال ها كم نبودند نفراتي كه خود را تافته جدا بافته تلقي كرده 
و مديران فدراسيون ها نيز به جاي ايستادگي و دفاع از حق و حقوق 
ساير ورزشكاران، براي حفظ جايگاه ش��ان مقابل مدال آور شناخته 
شده سرتعظيم فرود آورده و به خواسته هاي شان تن دادند. يك نفر 
سرمربي را قبول نداشت و تا آخر هم زير نظر مربي شخصي اش تمرين 
كرد و مدال گرفت، ديگري پس از حاشيه سازي و كنار گذاشته شدن 
از تيم ملي س��عي كرد با فشار برخي رس��انه ها به تيم ملي برگردد و 
يك نفر هم به اندازه كل ورزشكاران آن رشته سفر و اردوي خارجي 
داشته و در اين شرايط س��خت اقتصادي نيز باز هم حاضر نيست در 
ايران جراحي ش��ود! چنين رفتارهاي غيرحرفه اي حاصل مديريت 
آنهايي است كه به جاي قهرمان پروري نازپروري كرده و براي آنكه 
يك مدال به كارنامه مديريتي ش��ان اضافه ش��ود به درخواست هاي 
عجيب نه نمي گويند. درست است كه هميشه از بي توجهي مسئوالن 
به قهرمانان و مدال آوران ورزش كش��ور انتقاد شده و مي شود، ولي 
اين موضوع مهم را نبايد با افراط و تفريط اشتباه گرفت. چرا بايد يك 
ورزشكار براي جراحي خار پاش��نه به اروپا برود، ولي يك ورزشكار 
ديگر با وسايل قرضي تمرين كند و حس��رت داشتن ابزار استاندارد 
را داشته باشد. اگر امروز برابر خواسته هاي غيرمعقول تك چهره ها 

سكوت شود در آينده بايد منتظر موارد جديد باشيم. 
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