تجربه شاهینطبع به تیم ملی کمک میکند
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خیز طالییپوشان برای لیگ بیستم

تیم اول دیار زایندهرود استارت تمرینات فصل جدید را زد .سپاهان فصل
پیشبازهمموفقنشدجامقهرمانیراازچنگپرسپولیسدربیاورد.ضمن
اینکه این تیم در جام حذفی نیز انتظارات را برآورده نکرد و همین مسئله
انتقادهای زیادی را به همراه داشت .انتخاب سرمربی جدید اولین گامی
بود که مدیران باشگاه برای ایجاد تغییرات اساسی در دستور کار قرار دادند.
محرم نویدکیا ،بازیکن قدیمی سپاهانیها حاال مسئولیت تیم محبوبش را
بهدستگرفتهبهاینامیدکهبعداز سالهاانتظاررؤیایموفقیتدرکسوت
سرمربیگریرا باسپاهان تجربهکند .جذبچندبازیکنجدیدخون تازهای
به رگهای زردپوشان تزریق کرده است .تمرینات پیش فصل از روز گذشته
آغاز شده و روحیه خوب بازیکنان و حواس جمع مربیان از جمله نکات مهم
اولین روز تمرین بود .رحمان احمدی و محمود کریمی در کنار نویدکیا
روی نیمکت حضور دارند .سپاهان امسال در لیگ قهرمانان غایب است و
بازگشت این تیم به اوج ،هدف اصلی زردپوشان خواهد بود.
سعید زارعیان | برنا

انتخ��اب دوب��اره مه��ران ش��اهینطبع
به عنوان س��رمربی تیم ملی بزرگس��االن
بهترین تصمیم بود .با توجه به ش��رایطی
که کرونا ایجاد کرده ،چند ماهی است که
مسابقهای برگزار نشده است .ضمن اینکه
اوضاع اقتصادی و مشکالت ارزی به هیچ
وجه اجازه نمیدهد از س��رمربی خارجی
محسنشاهعلی
استفاده کنیم .در بین گزینههای داخلی
کارشناس بسکتبال
نیز شاهینطبع بهترین گزینه بود ،چراکه
هم رزومه کاری قوی و مشخصی دارد و هم اینکه مدت زیادی است كه
در کنار تیم ملی بوده و با شرایط تیم نيز کام ً
ال آشناست .تجربه خوب او در
این شرایط قطعاً به تیم ملی کمک میکند .کرونا ورزش همه کشورها را با
مشکالت زیادی روبهرو کرده ،منتها ورزش برای آنها اولویت است ،ولی برای
ما نه .به همین خاطر ورزش ما بیش از کشورهای دیگر از کرونا آسیب دیده
و خواهد دید .در این اوضاع کار بسیار سختی پیشروی کادر فنی تیم ملی
خواهد بود .برخیها انتقاد میکنند ،ولی انتقاد صرف کمکی به تیم ملی
نمیکند .پای اعتبار ورزش و بسکتبال ایران در میان است و همه باید به
تیم ملی کمک کنیم .اگر کادر فنی تغییر میکرد یا حتی سرمربی خارجی
میآوردیم کار به مراتب سختتر ه م میشد .قرار است مسابقات لیگ ماه
آینده آغاز شود و امیدواریم ورزشکاران و تیمها آسیبی نبینند .البته راهی
هم جز برگزاری بازیها نداریم .آنطور که میگویند کرونا فع ً
ال رفتنی نیست
و نباید به این خاطر بسکتبالمان درجا بزند .اگر میخواهیم در رقابتهاي
المپیک بازیهای خوبی را انجام دهیم ،چارهای جز بازی کردن نداریم.
تعطیلکردنراهحلمناسبینیست ،ماهممثلسایررشتههابایدبارعایت
حداکثری پروتکلها تعداد بازیها را افزایش دهیم .با توجه به تعطیلی چند
ماهه در شروع لیگ افت بدنی بازیکنان آشکار خواهد شد و بازگشت به
سطح فنی گذشته آسان نیست .افت بدنی تنها مختص بازیکنان بسکتبال
نیست و حتی والیبالیستها و کشتیگیران نیز که مسابقاتشان در لیگ
شروع شده این افت را تجربه کردهاند.

نگاهي به برکناري احمد سعادتمند از مديرعاملي استقالل

آقايکارمند برف سعادتآباد را نديد!

پــــــ�س از
گزارش
سوءمديريتهاي
سعید احمدیان
فراوان ،سرانجام
ديروز احمد سعادتمند که فرهاد مجيدي به او
لقب کارمند داده بود ،برکنار شد تا حضورش در
مديرعاملي استقالل و س�اختمان باشگاه در
س�عادتآباد ته�ران ب�ه ش�ش م�اه نرس�د!

تعداد فوتبالیستهای کشورمان در لیگ پرتغال
رو به افزایش است

پریمیرلیگا،بهشتلژیونرهایایرانی

بازیکنانایرانیعالقهزیادیبهلیگبرترپرتغالپیداکردهاند.بعدازاينكه یکی،
دو فوتبالیست از کشورمان در لیگ این کشور خوش درخشیدند ،سایرین نیز
تصمیم گرفتند شانسشان را برای لژیونر شدن و بازی در اروپا امتحان کنند.
علی علیپور ،جدیدترین بازیکنی است که سر از پرتغال درآورده است.
بدون ش��ک عملکرد خوب مهدی طارمی و امیر عاب��دزاده در پرتغال
تأثیر زیادی در تصمیمگیری دیگر بازیکنان کشورمان برای آیندهشان
داشته است .طارمی در تیم ریوآوه روزهای خوبی را پشت سر گذاشت
و با گلهایی که به ثمر رساند توانست در فصل اخیر لیگ پرتغال  18بار
دروازه حریفان را باز كند تا به همراه پیزی و وینیسیوس مهاجمان بنفیکا
مشترکاً آقای گل لیگ این کشور لقب گیرد .ضمن اینکه با درخشش
طارمی بود که ریوآوه با قرار گرفتن در رده پنجم پریمیرلیگا جواز حضور
در مرحله پلیآف لیگ اروپا را به دست آورد .همین درخشش کافی بود
تا مهاجم سابق پرسپولیس پیشنهادهای خوبی برای فصل جدید داشته
باشد .پورتو ،قهرمان لیگ پرتغال فرصت را از دست نداد و سریعاً برای
خرید طارمی پا پیش گذاشت .اين بازيكن نیز تصمیم درستی را گرفت و
حاال در فصل جدید به یکی از بازیکنان اصلی پورتو تبدیل شده است.

نه س��رمربي دارند و ن��ه مديرعامل ،اوضاعش��ان
آش��فتهتر از ه��ر زمان ديگري اس��ت؛ ت��ا ديروز
اگر نيمکتش��ان خالي ب��ود ،امروز ب��ا برکناري
مديرعاملشان ،صندلي مديريت هم خالي مانده
است .اين حکايت باشگاه استقالل است ،تيمي که
هر روز که ميگذرد بالتکليفياش بيشتر ميشود،
از نيمکت گرفته تا اتاق مديريت باشگاه .کمتر از يک
ماه از کنارهگيري فرهاد مجيدي ميگذرد که ديروز
هماحمدسعادتمندبرکنارشدتاآبيهااينروزهانه
سرمربي داشته باشند و نه مديرعامل.
کارمندي که جاي سرمايهدار آمد
مديرعاملي اس��تقالل انگار ب��راي کمتر مديري
آم��د دارد ،مديراني که با ش��عارهاي دهان پرکن
ميآيند ،اما بعد از چند ماه آنقدر ناکارآمديشان
آشکار ميشود که چارهاي جز برکناري آنها باقي
نميماند .مانند احمد سعادتمند که فروردينماه
گذشته مسعود سلطانيفر حکم مديرعاملياش
را امضا کرد ،مديري ک��ه از همان ابتداي آمدنش
به استقالل دودس��تگي در اين تيم به اوج رسيد
تا روزهاي س��ختي در انتظار مديرعامل س��ابق
تيم واليبال بانک س��رمايه و مديرکل سابق دفتر
اس��تعداديابي وزارت ورزش باشد ،بهخصوص که
فرهاد مجيدي ،س��رمربي وقت استقالل شمشير

را از رو براي مديرعامل جديد بست تا نشان دهد
که آبش با سعادتمند در يک جوي نميرود و او از
تصميم وزارت ورزش در کنارهگيري سيدعبدالرضا
موس��وي ،عضو متم��ول هيئت مدي��ره و آمدن
سعادتمند ناراضي است« :این تصمیمهای نادرست
مدیریتی را چه کسی برای اس��تقالل میگیرد؟
چطور به این نتیجه میرسید که سرمایهدار برود و
کارمند بیاید؟! پولدار برود و بیپول بیاید؟!»
با اين حال س��عادتمند بدون توجه به اختالفاتي
که بر س��ر آمدنش به اس��تقالل به وجود داشت،
 25فروردي��ن در برنام��ه فوتبال برت��ر تلويزيون
اعالم کرد که کفش آهني پوش��يده است و وعده
درآمد 300ميلياردي براي اس��تقالل را داد« :ما
کفش آهنی پوشیدهایم که کار کنیم .من خیلی
اهل شعار نیس��تم ،ولی اين نوید را میدهم که به
س��مت روزهای خوب برویم .استقالل باید سالی
 200تا  300میلیارد تومان پول دربیاورد .در این
هفته چارت س��ازمانی را در جلسه هیئت مدیره
تعریف میکنیم و باید به س��متی برویم که حتی
در امور خیریه هم فعال باشیم .ما هواداری داریم
که چشمش تخلیه ش��ده و باید به او کمک شود.
متأسفانه اس��تقالل تبدیل به یک گوشت قربانی
شده ،ولی من از امروز اینجا هستم و اجازه نمیدهم
کسی حتی یک آجر هم از باشگاه ما ببرد».
س��عادتمند حتي در ادامه راههاي درآمدزايياش
براي باش��گاه خردادماه بود که از توليد پفک آبي و
فروش کاش��يهاي ديوار کمپ حجازي که عکس
هواداران با اندازه  30در  20در آن نقش بسته خبر
داد ،طرحهايي که جنجاله��ا و البته واکنشهاي
طنزآميزي را هم به همراه داش��ت .البته وعدههاي

شهریار مغانلو چهارمین لژیونر ایرانی در پرتغال است .مهاجم  25ساله
قب ً
ال برای پیکان بازی میکرد ،ولی عطش بازی در قاره س��بز باعث شد
پیشنهاد تیم سانتاکالرای پرتغال را رد نکند .مغانلو فصل پیش با  13گل
زده دومین گلزن لیگ برتر کشورمان بود .البته این بازیکن پیشنهادات
داخلی هم داشت ،اما بعد از مشورت با طارمی ترجیح داد با دریافت دستمزد
کمتر ش��انس خود را در لیگ پرتغال امتحان کند« :وقتی پیشنهاد این
باشگاه رسید تحقیق کردم .سانتاکالرا مربی باشخصیت و کاربلدی دارد.
میخواستم در این باش��گاه به اهدافم برسم .از تیمهای کشورهای قطر،
بلژیک و پرتغال پیشنهاد داشتم که انتخابم سانتاکالرا بود .دوست دارم
الگوی خوبی برای کشورم باشم و به اهداف ذهنیام برسم .از لحاظ مالی
میتوانستم در کشور خودم ،چهار یا پنج برابر این مبلغ پول بگیرم ،اما برای
من پول زیاد مهم نیست و دوست دارم به اهدافي كه دارم ،برسم .از مهدی
طارمی درباره شرایط پرتغال مشورت گرفتم ».تفکر حرفهای نقش مهمی
در پیشرفت بازیکنان دارد و مغانلو هم به جای آنکه به فکر درآمد بیشتر
باشد تالش میکند به جاهطلبیهایش در اروپا بیندیشد.
در بین ایرانیهای پرتغال مهرداد محمدی تنها یک سال در این کشور بازی
کرد .محمدی عضو تیم آوس بود و در 28بازی که فصل پیش برای این تیم
انجام داد هشت گل زد و پنج پاس گل داد .منتها آوس فصل خوبی را پشت
سر نگذاشت و به لیگ دسته اول پرتغال سقوط کرد .مهرداد محمدی نیز
تصمیم به ترک پریمیرلیگا گرفت و با تیم العربی قطر توافق کرد.

پررنگ و لعاب سعادتمند را کمتر کسي جدي گرفت،
به خصوص که مديران پي��ش از او هم بارها چنين
وعدههايي را داده بودند که کمتر عملي شده بود.
 8دليل براي امضاي حکم برکناري
بازگشت استراماچوني به استقالل ،جنجاليترين
وعده سعادتمند به استقالليها بود .او شهريورماه
و پس از باال گرفتن اختالفش ب��ا فرهاد مجيدي
پيش از بازي حساس دربي جام حذفي که با برتري
اس��تقالل و صعود آبيها به فينال به پايان رسيد،
براي مذاکره با اس��ترا راهي ايتاليا شد ،سفري که
سبب ش��د مجيدي که تيمش تقريباً قابل قبول
نتيجه گرفته بود ،استعفا بدهد و بعد از فينال جام
حذفي از س��رمربيگري آبيها کنارهگيري کند.
وعده سعادتمند براي بازگشت استرا همانطور که
پيشبيني ميشد خيلي زود تو خالي از آب درآمد
و بهرغم اينک��ه مديرعامل اس��تقالل از مذاکره با
سرمربي ايتاليايي خبر داده بود ،اين مربي همه چيز
را تکذيب کرد و گفت به او پيشنهادي نشده است.
شکس��ت خوردن پروژه بازگش��ت اس��ترا ،کار
سعادتمند را در اس��تقالل تمام کرد و با افزايش
اختالف در هيئ��ت مديره آبيها ،پ��س از اخبار
ضد و نقيضي که عصر سهشنبه درباره برکناري
سعادتمند منتشر شده بود سرانجام ديروز با وجود
تکذيب اوليه ،هیئت مديره اس��تقالل به صورت
رسمي سعادتمند را برکنار کرد .اين در حالي بود
که او پيش از ظهر ديروز با رسانهاي کردن توافق با
آلکس نوري براي سرمربيگري استقالل ،گويا به
دنبال داشتن يک برگ برنده براي جلوگيري از
برکنارياش بود.
در بيانيه استقالل درباره داليل برکناري سعادتمند

به هشت دليل اشاره شده است -1« :سفر نابهنگام
و بینتیجه آقای سعادتمند به ایتالیا که برخالف
موجود میشد دیرتر انجام

ادعاها و بر اساس اسناد
ش��ود و بدتر از آن مصاحبه جنجالی تلویزیونی و
مصاحبه رسانهای بعد از جلسه هیئت مدیره بود که
باعث برهم خوردن تمرکز تیم و در نتیجه از دست
رفتن جام حذفی شد -2 .اهمال آقای سعادتمند
در پرداخت طلب آقای وینفرد شفر که باعث بسته
شدن پنجره نقل و انتقاالت و در نتیجه محرومیت
تیم از حضور بازیکنان جدی��د در لیگ قهرمانان
آسیا شد -3.رفتارهای خالف شأن باشگاه در نقل و
انتقاالت و حضور سؤالبرانگیز در یک هتل به جای
ساختمانباشگاهوهمچنینهمراهیشائبهبرانگیز
برخی افراد در اتاق مذاکره که باعث ورود نهادهای
نظارتی به موضوع نقل و انتقاالت باشگاه استقالل
ش��د -4 .قراردادهای اقتصادی بینتیجه و بدون
تأمین نظر هیئت مدیره که باعث بروز مشکالت
مالی برای استقالل شد -5.خروج ارز از کشور بدون
مجوز هیئت مدیره و بانک مرکزی که باعث وهن
باشگاه استقالل ش��د -6 .اتفاقات تأسفانگیز در
کشور قطر ،به ویژه در فرودگاه دوحه که دونشأن
باشگاه اس��تقالل بود -7 .طرح مس��ائل داخلی و
محرمانه باشگاه در سایت رسمی باشگاه به جای
مدیریت بازیکنان و حل و فصل مشکالت که باعث
خدشهدار شدن حیثیت و اعتبار باشگاه استقالل
شد -8.همچنین بازی با احساسات هواداران باشگاه
استقاللبهبهانهبازگرداندناستراماچونی،سرمربی
سابق باشگاه ،اعضای هیئت مدیره با در نظر گرفتن
مصالح باشگاه و لزوم اقدام سریع برای جلوگیری از
وارد آمدن ضربات بیشتر بر پیکره باشگاه».

بهترين چيزها را براي بارسا ميخواهم

امیر عابدزاده جایگاهش را به خوبی پیدا کرده و یکی از بهترین گلرهای
پرتغال به شمار میآید .سنگربان ایرانی که تالش میکند جا پای پدرش
بگذارد ،چند سالی است که در اروپا بازی میکند و قدر فرصتهایش را
خوب میداند .عابدزاده کوچک سه سال پیش به عضویت تیم ماریتیمو
درآمد و از هم��ان زمان به مرور پلههای ترقی را ط��ی کرد .صبر او زیاد
بود و البته مزد این صبوری را هم گرفته است .امیر عابدزاده ،سنگربان
شماره یک تیم لیگ برتری است و فصل پیش به عنوان یکی از بهترین
دروازهبانهای لیگ پرتغال معرفی شد.
بهترین گلزن فصل گذش��ته پرس��پولیس هم به جمع ایرانیهای لیگ
پرتغال اضافه شده است .علی علیپور بعد از چند فصل درخشش با پیراهن
سرخپوشان حاضر به تمدید قراردادش با پرسپولیس نشد و پس از توافق
با تیم ماریتیمو ،او نیز راهی پرتغال شد .مهاجم ایرانی که سابقه آقای گلی
را نیز در کارنامه دارد بعد از کسب چهار عنوان قهرمانی متوالی با قرمزها
لژیونر شده و با انگیزه زیادی که دارد میخواهد در تیم جدیدش نیز گلهای
زیادی را به ثمر برساند« :از امضای قرارداد با ماریتیمو بسیار خوشحالم .این
یک تجربه جدید برای من خواهد بود .میخواهم به تیم کمک کنم تا به
اهدافش برسد و همچنین قصد دارم گلهای زیادی برای ماریتیمو به ثمر
برسانم ».قرارداد علیپور دو ساله است و انتظار میرود این مهاجم گلزن از
این پس به روند رو به رشدش در اروپا نيز ادامه دهد.
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وقتيدرحالشکستيبايدکنارخطباشي

کمتر کسي است
خبر
که ندان��د فرانک
لمپارد ،سرمربي چلسي چه روزهاي خاطرانگيزي
را با مورينيو در اين تيم داشته است .روزهايي که
لمپارد در زمين و مورينيو روي نيمکت اين تيم بود،
ولي سهشنبه شب و در جريان بازي چلسي مقابل
تاتنهام اوضاع متفاوت بود .مورينيو روي نيمکت
تاتنهام تمام عزمش را جزم كرده بود تا چلسي و
لمپارد را شکست دهد که در نهايت موفق هم شد و
در ضربات پنالتي تيم و شاگرد سابقش را برد .اما

کرونا عليه سري آ

تمام ماجرا اي��ن نبود و جدال لفظي اس��تاد و
شاگرد در دقايق ابتدايي بازي که چلسي جلو
افتاده بود جالب توجه بود .جدالي که مورينيو
بعد از پيروزي در پايان مسابقه در خصوص آن
گفت« :احساس من نس��بت لمپارد با هیچ
اتفاقی تغییر نمیکند .چی��زی ندارم که به
لمپارد یاد بدهم و این حرف من هم ،یک نظر
است«وقتیتیمتدرحالشکستاستبایدتو
در کنار خط باشی و وقتی تیمت در حال برد است
باید آرامش خود را حفظ کنی».

ايتالياييها
باز هم عقبنشيني ميکنند؟

کرونا همچنان در جهان جوالن
بازتاب
ميده��د و همه چي��ز را با خطر
فريدون حسن
تعطيلي روبهرو كرده است .در اين
ميان رقابتهاي ورزشي در سراسر جهان با بيشترين ميزان تعطيلي
روبهرو بودهاند .ايتالياييها به عنوان يکي از قدرتهاي فوتبال جهان
اين ضربه را بيش از تمام اروپاييها حس کردهان��د و در برابر اين
بيماري عقبنشيني کردند ،اتفاقي که ممکن است دوباره بيفتد.
ابتالي  14بازيکن جنووا به کرونا بار ديگر شرايط را در رقابتهاي
فوتبال باشگاهي ايتاليا بحراني کرده است 11.نفر از جمع اين14نفر
بازيکن هستند که گزارش شده شش تن از آنها روز یکشنبه هفته
جاری در جریان مصاف این تیم با ناپولی در میدان حضور داشتند،
به همین دلیل بعید نیست که این ویروس به بازیکنان ناپولی هم
منتقل شده بود .بازیکنان ناپولی سهشنبه تس��ت کرونا دادهاند و
منتظر اعالم نتایج آن هستند .اگر بازیکنان ناپولی هم به کرونا مبتال
شده باشند ،احتمال لغو بازی بعدی این تیم مقابل یوونتوس وجود

آرامشبهبارسابازگشته،پيروزي
خبر
خوب هفته اول در الليگا و تعامل
حامد قهرماني
ستارگان بارس��ا با کومان حاال
شرايط را آرامتر از قبل کرده است .با اين حال همه منتظر واکنش
فوقستاره بودند .مسي تا ديروز سکوت کرده بود و همين باعث
مي ش��د اوضاع ش��بيه آتش زير خاکستر باش��د ،اما پيام او به
هواداران آب روي آتش اختالفات بود .لئو در اين پيام نوش��ت:
«پس از ناسازگاری بسياري که در این مدت اتفاق افتاد ،میخواهم
به این موضوع پایان بدهم .تمام بارس��اییها باید با هم
متحد شوند تا بتوانیم بهترین عملکرد خودمان را
نش��ان دهیم .باید غیرت و هیجان خودمان را
نشان دهیم ،زیرا این تنها راه برای رسیدن به
اهدافمان است .ما باید همیشه متحد باشیم و
در یکسو قدم برداریم .من اشتباهات خودم
را به گردن میگیرم .اگر این اتفاقها افتاد
تنها برای این بود که بارسلونا ق ویتر و بهتر
ش��ود .میخواهم به تمام اف��رادی که ما را
دنبال میکنند پیامی بفرستم؛ اگر هر کدام
از آنها از چیزی که من گفتم ی��ا انجام داده
آزردهخاطر شدهاند ،شک نکنند که من این کار
به این دلیل انجام دادهام که صالح بارس��لونا در آن بود .من
بهترین چیزها را برای این باشگاه میخواهم».
دارد .این در حالی است که به تعویق افتادن ديدار بعدی تیم فوتبال
جنووا که مقابل تورینو است ،تقریباً قطعی به نظر میرسد .در این
میان نشریه کوریره دالسرا گزارش کرده که سازمان لیگ فوتبال
ایتالیا برای مدیریت این وضعیت گزینههایی روی میز دارد که یکی
از آنها احتمال تعلیق  14روزه تمامی بازیهای سری آ برای بهبود
تمام مبتالیان به کروناس��ت .با توجه به اینکه مسابقات فوتبال
باشگاهی در فاصله روزهای پنجم تا سیزدهم اکتبر برای برگزاری
بازیهای ملی متوقف خواهد بود ،این وقفه 14روزه در س��ری آ
وضعیت تقویم را چندان پیچیده نخواهد کرد .گزینه دیگر سازمان
لیگ تعلیق بازیهایی است که تعداد آمار مبتالیان آنها باالست که
به این ترتیب احتماالً باید انتظار لغ��و بازیهای جنووا  -تورینو و
یوونتوس  -ناپولی را داشت .ظاهرا ًوینچنزو اسپادافورا ،وزیر ورزش
ایتالیا با دقت در حال رصد و پیگیری وضعیت است تا در صورت
وخیم شدن اوضاع دستورالعملهای دولتی درباره مهار کرونا در
ورزش کشور را اعمال کند.

دنيا حيدري

مضحکه مدیریتی فوتبال

نگاهی به کشورهای صاحب سبک در ورزش و باشگاههای موفق فوتبال
دنیا نش��ان میدهد که ثبات مدیریتی الزمه موفقیت و سازندگی است.
حال آنکه کنار گذاش��تن در فوتبال ایران دمدستیترین انتخاب ممکن
است ،درست مانند کشورهای عربی حاشیه خلیج همیشه فارس که بابت
برکناری سرمربیان خود در پی هر باخت مورد تمسخر قرار میگرفتند،
حاال تفکرات مدیریتی در الیههای باالیی ورزش و فوتبال ایران نيز فرقی با
سبک نگاه مدیران کشورهای عربی خلیج همیشه فارس ندارد .البته با این
تفاوت فاحش که سرنوشت سرمربیان در کشورهای عربی برای دستیابی
ختم میشد ،اما در فوتبال ایران عذر مدیران برای
به نتایج بهتر به اخراج 
مقابله با تخریبهاست که خواسته میشود.
داد فوتبال ایرن از بیثباتی درآمده و پیکره فوتبال ضربههای مهلکي بابت این
تعدد رفت و آمدها روی صندلی مدیریتی باشگاهها خورده ،اما توقع دیگری
نمیتوان داشت و در واقع این تنها چاره موجود است ،وقتی انتصابها به
قدری ناکارآمد و ناالیق هستند که ادامه حضورشان جز تخریب بیشتر چيز
ديگري در پی ندارد و به همین دلیل تأسفبار است که مدام شاهد آن هستیم
که آقایان برای ماستمالی کردن افتضاحات به بار آمده که نتیجه انتخابهای
صددرصد نادرست خود آنهاست ،دست به این حجم از تغییرات میزنند.
البته نه با هدف بهبود اوضاع که اگر اینگونه بود نفر بعدی باید یک انتخاب
اصلح بود ،نه انتصابی بدتر از قبلی که نتوان بیش از چند ماه تحملش کرد.
در اصل ثباتی که الزمه پیشرفت ،موفقیت و سازندگی در فوتبال دنیاست،
در فوتبال ایران به یک آرزو میماند ،چراکه در صورت عملی شدن البته
با این انتصابهای تأسفبار که جز به واسطه رفاقتها و البیهای آقایان
نیست ،فاجعهای جبرانناپذیر را در پی خواهد داشت .درست مثل داستانی
که در فدراسیون فوتبال و به واسطه حضور چند ساله کفاشیان و تاج در
رأس امور رخ داد .ثباتی که جز تباهی برای فوتبال ایران و به تاراج رفتن
بیتالمال چيزي در پی نداشت! در واقع وقتی نتیجه مدیریت چند ماهه
میشود تصمیمات تأسفبار که تیشه میزند به ریشه فوتبال دیگر نیازی
به تشریح ثبات چنین مدیریتی نيست.
از مضحکه مدیریتی فوتبال ای��ران همین بس که مدی��ران ناالیق بهرغم
بیکفایتیهای خود هرازچندگاهی قیافه حق به جانب به خود ميگيرند ،از
اوضاعنابسامانفوتبالگالیهمیکنندوهمهچیزرازیرسؤالمیبرندکهفالن
بازیکن قیمت خود را بدون هيچ دلیل موجهی باال برده یا آن یکی در اردوهای
داخلی یا سفرهای خارجی شب زندهداری میکند و به جای استراحت در
سفرهخانهها و حین استعمال قلیان دیده میشود .حال آنکه دلیل تمام این
بیبند و باریها عدم جسارت مدیران است و بیکفایتی آنها که بازیکنان به
خود اجازه هراز و یکجور گربهرقصانی را میدهند .هرچند از فوتبالی که
مدیرانش با رابطههای دوستانه یا البی در رستورانها و سفرهخانهها منتصب
میشوند جز این هم نبايد انتظار داشت و باید هم مدیرانش به جای مدیریت
سخنوری کنند و جز ویرانی از خود به جا نگذارند.
از چنین نابسامانی نمیتوان هرگز انتظار ثبات داشت که ثبات مدیریتی
در چنین شرایطی بدون تردید ضررهایش صدها برابر بیشتر از منفعت آن
است .در واقع ثبات زمانی جواب میدهد که انتخابها اصلح باشد و کار
اصولی پیش برود .در آن صورت باید انتظار پیشرفت و گرفتن نتیجه داشت،
اما نه زمانی که هر دم از این باغ بری میرسد و نه زمانی که برکناری یک
ماه زودتر بسیاری از این مدیران معنای ضررکمتر است و مصداق بارز اين
ضربالمثل كه ماهی را هر زمان از آب بگیری تازه است.
در اصل نه یقه این مدیران بیکفایت و ناالیق که یقه آنهایی را باید گرفت که
چنین افرادی را روی کار میآورند .همانهایی که تمام معادالت مدیریتی
و حتی اهمیت ثبات مدیریتی را نیز برهم زدهاند ،آن هم تنها به این دلیل که
هرگز بابت اشتباهات فاحش خود و انتخابهای بدتر از بد خود به هیچ مقام
و مسئول باالدستی پاسخگو نبودند و تنها صدای اعتراض رسانهها و مردم
بوده که به گوششان رسیده و بس که چاره این نیز از یک گوش گرفتن و از
گوش دیگر در کردن بوده و تا به امروز این همه اعتراض مانند میخ آهنیني
بوده که کوبیدنش بر سنگ سودی نداشته است.

از شاهينطبع رضايت کامل داشتيم

رامین طباطبایی ،رئيس فدراس��يون بسکتبال با اش��اره به نشست روز
سهشنبه کمیته فنی فدراسیون بسکتبال که به ابقای مهران شاهینطبع
در رأس تیم ملی تا زمان برگزاری بازیهای المپیک ۲۰۲۰توکیو ختم شد
توضیحاتی داد .طباطبایی گفت« :نشست روز سهشنبه به همین منظور
تشکیل شد تا با توجه به در پیش بودن دیدارهای انتخابی کاپ آسیا بتوانیم
جمعبندی الزم را داشته باشیم .از عملکرد مهران شاهینطبع از زمان آغاز
همکاری با فدراسیون رضایت کامل وجود داشت .از حیث مدیریت و به
خصوص دانش فنی هم مهران شاهینطبع در سطح باالیی قرار دارد و هیچ
نقدی متوجه او نبود .اینگونه شد که اعضای کمیته فنی در مورد این مربی
و ادامه حضورش در رأس کادر فنی به جمعبندی رسیدند».

براي سهميه المپيک تمام توانم را ميگذارم

احمد احمدی ،مليپوش قايقراني بادباني درباره حضور در مس��ابقات
بینالمللی فرانسه بیان کرد« :بعد از اینکه نتوانستم در مسابقات آلمان
شرکت کنم راهی فرانسه شدم تا در این مسابقه حضور داشته باشم .به هر
حال ماهها بود که تمرین داشتم و در قرنطینه نیز فقط تمرین میکردم و
نیاز بود که در یک مسابقه شرکت کنم .در این مسابقه کنار نمایندگانی
از کشورهای مختلف بودم و در نهایت نیز توانستم به مقام نخست برسم.
هدفم رسیدن به اوج است تا به امید خدا با بهترین شرایط برای کسب
سهمیه المپیک وارد رقابتها شوم».

