شكست بزرگ رئال در پروژه امباپه

پروژه انتقال كيليان امباپ��ه از پاريس به
مادري��د به بنبس��ت خ��ورد و رئاليها از
رسيدن به اين هدف نااميد شدند .پنجره
نقل و انتقاالت تابس��تاني در ق��اره اروپا
ديش��ب در پايان ماه آگوست بسته شد و
انتقال بزرگي كه همه منتظرش بودند به
سرانجام نرسيد .سران روخي بالنكو اميدوار
سانتياگوسيگوئرو
بودند با خريد امباپه خط حمله تيمشان را
ماركا
بيمه كنند .حضور اي��ن بازيكن از هر نظر
ميتوانست كمكحال رئال باش��د .از زماني كه كريس رونالدو از برنابئو
رفته ،درآمدهاي باشگاه پايين آمده و اگر كيليان به مادريد ميآمد ارزش
برند باشگاه دوباره افزايش پيدا ميكرد .قوهاي سفيد فصل گذشته را با
آمار پايين گلزني به پايان رساندند ،آنها در گلزني مشكالت زيادي داشتند
و در  52بازي فقط  88گل زدند ،اين يعني كمتر از  1/7گل در هر بازي.
اينگونه بود كه حتي در الليگا نايبقهرمان هم نشدند .در شرايطي كه در
آخرين فصلي كه رونالدو را در اختيار داشتند در فصل 2017 – 2018
موفق به زدن  148گل ش��دند .جبران اين افت گلزني كار هر بازيكني
نيست و از مهاجمي ششدانگ و درجه يك برميآيد ،بازيكني مثل امباپه
كه در فرانسه حكم موتور گلزني تيمهايش را داشته ،اين بازيكن وقتی در
موناكو بود  23گل زد و بعد از انتقال به پاريسنژرمن تعداد گل هايش را
به  39گل افزايش داد .به همين خاطر بود كه كهكشانيها براي خريد او به
آب و آتش زدند .امباپه يك گلزن تمامعيار است و با اين استعداد ميتواند
مشكالت هر تيمي را حل كند .مهاجم فرانسوي مدتهاست كه در رادار
مادريديها قرار دارد و به نظر ميرسيد پيشنهادهاي نجومي رئال نظر
مثبت سران پیاسجی را جلب كند ،ولي گويا مالكان قطري به هر قيمتي
رضايت نميدهند .با اينكه فقط يك فصل از قرارداد امباپه با ژرمنها باقي
مانده ،ولي همانطور كه ژاوي آمارو ،روزنامهنگار اس��پانيايي گفته ،اين
شكست بزرگی براي رئالمادريد محسوب ميشود.

شيوا نوروزي

مصطفي هاشمي باالخره به آرزويش رسيد

انتخابي جام جهاني
اولين محك سكاندار تيم ملي بسکتبال
تيم ملي بس��كتبال از جمله تيمهايي اس��ت كه پس از بازيهاي المپيك
تغييراتي اساسي را تجربه ميكند .پس از پايان قرارداد مهران شاهينطبع و
دستيارانش با تيم ملي ،همانطور كه انتظار ميرفت فدراسيون تصميم گرفت
براي پايان دادن به حواشي ،سكان هدايت تيم ملي را به سرمربي جديد بسپارد؛
مصطفيهاشميمنتقدشمارهيكشاهينطبع،پسازسالهاانتظاربهعنوان
سرمربيانتخابشد.اگرچههنوزخبریرسميدرخصوصدستيارانشاعالم
نشده ،اما گفته ميشود مهران حاتمي اين مسئوليت را قبول كرده است.
روزهاي خوب و بد
طي سه س��ال و نيم گذشته تيم ملي بس��كتبال روزهاي خوب و بد زيادي
را تجربه كرد .بهمنماه  96ب��ود كه رامين طباطبايي ،رئيس فدراس��يون
شاهينطبع را به عنوان سرمربي تيم بزرگساالن انتخاب كرد و فرزاد كوهيان و
مهران آتشي دستيارانش شدند و مسعود قاسمي نيز سرپرستي تيم را برعهده
گرفت .مليپوشان در اين مدت رويدادهاي مهمي را پشت سر گذاشتند و
نتايج قابل قبولي نيز به دست آوردند .حضور در انتخابي جام جهاني 2019
و كسب سهميه اين رقابتها و به دست آوردن سهميه مستقيم بازيهاي
المپيك توكيو در جام جهاني چين روزهاي خوبي را براي بس��كتبال ايران
رقم زد .طي اين مدت ،اما جبهه مخالف سرمربي انتقادهاي ريز و درشتي را از
عملكرد او و تيمش داشتند و اين انتقادها و موضعگيري شاهينطبع نسبت
به آنها بعضاً حواشي را به همراه داشت .ضمن اينكه برخي سوءمديريتها و
رفتارهاي قاسمي ،سرپرست تيم نيز به حواشي دامن زد .قهر يا خط خوردن
بازيكناني چون حامد حدادي و ارس�لان كاظمي ،مصاحبههاي جنجالي و
موضعگيريهاي منتقدان همه و همه شرايط را براي تيم ملي و كادر فني
سخت كرد .سه شكست بسكتبال ايران در المپيك 2020نيز در حالي مقابل
حريفان درجه يك (امريكا و فرانسه) رقم خورد كه گفته ميشود تيم از نظر
اتحاد ،همبستگي و تمركز شرايط خوبي نداشت .افشاگري دو مليپوش بعد از
بازيهاي المپيك شايعات را تأييد كرد .با اينكه مهران شاهينطبع نسبت به
اين حواشي و ادعاها واكنشي نشان نداد ،اما همانطور كه خودش قبل از سفر به
توكيو اعالم كرده بود ،مأموريتش در تيم ملي بسكتبال به پايان رسيده است.
هاشمي وارد ميشود
يكي از باتجربهترين مربيان ليگ برتري است و سالها منتظر چنين روزي
بود .مصطفي هاشمي كه روابط تيرهاي هم با سرمربي پيشين تيم ملي دارد،
از اين پس سكاندار تيم ملي خواهد بود و خيليها منتظرند تا تيم او را در زمين
ببينند.دراينسالهامنتقدانفدراسيونوشخصشاهينطبع،سرمربيگري
تيم ملي را حق مصطفي هاشمي ميدانستند .سرمربي جديد كه پيش از اين
يكبار به عنوان دستيار روي نيمكت تيم كشورمان نشسته بود ،در اولين
محك جدي خود آبانماه رقابتهاي پنجره اول انتخابي جام جهاني 2023
را در پيش دارد و پس از آن هم نوبت به كاپ آسيا و بازيهاي آسيايي میرسد.
هاشمي هنوز دستيارانش را معرفي نكرده و حضور مهران حاتمي ،سرمربي
س��ابق تيم ملي به عنوان دس��تيار در كنار او جالب توجه خواهد بود .نكته
ديگر اينكه ادامه حضور قاسمي به عنوان سرپرست در تيم ملي و همكاري
با مصطفي هاشمي بسيار عجيب است .عالوه بر اين در اين سه سال و اندي،
منتقدان حضور همزمان شاهينطبع در تيم ملي و ليگ برتر را يك معضل و
آفت براي بسكتبال تيم ملي میدانستند،در حالي كه در فصل جديد هاشمي
سرمربي مهرام خواهد بود و حاتمي هم سرمربي شهرداري گرگان!
رئيسفدراسيونبسكتبالنسبتبهانتخابكادرفنيجديدتيممليواكنش
نشانداد.رامينطباطباييدرگفتوگوبامهر،نحوهانتخابهاشميراتشريح
كرد« :اين موضوع توسط كميته فني بررسي شد ،همه اتفاقنظر داشتند كه
عملكرد مهران شاهينطبع در مسابقات برگزار شده سالهاي گذشته و به
خصوص انتخابي جام جهاني و اين جام قابل تقدير بوده اس��ت .بايد ميان
بازيكنان با يكديگر ،بازيكنان با كادر فني و مجموعه تيم با فدراسيون اتحاد و
همدلي وجود داشته باشد اما نبود ،مسئلهای که در تصميمگيري براي تغيير
كادر فني بيتأثير نبود .شايد كادر فني جديد هم حواشي خود را داشته باشد،
اما به هر حال تالش ما در جهت كاهش آنهاست .براي انتخاب سرمربي جديد
چندگزينهداشتيمودرنهايتنسبتبهمصطفيهاشميجمعبنديحاصل
شد .به مسائل شخصي مربيان و اينكه چه ارتباطي ميان آنها وجود دارد هم
كاري نداريم .توانايي افراد را مدنظر قرار داديم و بر اساس آن تصميمگيري
كرديم .همكاري فدراسيون و مهران شاهينطبع به صورت مرحلهاي بود.
احتماالً همكاري با سرمربي جديد هم به همين صورت پيش خواهد رفت و
قرارداد اوليه به مدت يك سال و تا بازيهاي آسيايي منعقد خواهد شد».
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از استارت طاليي زنان تا تاريخسازي در كامپوند و صعود واليبال به نيمهنهايي

روز بانوان طاليي ايران

خورشيد هفتمين روز از رقابتهاي
گزارش
پارالمپيك توكيو با درخشش بانوان
دنيا حيدري
ايراني و كس��ب دو طالي باارزش
طلوع كرد .ط�لاي متقيان در پرتاب نيزه و ط�لاي جوانمردي در
تيراندازي كه آغاز كوالك بانوان اي��ران در اين دوره از رقابتهاي
پارالمپيك است ،درخششي كه با نقره بياباني تكميل شد.
صحنه فريادهاي هاشميه متقيان بعيد است كه به اين زوديها از
خاطرمان پاك شود .درست همانند پرتابهاي خيرهكنندهاي كه
هيچ نيزهاي نتوانست به گردشان برسد .فريادهاي شادي كه نشان
از شعف گرفتن مزد زحماتش بود ،آن هم با كسب خوشرنگترين
مدال مس��ابقات توكيو .هدفش تنها طالي بازيها بود ،اين را هر
روز با زهرا اكرمزاده ،مربي خود زمزمه ميكرد .خوب ميدانس��ت
كه كس��ب طالي پرتاب نيزه كالس ادغامي  F۵۵و  F۵۶بانوان
در مسابقات دووميداني بازيهاي پارالمپيك كار سادهاي نيست
و رقباي سرسختي براي رسيدن به سكوي نخست دارد ،به همين
دليل هم بعد از ريو هر روز و هر روز تمري��ن كرد و حتي كرونا هم
نتوانست مانعي بر سر راه تمريناتش شود و دستآخر نيز نيزهاش با
پرتاب  24/88طاليي شد.
طالي پارالمپيك را كم داشتم
خودش ميگويد« :طالي آس��يا ،بازيهاي پاراآسيايي و جهاني را
داش��تم و در بين مدالهايم فقط همين يك مدال طال كم بود كه
براي كس��ب آن از ريو تا اينجا هر روز تمرين كردم .كس��ب طالي
پارالمپيك كار سادهاي نيست ،اما ميخواستم ثابت كنم كه تمام
زنان معلول ميتوانند روزي مدالآور پارالمپيك شوند ،اگر برنامه و
نقشه راه خوبي داشته باشند و البته خوب و درست تمرين كنند».
هتتريك طال در  5سال
پنج سال و سه مدال طالي پارالمپيك ،اين كار فقط از يك بانوي
ايراني برميآيد .بانويي به نام س��اره جوانمردي .او دو طالي ريو را
داشت و براي ش��كار طاليي ديگر راهي توكيو شد .در تهران هنوز
آفتاب نزده بود كه ساره جوانمردي خود را براي حضور در مرحله
مقدماتي ماده تپانچه بادي 10متر  P2كالس  SH1آماده ميكرد.
دختر شيرازي كاروان پارالمپيك ايران كه برنز لندن را در ريو به دو
طالی انفرادي و ميكس تبديل كرد ،اما چشمش همچنان به دنبال
طاليي ديگر بود و تنها روي س��كو رفتن او را قانع نميكرد .اولين
بانوي مدالآور ايراني در مسابقات پارالمپيك كه طالي پارالمپيك
قبلي (ريو) را در جريان زلزله كرمانش��اه براي گرفتن دست مردم
كرمانشاه و سرپل ذهاب به حراج گذاش��ت ،يكبار ديگر به دنبال
برافراش��تن پرچم پرافتخار ايران بر فراز پارالمپيك بود و كس��ب
خوشرنگترين مدال اين رقابتها و بعد از پنج سال تالش سخت
و طاقتفرسايي كه كرونا س��ختترش كرده بود ،در هفتمين روز
رقابتهاي پارالمپيك توكيو در مصاف ب��ا هفت حريف در مرحله
نهايي تپانچه  ۱۰متر ،هفتمين ط�لاي كاروان ايران را از آن خود
كرد تا بار ديگر توانمنديهاي بانوان ايراني را در عرصه ورزش به رخ
بكشد .جوانمردي نه فقط با كسب  239/2امتياز باالتر از ورزشكار
تركيه و مجارستان قهرمان شد و به گردنآويز طالي اين رقابتها
دست يافت ،بلكه ركورد هم زد .پيش از اين هيچ ركوردي در مرحله
مقدماتي پارالمپيك در اين ماده وجود نداشت و حاال جوانمردي نام
خود را به عنوان ركورددار جديد ثبت كرد .او هم ركورد جهان و هم
پارالمپيك را زد و از آن خود كرد .كار جوانمردی اما هنوز تمام نشده
و شنبه هم در ماده  50متر خفيف باید به مصاف حريفان خود برود.
بانوي طاليي كشورمان البته كار اصلي را روي سكو انجام داد ،وقتي
نشست تا همقد دو ورزشكار ديگر باشد و عكس بگيرد.

باشگاهها با مديران«هزينه»
به «توسعه» نميرسند

هيچ لذتي باالتر از برافراشتن پرچم ايران نيست
جوانمردي بعد از كسب مدال طال گفت« :هيچ لذتي باالتر از اين
نيست كه بتواني باعث برافراشته شدن پرچم كشورت شوي .رقابت
سختي بود ،اما طي پنج سال گذشته با وجود سختيهاي ناشي از
شيوع كرونا به سختي جنگيده بودم و خوشحالم كه موفق به تكرار
طالي ريو و همچنين ركوردزني ش��دم و توانستم دينم را به مردم
عزيز كشورم ادا كنم».
حس��ين اميري ،س��رمربي تيم پاراتيراندازي هم تأكيد دارد که
انتظاري جز طال از جوانمردي نميرفت ،چراكه سطح او طال بود.
در اين رقابت سميرا ارم نيز حضور داش��ت و با  532امتياز در بين
 18تيرانداز رتبه هفده��م را به خود اختص��اص داد و از صعود به
فينال بازماند.

تاريخسازي در كامپوند مردان
پرونده مدالآوريهاي كاروان ايران در روز هفتم اما با طالي بانوان
بسته نشد و با تاريخس��ازي بياباني در كامپوند انفرادي مردان كه
نقره اين رقابتها را براي او به دنبال داش��ت ادامه يافت .درست در
شرايطي كه حذف عليسينا منش��ازاده يكي از شانسهاي طالي
ايران در يكهش��تم نهايي و برابر حريف فنالندي همه را ش��وكه
كرده بود ،رمضان بياباني توانست با راهيابي به فينال نخستين مدال
تاريخ كامپوند ايران در ادوار پارالمپيك را به نام خود بزند .او پس از
گذشتن از سد پيتر مارچانت استراليايي ،پيوتر مونتاگو بلژيكي ،بائر
شيگايف روس��ي و چين ليانگ چيني به فينال راه يافت ،اما در اين
مرحله با قبول شكست مقابل هي ژيائو چيني ،ركورددار پارالمپيك
در رشته كامپوند انفرادي به مدال نقره بسنده كرد و موفق به كسب
چهاردهمين مدال كاروان ايران ش��د .با وجود اي��ن بياباني بر اين
باور اس��ت كه ميتوانس��ت يكي از طالييهاي كاروان ايران باشد:
«رقابتهاي سختي بود .خيلي مواقع خدا كمكم كرد ،درست مثل
تير طاليي كه در نيمهنهايي به هدف نشست و كار خدا بود ،چراكه در
شرايط نامطمئني شليك كردم ،اما به طور كلي تمام حريفان در اين
رقابتها را ميشناختم و توانستم از كساني كه پيش از اين ايرانيها را
شكست داده بودند ،انتقام بگيرم .انصافاً حريف چيني در فينال بهتر
از من عمل كرد و شايد چون از نظر فكري به دليل رسيدن به فينال
به آرامش رسيده بودم ،نتوانستم مثل رقابتهاي قبل در فينال ظاهر
شوم .شايد هم فشار فينال بود كه اجازه نداد مثل نيمهنهايي عقب
ماندن خود را جبران كنم ،اما در كل خوشحالم كه موفق به كسب
مدال شدم و با دست خالي به كشورم باز نميگردم».
شكست ايران غيرممكن است
شكست دادن واليبال نشسته ايران غيرممكن است ،اين جملهاي
بود كه صبح ديروز در نشريه روزانه مسابقات در توكيو آورده شد و
اشاره داشت به حضور مرتضي مهرزاد ،بازيكن بلندباالي ايران در
تركيب تيم ملي.
ايران ديروز سومين برد خود را هم ثبت كرد و چين را شكست داد
تا راهي نيمهنهايي شود و بيشتر از قبل به تكرار قهرمانيهاي خود
در پارالمپيك نزديك شود.

قصد جدايي از واليبال را ندارم

نتياي�ج ضعيف
چهره
واليبال در ليگ
فريدون حسن
ملتها و المپيك
تبعات زيادي ب ه دنبال داشت .واليبال نتوانست
انتظارات را برآورده كند و شكستهايش باعث
شدشاهدتغييراتگستردهايدرتيممليباشيم.

رونالدو :صبرم براي رسيدن به اولدترافورد تمام شد!

منچسترهميشهدرقلبم بوده است

رونالدو ح��اال در اردوي پرتغال اس��ت و در كنار
برنو فرناندز همبازيش در منچستر خود را آماده
حضور در مسابقات مقدماتي جام جهاني ميكند.
با اين حال فوقس��تاره گويا دل��ش لکزده براي
حضور در اولدتراف��ورد .اين را ميتوان از حرفها
ي كه اين روزها درخصوص
و پستهاي احساس 
حضوردوبارهاشدرمنچسترميگذاردمتوجهشد.
رونالدوميگويد«:منچستريونايتدباشگاهياست
كه هميشه جايي خاص در قلبم داشته و من بسيار
خوشحالم كه پيامهاي بسيار محبتآميزي از روز
جمعه دريافت كردهام .براي آمدن به اولدترافورد پر
از جمعيت و تماشاگر نميتوانم صبر كنم .دوست
دارم دوباره طرفداران را ببينم .پس از مس��ابقات
ملي به اردوي باشگاه اضافه خواهم شد و اميدوارم
بتوانيم فصل��ي موفقيتآميز با ه��م بگذرانيم».
رونالدو عالوه بر اين با انتش��ار پستي ضمن ابراز
ارادت به سرآلكس فرگوس��ن باز هم يادآور شده

در فاصله يك روز مانده تا بازي حساس با سوريه در شروع مرحله دوم و نهايي
انتخابي جام جهاني2022با اضافه ش��دن لژيونرها ،تمرينات تيم ملي ش��كل
جديتري به خودش گرفته است تا براي بازي عصر پنجشنبه با سوريها ،تيم
ملي با تمام قوا در ورزشگاه آزادي راهي ميدان شود .اگرچه با توجه به تست مثبت
كروناي دراگان اسكوچيچ و وحيد هاشميان و در ادامه مربي دروازهبانهاي تيم
مليبهگفتهوحيداميري ،شرايط نرماليبراردوي تيممليحاكمنیستاماانگيزه
باالي مليپوشان براي يك شروع خوب در مرحله دوم انتخابي جام جهاني قطر
سبب شده هواداران فوتبال در انتظار يك نمايش درخشان از شاگردان اسكوچيچ
باشند تا راه سومين صعود متوالي به جام جهاني از همین ابتدا هموارتر شود.

سعید احمدیان

خداحافظيام احساسي نبود

رونالدوومنچستر
بازتاب
يونايت�د بع�د از
حامد قهرماني
12سال؛ اگر كسي
اينجملهراحتييكهفتهقبلبهزبانميآورد
همهاورابهتمسخرميگرفتندوشایددرعقلو
شعور فوتبالياش شك ميكردند ،اما اين اتفاق
افتاد،آنهمدرحاليكهمنچسترسيتيآغوش
خود را براي استقبال از فوقستاره پرتغالي باز
كرده بود و همه چيز تمام شده به نظر ميرسيد.

لژيونرها آمدند ،تمرين تيم ملي داغ شد

كه هرچه براي اولين بار به دست آورده از منچستر
بوده است« :هر كس مرا بشناسد ،ميداند كه چقدر
تا هميشه عاشق منچستريونايتد هستم و هيچ
وقت عشقم به اين تيم پايان نمييابد .سالهايي
كه در اين باشگاه گذراندم بيشك شگفتانگيز
بود .ما در اينجا راهي را با هم ط��ي كرديم كه با
كلماتي طاليي نوشته شد و در تاريخ پرشكوه اين
باشگاه قرار گرفت .حسم را نميتوانم االن توضيح
دهم ،وقتي ميبينم كه قرار است به اولدترافورد
بازگردم .اين اتف��اق برایم مانند يك رؤياس��ت،
رؤيايي كه تحقق يافته است .با اينكه در اين سالها
مقابل منچستريونايتد قرار گرفتم و يك حريف
براي آنها بودم ،هيچ وقت عشق و احترامم نسبت
به طرفداران اين تيم و حاضر در اولدترافورد كم
نشد .اولين قهرمانيام در ليگ ،اولين جامم ،اولين
باري كه به تيم ملي پرتغال دعوت شدم ،اولين
ش
قهرمانيام در ليگ قهرمان��ان اروپا ،اولين كف 
پ طاليم ،همه در اينجا رخ داد.
طاليم و اولين تو 
اين ورزشگاه خاص كه باعث شد ارتباط عميق بين
من و شياطين سرخ شكل بگيرد .تاريخ در گذشته
نوشته ش��د و حاال بايد دوباره تاريخسازي شود،
من به شما قول ميدهم .من در اينجا هستم و
به جايي بازگشتم كه به آن تعلق دارم .بياييد با
هم يكبار ديگر موفقيت را رقم بزنيم .روي حرفم
حساب كنيد ،صبر كنيد و فرصت دهيد ،تشكر
ويژه از سرآلكس فرگوسن ،اين براي اوست».

بالفاصله بعد از المپيك بود كه سرمربي روس
تيم ملي از جمع تيم جدا شد .پس از آن نوبت
به برخي ستارگان رس��يد كه آنها هم حرف از
خداحافظي و جدايي بزنند .با تمام اين حرفها
كمتر كسي تصور میکرد كه سعيد معروف هم
از تيم ملي خداحافظ��ي كند .كاپيتان مدتها
بود كه زير تيغ تيز انتقادات قرار داشت و حتي
شنيده ميشد كه شايد به صورت موقت به تيم
ملي دعوت نشود ،اما عدم نتيجهگيري واليبال
در دو ميدان بزرگ و متعاقب آن حاشيههايي

كه همواره حول و حوش معروف وجود داشت،
باعث ش��د بهرغم تأثيرگذاريه��اي بيبديل
او در روند حرك��ت تيم مل��ي عالقهمندان به
واليبال ش��اهد خداحافظي این بازیکن باشند.
خداحافظي و رفتني كه با انتشار پيام ديروز او
ديگر قطعي است و بازگشتي در كار نخواهد بود.
برخيها احس��اس ميكردند كه سروصداهاي
به راه افت��اده بعد از ليگ ملته��ا و المپيك و
حاش��يههايي كه براي واليبال به وجود آمد از
داليل اصلي خداحافظي معروف باشد .شايد هم
خيليها منتظر بازگشت او به جمع مليپوشان
واليب��ال بودند ،اما معروف دي��روز آب پاكي را
روي دست همه ريخت و اعالم كرد ديگر قصد
بازگشت به تيم ملي در قواره بازيكن را ندارد.
كاپيتان تيم ملي در خصوص خداحافظياش
اينگونه ميگوي��د« :اين اطمين��ان را به همه
ميدهم كه خداحافظيام احساسي نبوده و از
مدتها قبل ب��راي آن برنامهريزي كرده بودم.
تمام اين سالها تالش��م بر اين بود كه نماينده
شايستهاي براي كشور و مردمم باشم .عشق به
واليبال اين مسير سخت را برايم آسان ميكرد،
اما مهمتر از آن عش��قي بود كه ش��ما مردم به
واليبال داديد و چنان انگيزهاي ايجاد كرديد كه
فقط به لذتها و خوشيهاي اين مسير سخت
فكر كنم .حاال ميخواهم عالوه بر بازي در رده
باش��گاهي ،فعاليت��م را در زمينههاي ديگر
واليبال هم گسترش دهم ،چون قصد ندارم
از واليبال جدا شوم .دستبوس و قدردان
تمام عزيزاني هستم كه حامي من بودند».
به اين ترتي��ب بايد منتظر حض��ور دوباره
معروف با چهرهاي جدي��د در واليبال ایران
بود .بدون ترديد نقش او در رهبري بازيكنان
در داخل زمين ميتواند در كنار زمين هم ادامه
داشته باشد .نقشي كه البته معروف چندان با
آن بيگانه نيست و تقريباً تمامي مربيان تيم ملي
در سالهاي اخير به اين نقش تأثيرگذار اعتراف
داشتهاند .نقشي که شايد به زودي پررنگتر از
قبل شاهد اجراي آن توسط معروف باشيم.

زماني كه فصل نقل و انتقاالت در فوتبال ايران فراميرسد ،بيشتر از هر زماني
ميتوان به آماتور بودن سيستم مديريتي حاكم بر باشگاهها پي برد .مديراني
كه تنها فاكتوري كه گويا از باشگاهداري به گوششان خورده ،هزينههاي
غيرمتعارف در امضاي قراردادها و بستن قرارداد با رقمهاي نجومي و دور از
واقعيت رايج در فوتبال داخلي است .البته اين مديران سالهاست كه نگرانی
در اين رابطه ندارند و هيچگاه درباره ليست بلندباالي هزينههايشان مورد
حسابكشي و بازخواست قرار نميگيرند تا خرجهاي خارج از ضابطهشان
هر فصل ادامه داشته باشد.
مانند اين هفتهها كه براي ليگ بيست و يكم ،تيمها در حال جذب بازيكنان و
مربيانموردنظرشانهستندوخبرهايشگفتانگيزيدربارهارقامقراردادها
بهگوشميرسدوميدانبهدستباشگاههايصنعتيوالبتهتيمهايدولتي
مانند استقالل و پرسپوليس افتاده كه مديران آن با توجه به بودجه ساالنه
چندصد ميلياردي كه از بيتالمال هزينه ميكنند ،دغدغهاي در خصوص
خروجي هزينههايي كه ميكنند ،ندارند.
در چنين شرايطي صحبتهاي ديروز مجيد صدري ،رئيس هيئت مديره
باشگاه پرسپوليس كه مدعي شده است ميخواهد زيرساختها را در اين
باشگاهدرستكند،بهنوعيشنابرخالفجهتآبدرفوتبالباشگاهياست.
ادعايي كه تا پيش از اين هم مديران مختلفي آن را در حرف بيان كردهاند ،اما
هيچگاه به مرحله عمل نرسيده است .البته تنها نگاهي به روند مديريتي كه
اين سالها در باشگاه پرسپوليس حاكم بوده هم به خوبي نشان ميدهد كه
هيئت مديره و مديراني كه در اين تيم مسئوليت دارند ،همان روندي را در
پيشگرفتهاندكهدراكثرباشگاههايدولتيحاكماست،بهطوريكهتوسعه
زيرساختها ،حتي در پايينترين اولويتها هم قرار نميگيرد.
اگرچه تأكيد صدري بر درست كردن زيرساختها ،اميدواركننده است ،اما وقتي
در عمل چنين چيزي دیده نميشود و خالف آن را در بخش مديريت باشگاههاي
مختلفازجملهپرسپوليسشاهدهستيم،نميتوانبهعمليشدناينوعدهدل
بست و آن را بايد تنها يك شعار دانست كه گویا قرار است هرچند وقت يكبار از
زبان يكي از مديران دولتي باشگاهها شنيده و البته در ادامه فراموش شود.
سالهاست كه باشگاههاي فوتبال در كشورمان به جاي هزينه بودجههاي
دولتيشان در بخشهاي مختلف و پرهيز از افراط و تفريط در پولي كه هزينه
ميكنند ،بخش زيادي از بودجه چندصد ميلياردي كه ساالنه از بيتالمال
دريافت ميكنند را صرف قراردادهاي بازيكنان ميكنند و حتي در اين بين
ابايي هم از اين ندارند كه اضافه بر پولي كه در اختيارش��ان قرار گرفته در
قراردادهايي كه با بازيكنان امضا ميكنند ،خرجتراشي كنند.
هزينه بيش از  90درصد بودجه ساالنه باش��گاه در بخش قراردادها عم ً
ال
باعث شده باشگاه براي توسعه زيرساختها و امكاناتي كه بايد در اختيار تيم
قرار گيرد ،دستش بسته باشد و باقيمانده بودجه هم براي هزينههاي جاري
باشگاه خرج شود .البته افراط در نقل و انتقاالت و هزينه اضافه بر مازاد پولي
كه باشگاه در اختيار دارد ،حتي باعث ميشود ليست بدهيهاي آن هر سال
كه ميگذرد بلندتر شود و هر مديري كه ميرود ،ليستي از بدهيها را براي
مدير بعدي بجا ميگذارد.
در پيش گرفتن چنين رويكرد مديريتي در باش��گاهها ،ريشه در انتخاب
مديراني دارد كه به جاي توس��عهمحوري ،مدير هزينه هستند و به جاي
توسعه زيرساخت و درآمدزاييهايي كه از اين طريق ميتوانند انجام دهند،
چشم به صفرهاي رقمهايي دارند كه قرار است از بيتالمال برايشان واريز
شود .مطالبه توسعه از چنين مديراني يك انتظار عبث و بيهوده است .به
همين خاطر تا زماني كه سيستم هزينه از حس��اب دولت بر باشگاههاي
صنعتي و دولتي حاكم باشد ،وعدههايي مانند ادعاي رئيس هيئت مديره
پرسپوليس درباره توس��عه زيرس��اختها و مديريت هزينهها يك شعار
زودگذر اس��ت كه خيلي زود رنگ ميبازد ،به خصوص كه مجيد صدري
هم يكي از مديران همين سيستم دولتي فوتبال است .مديراني كه نه بر
اساس شايستگي يا تخصصش��ان ،بلكه با توجه به مراودهها و ارتباطاتي
كه با مسئوالن باالدستي باشگاههاي دولتي داشتهاند به صندلي مديريتي
تيمهايي مانند پرسپوليس يا ديگر تيمها رسيدهاند.
فوتبال براي عبور از مديريت هزينه و رسيدن به مديريت توسعه به تجديدنظر
در سيستم مديريتي حاكم بر باشگاهها احتياج دارد .سيستمي كه مديران آن
به جاي افراط و تفريط در باشگاهداري با اولويتهايي كه با توجه به فاكتورهاي
حرفهاي معين كردهاند ،هر بخش از بودجه را در جاي خودش هزينه ميكنند.
همچنین جذب بازيكنان را هم در كنار بهتر كردن زيرساختها ميبينند و با
هزينههای بيضابطه در قراردادها ،دستشان را براي كار در زمينه زيرساختها
خالينميگذارند،آنوقتاستكهديگرمانندامروزنهليستبدهيباشگاههاي
دولتي مانند استقالل و پرسپوليس طويلتر ميشود و نه زيرساختهاي آنها
مانند امكانات يك باشگاه حرفهاي در حد آماتورها باقي ميماند.

برخواه در تيم ملي وزنهبرداری ماندني شد

فدراس�يون وزنهب�رداري در نظ�ر دارد همچن�ان از س�رمربي
تيم مل�ي ك�ه در بازيهاي المپي�ك توكيو هداي�ت دو مليپوش
كشورمان را برعهده داشت ،در ميادين پيشرو نیز استفاده كند.

پس از اينكه دو وزنهبردار كشورمان در بازيهاي المپيك توكيو با هدايت و
سرمربيگري محمدحسين برخواه روي تخته رفتند ،بحث تغيير احتمالي
كادر فني تيم ملي مطرح ش��د .اما گويا متوليان فدراسيون وزنهبرداري
همچنان روي محمدحسين برخواه به عنوان سرمربي نظر مثبتي دارند و
با توجه به اينكه رقابتهاي جهاني و بازيهاي آسيايي در پيش است ،قصد
تغيير در رأس تيم ملي را ندارند .بدين ترتيب برخواه همچنان به عنوان
سرمربي تيم ملي وزنهبرداري در سمت خود باقي ميماند .هرچند كه گفته
ميشود شايد تغييراتي در دس��تياران برخواه ايجادشود و فرد جديدي
به عنوان دس��تيار به او كمك كند .تيم ملي وزنهبرداري ايران در صورت
برگزاري مسابقات قهرماني جهان طي آذرماه امسال بايد در اين ميدان
حضور يابد و سپس بازيهاي آسيايي را پيشرو خواهد داشت.

