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تفاهم نامه با ميزبان المپيك 2020

مراســم برخط امضای یادداشــت تفاهم نامه 
همکاری در زمینــه ورزش بیــن وزارت ورزش و 
جوانان جمهوری اســامی ایران و وزارت آموزش، 
فرهنگ، ورزش، علوم و فناوری ژاپن برگزار شــد. 
مسعود ســلطانی فر در این مراســم این مسایل را 
مطرح كرد:»ورزش، فرصتی ارزشمند برای حفظ 
و ارتقای ارزش های جهان شمول همچون احترام، 
همکاری و اهداف مشــترک میان كشورهاست. 
ورزش با بهره مندی از ارزش ها اقوام و ملل مختلف 
را گردهم می آورد و فرهنگ تعامل میان ملت ها را  
گسترش می دهد. تاریخ گواهی می دهد كه ورزش 
همواره در ایجاد تغییرات مثبت اجتماعی پیروز بوده 
است. با وجود پیشینه همکاری های مشترک بین 
دو ملت ایران و ژاپن در زمینه فرهنگی و سیاسی، 
با  تاش و پیگیری سفرای دو كشور، كارشناسان 
وزارت امورخارجه و دفتر بین الملل وزارت ورزش و 
جوانان، پس از سال ها فرصت دیدار دوجانبه و امضای 
برخط تفاهم نامه همکاری بین دو كشور در زمینه 
ورزش حاصل شد. امیدوارم امضای این تفاهم نامه 
زمینه  تحوالت اساسی در جهت رشد كمی و كیفی 
ارتباطات ورزشی بین فدراسیون های دو كشور را 
فراهم آورد. بی تردید ثمره تعامات ورزشی، پیوند 
بیش از پیش منافع ملی و بین المللی دو ملت همدل 
و فرهنگ دوست جمهوری اسامی ایران و ژاپن در 

زمینه ورزش خواهد بود.« 
    

قهرماني آسياي تكواندو در بهار 1400
تاریخ جدید بیست و چهارمین دوره رقابت های 
تکواندو قهرمانی آسیا از سوی اتحادیه تکواندو قاره 
كهن اعام شد. بر اساس نامه ای كه از سوی دبیركل 
اتحادیه آسیا به كشورهای عضو ارسال شده، تاریخ  
۳۰ فروردین تا دوم اردیبهشت ۱۴۰۰ به میزبانی 
لبنان را برای برگزاری این مســابقات تعیین كرده 
است. رقابت های تکواندو قهرمانی قهرمانی آسیا 
پیش از دوبار به دلیل شیوع ویروس كرونا در لبنان 
به تعویق افتاده بود. این رقابت ها ابتدا قرار بود از دهم 
اسفندماه ۱۳۹۸ به میزبانی بیروت برگزار شود كه تا 
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ به تعویق افتاد و یک بار دیگر 
و بازهم به دلیل كرونا لغو شد كه لبنان یک بار دیگر 
میزبان این مسابقات اعام شده است. با این وجود 
رقابت های پاراتکواندو و تکواندو قهرمانی آسیا در 
دو بخش پومســه و مبارزه در تاریخ های جدید و 
مسابقات انتخابی المپیک نیز ۶-۸ فروردین در اردن 

برگزار خواهد شد.
    

 كاراته به جاي رباط 
به ليسبون مي رود

فدراسیون جهانی كاراته تقویم جدید برگزاری 
مســابقات لیگ جهانی موســوم به كاراته وان در 
سال ۲۰۲۱ را منتشر كرد كه نخستین مرحله آن 
به میزبانی پرتغال برگزار خواهد شد. بر همین اساس 
لیسبون طی روزهای یک الی سه اسفند میزبان این 
رقابت ها خواهد بود. رقابت هایی كه تقریبا یک  سال 
بعد از آخرین مرحله از لیگ جهانی قبل از شیوع كرونا 
برگزار خواهد شد و میدانی برای حضور بهترین های 
جهان خواهد بود. تیم ملی كاراته ایران كه مسابقات 
مراكش را در دستور كار قرار داده بود، با تغییر مسیر از 
رباط راهی مراكش می شود تا در نخستین دوره این 
مسابقات شركت كند و پس از آن به باكو رفته و بعد از 
آن خود را آماده شركت در مسابقات مراكش كرده و 
در نهایت حضور در رقابت های تاشکند در ازبکستان 

و مسکو را در برنامه خواهد داشت.
    

اردوي شنا با 3 شناگر بيشتر
طبق اعام كمیته فنی شنا در راستای اجرای 
برنامه هــای راهبردی میان مدت و آماده ســازی 
شــناگران به منظور حضور پرقدرت در المپیک 
توكیو، مقرر شد اردوی كوتاه مدت تیم ملی شنا با 
حضور تعداد محدودی از شناگران و رعایت كامل 
دستورالعمل های بهداشتی ســتاد ملی مبارزه با 
كرونا به میزبانی شهر تهران برگزار شود. پیش از این 
مهدی انصاری، بنیامین قره حسنلو و متین بالسینی 
در تمرینات آمادگی تیم ملی شناي بزرگساالن به 
میزبانی اســتخر آزادی حضور داشتند و همچنان 
برنامه های آمادگی خود را برای حضور در انتخابی 
المپیک دنبال می كنند. دور جدید اردوی اردوها 
اما به صورت متمركز با دعوت از سه شناگر از استان 
اصفهان پنجم الی یازدهم دی ماه ۱۳۹۹ در استخر 
قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

برای سال ها اساسنامه فدراسیون 
فوتبال اجازه نمی داد كــه فوتبالی ها 
شانســی برای حضور در تركیب این 
نهاد فوتبالی داشته باشــند. بر اساس 
این قانون، تنها افرادی می توانســتند 
برای انتخابات ریاست یا هیات رئیسه 
فدراســیون اقدام كنند كه حداقل ۱۰ 
سال ســابقه فوتبالی داشته باشند. به 
همین خاطر معموال تنها چند اســم 
آشــنا در اطراف فدراســیون به گوش 
می رسید. در همه نقاط دنیا افرادی كه 
سابقه ای طایی در تیم  ملی كشورهای 
مختلف داشته اند، از شانس های جدی 
ریاست فدراســیون به شمار می روند. 
حتی همین حاال ایکر كاسیاس بزرگ 
كمپینی را آغاز كرده كه قرار است او را 
به ریاست فدراســیون فوتبال اسپانیا 
برساند. در ایران اما برای همیشه درها 
روی چهره های باســابقه فوتبالی در 
انتخابات فدراسیون بســته بود. با این 
حال سرانجام با اصرار فیفا، اساسنامه 
فدراسیون فوتبال تغییر كرد و سابقه ملی 
جایگزین سابقه مدیریتی شد. حاال دیگر 
تنها افرادی كه سابقه طوالنی مدیریت 
دارنــد، گزینه حضور در فدراســیون 
نیستند و چهره های شاخصی كه زمانی 
در تیم ملی حضور داشته اند، می توانند 

این جایگاه را به دســت بیاورند. بدون 
تردید این یک اتفاق ویژه برای فوتبال 
ایران خواهد بود. تجربه های گذشــته 
بارها نشان داده اند كه »فوتبالی بودن« 
یک مدیر، الزاما به توانــا بودن او منجر 
نمی شود. همین ســال گذشته بود كه 
محمدحسن انصاری فرد با سابقه طوالنی 
فوتبالی، مدیرعامل پرسپولیس شد و 
بدترین تصمیم های ممکن را برای این 
تیم گرفت. با این وجود اینکه فوتبالی ها 
فدراسیون را از سیاسی ها پس بگیرند، 
به نوبــه خودش اتفــاق خوبی خواهد 
بود. امثال تاج برای یک دوران طوالنی 
فدراســیون را بدون هیچ شــفافیتی 
اداره كرده اند. قرارداد فاجعه بار مارک 
ویلموتس، حاصل همیــن دوران تلخ 
بوده است. حاال وقتش رسیده كه این 
چهره ها از فدراسیون بروند و فضا را برای 
افراد تازه نفس باز كننــد. افرادی كه به 
دنبال درآمدزایی از فدراسیون نباشند و 
برای خدمت رساندن به فوتبال ایران، به 

دنبال یک قدم بزرگ باشند.
اگر زمزمه های ورود علی كریمی به 
حوزه مدیریت فوتبال درست باشند، او 
یک بار دیگر »هوش «اش را به همه نشان 
داده است. علی در چند سال اخیر چند 
بار تجربه مربیگری داشــت و در همان 
چند تجربه متوجه شد كه برای این كار 
ساخته نشده است. او یک فوتبالیست 

فوق العاده و یک مربی كاما معمولی بود 
و همان بهتر كه از مربیگری فاصله گرفت 
تا دیگر خودش را در این عرصه زیر سوال 
نبرد. در این ســال ها مهره های زیادی 
با اصرار بیش از حد به »مربی شــدن« 
اعتبار خودشان را به خطر انداختند. علی 
دایی، هیچ وقت مربی درجه یکی نبود و 
به جز تیم های تهرانی، در تیم دیگری 
كار نکرد. شهریار اگر به عرصه مدیریت 
وارد شده بود، حاال یک پست كان در 
كنفدراسیون فوتبال آسیا داشت و حتی 
می توانست ایران را در فیفا صاحب یک 
كرسی كند. این تصمیم دایی نه فقط به 
نفع خودش، بلکه به سود فوتبال ایران 
بود اما او هرگز حاضر نشد از كنار زمین 

فاصله بگیرد و خودش را به عنوان 
یک مدیر مورد آزمایش قرار بدهد. 
حاال به نظر می رسد علی كریمی، 
چنین تصمیمی گرفته است. 
او آماده است تا خودش را در 
یک موقعیت كاما متفاوت 
محک بزند. همه می دانند 
كــه جادوگر نیــازی به 
درآمد فدراسیون ندارد 
و برخــاف خیلــی 
از مدیرهــا، بــرای 
»پول« به انتخابات 
ورود نمی كنــد. 
او در فوتبــال ایران 

آنقدر محبوب و مقبول هست كه همه 
حرفش را بخوانند و چشم بسته قبولش 
داشته باشند. نه فقط برای جادوگر، بلکه 

برای فوتبال ایران این یک 

آزمون بســیار بزرگ به شمار می رود. 
اینجا پای اعتبار یک ستاره بزرگ وسط 
است و عاوه بر آن، پای اعتبار فوتبالی ها 
در عرصه مدیریت فوتبال ایران به میان 
خواهد آمد. اگر جادوگر وارد شود و در 
این عرصه شکست بخورد، فوتبالی ها 
برای همیشه از مدیریت فوتبال رانده 

می شــوند اما اگر 
او موفق باشــد، 

فوتبال ایران یک قدم بزرگ به جلو 
برمی دارد.

واضح به نظر می رسد 
كــه علــی كریمی 
نمی تواند به تنهایی 
كاری انجــام بدهد. 
او باید یــک گروه 
قدرتمنــد در كنار 
خودش داشته باشد 
تا در رایزنی ها اعتماد 
مجمع را جلب كند. 
عاوه بر این، بسیار مهم 
است كه او در كنار خودش از 
افراد توانمند و متخصص بهره ببرد 
تا تصمیم های درستی در فدراسیون 
فوتبال بگیرد. مدیران سابق فدراسیون، 
اصا دوست ندارند چنین اتفاقی برای 
این نهاد رخ بدهد. آنها به جای پاســخ 
دادن در مورد رسوایی بزرگ ویلموتس، 
همچنان بــه دنبال این هســتند تا با 
اســتفاده از برخی نفــرات، به صورت 
پنهان در ســاختار فدراسیون بمانند. 
علی برای ورود به فدراسیون، باید این 

افراد را كنار بزند.

درباره تصمیم هیجان انگیز علی کریمی

فدراسیونجادومیشود!

اتفاق روز

چهره به چهره

انتخابات فدراسیون فوتبال که قرار بود سال 98 برگزار شود، سرانجام قرار است در اسفندماه امسال صورت بگیرد. 
مدت های مدیدی است که فدراسیون با رئیس موقت اداره می شود و حاال نوبت به انتخاب یک رئیس جدید از راه رسیده 

است. انتخابات فدراسیون این بار یک تفاوت بزرگ با گذشته خواهد داشت. با اصالح اساسنامه، چهره های فوتبالی حتی 
بدون سابقه مدیریتی نیز می توانند به انتخابات ورود کنند. این روزها شنیده می شود که علی کریمی عزمش را برای حضور 

در فدراسیون جزم کرده و شاید نام این ستاره بزرگ در ترکیب آینده فدراسیون دیده شود.

بشار رسن از پرســپولیس جدا شــده و تاش باشگاه 
برای خرید جانشــین این هافبک، كلید خورده اســت. 
قرمزها با خروج بشــار، در خط هافبــک یک خاء بزرگ 
را احســاس می كنند. او یک بازیکن بسیار مهم و كلیدی 
برای سرخپوشان به شمار می رفت و در این سال ها، یکی 
از بهترین های پرســپولیس بود. واضح به نظر می رسد كه 
تیم یحیی باید به دنبال یک جایگزین برای ستاره عراقی 
باشــد. چراكه جدایی او وزن تیم را در میانه میدان تحت 
تاثیر قرار خواهد داد. شنیده می شود آنها »رضا شکاری« 
را برای این كار در نظر گرفته اند. خریدی كه برای هواداران 

پرسپولیس، حتی ذره ای هیجان انگیز هم به نظر نمی رسد. 
فاصله سطح فنی شکاری با بشــار آنقدر زیاد است كه این 
بازیکن هرگــز نمی تواند جایگزین خوبی برای او باشــد. 
شکاری در این چند سال هیچ كار مهمی انجام نداده كه او 
را شایسته حضور در پرسپولیس نشان بدهد. بزرگ ترین 
اتفاقی كه در دوران بازی این فوتبالیست رقم خورده، قرار 
گرفتن نامش در فهرست فوتبالیست های مستعد آینده 
دنیای فوتبال بوده است. همین انتخاب از سوی یک نشریه 
خارجی، موجب شد رضا بدون حتی چند نمایش درخشان 
در باشگاه ذوب آهن، مورد توجه روبین كازان قرار بگیرد. 

با این حال شــکاری هرگز در روبین فرصت چندانی برای 
بازی به دست نیاورد و سرانجام به فوتبال ایران برگردانده 
شد. شکاری مورد توجه باشــگاه پرسپولیس قرار گرفت و 
در یک قدمی پیوستن به این تیم بود اما با یک پیشنهاد از 
سوی باشگاه تراكتور، مسیرش را از تهران به طرف تبریز 
تغییر داد. جالب اینکه او همین حاال ادعا می كند كه یک 
پرسپولیسی دو آتشه اســت و حتی با یک قرارداد مجانی 
مشکلی برای پیوستن به پرســپولیس ندارد. با این حال 
بازیکنی كه یک بار به این باشگاه پشت كرده و به سادگی 
قید این تیم را زده تا پول بیشتری به دست بیاورد، قطعا بار 
دیگر نیز همین كار را انجام خواهد داد. اگر شــکاری واقعا 
فوتبالیست درجه یکی بود، تراكتوری ها به همین راحتی 
قیدش را نمی زدند. رضا همین حــاال هم در فوتبال ایران 
مشتری خاصی ندارد و خیلی عجیب است اگر قبل از اثبات 
خودش، بتواند پیراهن پرسپولیس را به دست بیاورد. جای 

مهره فیکس تیم ملی عراق را نمی توان با بازیکنی پر كرد كه 
حتی یک بار به اردوهای تیم ملی ایران دعوت نشده است. 
پرسپولیسی ها با خرید شــکاری، تنها خودشان را فریب 
خواهند داد. اگر باشگاه واقعا گزینه بهتری از شکاری ندارد، 
بهتر است به سعید حسین پور جوان فرصت بیشتری برای 
بازی بدهد. فوتبالیستی كه بارها نشــان داده از استعداد 
ویژه ای برخوردار است. بازی دادن به او كه محصول باشگاه 
پرسپولیس اســت، به مراتب موثرتر از انتخاب گزینه ای 
مثل شکاری خواهد بود. چراكه شــکار نکردن به مراتب 
بهتر از یک شکار بد به شــمار می رود. شکاری یک شکار 
بد برای قرمزها خواهد بود. یک بازیکن كاما متوســط با 
رزومه ای كاما معمولی كــه در قواره های بازی برای یک 
باشگاه بزرگ نیست. او فاصله بسیار زیادی با تركیب تیمی 
مثل پرسپولیس دارد و در این تیم سرانجامی بجز دوخته 

شدن به نیمکت نخواهد داشت.

»زنوزی برادر بزرگ تر من است. برای قرارداد 
بســتن با او هیچ تردیدی نداشــتم«. علیرضا 
منصوریان به محض پیوستن به تراكتورسازی، 
این جمات را بــه زبان آورد امــا چند ماه بعد 
ادبیات او در مورد زنــوزی و رفقا، كاما عوض 
شد. به نظر می رسد تصورات اولیه علیمنصور 
اصا با آنچه این مربی در فوتبــال تبریز دیده 
بود، همخوانــی نداشــت. او در برنامه فوتبال 
برتر، دست به چند افشاگری بزرگ علیه مالک 
تراكتور زد. قبل تر نیز برخی مربیان و چهره های 
حاضر در اطراف این باشــگاه، چنین ادعاهایی 
را مطرح كرده بودند اما حــاال ماجرا جدی تر و 

شوكه كننده تر از همیشه به نظر می رسد.
گفتند این آقا نباشد

آن طور كه علیرضا منصوریــان می گوید، 
مالک باشگاه تراكتور فقط ۱۰ روز قبل از شروع 
بازی ها از مدیرعامل وقت باشــگاه درخواست 
كرده كه علیرضــا منصوریــان را بركنار كند. 
این اتفاق در حالی رخ داده كــه تراكتور هنوز 
حتی یک مسابقه در لیگ برتر بیستم را پشت 
سر نگذاشته بود. ظاهرا زنوزی از همان شروع 
فصل تصمیم به اخراج منصوریان داشــته و در 
هفته های بعدی هم منتظر فرصت برای این كار 

بوده است. آنها برای علیمنصور شرط گذاشته 
بودند كه برای ماندن روی نیمکت باشگاه باید 
سه بازی متوالی را با پیروزی پشت سر بگذارد 
و در نهایت تســاوی برابر فوالد، كار این مربی 
را تمام كرده اســت. جالب است بدانید باشگاه 
تراكتور از شروع فصل تا هفته هفتم لیگ برتر، 
سه مدیرعامل مختلف داشته است. یک ركورد 

تاریخی و جهانی در دنیای فوتبال! 
افسانه دالرها

»فکر كردیم تا از در وارد شــویم، پول توی 
حســاب مان اســت اما اصا این طــور نبود«. 

شاید زنوزی دوســت دارد كه همه فکر كنند او 
سر تا پای بازیکنان و مربیان را در تراكتور طا 
می گیرد اما حقیقت آن اســت كه آقای مالک 
به اندازه ای كــه تبلیغ می كنــد، هزینه انجام 
نمی دهد. بر اســاس توافق با منصوریان، قرار 
بود باشگاه پس از ۱5 روز نیمی از مبلغ قرارداد 
این مربی را پرداخت كند امــا تا لحظه جدایی 
منصوریان فقط سه درصد و بازیکنان تیم فقط 
۱۰ درصد از مبلغ قراردادشان را گرفته بودند. 
باشگاه تراكتور همین حاال هم چند پرونده باز 
و چند بدهــی بزرگ داخلــی و خارجی دارد و 
برخاف چیزی كه تصور می شود، اوضاع مالی 

در این باشگاه چندان فوق العاده نیست.
آدیداس ساخت مرند!

از همان زمان كه آدیداس به عنوان اسپانسر 
باشگاه تراكتور معرفی شد، شک و تردید زیادی 

در این مورد وجود داشــت. چراكه برندی مثل 
آدیــداس قاعدتا نباید عاقــه ای به حضور در 
فوتبال ایران آن هم در رده باشــگاهی داشته 
باشــد. علیرضــا منصوریــان روی آنتن زنده 
تلویزیون، این ماجــرا را هم فاش كرد. به گفته 
او، آدیداس بــرای هر فصل تنها چند دســت 
كاپشــن به باشــگاه تراكتور می دهد و سایر 
لباس های این تیم در تبریز و مرند تولید شده 
و آرم آدیــداس می خورند! ایــن خودش یک 
تقلب بزرگ و عجیب به شمار می رود و در یک 
شرایط اســتاندارد می تواند موجب بركناری 
یک گروه مدیریتی شود اما در تراكتور آب از آب 
تکان نمی خورد. این ماجرا در حقیقت بهترین 
خاصه از شیوه اداره باشگاه تراكتورسازی است. 
باشگاهی كه دوست دارد دائما در ژست فرو برود 
و خودش را بهتر از آن چیزی كه هست، نشان 
بدهد. اگر شما توانایی امضای قرارداد تجاری با 
یک برند خارجی مثل آدیداس را ندارید، بهتر 
است به ســراغ یک برند معمولی تر خارجی یا 
یک كمپانی داخلی بروید نه اینکه خودتان به 
صورت مخفیانه لباس تولید كنید و آرم آدیداس 
را روی آن بچسبانید. تیم ها با برند تولیدكننده 
لباس اعتبار به دست نمی آورند. این موفقیت 
در زمین فوتبال است كه می تواند به یک تیم، 

اعتبار ببخشد.
مالک همیشه غایب

به گفته علیرضا منصوریان، زنوزی تیمش 
را از راه دور هدایــت می كند. مــدت زیادی 

اســت كه این مالک در ایران حضــور ندارد و 
همه تصمیم ها را از همــان تركیه می گیرد. 
اینکه او مدت ها به ایران ســفر نکرده، در نوع 
خودش كمی ســوال برانگیز به نظر می رسد. 
مگر می شود مالک یک باشــگاه لیگ برتری 
در ایران باشــی اما كیلومترهــا دور از ایران 
زندگی كنی؟ كدام مالک را می شناســید كه 
یک باشــگاه را بخرد اما زندگــی اش را دور از 
آن باشگاه ســپری كند؟ زنوزی این روزها در 
ایران زندگی نمی كند و بــه گفته منصوریان 
حتی روزها هم در دسترس نیست. در حقیقت 
اگر كسی در مجموعه تراكتور با این مدیر كار 
خاصی داشــت، باید تا شــب و تماس تلفنی 

تصویری صبر كند! 
سودای ریاست

مهم ترین افشاگری منصوریان، به داستان 
تمایل زنوزی به ریاســت فدراســیون فوتبال 
مربوط می شود. او كه در چند نوبت به فدراسیون 
كمک مالی كــرده، حاال می خواهد ریاســت 
فدراسیون را بر عهده بگیرد. منصوریان در این 
مورد جمله جالبی به زبان آورده اســت:»اگر 
زنوزی رییس فدراسیون فوتبال شود، استقال 
و پرسپولیس را ســاخی می كند!« طبیعی به 
نظر می رسد كه مالک تركیه نشین یک باشگاه 
لیگ برتری، به لحاظ قانونی نمی تواند رییس 
فدراسیون فوتبال شود. با این حال تجربه های 
مربوط به گذشته نشان می دهند كه در فوتبال 

ایران هیچ اتفاقی »نشدنی« نیست!

شکار نکردن، بهتر از شکار بد

مجبور نيستی، پرسپوليس!

درباره افشاگری  های علیمنصور علیه مالکان تراکتور

آدیداس Made  این مرند! 

همه می دانند که جادوگر 
نیازی به درآمد فدراسیون 

ندارد و برخالف خیلی از 
مدیرها، برای »پول« به 

انتخابات ورود نمی کند. 
او در فوتبال ایران آنقدر 

محبوب و مقبول هست که 
همه حرفش را بخوانند و 

چشم بسته قبولش داشته 
باشند

 شماره   693 / چهارشنبه 3 دی   1399  /   8 جمادی االول 1442  / 23 دسامبر   2020


