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منهای فوتبال

تفاهمنامه با ميزبان المپيك 2020

مراســم برخط امضای یادداشــت تفاهمنامه
همکاری در زمینــه ورزش بیــن وزارت ورزش و
جوانان جمهوری اســامی ایران و وزارت آموزش،
فرهنگ ،ورزش ،علوم و فناوری ژاپن برگزار شــد.
مسعود ســلطانیفر در اين مراســم اين مسايل را
مطرح كرد«:ورزش ،فرصتی ارزشمند برای حفظ
و ارتقای ارزشهای جهان شمول همچون احترام،
همکاری و اهداف مشــترک میان کشورهاست.
ورزش با بهرهمندی از ارزشها اقوام و ملل مختلف
را گردهم میآورد و فرهنگ تعامل میان ملت ها را
گسترش میدهد .تاریخ گواهی میدهد که ورزش
هموارهدرایجادتغییراتمثبتاجتماعیپیروزبوده
است .با وجود پیشینه همکاری های مشترک بین
دو ملت ایران و ژاپن در زمینه فرهنگی و سیاسی،
با تالش و پیگیری سفرای دو کشور ،کارشناسان
وزارت امورخارجه و دفتر بینالملل وزارت ورزش و
جوانان،پسازسالهافرصتدیداردوجانبهوامضای
برخط تفاهمنامه همکاری بین دو کشور در زمینه
ورزش حاصل شد .امیدوارم امضای این تفاهمنامه
زمین ه تحوالت اساسی در جهت رشدکمی و کیفی
ارتباطات ورزشی بین فدراسیونهای دو کشور را
فراهم آورد .بیتردید ثمره تعامالت ورزشی ،پیوند
بیشازپیشمنافعملیوبینالمللیدوملتهمدل
و فرهنگ دوست جمهوری اسالمی ایران و ژاپن در
زمینهورزشخواهدبود».

قهرمانيآسياي تكواندو در بهار 1400

تاریخجدیدبیستوچهارمیندورهرقابتهای
تکواندو قهرمانی آسیا از سوی اتحادیه تکواندو قاره
کهناعالمشد.براساسنامهایکهازسویدبیرکل
اتحادیه آسیا به کشورهای عضو ارسال شده ،تاریخ
 ۳۰فروردین تا دوم اردیبهشت  ۱۴۰۰به میزبانی
لبنان را برای برگزاری این مســابقات تعیین کرده
است .رقابتهای تکواندو قهرمانی قهرمانی آسیا
پیش از دوبار به دلیل شیوع ویروس کرونا در لبنان
بهتعویقافتادهبود.اینرقابتهاابتداقراربودازدهم
اسفندماه ۱۳۹۸بهمیزبانیبیروتبرگزارشودکهتا
 ۱۲اردیبهشت ۱۳۹۹به تعویق افتاد و یک بار دیگر
و بازهم به دلیل کرونا لغو شد که لبنان یک بار دیگر
میزبان این مسابقات اعالم شده است .با این وجود
رقابتهای پاراتکواندو و تکواندو قهرمانی آسیا در
دو بخش پومســه و مبارزه در تاریخهای جدید و
مسابقاتانتخابیالمپیکنیز ۸-۶فروردیندراردن
برگزارخواهدشد.

كاراته به جاي رباط
به ليسبون ميرود

فدراسیون جهانی کاراته تقویم جدید برگزاری
مســابقات لیگ جهانی موســوم به کاراته وان در
سال  ۲۰۲۱را منتشر کرد که نخستین مرحله آن
بهمیزبانیپرتغالبرگزارخواهدشد.برهمیناساس
لیسبونطیروزهایيكالیسهاسفندمیزباناین
ک سال
رقابتها خواهدبود .رقابتهایی که تقریبا ی 
بعدازآخرینمرحلهازلیگجهانیقبلازشیوعکرونا
برگزارخواهدشدومیدانیبرایحضوربهترینهای
جهانخواهدبود.تیمملیکاراتهایرانکهمسابقات
مراکشرادردستورکارقراردادهبود،باتغییرمسیراز
رباط راهی مراکش میشود تا در نخستین دوره این
مسابقاتشرکتکندوپسازآنبهباکورفتهوبعداز
آن خود را آماده شرکت در مسابقات مراکش کرده و
درنهایتحضوردررقابتهایتاشکنددرازبکستان
ومسکورادربرنامهخواهدداشت.

اردوي شنا با  3شناگر بيشتر

طبق اعالم کمیته فنی شنا در راستای اجرای
برنامههــای راهبردی میانمدت و آمادهســازی
شــناگران به منظور حضور پرقدرت در المپیک
توکیو ،مقرر شد اردوی کوتاهمدت تیم ملی شنا با
حضور تعداد محدودی از شناگران و رعایت کامل
دستورالعملهای بهداشتی ســتاد ملی مبارزه با
کرونابهمیزبانیشهرتهرانبرگزارشود.پیشازاین
مهدیانصاری،بنیامینقرهحسنلوومتینبالسینی
در تمرینات آمادگی تیم ملی شناي بزرگساالن به
میزبانی اســتخر آزادی حضور داشتند و همچنان
برنامههای آمادگی خود را برای حضور در انتخابی
المپیک دنبال میکنند .دور جدید اردوی اردوها
اما به صورت متمرکز با دعوت از سه شناگر از استان
اصفهان پنجم الی یازدهم دی ماه ۱۳۹۹در استخر
قهرمانیمجموعهورزشیآزادیبرگزارخواهدشد.

آدرنالین 7

درباره تصمیم هیجانانگیز علی کریمی

فدراسیون جادو میشود!
انتخاباتفدراسیونفوتبالکهقراربودسال 98برگزارشود،سرانجامقراراستدراسفندماهامسالصورتبگیرد.
مدتهایمدیدیاستکهفدراسیونبارئیسموقتادارهمیشودوحاالنوبتبهانتخابیکرئیسجدیدازراهرسیده
است.انتخاباتفدراسیوناینباریکتفاوتبزرگباگذشتهخواهدداشت.بااصالحاساسنامه،چهرههایفوتبالیحتی
بدونسابقهمدیریتینیزمیتوانندبهانتخاباتورودکنند.اینروزهاشنیدهمیشودکهعلیکریمیعزمشرابرایحضور
درفدراسیونجزمکردهوشایدناماینستارهبزرگدرترکیبآیندهفدراسیوندیدهشود.
آریا رهنورد

برای سالها اساسنامه فدراسیون
فوتبال اجازه نمیداد کــه فوتبالیها
شانســی برای حضور در ترکیب این
نهاد فوتبالی داشته باشــند .بر اساس
این قانون ،تنها افرادی میتوانســتند
برای انتخابات ریاست یا هیات رئیسه
فدراســیون اقدام کنند که حداقل10
سال ســابقه فوتبالی داشته باشند .به
همین خاطر معموال تنها چند اســم
آشــنا در اطراف فدراســیون به گوش
میرسید .در همه نقاط دنیا افرادی که
سابقهایطالییدرتی مملیکشورهای
مختلف داشتهاند ،از شانسهای جدی
ریاست فدراســیون به شمار میروند.
حتی همین حاال ایکر کاسیاس بزرگ
کمپینی را آغاز کرده که قرار است او را
به ریاست فدراســیون فوتبال اسپانیا
برساند .در ایران اما برای همیشه درها
روی چهرههای باســابقه فوتبالی در
انتخابات فدراسیون بســته بود .با این
حال سرانجام با اصرار فیفا ،اساسنامه
فدراسیونفوتبالتغییرکردوسابقهملی
جایگزینسابقهمدیریتیشد.حاالدیگر
تنها افرادی که سابقه طوالنی مدیریت
دارنــد ،گزینه حضور در فدراســیون
نیستندوچهرههایشاخصیکهزمانی
در تیم ملی حضور داشتهاند ،میتوانند

این جایگاه را به دســت بیاورند .بدون
تردید این یک اتفاق ویژه برای فوتبال
ایران خواهد بود .تجربههای گذشــته
بارها نشان دادهاند که «فوتبالی بودن»
یک مدیر ،الزاما به توانــا بودن او منجر
نمیشود .همین ســال گذشته بود که
محمدحسنانصاریفردباسابقهطوالنی
فوتبالی ،مدیرعامل پرسپولیس شد و
بدترین تصمیمهای ممکن را برای این
تیمگرفت.بااینوجوداینکهفوتبالیها
فدراسیون را از سیاسیها پس بگیرند،
به نوبــه خودش اتفــاق خوبی خواهد
بود .امثال تاج برای یک دوران طوالنی
فدراســیون را بدون هیچ شــفافیتی
اداره کردهاند .قرارداد فاجعهبار مارک
ویلموتس ،حاصل همیــن دوران تلخ
بوده است .حاال وقتش رسیده که این
چهرههاازفدراسیونبروندوفضارابرای
افراد تازهنفس باز کننــد .افرادی که به
دنبالدرآمدزاییازفدراسیوننباشندو
برایخدمترساندنبهفوتبالایران،به
دنبالیکقدمبزرگباشند.
اگر زمزمههای ورود علی کریمی به
حوزه مدیریت فوتبال درست باشند ،او
یکباردیگر«هوش»اشرابههمهنشان
داده است .علی در چند سال اخیر چند
بار تجربه مربیگری داشــت و در همان
چند تجربه متوجه شد که برای این کار
ساخته نشده است .او یک فوتبالیست

فوقالعادهویکمربیکامالمعمولیبود
وهمانبهترکهازمربیگریفاصلهگرفت
تادیگرخودشرادراینعرصهزیرسوال
نبرد .در این ســالها مهرههای زیادی
با اصرار بیش از حد به «مربی شــدن»
اعتبارخودشانرابهخطرانداختند.علی
دایی،هیچوقتمربیدرجهیکینبودو
به جز تیمهای تهرانی ،در تیم دیگری
کار نکرد .شهریار اگر به عرصه مدیریت
وارد شده بود ،حاال یک پست کالن در
کنفدراسیونفوتبالآسیاداشتوحتی
میتوانست ایران را در فیفا صاحب یک
کرسیکند.اینتصمیمدایینهفقطبه
نفع خودش ،بلکه به سود فوتبال ایران
بود اما او هرگز حاضر نشد از کنار زمین
فاصله بگیرد و خودش را به عنوان
یکمدیرموردآزمایشقراربدهد.
حاالبهنظرمیرسدعلیکریمی،
چنین تصمیمی گرفته است.
او آماده است تا خودش را در
یک موقعیت کامال متفاوت
محک بزند .همه میدانند
کــه جادوگر نیــازی به
درآمد فدراسیون ندارد
و برخــاف خیلــی
از مدیرهــا ،بــرای
«پول» به انتخابات
ورود نمیکنــد.
او در فوتبــال ایران

چهره به چهره
درباره افشاگریهای علیمنصور علیه مالکان تراکتور

آدیداس  Madeاین مرند!
«زنوزی برادر بزرگتر من است .برای قرارداد
بســتن با او هیچ تردیدی نداشــتم» .علیرضا
منصوریان به محض پیوستن به تراکتورسازی،
این جمالت را بــه زبان آورد امــا چند ماه بعد
ادبیات او در مورد زنــوزی و رفقا ،کامال عوض
شد .به نظر میرسد تصورات اولیه علیمنصور
اصال با آنچه این مربی در فوتبــال تبریز دیده
بود ،همخوانــی نداشــت .او در برنامه فوتبال
برتر ،دست به چند افشاگری بزرگ علیه مالک
تراکتور زد .قبلتر نیز برخی مربیان و چهرههای
حاضر در اطراف این باشــگاه ،چنین ادعاهایی
را مطرح کرده بودند اما حــاال ماجرا جدیتر و
شوکهکنندهتر از همیشه به نظر میرسد.
گفتند این آقا نباشد
آنطور که علیرضا منصوریــان میگوید،
مالک باشگاه تراکتور فقط  10روز قبل از شروع
بازیها از مدیرعامل وقت باشــگاه درخواست
کرده که علیرضــا منصوریــان را برکنار کند.
این اتفاق در حالی رخ داده کــه تراکتور 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
هفتههای بعدی هم منتظر فرصت برای این کار

بوده است .آنها برای علیمنصور شرط گذاشته
بودند که برای ماندن روی نیمکت باشگاه باید
سه بازی متوالی را با پیروزی پشت سر بگذارد
و در نهایت تســاوی برابر فوالد ،کار این مربی
را تمام کرده اســت .جالب است بدانید باشگاه
تراکتور از شروع فصل تا هفته هفتم لیگ برتر،
سه مدیرعامل مختلف داشته است .یک رکورد
تاریخی و جهانی در دنیای فوتبال!
افسانه دالرها
«فکر کردیم تا از در وارد شــویم ،پول توی
حســابمان اســت اما اصال اینطــور نبود».

شکار نکردن ،بهتر از شکار بد

مجبور نیستی ،پرسپولیس!
پرسپولیس ،حتی ذرهای هیجانانگیز هم به نظر نمیرسد.
فاصله سطح فنی شکاری با بشــار آنقدر زیاد است که این
بازیکن هرگــز نمیتواند جایگزین خوبی برای او باشــد.
شکاری در این چند سال هیچ کار مهمی انجام نداده که او
را شایسته حضور در پرسپولیس نشان بدهد .بزرگترین
اتفاقی که در دوران بازی این فوتبالیست رقم خورده ،قرار
گرفتن نامش در فهرست فوتبالیستهای مستعد آینده
دنیای فوتبال بوده است .همین انتخاب از سوی یک نشریه
خارجی ،موجب شد رضا بدون حتی چند نمایش درخشان
در باشگاه ذوبآهن ،مورد توجه روبین کازان قرار بگیرد.

همه میدانند که جادوگر
نیازی به درآمد فدراسیون
ندارد و برخالف خیلی از
مدیرها ،برای «پول» به
انتخابات ورود نمیکند.
او در فوتبال ایران آنقدر
محبوبومقبولهستکه
همه حرفش را بخوانند و
چشمبستهقبولشداشته
باشند
فوتبال ایران یک قدم بزرگ به جلو
برمیدارد.
واضح به نظر میرسد
کــه علــی کریمی
نمیتواند به تنهایی
کاری انجــام بدهد.
او باید یــک گروه
قدرتمنــد در کنار
خودشداشتهباشد
تادررایزنیهااعتماد
مجمع را جلب کند.
عالوه بر این ،بسیار مهم
است که او در کنار خودش از
افرادتوانمندومتخصصبهرهببرد
تا تصمیمهای درستی در فدراسیون
فوتبالبگیرد.مدیرانسابقفدراسیون،
اصال دوست ندارند چنین اتفاقی برای
این نهاد رخ بدهد .آنها به جای پاســخ
دادندرموردرسواییبزرگویلموتس،
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
افرادراکناربزند.

شاید زنوزی دوســت دارد که همه فکر کنند او
سر تا پای بازیکنان و مربیان را در تراکتور طال
میگیرد اما حقیقت آن اســت که آقای مالک
به اندازهای کــه تبلیغ میکنــد ،هزینه انجام
نمیدهد .بر اســاس توافق با منصوریان ،قرار
بود باشگاه پس از  15روز نیمی از مبلغ قرارداد
این مربی را پرداخت کند امــا تا لحظه جدایی
منصوریان فقط سه درصد و بازیکنان تیم فقط
 10درصد از مبلغ قراردادشان را گرفته بودند.
باشگاه تراکتور همین حاال هم چند پرونده باز
و چند بدهــی بزرگ داخلــی و خارجی دارد و
برخالف چیزی که تصور میشود ،اوضاع مالی
در این باشگاه چندان فوقالعاده نیست.
آدیداس ساخت مرند!
از همان زمان که آدیداس به عنوان اسپانسر
باشگاه تراکتور معرفی شد ،شک و تردید زیادی

اتفاق روز

بشار رسن از پرســپولیس جدا شــده و تالش باشگاه
برای خرید جانشــین این هافبک ،کلید خورده اســت.
قرمزها با خروج بشــار ،در خط هافبــک یک خالء بزرگ
را احســاس میکنند .او یک بازیکن بسیار مهم و کلیدی
برای سرخپوشان به شمار میرفت و در این سالها ،یکی
از بهترینهای پرســپولیس بود .واضح به نظر میرسد که
تیم یحیی باید به دنبال یک جایگزین برای ستاره عراقی
باشــد .چراکه جدایی او وزن تیم را در میانه میدان تحت
تاثیر قرار خواهد داد .شنیده میشود آنها «رضا شکاری»
را برای این کار در نظر گرفتهاند .خریدی که برای هواداران

آنقدر محبوب و مقبول هست که همه
حرفشرابخوانندوچشمبستهقبولش
داشتهباشند.نهفقطبرایجادوگر،بلکه
برای فوتبال ایران این یک

آزمون بســیار بزرگ به شمار میرود.
اینجاپایاعتباریکستارهبزرگوسط
استوعالوهبرآن،پایاعتبارفوتبالیها
درعرصهمدیریتفوتبالایرانبهمیان
خواهد آمد .اگر جادوگر وارد شود و در
این عرصه شکست بخورد ،فوتبالیها
برای همیشه از مدیریت فوتبال رانده
میشــوند اما اگر
او موفق باشــد،

در این مورد وجود داشــت .چراکه برندی مثل
آدیــداس قاعدتا نباید عالقــهای به حضور در
فوتبال ایران آنهم در رده باشــگاهی داشته
باشــد .علیرضــا منصوریــان روی آنتن زنده
تلویزیون ،این ماجــرا را هم فاش کرد .به گفته
او ،آدیداس بــرای هر فصل تنها چند دســت
کاپشــن به باشــگاه تراکتور میدهد و سایر
لباسهای این تیم در تبریز و مرند تولید شده
و آرم آدیــداس میخورند! ایــن خودش یک
تقلب بزرگ و عجیب به شمار میرود و در یک
شرایط اســتاندارد میتواند موجب برکناری
یک گروه مدیریتی شود اما در تراکتور آب از آب
تکان نمیخورد .این ماجرا در حقیقت بهترین
خالصه از شیوه اداره باشگاه تراکتورسازی است.
باشگاهی که دوست دارد دائما در ژست فرو برود
و خودش را بهتر از آن چیزی که هست ،نشان
بدهد .اگر شما توانایی امضای قرارداد تجاری با
یک برند خارجی مثل آدیداس را ندارید ،بهتر
است به ســراغ یک برند معمولیتر خارجی یا
یک کمپانی داخلی بروید نه اینکه خودتان به
صورت مخفیانه لباس تولید کنید و آرم آدیداس
را روی آن بچسبانید .تیمها با برند تولیدکننده
لباس اعتبار به دست نمیآورند .این موفقیت
در زمین فوتبال است که میتواند به یک تیم،
اعتبار ببخشد.
مالک همیشه غایب
به گفته علیرضا منصوریان ،زنوزی تیمش
را از راه دور هدایــت میکند .مــدت زیادی

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 تراکتور ،مسیرش را از تهران به طرف تبریز
تغییر داد .جالب اینکه او همین حاال ادعا میکند که یک
پرسپولیسی دو آتشه اســت و حتی با یک قرارداد مجانی
مشکلی برای پیوستن به پرســپولیس ندارد .با این حال
بازیکنی که یک بار به این باشگاه پشت کرده و به سادگی
قید این تیم را زده تا پول بیشتری به دست بیاورد ،قطعا بار
دیگر نیز همین کار را انجام خواهد داد .اگر شــکاری واقعا
فوتبالیست درجه یکی بود ،تراکتوریها به همین راحتی
قیدش را نمیزدند .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

اســت که این مالک در ایران حضــور ندارد و
همه تصمیمها را از همــان ترکیه میگیرد.
اینکه او مدتها به ایران ســفر نکرده ،در نوع
خودش کمی ســوال برانگیز به نظر میرسد.
مگر میشود مالک یک باشــگاه لیگ برتری
در ایران باشــی اما کیلومترهــا دور از ایران
زندگی کنی؟ کدام مالک را میشناســید که
یک باشــگاه را بخرد اما زندگــیاش را دور از
آن باشگاه ســپری کند؟ زنوزی این روزها در
ایران زندگی نمیکند و بــه گفته منصوریان
حتی روزها هم در دسترس نیست .در حقیقت
اگر کسی در مجموعه تراکتور با این مدیر کار
خاصی داشــت ،باید تا شــب و تماس تلفنی
تصویری صبر کند!
سودای ریاست
مهمترین افشاگری منصوریان ،به داستان
تمایل زنوزی به ریاســت فدراســیون فوتبال
مربوط میشود .او که در چند نوبت به فدراسیون
کمک مالی کــرده ،حاال میخواهد ریاســت
فدراسیون را بر عهده بگیرد .منصوریان در این
مورد جمله جالبی به زبان آورده اســت«:اگر
زنوزی ريیس فدراسیون فوتبال شود ،استقالل
و پرسپولیس را ســاخی میکند!» طبیعی به
نظر میرسد که مالک ترکیهنشین یک باشگاه
لیگ برتری ،به لحاظ قانونی نمیتواند ريیس
فدراسیون فوتبال شود .با این حال تجربههای
مربوط به گذشته نشان میدهند که در فوتبال
ایران هیچ اتفاقی «نشدنی» نیست!

مهره فیکس تیم ملی عراق را نمیتوان با بازیکنی پر کرد که
حتی یک بار به اردوهای تیم ملی ایران دعوت نشده است.
پرسپولیسیها با خرید شــکاری ،تنها خودشان را فریب
خواهند داد .اگر باشگاه واقعا گزینه بهتری از شکاری ندارد،
بهتر است به سعید حسینپور جوان فرصت بیشتری برای
بازی بدهد .فوتبالیستی که بارها نشــان داده از استعداد
ویژهای برخوردار است .بازی دادن به او که محصول باشگاه
پرسپولیس اســت ،به مراتب موثرتر از انتخاب گزینهای
مثل شکاری خواهد بود .چراکه شــکار نکردن به مراتب
بهتر از یک شکار بد به شــمار میرود .شکاری یک شکار
بد برای قرمزها خواهد بود .یک بازیکن کامال متوســط با
رزومهای کامال معمولی کــه در قوارههای بازی برای یک
باشگاه بزرگ نیست .او فاصله بسیار زیادی با ترکیب تیمی
مثل پرسپولیس دارد و در این تیم سرانجامی بجز دوخته
شدن به نیمکت نخواهد داشت.

