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منهای فوتبال

نعمتی در انتخابات شورای
ورزشکاران IPC

انتخابات شــورای ورزشــکاران IPCدر زمره
مهمترین انتخابات این کمیته به شــمار میرود
و کمیتــه بینالمللی پارالمپیک پس از بررســی
صالحیت صدها ورزشــکار متقاضی از کشورهای
مختلف،درنهایت22ورزشکارراحائزشرایطشرکت
در این انتخابات دانســت که از میــان آنها نام زهرا
نعمتی،ملیپوشتیمتیراندازیباکمانکشورمان،
بهعنواننمایندهایرانبهچشممیخورد.ویباتوجه
به سوابق و افتخارات کسب شده و نیز پس از پشت
سرگذاشتنیکمرحلهمصاحبهآنالینکهازسوی
 IPCبا وی انجام شــد ،به عنوان یکی از کاندیداها
معرفی شد .انتخابات کمیته ورزشکاران  IPCدر
جریان برگزاری بازیهای پارالمپیک توکیو و طی
روزهای 28مرداد تا 12شــهریور در محل دهکده
بازیها برگزار خواهد شــد و از میان  22ورزشکار
معرفی شده در نهایت 6نفر به عنوان اعضای جدید
شورای ورزشکاران کمیته بینالمللی پارالمپیک
توسط سایر ورزشکاران انتخاب میشوند .اهمیت
اینشوراتاجاییاستکهیکنفراز 6عضومنتخب
به عنوان عضو ثابت برای مدت چهار سال در هیات
ريیسهکمیتهبینالمللیپارالمپیکحضورخواهد
داشــت تا در تصمیمگیریها نقش موثری داشته
باشد.انتخاباتشورایورزشکاران IPCدرهردوره
از بازیهای پارالمپیک برگزار میشود و در جریان
بازیهایپارالمپیکریو 2016نیززندهیادسیامند
رحمان ،قهرمــان ارزنده ایران و جهــان به عنوان
نمایندهایراندراینانتخاباتحضورداشت.

رکوردشکنی فرزانهفصیحی
در صربستان

فرزانه فصیحــی دونده ایران که مدتی اســت
در اردوی برون مرزی به ســر میبرد ،در مسابقات
صربستان شرکت کردو به نایب قهرمانی مادهدوی
 ۱۰۰متر دســت پیدا کرد .فصیحی با ثبت زمان
 ۱۱.۶۱ثانیه پس از سالومه کورا ،دونده سوئیسی
درجایگاهدومایستاد.اوضمننایبقهرمانیرکورد
شــخصی خود را نیز ارتقاء داد .رکورد ســابق این
ورزشکار  ۱۱.۶۸ثانیهبودکهدرمسابقاتباشگاهی
ایران به ثبت رســانده بود .فصیحی خــود را برای
کسبسهمیهالمپیکتوکیوآمادهمیکند.ورودی
بازیهای ۲۰۲۰درمادهدوی ۱۰۰مترزنان۱۱.۱۵
ثانیهاست.

رايزنيهاي سوريان درصوفيه

حميد سوريان قهرمان كشتي فرنگي المپیک
 2012لندنودارنده 6مدالطالیجهانیقراراست
امسال نماینده ایران در انتخابات پیش روی هیات
ريیسهاتحادیهجهانیباشد.بعدازآنکهعلیرضادبیر
از حمید سوریان خواســت فعالیت بیشتری برای
رایآوردندرانتخاباتداشتهباشد،اوهمراهمحمد
بنا ،حبیب اخالقی و ناصر علیــزاده راهی صوفیه
بلغارستانشدكهميزبانآخرينگزينشيالمپيك
بود.هرچندقهرمانجوانآسیانتوانستبهسهمیه
المپیکبرسدوتیمملیفرنگیباترکیبپنجنفرهبه
توكيوميرود،اماسوریانطیاینچندروزدیدارهای
مهمی را با چهرههای شاخص کشتی دنیا داشت .او
عالوهبردیداربانناداللوویچريیساتحادیهجهانیدر
صوفیه،باروساواعضایتاثیرگذارچندینفدراسیون
ازجملهمیزبانمسابقات(بلغارستان)،مجارستان،
توگوکرد.
ترکیه،آذربایجان،لهستانو...دیداروگف 
هرچند این دیدارها در مسیر کسب کرسی جهانی
مفید بود ،اما کافی نیست و حمید سوریان باید در
ماههایآیندهنیزدراینزمینهفعالیتداشتهباشد.
ضمن اینکه او به حمایت فدراسیون کشتی ،وزارت
ورزشوکمیتهملیالمپیکاحتیاجدارد.
همچنين حميــد بنيتميم دبیرکل ســابق
کنفدراسیون کشتی آسیا درباره نامزدی سوریان
در اتحادیه جهانی و اینکه شــانس او برای کسب
کرسی چقدر است ،عنوان کرد«:وقتی خادم با ۷۶
رای به عنوان نفر اول وارد اتحادیه جهانی شد ،این
کار یک روزه نبود بلکه برنامه تعریف کرده بودیم.
مدیریتکشورهایآفریقاییوعربیرابهمندادند،
کشورهایآمریکاییرابهمومنیواروپاییرابهخانم
پناهی.برایهرکدامبرنامهتعریفکردهبودیم،االن
این دوستان هم باید با برنامه پیش بروند .من برای
سوریانآرزویموفقیتدارم،اوگزینهبسیارخوبی
است به شــرطی که از ابزار مناسبی استفاده کند و
برنامههمداشتهباشد».

آدرنالین 7

چقدر از وعدههای رئیس فدراسیون ،محقق شده است؟

شهابسنگ!

آریا رهنورد

اواسط اسفندماه سال گذشته
بودکه«شهابالدینعزیزیخادم»
رسما از برنامه راهبردیاش برای
ریاستفدراسیونفوتبالرونمایی
کرد .اگر حتی یک بند و تبصره از
وعدههای انتخاباتی او تا امروز به
حقیقتتبدیلشدهبود،فدراسیون
حاالمشکالتبسیارکمتریداشت
اما تا امروز تنهــا حرکتی که او در
قامت رئیس فدراســیون فوتبال
انجام داده ،چند مالقات با مقامات
سیاسیبودهکهکوچکترینباری
از روی شانههای فوتبال برنداشته
است .حاال فدراسیون دیگر حتی
مالکیت ساختمانش را هم ندارد.
راســتی از وعده درآمدزایی 300

میلیاردیتان در ســال چه خبر
آقایرئیس؟
تیمهایملی؛غوغاکردیداستاد!
اولین بخش از وعدههای انتخاباتی
عزیزی خــادم ،سروســامان دادن به
وضعیت تیمهای ملی در رشــتههای
فوتبال ،فوتســال و فوتبال ســاحلی
بود .در این چنــد ماه اما هیــچ اتفاق
امیدوارکنندهای حول محور این تیمها
رخ نداده اســت .تیم فوتبال ســاحلی
ایران که عمال یکی از قدرتهای بزرگ
دنیا بــوده ،حــاال حتی جــواز حضور
در رقابتهــای جهانــی را به شــکل
اعجابآوری به دست نیاورده است .در
متن برنامههای «رسمی» آقای عزیزی
خادم البته موضوعی به نام «شرکت در
جامجهانیفوتبالساحلی»وجودندارد.

او از عبارت «قهرمانــی در جام جهانی
فوتبال ساحلی» اســتفاده کرده است.
البتهکهنوشتنچنینچیزهاییدریک
برنامه ،خیلی ساده است اما ای کاش به
جای این دیدارها و مالقاتهای بیاثر،
اینرئیسجوانوبیتجربه،حداقلبرای
احقاقحقفوتبالساحلیتالشمیکرد.
اوضاعتیمملیفوتبالهمکهاصالجالب
نیست .این طرف سال ،فقط یک دیدار
دوستانه با سوریه داشــتهایم و به جای
اردویخارجیهم،قراراستبه«کیش»
برویم.بههرحالجاداردبهعزیزیخادم
و همه برنامههای راهبردیاش عمیقا
«خستهنباشید»بگوییم!
میزبانی؛نوشجانبحرین!
«گرفتــن حداقــل میزبانــی از
مسابقات قهرمانی آسیا در سال» .این
یکی را هم که تا امروز ،واقعا فدراسیون

جدید برآورده کرده اســت! شــیفته
آن کلمــه «حداقل» هســتیم که در
برنامههای راهبردی آقای رئیس وجود
داشته اســت .به هر حال فدراسیون
جدید تــا امروز «حتــی» در گرفتن
یک میزبانی هم موفق نبوده اســت.
هر چهار تیم ایرانی در مرحله گروهی
لیگ قهرمانان مهمــان بودند و بعید
نیســت در ادامه رقابتها هم خبری
از میزبانی نباشــد .تیم ملی هم که در
حســاسترین نبردهای ممکن ،باید
به بحرین برود و عمال در دور گروهی،
دو بار در زمین این حریف بازی کند.
بعضیها میگویند این موضوع مربوط
به گذشته است و دخلی به امروز ندارد.
به فرض هم که این حرف درست باشد.
چرا آقای رئیس تالش نمیکند همین
امروز میزبانی قانونی استقالل از الهالل

عربستان در آسیا را محقق کند؟ این
که دیگر به همین دوره برمیگردد.
موفقیتتیمی؛نقششماچیست؟
بدون تردیــد جالبترین بخش از
برنامههــای عزیــزی خــادم قبل از
انتخابات ریاست فدراسیون ،اصرار او به
موفقیتهای باشگاهی طی چند سال
آینده بود .شاید باورتان نشود اما او وعده
داده بود که «حداقــل» یک تیم ایرانی
در رقابتهای جام باشــگاههای جهان
حاضر باشــد .از این که بگذریم ،به یک
موضوعجالبدیگرمیرسیم«.ترنسفر
چهار بازیکن به باشــگاههای اروپایی»
را هــم ،عزیزیخــادم در برنامههای
انتخاباتیاش قــرار داده بود .موضوعی
که اصال معلوم نیســت چــه دخلی به
فدراسیونفوتبالدارد؟یعنیاگرهمین
حاالاستقاللیهامهدیقایدیراترنسفر
کنند ،عزیزیخادم ایــن اتفاق را یک
موفقیت بزرگ برای فدراسیون خواهد
دانست؟ نکند فدراسیون در کار نقل و
انتقاالتوداللیبازیکنهمفعالاستو
مابیخبرهستیم؟
پولکجاستاستاد؟
اما مهمترین وعــده انتخاباتی آقای
عزیزی خــادم ،تزریق ســاالنه 250تا
 300میلیارد تومان پول به فدراسیون
فوتبال بــود .اعدادی که او رویشــان
پافشــاری قابل توجهی داشــت .حاال
پس از چند ماه ،باید از رئیس فدراسیون
بپرسیمکهآیاتاامروزحتی«یکمیلیون
تومان» هــم به این نهــاد تزریق کرده
اســت؟ اگر واقعا چنیــن ظرفیتی در
زمینه درآمدزایی وجود دارد ،چرا باید
سند فدراســیون را به نام شستا بزنند؟
چرا باید تن و بدن هــواداران فوتبال در
ماجرایویلموتسبلرزد؟دوماهگذشته
وشمابهجزدیدارهایپیاپیبامقامهای
سیاسی ،کار دیگری انجام ندادهاید که
شایسته تحسین و تحقیر باشد .اگر قرار

اما مهمترین وعده
انتخاباتی آقای عزیزی
خادم ،تزریق ساالنه250
تا 300میلیارد تومان پول
به فدراسیون فوتبال بود.
اعدادی که او رویشان
پافشاریقابلتوجهی
داشت .حاال پس از چند ماه،
باید از رئیس فدراسیون
بپرسیم که آیاتا امروز حتی
«یکمیلیونتومان»همبه
این نهاد تزریق کرده است؟
بوده شما امسال 300میلیارد بودجه به
فدراسیونتزریقکنید،قاعدتادردوماه
اول باید یک ششم این بودجه را تامین
کرده باشید اما فدراسیون ،همین حااال
در اوج بیپولی ،چشم به اعانههای فیفا
دارد.همانپولهاییکهمدیرانسابقبه
دروغ«پاداش»میدانستند.اینپولباید
صرف توسعه و تجهیز فوتبال شود آقای
رئیس.نهاینکهبهخاطرشکستدریک
دادگاهبهحراجکشیدهشود.
انتخابها،بدوبدتر
بدترینبخشازعملکردفدراسیونتا
امروز،بهانتخابافرادمختلفبرمیگردد.
قراردادنمجتبیخورشیدیناشناخته
در جایگاه سرپرســت تیــم ملی ،یک
انتخابفاجعهباربودهوپسازآنسپردن
کمیته داوران به خداداد افشاریان ،سد
راه هر تغییر مثبتی شده است .مدیری
که در مناظره ریاست فدراسیون ،مدام
ازعبارتهایانگلیسیاستفادهمیکرد،
حاال همان شیوه سنتی را برای ریاست
در نظر گرفته است .شیوهای که در آن
وعده میدهند و به وعدههایشان عمل
نمیکنند.

چهره به چهره
سرنوشت نامعلوم چهرههای مهم فوتبال

12مرد نامطمئن!
آریا طاری

تا پایان این فصل از فوتبال اروپا ،زمان زیادی
باقی نمانده اســت .با تمدید قــرارداد نیمار در
پاریس ،یکی از معادلههای مهم بازار حل شده اما
هنوزسرنوشت 12چهرهخاصوسرشناس،مبهم
بهنظرمیرسد.ظاهرایکتابستانداغوپرهیجان
در انتظار فوتبال اروپا خواهد بود .تابســتانی که
ممکن اســت به جابهجاییهای خاصی در بین
تیمهای بزرگ بیانجامد .فعال همــه در انتظار
مشخص شدن تصمیم نهایی چند باشگاه ،چند
مربی و چند بازیکن هســتند .احتماال بسیاری
از این نفرات قبل از شــروع جام ملتهای اروپا،
تصمیم نهاییشان را اعالم میکنند تا در جریان
آنمسابقات،چیزیتمرکزشانرابههمنزند.
رونالدکومان
تساوی با آتلتی ،شــاید تیر خالص به رویای
قهرمانی بارسا در اللیگا باشد .دیگر تقریبا محال
استکهکومن،بهفهرستمربیانیدرباشگاهبارسا
اضافه شود که در اولین فصل ،لیگ داخلی و جام
حذفی را فتح کردهانــد .در بین همه دیدارهای
بزرگ این فصل بارســا با تیمهایــی مثل رئال،
آتلتی ،پیاسجــی و یووه ،بارســا تنها یک بار
موفق به شکست یوونتوس شده است .بلوگرانا به
شکل فاجعهباری با این مربی ،از 12امتیاز ممکن
روبهروی رئال و اتلتیکو در یک فصل ،فقط و فقط
«یک امتیاز» تصاحب کرده است .آماری که برای
آبی اناریها باورنکردنی به نظر میرسد .مشکل
اینجاست که ظاهرا کومان ،مرد بازیهای بزرگ
نیست و شاید همین موضوع ،آینده او در باشگاه
را با یک خطر بزرگ روبهرو کند .همین حاال هم
ژاوی ،آماده اســت تا در نیوکمپ جانشین این
مربیشود.
لئومسی
پس از پایان فصل گذشــته ،جدایی مسی از
بارساتقریباقطعیبهنظرمیرسید.لئورسمااعالم
کردهبودکهتیمراترکمیکندامابارساجلویاین

انتقال را گرفت و اجازه نداد مسی در آخرین سال
قراردادشتیمراترککند.حاالاگراینفوقستاره
تصمیم به جدایی بگیرد ،دیگر بارسا نمیتواند به
هیچ قیمتی مانع او شود .چراکه دیگر قراردادی
بینلئووتیموجودندارد.بااینحالازگوشهوکنار
شنیده میشود که ورود الپورتا به باشگاه پس از
برگزاری انتخابات ،نظر مسی را تغییر داده است.
ظاهرااوتصمیمگرفتهدرتیمباقیبماندودیگراز
ایدهترکباشگاهدستبکشد.
زینالدینزیدان
برخالف بارسلوناییها که به نوعی نسبت به
کومان بیاعتماد هستند ،هواداران رئال مادرید
هرگز اعتمادشان به زیزو را از دست نمیدهند.
این مربی حتی در اوج مصدومیتها و مشکالت
بزرگ،رئالرابهنیمهنهاییلیگقهرمانانرسانده
و این تیم را به یک مدعی برای قهرمانی در لیگ
اسپانیا بدل کرده است .حتی اگر این فصل برای
ســفیدها بدون جام به پایان برســد ،هیچکس
نمیتواند کار بزرگ زیزو را انکار کند .با این وجود
اودرمصاحبههایتازه،خیلیعالقهمندبهماندن
در مادرید نشان نداده است .او حتی اعالم کرده
که نمیداند «شایســتگی» الزم برای ماندن در
این موقعیت را دارد یا نه .این روزها از حرفهای
سرمربی فرانسوی رئال مادرید ،بوی جدایی به
مشام میرسد و این ،خبری نیست که رئالیها از
آناستقبالکنند.ازیواخیملووبهعنوانجانشین
احتمالیزیزودرمادریدنامبردهمیشود.
سرخیوراموس
پسازمدتهامصدومیت،سرخیوباالخرهدر
نبردبرگشتباچلسیبهقلبخطدفاعیتیمش
آمدامابهشکلفاجعهباریناامیدکنندهبازیکرد
و اصال نتوانست استانداردهای همیشگیاش را
به نمایش بگذارد .جالب اینکه ســرخیو درست
پس از همین مســابقه مصدوم و دوباره تا پایان
فصل خانهنشین شد .قرارداد این مدافع با باشگاه
در پایان فصل تمام میشود و این احتمال وجود
دارد که مسابقه با چلسی ،آخرین مسابقه راموس

در لباس رئال مادرید بوده باشد .آنچه احتمال
این جدایی را تقویت میکند ،کامنتی است که
راموس در صفحه رسمی باشگاه پیاسجی برای
خبر تمدید قرارداد با نیمار گذاشته است .او علنا
از این اتفاق استقبال کرده و همزمانی این کامنت
با شایعات پیشنهاد رسمی باشگاه فرانسوی برای
راموس ،در نوع خودش عجیب به نظر میرسد .به
هر حال بعید نیست سرخیو راموس خیلی زود
مادریدرابهمقصدفرانسهترککند.
آندرهآپیرلو
سرنوشت پیرلو در تورین ،به داستان صعود
یووهبهلیگقهرماناناروپابستگیخواهدداشت.
فعال در اولین فصل مربیگری پیرلو ،بیانکونری
پس از  9سال پیاپی شانس قهرمانی در سری آ را
از دست داده تا یک نقطه منفی بزرگ در کارنامه
این مربی جوان ساخته شود .پس از تقدیم کردن
قهرمانی لیگ ایتالیا به اینتر ،یووه در یک رقابت
بسیار سخت و نزدیک با ناپولی ،آتاالنتا و میالن
برای صعود به لیگ قهرمانان اســت .این روزها
زمزمههاییدرموردبازگشتمکسالگریبهیووه
نیز شنیده میشــود .مربی موفقی که به راحتی
این تیم را قهرمان سری آ میکرد .به هر حال همه
چیز به چند مســابقه باقی مانده در لیگ ایتالیا
بستگیخواهدداشت.اگرروندفعلیتغییرنکند،
پیرلو باید آماده خداحافظی زودهنگام با نیمکت
یوونتوسشود.
کریستیانورونالدو
درست مثل پیرلو ،سرنوشــت رونالدو هم به
لیگ قهرمانان بســتگی دارد .بــا این تفاوت که
برخالفآنمورد،دراینموردخودرونالدوممکن
است تصمیم به ترک باشگاه بگیرد .مدیران یووه
بهصراحتاعالمکردهاندکهقصدپایانهمکاریبا
رونالدوراندارندامابعیداستکریسدرباشگاهی
به میدان برود که در لیگ قهرمانان حضور ندارد.
اگر یووه بتواند حضــورش را در لیگ قهرمانان
قطعی کند ،کریس احتماال برای یک فصل دیگر
هم در این تیم به میدان خواهد رفت .شاید فصل
آینده،آخرینفصلرونالدودرایتالیاقبلازانتقال
احتمالیبهفوتبالپرتغالویاآمریکاباشد.
کیلیانامباپه
مدیران پیاسجی هنوز بــه خاطر تمدید با
نیمار ،خوشحال و راضی هستند اما آنها تا امروز

موفقیتی در تمدید قرارداد با امباپه نداشــتهاند.
قرارداد این ســتاره در فصل آینده تمام میشود
و هیچ باشــگاهی دوســت ندارد این جواهر را
«رایگان» از دست بدهد .پس اگر تمدید صورت
نگیرد ،امباپه در فصل آینده به صورت رایگان از
پاریس خواهد رفت .به همین خاطر ممکن است
پاریسیهابهفروشاورضایتبدهند.رئال،جدی
ترین مشتری این ستاره به شمار میرود و جالب
اینجاســت که خود او هم بارها از عالقهاش برای
پیوستنبهاینتیمصحبتکردهاست.
موصالح
نتایج ضعیف لیورپول در این فصل ،صالح را
به ترک احتمالی تیم ترغیب کرده اســت .بعید
نیست مو صالحباشگاهرادرهمین تابستان ترک
کند .گفته میشــود در صورت جدایی امباپه از
پاریس ،این باشگاه به سراغ جذب صالح خواهد
رفت.یورگنکلوپهمفعالشرایطجیدنسانچو
را زیر نظر گرفته تا شاید این بازیکن را در تابستان
جانشینصالحکند.
پلپوگبا
همه میدانند که رابطه پل با مدیران باشگاه
پــس از اظهارنظر جنجالی ایجنــت معروف او
مینو رایوال علیه فرگوسن و سایر منچستریها،
تیره و تار شده است .این ســتاره گرانقیمت ،در
آستانه جدایی از یونایتد قرار دارد و گفته میشود
بازگشتبهیوونتوس،گزینهایکامالجدیبرای

اوخواهدبود.پلحاالبایونایتددرفیناللیگاروپا
قرار گرفته و شاید آن مسابقه ،به آخرین تجربه
حضورشدراینتیمتبدیلشود.
جیجیدوناروما
احتمالجداییسنگربانمیالنازاینتیمهم
درتابستانبسیارزیاداست.اینچندمینباراست
کهدوناروماتصمیمجدیبهترکمیالنمیگیرد.
در همه موارد قبلی البته او در نهایت با باشگاه به
صلح رسیده اســت .برای قوت گرفتن شایعات
جدایی دوناروما ،یک دلیل دیگر هم وجود دارد و
آن ،مدیربرنامههای این بازیکن است .او هم مثل
پوگبا ،با مینو رایوال کار میکند و به همین خاطر،
هیچوقتازحواشیفاصلهنمیگیرد.ستارهجوان
میالن برای ســالها در عضویت این باشگاه قرار
داشــته و بعید نیســت این دوران خیلی زود به
پایانبرسد.
ارلینگهالند
بخش مهمی از هــواداران فوتبال در اروپا،
منتظر روشــن شــدن مقصد نهایی ارلینگ
هالند در تابستان هســتند .باشگاه دورتموند
به صراحت اعالم کرده کــه برای فروش هالند
عجله نمیکند اما حق فسخ  75میلیون یورویی
در پایان فصل آینده ،شرایط را پیچیده خواهد
کرد .جالب اســت بدانید که پای مینو رایوال به
موضوع هالند هم باز شــده .او مدیربرنامه این
ستاره هم به شمار میرود!

