
t oseei r ani . i r
7 آدرنالین

اساسنامه باالخره تصویب شد
باالخــره پس از گذشــت یک ســال و نیم 
اساسنامه کمیته ملی المپیک در هیات دولت 
تصویب شــد اما این در حالی اســت که هنوز 
اصالحات صورت گرفته از سوی دولت به کمیته 
المپیک ابالغ نشده است. در جریان نشست روز 
یکشنبه اعضای هیات دولت که به ریاست حسن 
روحانی رییس جمهور برگزار شــد، اساسنامه 
کمیته ملــی المپیک با اصالحاتــی به تصویب 
رســید. بدین ترتیــب از این پس اساســنامه 
اصالحی و مصوب مالک تمام تصمیم گیری ها 
در کمیته ملــی المپیک خواهد بود. اســتارت 
اصالح اساســنامه کمیته ملی المپیک از آبان 
سال 95 زده شــد. زمانی که ابالغ جدا شدن دو 
کمیته ملی المپیک و پارالمپیک از یکدیگر در 
دستور کار قرار گرفت. طبق این قانون، کمیته 
ملی المپیک موظف به اعمال اصالحات الزم در 
اساسنامه خود، ظرف »حداکثر سه ماه« بود اما 
این کار تا به امروز به تاخیر افتاده است. در آن سو 
اما کمیته ملی پارالمپیک در زمان مشــابه سه 
ماه اساســنامه خود را تهیه کرد و شهریور سال 
گذشته هم مصوبه اساســنامه خود را از دولت 
گرفت. اما حاال که این اساسنامه به تایید هیات 
دولت رسید، تغییرات آن مورد توجه است. با آغاز 
به کار  دوره فعلی مدیریت کمیته ملی المپیک، 
پیگیری تصویب اساســنامه اصالحی با اعمال 
برخی تغییرات در دســتور کار قرار گرفت. این 
اساسنامه بهمن سال گذشته به منظور بررسی و 
اخذ مصوبه در اختیار کمیته بین المللی المپیک 
قرار داده شــد و مصوبه الزم از ســوی این نهاد 
بین المللی را گرفت. اما شــاید مهم ترین نکته 
در اساســنامه جدید فدراســیون های ورزشی 
درباره باز شــدن راه روی بازنشسته ها و حضور 
دوباره شان در فدراسیون ها باشد. پروژه برکناری 
روسای بازنشسته فدراســیون های ورزشی از 
مدت ها پیش کلید خورد و خیلی ها جای خود 
را به جوان ترها دادند اما حــاال گویا در ماده ۳۰ 
اساســنامه جدید فدراسیون های ورزشی هیچ 
اشاره ای مبنی بر اینکه بازنشسته ها نمی توانند 

کاندیدا شوند نیامده است.
    

وزیر به مجلس می رود؟
ثبت نام محمدرضــا داورزنی، معــاون وزیر 
ورزش در انتخابات فدراســیون والیبال موجب 
شده تا ارگان های مختلف نسبت به این موضوع 
واکنش نشــان دهند. شنیده شــده کمیسیون 
اصل 9۰ در پی شــکایت های متعدد به شرایط 
داورزنی، به این موضوع ورود کرده اســت. گفته 
می شود مجلس قرار است پس از گرفتن استعالم 
از چند وزارتخانه  ذیربط، در مورد حضور داورزنی 
در انتخابات فدراسیون والیبال، عملکردش و بحث 
بازنشستگی اش، از مسعود سلطانی فر وزیر ورزش 

و جوانان طرح سوال کند.
    

مسکو، زیر پای کاراته  ایران
تیم ملی کاراته ایران با کســب سه طال، یک 
نقره و یک برنز عنوان قهرمانی ششمین مرحله 
لیگ برتر کاراته وان 2۰19 در مسکو را به دست 
آورد. پس از ایران اسپانیا با دو طال، یک نقره و دو 
برنز در رده دوم ایســتاد و آذربایجان با دو طال و 
یک برنز رده سوم را از آن خود کرد. در این دوره 
از رقابت ها سارا بهمنیار، رزیتا علیپور و ذبیح ا... 
پورشــیب طالیی های ایران بودند. همچنین 
سجاد گنج زاده و بهمن عســگری نیز به مدال 
نقره و برنز دســت یافتند تا ایــران با پنج مدال 
در مجموع مردان و زنان عنــوان قهرمانی را به 
دست آورد. این بهترین عملکرد کاراته ایران در 
6 مرحله لیگ برتر کاراته وان سال 2۰19 است. 
همچنین سایت رسمی فدراسیون جهانی کاراته 
نوشت:»کاراته کاهای ایران به عنوان نمایندگان 
ملتی پرقدرت با کسب سه مدال طال به کار خود 
پایان دادند و خوش درخشیدند.« کاراته یکی از 

امیدهای ایران در المپیک 2۰2۰ توکیو است.
    

قهرمانی نخستین لژیونر دارت
مژگان رحمانی نخستین لژیونر دارت ایران که 
عضویت باشگاه دوری مالزی را دارد، در مسابقات 
آزاد جهانی به مقام قهرمانی رسید. مسابقات آزاد 
جهانی 2۰19 مالزی با حضور 1۰5 خانم از بیش 
از 15 کشــور و همچنین بازیکنانی از انگلیس و 
آمریکا برگزار می شود که مژگان رحمانی از باشگاه 
دارت حرفه ای ایرانیان پیشــرو )PDC.IR( با 
نتیجه سه بر یک بازیکن انگلیس را شکست داد 
و به فینال رسید و در فینال نیز بازیکن قدرتمند 
فیلیپینی که عنوان قهرمانی ادوارگذشته را دارا 
بود را در یک بازی برتر و با نتیجه ســه بر صفر در 
مدت 15 دقیقه و با اسکور باال مغلوب کرد تا جام 

قهرمانی این رقابت ها را کسب کند.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

ادبیــات گابریل کالــدرون درباره 
سیدجالل حســینی، عصبانیت این 
مربی از مدافع باتجربه تیمش را علنی 
کرد. کالدرون دســت روی این نکته 
گذاشــت که هیچ بازیکنی را »بدون 
تمرین« به مســابقه نمی فرســتد. او 
تاکید کرد که ســیدجالل، لئو مسی 
نیست و در ۳7 سالگی نمی تواند بدون 
انجام تمرین کافی، در ترکیب تیمش 
قرار بگیرد. حسینی البته صحبت های 

ســرمربی تیم را تایید کــرد و مقابل 
تنش های بیشتر، ایســتاد. او به مرد 
آرژانتینی نیمکت پرسپولیس حق داد 
و اعالم کرد که آمادگی اش برای بازی در 
ترکیب، هنوز کامل نشده است. با این 
وجود، همه حقیقت را در مورد رابطه 
میان این دو چهره، نمی توان در همین 
جمله ها جست وجو کرد. سیدجالل 
در دو هفتــه اول لیگ برتــر نوزدهم، 
مثل همیشه زوج شجاع  خلیل زاده در 
قلب دفاع بود اما در بازی سوم ناگهان 
به نیمکت منتقل شد. جانشین او در 

اولین بازی برای پرســپولیس، دروازه 
رقیب را باز کرد و شــاید همین اتفاق، 
به دوری طوالنی تر حسینی از میادین 
انجامید. نام او ناگهان از فهرســت 18 
نفره باشــگاه برای دربی خط خورد و 
پس از آن، این مدافع دیگر حتی روی 
نیمکت پرســپولیس نیز دیده نشده 
است. سیدجالل حتی با وجود شرایط 
سنی اش، در چند فصل گذشته به ندرت 
مصدوم شده بود. او دائما آمادگی اش را 
حفظ می کرد و هر فصل تقریبا در همه 
بازی ها برای تیمش به میدان می رفت. 

با این وجود در این فصل، اوضاع کمی 
تغییر کرده است. شنیده ها در اطراف 
تیم، چندان خوشایند به نظر نمی رسند. 
بر اساس شــایعه هایی که در اردوی 
پرسپولیس شــنیده می شود، جالل 
پس از اطالع از قرار نگرفتن در ترکیب 
اصلی، عالقه ای به حضور روی نیمکت 
نداشــته و به همین خاطر، از تشدید 
مصدومیتش خبر داده اســت. ظاهرا 
کالدرون نیز از همین موضوع عصبانی 
شده و حداقل در شرایط فعلی، روی نام 
حسینی قلم قرمز کشیده است. بعید 

نیســت که تا پایان فصل، کالدرون در 
قلب دفاع از زوج شجاع و کنعانی زادگان 
استفاده کند. کنعانی حتی نزدیک به 
استانداردهای سیدجالل هم نیست 
اما بازی در کنار شــجاع، می تواند به 
پیشــرفت او کمک کند. حسینی در 
چند فصل گذشته، یکی از اصلی ترین 
دالیل موفقیت های پرسپولیس بوده 
است. پایان دوران باشکوه او، می تواند به 
معنای پایان دوران باشکوه باشگاه باشد 
اما باز هم کالدرون، حاضر نیست به هر 

قیمتی از این فوتبالیست، بازی بگیرد.
درســت به همان اندازه که »بازی 
 نکــردن« ســیدجالل در ترکیــب 
پرســپولیس، مبهم و سوال برانگیز به 
نظر می رسد، »بازی  کردن« حسین 
ماهینی برای این باشــگاه نیز، موجی 
از نارضایتی را در بین هواداران قرمزها 
به وجــود آورده اســت. کاپیتان دوم 
پرسپولیس در این فصل، دو بار به زمین 
آمده و تیم هر دو بار پــس از ورود او به 
ترکیب، طعم شکست را چشیده است. 
تعویض ماهینی با سیامک نعمتی 
در دو مسابقه با سپاهان و شهرخوردو، 
نظم خــط دفاعی سرخپوشــان را به 
هم ریخته و هر دو بار موجب شده که 
این تیم، تســاوی را با شکست عوض 
کند. اگرچه به نظر می رسد کالدرون 
به بازی ماهینی اعتمــاد دارد اما با این 
کیفیت و پس از ســپری کردن دوران 
طوالنــی مصدومیت، بعیــد به نظر 
می رسد حســین ماهینی نیز در این 
فصل بازی های زیــادی برای تیمش 
انجام بدهد. امید عالیشاه پس از جالل 
و ماهینی، سومین کاپیتان تیم به شمار 

می رود. 
مهره ای که فصل را در یک پســت 
جدید و با یک نقــش جدید به عنوان 
بازیکن ثابت شروع کرد اما رفته رفته 
به نیمکت و در نهایت ســکو، منتقل 
شد. عالیشــاه ظاهرا هیچ اعتراضی به 

تصمیم های کالدرون ندارد و از حواشی 
فاصله می گیرد اما نمی توان شــانس 
زیادی برای فیکس  شــدن او در ادامه 
فصل قائل بود. امید هم مثل دو کاپیتان 
دیگر، فعال آمادگی الزم را برای حضور 
در ترکیب اصلی تیم ندارد و به حاشیه 

رانده شده است.
ســیدجالل و ماهینی، مهره های 
مورد عالقه برانکو در دفاع به شــمار 
می رفتنــد و در دوران مــرد کروات، 
بازی های زیادی برای تیم شان انجام 
دادند. امید عالیشاه نیز در چند مقطع، 
مهره مهمی برای سرخپوشان به شمار 
می رفت. ورود کالدرون اما سرنوشت 
کاپیتان ها را تغییر داده است. آنها یک 
به یک از جلوی چشم ها کنار رفته اند 
تا بازوبند به احمد نوراللهی ســپرده 
شــود. به نظر می رســد نام بازیکن ها 
و ســابقه آنها، اهمیت چندانی برای 
ســرمربی آرژانتینی ندارد. او به فرم و 
میزان آمادگی مهره های تیمش بیشتر 
از هر چیز دیگــری اهمیت می دهد و 
همین اتفاق، موجب شده تا او فعال به 
کاپیتان های تیمــش اعتقاد چندانی 

نداشته باشد.

شکاف میان سرمربی و کاپیتان اول پرسپولیس

پایان شکوه جالل!

اتفاق روز

سوژه روز

کاپیتانی احمد نوراللهی در پرسپولیس، قرار بود یک اتفاق »موقتی« باشد اما حاال دیگر هواداران پرسپولیس باید 
به تماشای این تصویر عادت کنند. چراکه سه کاپیتان دیگر تیم، فعال شرایط حضور در ترکیب اصلی تیم کالدرون را 

ندارند. به نظر می رسد رابطه سرمربی باشگاه با کاپیتان اول تیم تا حدودی شکراب شده و دو کاپیتان دیگر نیز، هنوز موفق 
نشده اند نظر مثبت سرمربی را جلب کنند. شاید پایان این فصل، پایان دوران چند بازیکن پرتجربه در پرسپولیس باشد. 

مهره هایی که حاال دیگر خارج از دایره ترکیب 11 نفره تیم، زندگی می کنند.

75 هزار هــوادار از 2۰۰ ملیت مختلف، برای 
مسابقه خانگی اینتر با یووه بلیت خریدند تا شاهد 
یکی از بزرگ ترین پیروزی های این ســال های 
تیم شان باشند اما آن چه در زمین مسابقه رخ داد، 
برای هواداران نراتزوری چندان خوشایند نبود. 
آنها با 6 پیروزی متوالی و دو امتیاز بیشتر نسبت 
به یووه به »دربی ایتالیا« قدم گذاشــتند. به نظر 
می رسید پسران کونته، مسابقه را با برتری روحی 
نسبت به حریف آغاز کنند اما این پائولو دیباال بود 
که خیلی زود تیم مهمــان را پیش انداخت. یک 
ضربه دقیق از ســتاره آرژانتینی، شوک بزرگی 
به هواداران اینتر وارد کرد. فیکس شــدن دیباال، 
بهترین تصمیم ممکن از سوی ساری بوده و حاال 
این تیم، ظرافت و تکنیک بیشتری را در ترکیبش 

احساس می کند. شادی نیمکت یووه بعد از به ثمر 
رســیدن این گل، چندان طول نکشید. چراکه 
پس از برخورد توپ به دســت ماتیاس دلیخت، 
اینتری ها صاحب یک ضربه پنالتی شدند و لوتارو 
مارتینز با یک شلیک دقیق، تور دروازه حریف را 
فروریخت. حاال جو ورزشگاه به طرز فوق العاده ای 
علیه یوونتوس بود اما کریســتیانو رونالدو با یک 
حرکت انفرادی تماشایی، دوباره دروازه اینتر را باز 
کرد. ستاره پرتغالی گلش را با هم تیمی ها جشن 
گرفت اما در نهایت متوجه شــد که کمک داور 
ویدئویی، ایــن گل را مردود اعالم کرده اســت. 
دو تیم با تســاوی به رختکن رفتند و با اشتیاق 
پیروزی به زمین برگشتند. اینتر و یووه در نیمه 
دوم، موقعیت های نســبتا زیادی ساختند اما در 

نهایت این تیم مهمان بود که با ضربه دقیق گونزالو 
هیگواین، همه ســه امتیاز بازی را به چنگ آورد. 
پیپتا پس از دورانی ناامیدکننده در میالن و چلسی 
و در حالی که شماره پیراهن اصلی اش در یوونتوس 
را نیز از دست داده بود، از روی نیمکت بلند شد و 
یک گل فوق العاده حساس به ثمر رساند. او اصال 
با گل زنی در این ورزشــگاه غریبه نبود. یک سال 
و نیم قبل نیز اینتری ها امیدوار بودند با شکست 
دادن یووه، کار این تیم را برای قهرمانی لیگ دشوار 
کنند اما هیگواین در آخرین دقایق، پیروزی را برای 
بیانکونری به دست آورد. با این نتیجه، یووه دوباره 
به همان نقطه ای برگشت که مدت ها در آن زندگی 
کرده بود. حاال آنها به عنوان تنها تیم بدون شکست 
فصل با 19 امتیاز از 21 امتیاز ممکن، صدرنشین 

جدول سری آ محسوب می شوند.
اینتِر کونته در 6 بازی گذشــته، تنها دو گل 
دریافت کرده بود اما حــاال در طول 9۰ دقیقه، به 
همین اندازه از یوونتوس گل خــورد. آنها هفته 

تلخی را پشت سر گذاشتند و پس از شکست برابر 
بارســا، مقابل یووه نیز لغزش را تجربه کردند. به 
نظر می رسد نراتزوری هنوز به اندازه کافی برای 
نبردهای بزرگ و تعیین کننده، آماده نشده است. 
آنها برای بردن لیگ، باید از دیدارهای حســاس 
نیز امتیاز بگیرند. این تیم در 6 بازی گذشته اش 

با یووه، هرگز به عنوان تیــم برنده از زمین خارج 
نشده است. آنها در 16 مسابقه گذشته با حریف 
اصلی شان، فقط دو بار برنده بوده اند. همین آمار، 
تفاوت آنها را با یوونتوس به وضوح نشان می دهد. 
اینتر برای عبور از این دوران، باید تفاوت هایش با 

یووه را کمرنگ کند.

آریا طاری

خرید بعدی استقالل استراماچونی، یک مهاجم انگلیسی 
خواهد بود. گفته می شود باشگاه اســتقالل با »گری هوپر« به 
توافق رســیده و به زودی با این بازیکن، قرارداد امضا می کند. 
سرمربی ایتالیایی استقالل از مدت ها قبل تاکید کرده بود که 
مرتضی تبریزی به تنهایی نمی تواند بــار خط حمله تیمش را 
به دوش بکشــد. این موضوع این هفته ها بیشتر از همیشه به 
طرفداران باشگاه ثابت شد. شیخ دیاباته نیز دائما با مصدومیت 
دست و پنجه نرم می کند و استقالل در نوک حمله، به یک خرید 
دیگر نیاز دارد. آنها یک چهره نسبتا سرشناس را برای خط حمله 
تیم شان در نظر گرفته اند. بازیکن گل زنی که می تواند از استقالل، 

یک تیم خطرناک بسازد.
پس از دوران درخشان اما کوتاه مامه تیام در استقالل، آبی ها 
تالش زیادی انجام دادند تا یک مهاجم خارجی درجه یک دیگر 
را به خدمت بگیرند. امضای قرارداد با الحاجی گرو، یک اشتباه 

بزرگ برای این تیم بود و دورانی ناامیدکننده را برای خط حمله 
استقالل ساخت. باشگاه در ادامه به سراغ اسماعیل گونسالوس و 
گادوین منشا نیز رفت اما هر دو مهاجم پس از مدتی، در فهرست 
مهره های مازاد باشگاه قرار گرفتند. ایسما برای مدتی، آماده و 
زهردار نشان داد اما پس از آن، نتوانست کمک زیادی برای آبی ها 
باشد. چهارمین مهاجم خارجی استقالل پس از تیام، شیخ دیاباته 
است که با وجود چند نمایش نســبتا خوب درون زمین، دائما 
مصدوم می شود و تا همین هفته، چند دیدار تیمش را از دست 
داده است. آسیب دیدگی های شیخ و البته عملکرد ناامیدکننده 
مرتضی تبریزی، استقاللی ها را برای خرید یک مهاجم جدید 
مصمم کرده است. شنیده می شــود که فتحی به توافق اولیه با 
»گری هوپر« انگلیسی رسیده و به زودی با این بازیکن قرارداد 
رســمی امضا می کند. این بازیکن ۳1 ساله، محصول آکادمی 
باشگاه تاتنهام است. او در هفت سالگی به آکادمی اسپرز ملحق 
شد و وقتی تنها 14 ساله بود، تاتنهام دیگر قراردادش را تمدید 
نکرد. هوپر در فاصله سال های 2۰۰۳ تا 2۰۰6 برای باشگاه گریز 
اتلتیک در لیگ های منطقه ای انگلستان توپ زد و سال 2۰۰6 
به ساوتندیونایتد در سطح ســوم فوتبال انگلستان پیوست. او 
یک فصل و نیم برای ساوتند بازی کرد و در 44 بازی، فقط 4 گل 
برای این باشگاه به ثمر رساند. این آمار ناامیدکننده، آینده فوتبال 

گری را کامال به خطر انداخت. چراکه با وجود این آمار، باشگاه های 
دیگر برای امضای قرارداد با او ترغیب نمی شدند. او از این باشگاه به 
صورت قرضی به لیتون اورینت پیوست. تیمی که در سطح سوم 
فوتبال انگلیس فعالیت می کرد. تنها دو روز بعد از ملحق  شدن به 
این باشگاه، هوپر که به عنوان بازیکن تعویضی به زمین وارد شده 
بود، موفق به گل زنی برای این تیم شد. در پایان همان فصل، این 
بازیکن به هرفوردیونایتد قرض داده شد و در 19 بازی با لباس 
این باشگاه، 11 گل به ثمر رساند تا استعدادش را به همه نشان 
بدهد. باشگاه اسکانتروپ، مقصد بعدی هوپر به شمار می رفت. 
آنها برای این مهاجم جوان 175 هزار پوند هزینه کردند و او را با 
قراردادی سه ساله به خدمت گرفتند. زدن ۳۰ گل در 56 بازی در 
اولین فصل، از گری یک ستاره ساخت و به باشگاه نیز کمک کرد 
تا راهش را به طرف رقابت های چمپیونشیپ هموار کند. هوپر 
در دومین فصل بازی برای این تیــم نیز 2۰ گل زد و مورد توجه 

باشگاه های بزرگ تر قرار گرفت.
زندگی حرفه ای گری هوپر با یک پیشنهاد جذاب از سلتیک، 
تغییر کرد. او از سال 2۰1۰ به لیگ اسکاتلند رفت و در سه فصل 
متوالی، پیراهن سفید و سبز به تن داشــت. او با زدن 22 گل در 
اولین فصل بازی برای ســلتیک، در بین هواداران این باشگاه 
محبوبیت قابل توجهی به دست آورد اما در همین نقطه متوقف 

نشد و فصل بعد در همه رقابت ها 29 گل با لباس سلتیک به ثمر 
رساند. او که روز به روز بهتر و خطرناک تر می شد، با زدن ۳1 گل در 
سومین فصل، روند پیشرفتش را کامل تر کرد. هوپر سال 2۰1۳ 
با پیشنهاد بازی برای نوریچ روبه رو شــد و باالخره به خواسته 
همیشگی اش برای بازی در لیگ برتر دست پیدا کرد. او در اولین 
فصل هشت گل برای نوریچ زد اما این باشگاه از لیگ برتر سقوط 
کرد. در فصل بعدی، هوپر ستاره اصلی خط حمله این تیم بود و با 
12 گل نقش مهمی در بازگرداندن نوریچ به لیگ برتر داشت. با 
این وجود او دیگر در نوریچ نماند و به شفیلدونزدی در رقابت های 
چمپیونشیپ رفت. گری تا امروز در 89 بازی برای شفیلد، ۳9 گل  

به ثمر رسانده است.
گری هوپر، خرید جذابی برای استقالل محسوب می شود. 
بازیکنی که در سطوح باالیی فوتبال بازی کرده و یک بار در یک 
قدمی دعوت به تیم ملی انگلســتان نیز قرار داشته است. یک 
فوروارد چارچوب شناس که موقعیت های گل زنی را به سادگی 
از دست نمی دهد. اگر خرید او قطعی شود، آبی ها صاحب خط 
حمله به مراتب قدرتمندتری خواهند شد. زوج هوپر و دیاباته، 
می توانند کارهای بزرگی برای این باشگاه انجام بدهند. البته به 
شــرطی که مصدومیت و ناآمادگی، بخشی از تقدیرشان برای 

این فصل نباشد.

تیم کونته دیگر شکست ناپذیر نیست

بانوی پیر، سیر نمی شود!

آیا گری هوپر، خط حمله استقالل را احیا می کند؟

نسخه انگلیسی!

بر اساس شایعه هایی که در 
اردوی پرسپولیس شنیده 

می شود، جالل پس از اطالع 
از قرار نگرفتن در ترکیب 
اصلی، عالقه ای به حضور 
روی نیمکت نداشته و به 
همین خاطر، از تشدید 
مصدومیتش خبر داده 

است. ظاهرا کالدرون نیز 
از همین موضوع عصبانی 
شده و حداقل در شرایط 

فعلی، روی نام حسینی قلم 
قرمز کشیده است
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