
t oseei r ani . i r
7 آدرنالین

 مدارك جديد از فساد 
در وزنه برداري

طبق گزارش مــک الرن مبنی بر فســاد 
در وزنه بــرداری، تاماش آیان بیــش از ۶۰۰ 
هزار دالر پول نقدی به کنگره های انتخاباتی 
 )IWF( فدراســیون بین المللی وزنه برداری
برد و بخش عمده آن را بــرای خرید آرا صرف 
کرد. پس از پیروزی آیان در انتخابات ۲۰۱۷ 
بانکوک، اعضای فدراســیون در راهروی هتل 
صف کشــیدند تا پنج هزار دالر شروع بگیرند. 
ریچارد مک الرن وکیــل کانادایی در این باره 
گفت:»میــزان معامــات آرا در کنگره های 
انتخاباتی و قاره ای نشان دهنده رسوایی فساد 
در فدراســیون اســت.« در این گزارش آمده 
اســت:»تنها شــخصی که کنترل انحصاری 
حســاب های بانکــی IWF، جمــع آوری و 
رسیدگی به هزینه های عضویت، جریمه های 
دوپینگ و امکان برداشت پول از حساب های 
بانکی IWF را داشــت آیان بــود.« تیم مک 
الرن فاش کرد که چگونه آیان دو بار با کمک 
رشوه، آنتونیو اورســو ایتالیایی را در انتخابات 
۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ شکست داد. تاماش آیان مبلغ 
پنج تا ۳۰ هزار دالر به اعضای مجمع رشــوه 
داد تا بــه او و تیمش رای دهنــد. تاماش آیان 
بر اســاس گزارش مک الرن به مفقود شــدن 
۱۰ میلیــون دالر و مخفی کــردن ۴۰ نمونه 
دوپینگ محکوم شــد. همچنین کریستین 
بامگارتنر که کرســی خود را در هیات اجرایی 
IWF در کنگــره انتخاباتی فاســد ۲۰۱۷ از 
دست داد و ریاست فدراســیون وزنه برداری 
آلمان را برعهده دارد اعتقاد داشــت هشــت 
میلیون دالر در حســاب  های مخفی کنترل 
شده آیان قرار داده است. وی از پرداخت رشوه 
در انتخابات ســال ۲۰۱۷ بانکــوک خبر داد، 
جایی که انتظار داشــت پســتش را نگه دارد. 
بامگارتنر مانند دیگر اعضای ارشد هیات مدیره 
از جمله کشورهای چین، اســترالیا و کانادا از 
آنتونیو اورسو رقیب آیان حمایت کرد. رییس 
فدراسیون وزنه برداری آلمان در این باره اظهار 
داشت:»آنچه در پشت صحنه اتفاق افتاد بسیار 
موثر بود. هیچ چیز از فســاد تا زمانی که نتایج 
اعام نشد، مشخص نبود. از آن زمان مشخص 

بود که تغییری در مدیریت ایجاد نمی شود.«
     

يزدانی تا 2024 کشتی مي گيرد
حسن یزدانی کشتی گیر تیم ملی کشتی آزاد 
در گفت وگو با سایت اتحادیه جهانی کشتی  در 
خصوص مصدومیتش گفت:»حدود دو ماه است 
تمرین می کنم. کارهای تقویتی روی زانویم را 
انجام دادم و یک ماه هم است که کار روی تشک را 
آغاز کرده ام و خوشبختانه شرایط خوبی دارم.« 
قهرمان المپیک در رابطه بــا تغییر وزن هاش 
خاطرنشان کرد:»برنامه ام بر اساس تغییرات در 
وزنم تعیین می شود؛ در طول این سال ها هم هر 
زمان که وزنم باال می رفت بر همین اساس وزن 
مسابقه ای خودم را انتخاب می کردم. در قانون 
جدید وزن کم کردن سخت بود و مجاب شدم 
به وزن باالتر بروم. وزن طبیعی بدنم اکنون ٨٩ 
کیلوگرم است و فکر می کنم کشتی گرفتن در 
٨۶ کیلو برای من ایده آل باشد. حاال اگر بازهم 
وزنم باالتر برود در وزن های باالتر هم کشــتی 
خواهم گرفت و دوست دارم این را هم تجربه کنم، 
اما در حال حاضر وزنم این اجــازه را نمی دهد 
و برای ٨۶ کیلو خوب اســت.« وی در خصوص 
القابي که در ایران برای او مطرح می شود عنوان 
کرد:»امیدوارم که الیق این القاب باشــم. تمام 
آنها برای من قابل احترام است. تاش می کنم 
بتوانم مردم کشــورم و عاقمندان به کشتی را 
ناامید نکنم. تمام این القاب را دوست دارم و قبول 
می کنم و امیدوارم هیچ وقت ناامیدشان نکنم.« 
یزدانی در پاسخ به این سوال که در المپیک توکیو 
چه مدالی کســب می کند گفت:»امیدوارم تا 
زمانی که می توانم کشتی بگیرم خوشرنگترین 
مدال ها را در مسابقات جهانی و المپیک کسب 
کنم. تا جایی که بدنم اجازه دهد کشتی بگیرم 
تاش می کنم با خوشرنگترین مدال با دنیای 
قهرمانی خداحافظی کنــم ؛ چه مدال المپیک 
باشد چه مســابقات جهانی باشد. برنامه ریزی 
من حضور در المپیک ۲۰۲۴ است، اما بستگی 
به این دارد که آیا بدنم اجازه بدهد چون دوست 

دارم کشتی بگیرم.«

منهای فوتبال

آریا رهنورد

پرواز بیرو به بلژیک برای حضور 
در تســت های پزشــکی باشــگاه 

آنتورپ، ایــن چهارشــنبه انجام 
می شود. باشگاه بلژیکی آنقدر نسبت 
به ایــن خرید اطمینان داشــته که 
حتی قبل از انجام تست های نهایی 

پزشکی، بخشی از مبلغ انتقال بیرو 
را پرداخت کرده است. از آن جایی که 
رقابت های این فصل فوتبال بلژیک 
به پایان رســیده، باشگاه بلژیکی به 

دنبال نهایی کردن کارهای انتقال 
بیرانوند اســت. برخاف چیزی که 
گفته می شــود اما این ســنگربان 
پس از تســت های پزشکی به ایران 
برمی گردد و تا پایان فصل در اختیار 
باشگاه پرســپولیس اســت. البته 
به شــرطی که لیگ برتــر نوزدهم 
اساسا برگزار شود و خیلی زود هم به 
پایان برسد. به نظر می آید قرمزها، 
از همین حــاال نام جانشــین این 

سنگربان را می دانند. 
رادوشــوویچ که در چند ســال 
گذشته همیشه یک چهره محبوب 
برای طرفداران این باشــگاه بود، از 
سوی داوود فنایی به عنوان سنگربان 
اصلی فصل آینده باشــگاه معرفی 
شده اســت. گلری که سال ها برای 
این لحظه صبــر کــرده و حاال در 
انتظار درخشــش ویــژه روی خط 
دروازه قرمزهــای پایتخت اســت. 
رادو در همیــن فصل نیــز چند بار 
علیرضــا را به نیمکــت دوخت و به 
سنگربان شــماره یک پرسپولیس 
تبدیل شد. به نظر می رسد قرمزها 
تصمیم نهایــی را در مــورد آینده 
گرفته اند امــا درباره آینــده بیرو، 
هنوز سناریوهای زیادی وجود دارد. 
خوشبینانه ترین حالت ممکن این 
است که او با درخشش در آنتورپ، 
مــورد توجه باشــگاه های بزرگ تر 
لیگ بلژیــک قرار بگیــرد و پس از 
مدتی، شانس بازی برای غول های 
اروپا را به دست بیاورد. حالت بدبیانه 
ماجرا نیز نیمکت نشینی این بازیکن 
در لیگ بلژیک خواهد بود. بیرانوند 
در دوران فوتبالش بارها تردیدها را 
کنار زده و به اوج برگشــته است. در 
دوران حضور در نفــت، برای مدتی 
منصوریان تصمیم گرفت این گلر را 

به نیمکت تبعید کند. 
خیلی ها تصــور می کردند بیرو 
همان جا تمام می شــود اما او از این 
تجربه، برای تبدیل شــدن به یک 
گلر بهتر اســتفاده کرد. همان طور 

که قبل از جام جهانی نیز، موجی از 
تردید و تمسخر علیه او شکل گرفته 
بود اما ایــن بازیکن با درخشــش 
خارق العاده اش، همه منتقدها را به 

سکوت دعوت کرد.
سابقه پیوســتن گلرهای ایرانی 
به فوتبــال اروپا، تا امــروز چندان 
موفقیت آمیز نبوده اســت. سال ها 
قبل نیما نکیسا به تیمی ناشناخته 
در لیــگ آلبانی رفت و نتوانســت 
دوران موفقیت آمیزی را در فوتبال 
اروپا ســپری کند. به طــور کلی از 
آن جایی که کشــورهای حاشــیه 
خلیج فــارس معموال ســنگربان 
خارجی جذب نمی کننــد، لژیونر 
شدن برای گلرهای ایرانی همیشه 
دشــوارتر از بازیکنــان دیگر بوده 
است. چندین ســال قبل، علیرضا 
حقیقی یکــی از گلرهایــی بود که 
فوتبال ایران را به مقصد لیگ روسیه 
ترک کرد. او اساســا پتانسیل های 
زیادی داشــت اما به خوبی رفتن به 
فوتبال اروپا نبود و به همین خاطر در 
روسیه به یک نیمکت نشین مطلق 
تبدیل شد. سوشا مکانی نیز که لقب 
یکــی از ناامیدکننده ترین گلرهای 
تاریخ باشگاه پرســپولیس را یدک 
می کشید، به میوندالن در لیگ نروژ 
رفت. تیمی که هواداران فوتبال در 
ایران هرگز نامش را نشنیده بودند. 

برخاف این چند نفــر اما، امیر 
عابدزاده تا امروز تجربه  نسبتا موفقی 
در لیگ پرتغال داشته و در ماریتیمو 
خوش درخشیده است. با این حال 
چالش اروپایی بیرانوند، با همه این 
نفرات کاما متفاوت به نظر می رسد. 
چراکه هیچ کدام از این نفرات فوتبال 
ایران را در قامت یک »ســتاره« و با 
یک قرارداد بسیار گرانقیمت ترک 
نکردند و هیچ کدام از این نفرات نیز، 
در زمان جدایی از لیگ برتر مرد اول 

دروازه تیم ملی نبودند.
 این ویژگی ها از بیرو یک گزینه 
خاص می سازد اما او حتما به خوبی 

می داند که برای حفظ جایگاه ثابتش 
در تیم ملی، بایــد چقدر تاش کند 
و بــه هیچ وجــه نبایــد در معرض 
نیمکت نشــینی در تیم جدیدش 

قرار بگیرد.
خیلی ها معتقدند که داســتان 
بیرانوند و پرسپولیس، با یک پایان 
باز به انتها رســیده اما حقیقت آن 
اســت که این پایان، اصا هم باز و 
باتکلیف نیست. او در همین چند 
سال به یکی از بهترین گلرهای تاریخ 
باشگاه تبدیل شد و با پرسپولیس، 
به افتخارات فوق العاده ای رســید. 
بیرانونــد اولین دروازه بــان تاریخ 
باشگاه پرســپولیس بود که شانس 
بازی در فینال لیگ قهرمانان آسیا را 
به دست آورد. اگر جام قهرمانی این 
فصل به پرسپولیس برسد، او یکی از 
مردان کلیدی باشگاه در راه رسیدن 
به چهار قهرمانی متوالی بوده است. 
همه این تجربه ها نشان می دهد که 
او کارش را به خوبی در پرسپولیس 
انجام داده و مسئولیتش را به شکل 
ایده آل به پایان رسانده است. لیگ 
برتر دیگر چیزی برای این سنگربان 
نــدارد و او بایــد خــودش را برای 
 انجــام کارهــای خیره کننده تری 

آماده کند.

نگاهی به ماجراجویی جدید علیرضا بیرانوند

این یک »پایان باز« نیست!

اتفاق روز

سوژه روز

در سال 1390 اولین بازی اش را برای نفت تهران به عنوان گلر سوم باشگاه انجام داد و 
ظرف 9 سال، به جایی رسید که حاال با یک قرارداد سنگین راهی لیگ بلژیک شده است. 

این 9 سال برای بیرو به شکل حیرت انگیزی سپری شده اند. دروازه بانی که از ناشناختگی 
محض، در این فوتبال رشد کرد و به همه چیز رسید. او در فوتبال ایران، همه جام ها و 

عناوین ممکن را برده و حاال با فصل تازه ای از چالش های دوران حرفه ای روبه رو می شود.

به ثمر رساندن ۱۲۴ گل در ۶ فصل بازی برای 
اینتر، آمار فوق العاده ای است که می توانست از 
ایکاردی یک »قدیس« در جوزپه مه آتزا بسازد 
اما او پــس از همه آن فصل های درخشــان، به 
راحتی از سوی باشگاه اینتر طرد شد. مائورو که 
فصل گذشته با قراردادی قرضی برای پی اس جی 
بازی می کرد، حاال قرار اســت برای چند فصل 
دیگر نیز در این باشگاه ماندگار شود. اینتر حاال 
او را به صورت رسمی به پاریســی ها فروخته و 
بند جالبی را نیز در قرارداد این ستاره گنجانده 
است. بر اســاس این بند از قرارداد، اگر ایکاردی 
پاریس را به مقصد یک تیم ایتالیایی ترک کند، 
باشگاه فرانســوی باید ۱5 میلیون یوروی دیگر 
به نراتزوری بدهد. موضوعی کــه احتماال بین 
ایکاردی و سری آ، برای همیشــه فاصله ایجاد 
خواهد کرد. چهره اســطوره ای اینتر ســاندرو 

ماتزوال، از تصمیم باشــگاه انتقاد کرده و فروش 
ایکاردی را یک اشتباه بزرگ دانسته است. با این 
وجود درصد زیادی از هواداران باشــگاه اینتر از 
این تصمیم ناراضی به نظر نمی رســند. چراکه 
آنها هیچ وقت نتوانســتند ایکاردی را بدون قید 
و شرط دوست داشته باشند. بزرگ ترین نگرانی 
این روزهای هواداران اینتر، بــه فروش الوتارو 
مارتینز مربوط می شــود. بازیکنــی که در بدو 
ورودش به نراتزوری، هیچ کس تصور نمی کرد 
بتواند جایگزین ایده آلی برای مائورو باشد اما این 
اتفاق به بهترین شکل ممکن رخ داد. ایکاردی که 
زمانی در آکادمی بارسلونا توپ می زد، به خاطر 
رفتارهای غیرحرفه ای و جنجالی با رقمی بسیار 
پایین به سمپدوریا فروخته شد. تابستان سال 
۲۰۱۳ این مهاجم ســمپدوریا را به مقصد اینتر 
ترک کرد. زمستان همان سال، ماجرای »وندا« 

اتفاق افتاد. ایکاردی که بــرای مدتی کوتاه در 
خانه هم تیمی اش مکسی لوپز زندگی می کرد، 
پس از مدتی با همسر سابق مکسی ازدواج کرد. 
لوپز ماجرا را به رسانه ها کشاند و مدعی شد که 
مائورو، زندگی او را دزدیده اســت. این موضوع 
البته هم از سوی خود وندا و هم از سوی ایکاردی 
تکذیب شــد اما مقاومت بی نتیجه بود و موجی 
از نفرت، علیه این بازیکن به راه افتاد. نفرتی که 
باعث شده ایکاردی در بهترین فرم فوتبالش هم 
شانسی برای رسیدن به تیم ملی نداشته باشد. 
آرژانتینی ها او را متهــم به خراب کردن زندگی 
مکسی لوپز می دانند و به همین خاطر هیچ وقت 
از این بازیکن اســتقبال نکرده اند. کم تر از یک 
سال بعد، ماجرای درگیری ایکاردی با اولتراهای 
اینتر اتفاق افتاد تا دوگانه عشق و نفرت بین او و 
اینتری ها شکل بگیرد. آن چه او یک سال بعد در 
کتاب زندگی نامه اش علیه این گروه از هوادارها 
نوشت، یک جنجال بسیار بزرگ به وجود آورد. 
اینتری ها حتی بــه کاپیتانی او در باشــگاه نیز 
معترض بودنــد. اوج درگیری هاي او با ســران 

باشگاه اینتر، بر سر مدیربرنامه هایش که در واقع 
همان همسر جنجالی اش بود اتفاق افتاد. وندا که 
در فوتبال ایتالیا یک شخصیت خبرساز محسوب 
می شد، ســرانجام تصمیم گرفت به همکاری 
همسرش با باشگاه اینتر پایان بدهد و او را به یک 
لیگ دیگر از فوتبال اروپا ببرد. گل های حساس 
دربی میان و درخشــش همیشگی در ترکیب 
اینتر، نتوانست ایکاردی را به یکی از اسطوره های 

ماندگار باشگاه تبدیل کند. او که در ایتالیا هیچ 
جامی به دست نیاورده بود، با پی اس جی اولین 
قهرمانی اش را جشن گرفت. جایگاه امروز مائورو 
بیشتر از آن  که با استعدادش تناسب داشته باشد، 
با حواشی این بازیکن متناسب است. ستاره ای 
که می توانســت به جای نشستن روی نیمکت 
ذخیره های پی اس جی، یکــی از بهترین های 

فوتبال در تمام دنیا لقب بگیرد.

آریا طاری

از آن جایی که بهره بردن از یک فدراسیون فوتبال خوب و 
مقتدر ظاهرا در تقدیر فوتبال ایران قرار ندارد، داستان برگزاری 
لیگ برتر نیز همچنان »معلق« به نظر می رسد. از یک طرف 
برخی باشگاه ها با هم مســابقه تدارکاتی برگزار می کنند و از 
سوی دیگر برخی دیگر از باشگاه ها همچنان از انجام جلسه های 
تمرینی جدی طفره می روند. موافقان فرضیه تعطیل کردن 
لیگ برتر، حاال با یک مساله جدید روبه رو شدند و آن، احتمال 
حذف تیم های ایرانی از لیگ قهرمانان آسیا در صورت تعطیلی 
مسابقات لیگ برتر خواهد بود. موضوعی که یک تهدید جدی 

و مهم برای فوتبال ایران به شمار می رود.
دیدارهای فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا، احتماال اواسط 
یا اواخر تابستان آغاز خواهد شد. ظاهرا تصمیم بر این شده که 
این رقابت ها به صورت متمرکز برگزار شوند و دیدار فینال نیز 
به میزبانی یکی از کشورهای غرب آسیا به صورت تک مسابقه 
برگزار شــود. در واقع این بار دیگر خبری از فینال های رفت و 
برگشتی نیســت و این می تواند خبر بسیار خوشایندی برای 

فوتبال ایران تلقی شود. هرچند که این مسابقه به احتمال بسیار 
زیاد بدون حضور تماشاگرها شکل می گیرد. ای.اف.سی هنوز 
به صورت رسمی در این باره بیانیه صادر نکرده اما گفته می شود 
کشــورهایی که لیگ فوتبال در آنها به تعطیلی کشیده شود، 
نمی توانند در ادامه رقابت های این فصل لیگ قهرمانان آسیا 
نیز شرکت کنند. این موضوع یک زنگ خطر بزرگ برای فوتبال 
ایران خواهد بود. چراکه ایران چهار نماینده در مرحله گروهی 
رقابت های لیگ قهرمانان اروپا دارد. طبیعتا اگر رقابت های لیگ 
تعطیل شود، باشگاه ها نیز به استراحت می روند و آنقدر از شرایط 
مسابقه دور می شوند که دیگر عما قابلیت برگزاری دیدارهای 

آسیایی را ندارند.
 شــاید به همین خاطر کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم 
به حذف این تیم ها از رقابت گرفته است. جالب اینجاست که 
هیچ کدام از لیگ های معتبر آســیایی هنوز به صورت رسمی 
تعطیل نشــده اند و عراق یکی از معدود کشــورهای این قاره 
است که نمی خواهد بازی ها را ادامه بدهد. مساله تنها به لیگ 
قهرمانان آســیا برنمی گردد. بلکه گفته می شود دیدارهای 
نهایی تیم ملی در مرحلــه اول مقدماتی جام جهانی، احتماال 

در آذرماه برگزار خواهند شــد. قطعا اگر لیگ برتر را تعطیل 
کنیم و در دو ماه اول پاییز نیز پیک کرونا دوباره از راه برسد، تیم 
ملی به راحتی در خطر حذف از مرحله مقدماتی جام جهانی 

قرار می گیرد.
در لیگ قهرمانان آسیا، اوضاع چندان بر وفق مراد نمایندگان 
ایران نیســت اما آنها هنوز از این قدرت برخوردارند که ورق 
را برگردانند و اوضاع را تغییر بدهند. اســتقال از دو بازی اول 
گروهش، فقط یک امتیاز به دست آورده اما باید دو بازی متوالی 
را با الوحده امارات برگزار کند. پیروزی در همین دو مسابقه، 
می تواند ورق را کاما به سود استقال برگرداند. شهرخودرو 
مشهد در یک گروه بسیار ســخت قرار گرفته و در هر دو بازی 
ابتدایی شکســت خورده است. جالب اینجاســت که ظاهرا 
برگزاری اولین بازی آسیایی در تاریخ شهر مشهد، همچنان 
طلسم شده است. شهرخودرو با رای عجیب ای.اف.سی، شانس 
میزبانی از دیدارهای پلی آف را از دست داد و ناچار شد به جای 
مشهد، این مسابقه ها را در زمین بی طرف برگزار کند. پس از آن 
نیز این تیم قرار بود دوباره از رقبا میزبانی کند اما کنفدراسیون 
فوتبال آسیا تصمیم گرفت میزبانی را تنها در دور برگشت به 
این تیم بسپارد. قبل از دور برگشت نیز شیوع کرونا، تمام دنیا را 
تحت تاثیر قرار داد تا مشهد، حداقل در این مرحله دیگر شانسی 
برای میزبانی از این رقابت ها نداشته باشد. شهرخودرو تا امروز 
روبه روی پاختاکور و الهال قرار گرفته اما هنوز با تیم ساده تر 

گروه یعنی االهلی امارات روبه رو نشده است. پرسپولیس نیز از 
دو مسابقه، تنها یک امتیاز دشت کرده و نتوانسته هیچ رقیبی 
را شکست بدهد. با این وجود فینالیســت سال ۲۰۱٨ لیگ 
قهرمانان هنوز شانس خوبی برای رد شدن از این گروه خواهد 
داشت. این ماموریت برای آنها اصا ساده به نظر نمی رسد اما به 
هیچ وجه غیرممکن هم نیست. اوضاع سپاهان از سه نماینده 
دیگر فوتبال ایران، مطلوب تر به نظر می رسد. سپاهانی ها در دو 
بازی صاحب سه امتیاز شده اند و اگر بتوانند روبه روی العین و 
النصر خودی نشــان بدهند، می توانند خودشان را به مرحله 
حذفی برسانند. البته که گروه این تیم بســیار دشوار به نظر 
می رسد اما فعا شانس صعود سپاهان بیشتر از سایر نمایندگان 

فوتبال ایران است.
تعطیلی لیگ برتر ایران، از یک سو ممکن است رقابت های 
این فصل لیگ قهرمانان آسیا برای نمایندگان ایرانی را همین 
حاال به پایان برساند و از ســوی دیگر، احتماال شانس میزبانی 
دیدارهای بعدی را از تیم ملی ایران می گیرد. این یک ریسک 
بسیار بزرگ خواهد بود که می تواند فوتبال ایران را به دردسر 
بیندازد. چند باشگاه خاص که با لجبازی مثال زدنی به دنبال 
تعطیل کردن بازی ها هستند، حتی در آسیا نیز حضور ندارند. 
آنها نباید در موقعیتی قرار بگیرند که بتوانند سرنوشــت این 
فصل تیم های آســیایی را نیز به خاطر ناتوانی در مدیریت و 

همچنین مشکات مالی شان، به خطر بیندازند.

درباره وداع همیشگی اینتر با مائورو ایکاردی

گل زن اما دوست نداشتنی!

یک دلیل مهم برای شروع لیگ برتر

آسيا منتظر ماست!

به نظر می رسد قرمزها 
تصمیم نهایی را در 

مورد آینده گرفته اند اما 
درباره آینده بیرو، هنوز 

سناریوهای زیادی وجود 
دارد. خوشبینانه ترین 

حالت ممکن این است که 
او با درخشش در آنتورپ، 

مورد توجه باشگاه های 
بزرگ تر لیگ بلژیک قرار 

بگیرد و پس از مدتی، 
شانس بازی برای غول های 

اروپا را به دست بیاورد
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