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پايان خوشقدم در كاراته بانوان

كاراته ايران در حالي با سه نماينده راهي المپيك 
توكيو شد كه سهمش از مدال هاي اين مسابقات تنها 
مدال طالي سجاد گنج زاده بود. حميده عباسعلي 
و ســارا بهمنيار نيز كه در بخش بانوان روي تاتامي 
رفتند، از رسيدن به سكو بازماندند. در همين راستا 
كميته فني فدراسيون كاراته جلسه اي برگزار كرد 
تا عملكرد نمايندگان اين رشــته در توكيو را مورد 
بررســي قرار بدهد. نتيجه اين بررسي كه بيش از 
چهار ساعت به طول انجاميد و طي آن شهرام هروي و 
سمانه خوشقدم سرمربي هاي تيم هاي ملي آقايان 
و بانوان گزارشــات خود را ارايه كردند، دو تصميم 
مهم گرفته شــد. به اين ترتيب قــرارداد هروي تا 
پايان بازی های آسيايی 2022  هانگژو تمديد شد 
و خوشقدم از راس تيم بانوان كنار رفت. با تصميم 
كميته فنی مقرر گرديد حداكثر ظرف مدت يك 
هفته با در نظر گرفتن تمام معيارهای فنی و اخالقی، 
پيشنهادات خود را در خصوص كادر فنی جديد تيم 

ملی بانوان به رييس فدراسيون ارايه كند.
    

 كاروان پارالمپيك 
از امروز استارت مي زند

شانزدهمين دوره رقابت های پارالمپيك توكيو 
روز سه شنبه با برگزاری مراسم افتتاحيه رسما آغاز 
شد و ورزشكاران ۱۶2 كشور رقابت خود برای كسب 
افتخار آغاز كردند. كاروان ايران در اين دوره از بازی ها 
با ۶2 ورزشكار و 2۱ نفر كادر فنی در ۱0 رشته ورزشی 
پاراوزنه برداری، پاراتيروكمــان، پارادووميدانی، 
پاراتكواندو، پارادوچرخه سواری، واليبال نشسته، 
بسكتبال با ويلچر، پاراكانو، پاراجودو و پاراتيراندازی 
حضور دارد. ورزشــكاران ايران در روز نخست اين 
رقابت ها استراحت كردند و مسابقات آنها از امروز 
)پنجشــنبه چهار شــهريور( با ديدار بسكتبال با 
ويلچر آغار می شود. بسكتباليست های ايرانی امروز 
از ســاعت ۱۴:۴۵ به وقت محلی )۱0:۱۵ به وقت 
تهران( در اولين ديدار در مرحله گروهی به مصاف 
استراليا می روند. تيم بسكتبال با ويلچر ايران روز 
شنبه ۶ شهريور نيز در دومين ديدار خود به مصاف 
الجزاير خواهد رفت. اما روز جمعه جدی ترين روز 
رقابت كاروان ورزشی ايران است كه ورزشكاران در 
چهار رشته تيروكمان، دوچرخه سواری، تيروكمان 
و وزنه برداری با حريفان رقابت خواهند كرد. رقابت 
در وزنه برداری و دوچرخه سواری برای كسب مدال 
است و ساير رقابت ها در مرحله گروهی و برای صعود 
به مراحل باالتر خواهد بود. اين بازي ها در حالي آغاز 
شده است كه مثل المپيك، اعتراضات مردمي ژاپن 
ادامه دارد. پيش از مراسم افتتاحيه بيرون از درهای 
ورزشگاه تعدادی از مردم ژاپن در اعتراض به برگزاری 
پارالمپيك در شرايط شــيوع كرونا تجمع كردند. 
آنها معتقدند كه برگــزاری اين رويداد در حالی كه 
بيماری كرونا همچنان در حال شيوع است می تواند 
خطرآفرين باشد. همچنين زمان اجراي مراسم هم 
تعدادی از مخالفان پشت درهای ورزشگاه تجمع 
كرده و مخالف برگزاری المپيك در روزهای شيوع 

بيماری كرونا بودند.
    

»توكيو« ركورد  »ريو«  را  شكست
بازی های پارالمپيك توكيو 2020 در همين 
ابتداي راه يــك ركورد را به نام خود زده اســت. 
اين مســابقات از حيث تعداد شــركت كننده، 
تاكنون پرتعدادترين رويداد ورزشی افراد دارای 
معلوليت به شمار می رود و پيش از آن ريو 20۱۶ 
با ۴۳2۸ ورزشــكار، ركورددار بــود. اين ركورد 
شامل حضور ورزشكاران زن نيز می شود و ۱۸۵۳ 
ورزشــكار زن در ايــن دوره از رقابت ها حضور 
دارند كه از نظر آماری به نســبت دوره های قبل 
با افزايش ۱۱ درصدی روبه رو بوده اســت. اندرو 
پارسونز، رييس كميته بين المللی پارالمپيك، در 
خصوص رشد تعداد ورزشكارن پارالمپيك توكيو 
گفت:»افزايش ۱۱ درصدی تعداد ورزشكاران در 
توكيو 2020 به خوبی از كار و تالش تمام كميته 
ملــی پارالمپيك و فدراســيون های بين المللی 
خبر می دهــد. طی روزهای پيــش رو، عملكرد 
خيره كننده پارالمپين ها، كليشــه ها و باورهای 
غلط در مورد افــراد دارای معلوليت را به چالش 
خواهد كشــيد و ثابت خواهد كرد كه اين افراد 
می توانند فعاليت كنند، ديده شوند و بيش از پيش 
به جامعه خود كمك كنند. همچنين بايد گفت 
اين خبر بسيار خوبی است كه زنان بيشتری در 
توكيو 2020 با هم به رقابت خواهند پرداخت.« 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

فهرست جدید نفرات تیم ملی 
بدون مهره های شاغل در لیگ های 
خارجی اعالم شده است. طبیعتا 
این یک فهرست رسمی نیست. 
چراکه بخش مهمی از لیست نهایی 
این تیم با مهره های خارج از لیگ 
برتر ایران شــکل خواهد گرفت. 
نکته جالب اینکه برخی رسانه ها 
از ابتالی اسکوچیچ و هاشمیان 
به کرونا خبر داده اند اما این خبر 
همچنان از سوی فدراسیون تایید 
نشده است. این همه پنهانکاری و 
سکوت برای تیمی که همین چند 
روز دیگر بایــد مرحله مقدماتی 
جام جهانی را روبه روی دو حریف 

سرسخت شروع کند، باورنکردنی 
به نظر می رسد.

    
گلرها؛ لک در فهرست سیاه

در فهرســت ليگ برتری دراگان 
اســكوچيچ، دو گلر ديده می شــوند. 
سيدحسين حسينی كه اين اواخر در 
استقالل فيكس بوده و البته محمدرضا 
اخباری كه فصل خوبــی را در تراكتور 
پشت سر گذاشــته است. جالب اينكه 
همچنان خبری از حامد لك در اردوهای 
تيم ملی نيست. سنگربانی كه حداقل 
نسبت به حســينی و اخباری، فصل 
بهتری داشــته و معلوم نيســت چرا 
اسكوچيچ زير بار دعوتش به تيم ملی 
نمی رود. با اين حال به نظر می رســد 
حسينی و اخباری در ليست نهايی تيم 

ملی ديده نخواهند شد. چراكه بيرانوند، 
عابدزاده و پيام نيازمند سه گلر اردوهای 
ســابق تيم بوده اند و همچنــان هم از 
بيشترين شانس برای درخشيدن در 

تيم ملی برخوردار هستند.
مدافعان؛ داستان صابر و صالح

يكــی از اتفاقات عجيــب و غريب 
فهرســت تيم ملی، اشتباه فدراسيون 
در دعوت از يكی از برادران »حردانی« 
به تيم ملی بوده است. ظاهرا فدراسيون 
بازيكنی را به تيم دعوت كرده كه نظر 
ســرمربی تيم ملی روی او نبوده است. 
در حقيقت با يك اشتباه تايپی، مهره 
نيمكت نشين فوالد به جای مهره اصلی 
در فهرســت قرار گرفتــه و البته اين 
فهرست سرانجام از سوی فدراسيون، 
اصالح شده اســت. با اين حال باز هم 

پذيرفتنی نيســت كه مهم ترين نهاد 
فوتبال ايران چنين اشــتباهی انجام 
بدهد و 2۴ ساعت كامل هم آن را اصالح 
نكند. به هر حال اين »صالح حردانی« 
است كه در تيم ملی ديده خواهد شد. 
به جز او، سياوش يزدانی، محمدحسين 
مرادمند، عارف آقاسی، اميد نورافكن 
و ســعيد آقايی هم در خط دفاعی به 
تيم ملی فراخوانده شــده اند. دعوت از 
سعيد آقايی با توجه به افت محسوس 
و نيمكت نشــينی او، كمی عجيب به 
نظر می رســد. به احتمال بسيار زياد 
صادق محرمی، كنعانی، شجاع و ميالد 
محمدی يا وحيد اميری، چهار مدافع 
ثابت تيــم ملــی در ديدارهای بعدی 
هستند. از فهرست فعلی هم احتماال 
چهار مدافع در تيم باقی می مانند كه 

حردانی، نورافكن، آقاســی و يزدانی 
بيشترين شــانس را در بين آنها برای 
ملی پوش ماندن دارنــد. عدم دعوت از 
ميثم تيموری و فرشــاد محمدی مهر 
بعد از يك فصل موفقيت آميز هم تصيم 

عجيبی به نظر می رسد.
هافبک ها؛ جایی برای بهترین 

پاسور نیست
در روزهای نشســتن روی نيمكت 
فوالد خوزســتان، دراگان اسكوچيچ 
عالقه وافری به سروش رفيعی داشت 
و او را بهترين بازيكن ليگ می دانست. 
اسكو اما از زمان انتخاب شدن به عنوان 
ســرمربی تيم ملی، حتی يك بار هم 
سروش را به اين تيم دعوت نكرده است. 
حتی انتخاب شدن به عنوان بهترين 
پاســور فصل، برای دعوت رفيعی به 
تيم كافی نبوده است. تيكدری، احمد 
زنده روح، فرشيد اســماعيلی، وحيد 
اميری، مهدی ترابی، ميالد ســرلك، 
محمد كريمی، زبير نيك نفس، فرشاد 
احمدزاده و ياسين ســلمانی، نفرات 
دعوت شده به تيم ملی در خط هافبك 
هستند. در درجه اول، دعوت از پديده 
جوانی مثل ياسين سلمانی، تصميم 
جالبی به نظر می رسد و نشان می دهد 
كه ســرمربی تيم ملی عالقه زيادی به 
فوتبال مهره های جوان دارد. نمی توان از 
اين بخش فهرست ايراد چندانی گرفت. 
چراكه تقريبا همه نفرات حاضر در آن، 
فصل خوب و موفقيت آميزی را سپری 
كرده اند. شايد تنها نكته مهم در مورد اين 
فهرست، همان عدم دعوت از سروش 
رفيعی باشد. در بين مهره های شاغل در 
ليگ های خارجی، احسان حاج صفی 
به دليل مصدوميت به اين اردو ملحق 
نمی شــود، دعوت احمــد نوراللهی، 
جهانبخــش، قلــی زاده و عزت اللهی 

هم مسجل خواهد بود. درباره سامان 
قــدوس ماجرا كمی پيچيــده به نظر 
می رسد. اگر باشگاه های ليگ برتری 
روی حرف شان بمانند و مهره های شان 
را به كشورهای در شرايط قرمز ندهند، 
سامان قدوس نمی تواند در اين اردو تيم 

ملی را همراهی كند.
مهاجم ها؛ نه عیسی نه سجاد

بهترين گل زن ليگ برتر هم مثل 
بهترين پاســور، به تيــم ملی دعوت 
نشده است. ظاهرا شرايط سنی سجاد 
شــهباززاده هم مثل عيس آل كثير، 
موجب عدم دعوت از اين نفرات به تيم 
ملی شده است. اسكو در خط حمله، 
ارســالن مطهری، شــهريار مغانلو و 
مهدی عبدی را به اردو فراخوانده است. 
البته كامال بعيد به نظر می رسد كه اين 
نفرات تا آخريــن روز در اردو بمانند. 
چراكه مهدی طارمی، سردار آزمون، 
مهدی قايدی، كريم انصاری فرد و كاوه 
رضايی، گزينه های جدی تری برای تيم 
هستند و اگر يكی از آنها به اردو نرسد، 
علی عليپور می تواند جانشين ديگری 
برای اين نفرات باشد. در نتيجه بعيد 
است حتی يكی از اين سه نفر، تيم ملی 
را در نبردهای مهم با ســوريه و عراق 

همراهی كنند.

نگاهی به غایبان لیگ برتری فهرست جدید تیم ملی

کمین کرونا و سکوت

اتفاق روز

چهره به چهره

آریا طاری

ظاهرا قرار نيست اين تابســتان ديوانه وار 
نقل و انتقاالت، بــه همين ســادگی به پايان 
برســد. مدتی بعد از ماجرای مسی و همزمان 
با تب و تاب پيشنهاد رســمی رئال مادريد به 
امباپه، حــاال زمزمه های جدايــی رونالدو از 
يووه قــوت گرفته اند. ظاهرا اين سوپراســتار 
تصميم به ترک تورين گرفته و قصد دارد برای 
ادامه فوتبالش به منچستر برگردد. البته او در 
بازگشت به اين شهر، برای تيم سابقش به ميدان 
نمی رود و احتماال پيراهن آبی های اين شهر را بر 
تن می كند. روزهای آينده در مورد اين انتقال، 
كليدی به نظر می رسند. شــايد رونالدو بعد از 
اسپورتينگ ليســبون، يونايتد، رئال مادريد و 
يووه، پنجمين تيــم دوران فوتبالش را هم به 

زودی انتخاب كند.
تك باشــگاهی بودن لئو مسی، برای مدتی 
بهانه فخرفروشی رونالدو در مواجهه با رسانه ها 
بود. او تاكيد داشــت كــه جدی ترين رقيبش 
در دنيــای فوتبــال، هرگز منطقــه »امن« را 
ترک نكــرده و اهل چالش های بــزرگ نبوده 
است. اين در حالی اســت كه خود رونالدو در 
اوج، از منچســتر به رئال و از رئال به يوونتوس 

منتقل شــده بود. مســی اما باالخــره از اين 
تصوير هميشــگی فاصله گرفت و از بارســا به 
پی اس جی رفت. شايد همين مساله، وسوسه 
جدايــی از تورين را برای رونالــدو جدی كرد. 
او چند ماه قبل، رســما اعالم كرده بود كه در 
تيم آلگری ادامه بدهد اما بيشتر شدن شكاف 
فكری با اين مربی، حاال همه چيز را تغيير داده 
اســت. رونالدو تيم فعلی يوونتوس را به اندازه 
كافی جاه طلب نمی داند. او با آلگری هم رابطه 
چندان خوبی ندارد و جالــب اينكه اين مربی 
هم »ديباال« را به عنوان ســتون اصلی تيمش 
 انتخاب كــرده و می خواهد تيم را بر اســاس 

توانايی های او بچيند. 
هفتــه اول ســری آ بــرای كريــس، بــه 
عجيب ترين شكل ممكن ســپری شده است. 
كمی قبل از اولين مســابقه يــووه، مطبوعات 
مادريدی از بازگشت دوباره او صحبت كردند. 
رونالــدو بالفاصله همه چيــز را تكذيب كرد و 
دست روی اين نكته گذاشــت كه دورانش در 
مادريد تمام شده و داستانش در رئال را به طور 
كامل نوشــته است. او البته شــائبه های ترک 
يوونتوس را رد نكرد. در آستانه نبرد با اودينزه، 
كريس با تصميم خودش روی نيمكت نشست. 
او به باشگاه اعالم كرد كه به جدايی فكر می كند 

و نمی خواهد در تيم بماند. رونالدو در نيمه دوم 
ديدار با اودينزه به زمين رفت، در آخرين ثانيه ها 
گل برتری تيمــش را زد، به خاطــر درآوردن 
پيراهن در شادی گل كارت زرد گرفت و كمك 
داور ويدئويــی هم، گلش را مــردود كرد. اين 
ماجرای عجيب، شــايد آخريــن لحظات قرار 
گرفتن كريــس در تركيب يوونتــوس را رقم 

زده باشد.
تصميم مسی برای ترک بارسا، بدون شك 
روی تصميم رونالدو اثر گذاشته است. لئو بعد از 
ترک تيمش، به شدت موردتوجه رسانه ها قرار 
دارد و همه درباره اين انتقــال حرف می زنند. 
همه هواداران فوتبال هم بی صبرانه در انتظار 
رونمايی از اين ستاره در تيم پوچتينو هستند. 
كريس قصد دارد با يك انتقال جنجالی، به اين 
حرف ها پايان بدهد و خودش دوباره به تيتر يك 
تبديل شود. پيوستن ســتاره سابق يونايتد به 
سيتی، آنقدر جنجالی به نظر می رسد كه همه 
تيترها را به تسخير دربياورد. سيتيزن ها در اين 
تابستان به دنبال جذب هری كين بودند اما اين 
اتفاق همچنان رخ نــداده و هری همچنان در 
تاتنهام ديده می شــود. اگر اين انتقال صورت 
نگيرد، رونالدو گزينه بعدی اين باشگاه خواهد 
بود. بعيد نيســت يووه هم در ازای اين بازيكن، 
گابريل جسوس را از ســيتی به خدمت بگيرد. 
چراكه آلگری هميشه به اين فوتباليست عالقه 
داشته اســت. مديران يووه و چهره هايی مثل 
پاول ندود، همچنــان از باقی ماندن رونالدو در 
تيم شــان خبر می دهند اما تقريبا بعيد به نظر 

می رسد كه چنين اتفاقی رخ بدهد. سی آر سون 
در يك قدمی ترک باشــگاه اســت و نمی توان 
نشانه های اين اتفاق را انكار كرد. او در گذشته، 
سابقه بازی در ليگ برتر را دارد اما بعد از تبديل 
شــدن به فوق ستاره در اســپانيا و ايتاليا، حاال 
بعيد نيست آخرين سال های دوران فوتبالش 
را دوباره در انگليس ســپری كند. در همه اين 
ســال ها، هواداران يونايتد در انتظار بازگشت 
اين فوتباليست بزرگ بوده اند و او حاال با رفتن 
به سيتی، قلب اين هوادارها را خواهد شكست. 
مالكان اماراتی سيتی نمی خواهند از همتايان 
قطری شــان در پی اس جی عقب بمانند. آنها 
دســت به هر كاری می زنند تا پاسخ خريد يك 
سوپراســتار را با خريد يك سوپراســتار ديگر 

بدهند.

همه چيــز حكايت از ايــن دارد كه رونالدو 
در حال فشــار آوردن به سران يووه برای پاسخ 
مثبت دادن به پيشنهاد سيتی است. پيشنهادی 
كه البته همچنان به صورت رسمی ارائه نشده 
و ظرف روزهای آينده رســانه ای خواهد شد. 
همكاری پپ گوارديوال با رونالــدو نيز در نوع 
خــودش هيجان انگيز خواهد بــود. كريس به 
خوبی می داند كــه بعد از نمايــش نه چندان 
درخشــان در يورو، برای بردن تــوپ طال به 
قهرمانی در ليگ قهرمانان نياز خواهد داشت. 
اين اتفاق بــرای او در ســيتی بــه مراتب در 
دسترس تر از يوونتوس فعلی به نظر می رسد. 
شــايد اين همان اتفاقی اســت كه وسوســه 
پيوســتن به تيــم پــپ را در رونالــدو به اوج 

می رساند.

يكی از عجيب ترين، غيرحرفه ای ترين و تكراری ترين عادات 
فوتباليست های ايرانی اين است كه بالفاصله بعد از پيوستن به 
يك تيم جديد، در اينســتاگرام تمام تصاويرشان با لباس تيم 
قبلی را پاک می كنند. انگار قانون نانوشته ای در فوتبال ايران 
وجود دارد كه اگر با لباس يك تيم عكس داشته باشی، نمی توانی 
به تيم ديگری ملحق شــوی. شــهريار مغانلو هم به اين موج 
ملحق شده و در روز عقد قرارداد با سپاهان، حدود 20 عكسی 
كه با لباس پرسپوليس داشته از صفحه رسمی اينستاگرامش 

برداشته اســت. رفتاری كه در نوع خودش حيرت آور به نظر 
می رسد. اين اصرار به پاک كردن »گذشته« اساسا همواره به 
اشكال مختلفی در فوتبال ايران به چشم می خورد. اين در حالی 
است كه زندگی يك فوتباليست، به انبوهی از ماجرا در تيم های 
مختلف گره خورده و هيچ دليلی برای »انكار« گذشته وجود 
ندارد. شهريار تا ديروز بازيكن پرسپوليس بوده و با همه وجود 
برای اين تيم به ميدان رفته، از حاال هم بازيكن سپاهان است و در 
اين تيم خواهد درخشيد. اينكه او قبال برای چه تيمی توپ زده، 
كوچك ترين تاثيری در روند نمايش هايش در سپاهان ندارد و 
پاک كردن عكس با لباس تيم سابق هم، كوچك ترين كمكی 
به او نمی كند. اين اتفاق در هيچ نقطه ديگری از دنيا رخ نمی دهد 
و صرفا در فوتبال ايران به يك اپيدمی تبديل شده است. ظاهرا 
فوتباليست های ايرانی نمی دانند كه پاک كردن يك تصوير، به 

معنای پاک شدن آن تصوير از روی كره زمين نيست. اصال به 
فرض كه مغانلو همه پست های اينستاگرامش با لباس قرمز را 
هم پاک كرد، آن وقت او با همه فيلم ها و عكس هايی كه روی 
اينترنت از او با لباس پرســپوليس وجود دارد چه خواهد كرد. 
او كه نمی تواند به آرشيو صداوســيما هم حمله كند و دكمه 
»شيفت ديليت« را فشار بدهد. اگر شــهريار حقيقتا آنقدر از 
اين تجربه ناراحت است كه ديگر حتی عكس های پرسپوليس 
را هم دور می اندازد، پس بد نيست اگر مدال قهرمانی اش را هم 
پس بدهد. جالب اينكه اين اولين و آخرين »افتخار« فوتبالی 
او تا امروز محسوب می شود. مغانلو در شرايطی به پرسپوليس 
پيوست كه روزهای تلخی را در فوتبال پرتغال سپری می كرد. او 
در جمع قرمزها احيا شد و دوباره خودش را به عنوان يك مهاجم 
خوب در فوتبال ايران تثبيت كرد. البته كه يك باشگاه حرفه ای 

فوتبال، هيچ نيازی به تصاوير اينستاگرامی بازيكنانش ندارد اما 
كمی قدرشناسی در ظاهر هم، به هيچ كس لطمه نمی زند. يك 
فوتباليست، بايد دغدغه های به مراتب جدی تری داشته باشد و 
به مسائل مهم تری فكر كند. پاک كردن عكس های تيم سابق، 
چيزی به جز يك رفتار كودكانه نيست. سپاهانی ها هم نبايد از 
اين ماجرا چندان خوشحال باشند. چراكه مغانلو با اين خصلت، 
درست بعد از ترک سپاهان هم تمام نشــانه های اين تيم را از 
صفحه اش پاک خواهد كرد. پس تصاويری كه او در اين مدت 
منتشر می كند، تنها »موقت« هستند. اينكه حتی »خاطره ها« 
برای برخی فوتباليســت های ايرانی »تاريخ مصرف« دارند، 
نگران كننده به نظر می رســد. چراكه تالش برای پاک كردن 
گذشته، تالش برای از بين بردن بخشی از كارنامه خود آد م ها 

خواهد بود.

کریس-یووه در پایان راه

جنجالی ترين مسافر منچستر

برای شهریار و اصرارش به پاک کردن گذشته

مدالت را هم پس بده

بهترین گل زن لیگ برتر 
هم مثل بهترین پاسور، 

به تیم ملی دعوت نشده 
است. ظاهرا شرایط سنی 
سجاد شهباززاده هم مثل 

عیس آل کثیر، موجب عدم 
دعوت از این نفرات به تیم 

ملی شده است
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