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منهای فوتبال

پايان خوشقدم دركاراته بانوان

كاراتهايراندرحاليباسهنمايندهراهيالمپيك
توكيوشدكهسهمشازمدالهاياينمسابقاتتنها
مدال طالي سجاد گنجزاده 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 جلسهاي برگزار كرد
تا عملكرد نمايندگان اين رشــته در توكيو را مورد
بررســي قرار بدهد .نتيجه اين بررسي كه بيش از
چهارساعتبهطولانجاميدوطيآنشهرامهرويو
سمانهخوشقدم سرمربيهاي تيمهايملي آقايان
و بانوان گزارشــات خود را ارايه كردند ،دو تصميم
مهم گرفته شــد .به اين ترتيب قــرارداد هروي تا
پایان بازیهای آسیایی  2022هانگژو تمدید شد
و خوشقدم از راس تيم بانوان كنار رفت .با تصمیم
کمیته فنی مقرر گردید حداکثر ظرف مدت یک
هفتهبادرنظرگرفتنتماممعیارهایفنیواخالقی،
پیشنهاداتخودرادرخصوصکادرفنیجدیدتیم
ملیبانوانبهريیسفدراسیونارايهکند.

كاروان پارالمپيك
از امروز استارت ميزند

شانزدهمین دوره رقابتهای پارالمپیک توکیو
روز سهشنبه با برگزاری مراسم افتتاحیه رسما آغاز
شدوورزشکاران ۱۶۲کشوررقابتخودبرایکسب
افتخارآغازکردند.کاروانایراندرایندورهازبازیها
با ۶۲ورزشکارو ۲۱نفرکادرفنیدر ۱۰رشتهورزشی
پاراوزنهبرداری ،پاراتیروکمــان ،پارادوومیدانی،
پاراتکواندو ،پارادوچرخهسواری ،والیبال نشسته،
بسکتبالباویلچر،پاراکانو،پاراجودووپاراتیراندازی
حضور دارد .ورزشــکاران ایران در روز نخست این
رقابتها استراحت كردند و مسابقات آنها از امروز
(پنجشــنبه چهار شــهریور) با دیدار بسکتبال با
ویلچرآغارمیشود.بسکتبالیستهایایرانیامروز
از ســاعت  ۱۴:۴۵به وقت محلی ( ۱۰:۱۵به وقت
تهران) در اولین دیدار در مرحله گروهی به مصاف
استرالیا میروند .تیم بسکتبال با ویلچر ایران روز
شنبه  6شهریور نيز در دومین دیدار خود به مصاف
الجزایر خواهد رفت .اما روز جمعه جدیترین روز
رقابت کاروان ورزشی ایران است که ورزشکاران در
چهاررشتهتیروکمان،دوچرخهسواری،تیروکمان
و وزنهبرداری با حریفان رقابت خواهند کرد .رقابت
در وزنهبرداری و دوچرخهسواری برای کسب مدال
استوسایررقابتهادرمرحلهگروهیوبرایصعود
بهمراحلباالترخواهدبود.اينبازيهادرحاليآغاز
شدهاستكهمثلالمپيك،اعتراضاتمردميژاپن
ادامه دارد .پيش از مراسم افتتاحيه بیرون از درهای
ورزشگاهتعدادیازمردمژاپندراعتراضبهبرگزاری
پارالمپیک در شرایط شــیوع کرونا تجمع كردند.
آنها معتقدند که برگــزاری این رویداد در حالی که
بیماریکروناهمچناندرحالشیوعاستمیتواند
خطرآفرینباشد.همچنينزماناجرايمراسمهم
تعدادی از مخالفان پشت درهای ورزشگاه تجمع
کرده و مخالف برگزاری المپیک در روزهای شیوع
بیماریکرونابودند.

«توكيو» ركورد «ريو» را شكست

بازیهای پارالمپیک توکیو  ۲۰۲۰در همين
ابتداي راه يــك ركورد را به نام خود زده اســت.
اين مســابقات از حیث تعداد شــرکتکننده،
تاکنون پرتعدادترین رویداد ورزشی افراد دارای
معلولیت به شمار میرود و پیش از آن ریو ۲۰۱۶
با  ۴۳۲۸ورزشــکار ،رکورددار بــود .این رکورد
شامل حضور ورزشکاران زن نیز میشود و ۱۸۵۳
ورزشــکار زن در ایــن دوره از رقابتها حضور
دارند که از نظر آماری به نســبت دورههای قبل
با افزایش  11درصدی روبهرو بوده اســت .اندرو
پارسونز ،ريیس کمیته بینالمللی پارالمپیک ،در
خصوص رشد تعداد ورزشکارن پارالمپيك توكيو
گفت«:افزایش  11درصدی تعداد ورزشکاران در
توکیو  ۲۰۲۰به خوبی از کار و تالش تمام کمیته
ملــی پارالمپیک و فدراســیونهای بینالمللی
خبر میدهــد .طی روزهای پیــش رو ،عملکرد
خیرهکننده پارالمپینها ،کلیشــهها و باورهای
غلط در مورد افــراد دارای معلولیت را به چالش
خواهد کشــید و ثابت خواهد کرد که این افراد
میتوانند فعالیت کنند ،دیده شوند و بیش از پیش
به جامعه خود کمک کنند .همچنين بايد گفت
این خبر بسیار خوبی است که زنان بیشتری در
توکیو  ۲۰۲۰با هم به رقابت خواهند پرداخت».

آدرنالین 7

نگاهی به غایبان لیگ برتری فهرست جدید تیم ملی

کمین کرونا و سکوت

آریا رهنورد

فهرست جدید نفرات تیم ملی
بدونمهرههایشاغلدرلیگهای
خارجی اعالم شده است .طبیعتا
این یک فهرست رسمی نیست.
چراکهبخشمهمیازلیستنهایی
این تیم با مهرههای خارج از لیگ
برترایرانشــکلخواهدگرفت.
نکته جالب اینکه برخی رسانهها
از ابتالی اسکوچیچ و هاشمیان
به کرونا خبر دادهاند اما این خبر
همچنانازسویفدراسیونتایید
نشده است .این همه پنهانکاری و
سکوت برای تیمی که همین چند
روز دیگر بایــد مرحله مقدماتی
جام جهانی را روبهروی دو حریف

سرسختشروعکند،باورنکردنی
بهنظرمیرسد.
گلرها؛لکدرفهرستسیاه
در فهرســت لیگ برتری دراگان
اســکوچیچ ،دو گلر دیده میشــوند.
سیدحسین حسینی که این اواخر در
استقاللفیکسبودهوالبتهمحمدرضا
اخباری که فصل خوبــی را در تراکتور
پشت سر گذاشــته است .جالب اینکه
همچنانخبریازحامدلکدراردوهای
تیم ملی نیست .سنگربانی که حداقل
نسبت به حســینی و اخباری ،فصل
بهتری داشــته و معلوم نیســت چرا
اسکوچیچ زیر بار دعوتش به تیم ملی
نمیرود .با این حال به نظر میرســد
حسینی و اخباری در لیست نهایی تیم

ملیدیدهنخواهندشد.چراکهبیرانوند،
عابدزادهوپیامنیازمندسهگلراردوهای
ســابق تیم بودهاند و همچنــان هم از
بیشترین شانس برای درخشیدن در
تیمملیبرخوردارهستند.
مدافعان؛داستانصابروصالح
یکــی از اتفاقات عجیــب و غریب
فهرســت تیم ملی ،اشتباه فدراسیون
در دعوت از یکی از برادران «حردانی»
بهتیمملیبودهاست.ظاهرافدراسیون
بازیکنی را به تیم دعوت کرده که نظر
ســرمربی تیم ملی روی او نبوده است.
در حقیقت با یک اشتباه تایپی ،مهره
نیمکتنشینفوالدبهجایمهرهاصلی
در فهرســت قرار گرفتــه و البته این
فهرست سرانجام از سوی فدراسیون،
اصالح شده اســت .با این حال باز هم

پذیرفتنی نیســت که مهمترین نهاد
فوتبال ایران چنین اشــتباهی انجام
بدهدو 24ساعتکاملهمآنرااصالح
نکند .به هر حال این «صالح حردانی»
است که در تیم ملی دیده خواهد شد.
بهجزاو،سیاوشیزدانی،محمدحسین
مرادمند ،عارف آقاسی ،امید نورافکن
و ســعید آقایی هم در خط دفاعی به
تیم ملی فراخوانده شــدهاند .دعوت از
سعید آقایی با توجه به افت محسوس
و نیمکتنشــینی او ،کمی عجیب به
نظر میرســد .به احتمال بسیار زیاد
صادق محرمی ،کنعانی ،شجاع و میالد
محمدی یا وحید امیری ،چهار مدافع
ثابت تیــم ملــی در دیدارهای بعدی
هستند .از فهرست فعلی هم احتماال
چهار مدافع در تیم باقی میمانند که

حردانی ،نورافکن ،آقاســی و یزدانی
بیشترین شــانس را در بین آنها برای
ملیپوش ماندن دارنــد .عدم دعوت از
میثم تیموری و فرشــاد محمدیمهر
بعدازیکفصلموفقیتآمیزهمتصیم
عجیبیبهنظرمیرسد.
هافبکها؛جاییبرایبهترین
پاسورنیست
در روزهای نشســتن روی نیمکت
فوالد خوزســتان ،دراگان اسکوچیچ
عالقه وافری به سروش رفیعی داشت
و او را بهترین بازیکن لیگ میدانست.
اسکو اما از زمان انتخاب شدن به عنوان
ســرمربی تیم ملی ،حتی یک بار هم
سروشرابهاینتیمدعوتنکردهاست.
حتی انتخاب شدن به عنوان بهترین
پاســور فصل ،برای دعوت رفیعی به
تیم کافی نبوده است .تیکدری ،احمد
زندهروح ،فرشید اســماعیلی ،وحید
امیری ،مهدی ترابی ،میالد ســرلک،
محمد کریمی ،زبیر نیکنفس ،فرشاد
احمدزاده و یاسین ســلمانی ،نفرات
دعوت شده به تیم ملی در خط هافبک
هستند .در درجه اول ،دعوت از پدیده
جوانی مثل یاسین سلمانی ،تصمیم
جالبی به نظر میرسد و نشان میدهد
که ســرمربی تیم ملی عالقه زیادی به
فوتبالمهرههایجواندارد.نمیتواناز
اینبخشفهرستایرادچندانیگرفت.
چراکه تقریبا همه نفرات حاضر در آن،
فصل خوب و موفقیتآمیزی را سپری
کردهاند.شایدتنهانکتهمهمدرمورداین
فهرست ،همان عدم دعوت از سروش
رفیعیباشد.دربینمهرههایشاغلدر
لیگهای خارجی ،احسان حاجصفی
به دلیل مصدومیت به این اردو ملحق
نمیشــود ،دعوت احمــد نوراللهی،
جهانبخــش ،قلــیزاده و عزتاللهی

بهترینگلزنلیگبرتر
هممثلبهترینپاسور،
بهتیمملیدعوتنشده
است .ظاهرا شرایط سنی
سجادشهباززاده هم مثل
عیسآلکثیر،موجبعدم
دعوت از این نفرات به تیم
ملیشده است
هم مسجل خواهد بود .درباره سامان
قــدوس ماجرا کمی پیچیــده به نظر
میرسد .اگر باشگاههای لیگ برتری
رویحرفشانبمانندومهرههایشان
را به کشورهای در شرایط قرمز ندهند،
سامانقدوسنمیتوانددرایناردوتیم
ملیراهمراهیکند.
مهاجمها؛نهعیسینهسجاد
بهترین گلزن لیگ برتر هم مثل
بهترین پاســور ،به تیــم ملی دعوت
نشده است .ظاهرا شرایط سنی سجاد
شــهباززاده هم مثل عیس آلکثیر،
موجب عدم دعوت از این نفرات به تیم
ملی شده است .اسکو در خط حمله،
ارســان مطهری ،شــهریار مغانلو و
مهدی عبدی را به اردو فراخوانده است.
البته کامال بعید به نظر میرسد که این
نفرات تا آخریــن روز در اردو بمانند.
چراکه مهدی طارمی ،سردار آزمون،
مهدی قایدی ،کریم انصاریفرد و کاوه
رضایی،گزینههایجدیتریبرایتیم
هستند و اگر یکی از آنها به اردو نرسد،
علی علیپور میتواند جانشین دیگری
برای این نفرات باشد .در نتیجه بعید
است حتی یکی از این سه نفر ،تیم ملی
را در نبردهای مهم با ســوریه و عراق
همراهیکنند.

چهره به چهره
برای شهریار و اصرارش به پاک کردن گذشته

مدالت را هم پسبده

یکیازعجیبترین،غیرحرفهایترینوتکراریترینعادات
فوتبالیستهای ایرانی این است که بالفاصله بعد از پیوستن به
یک تیم جدید ،در اینســتاگرام تمام تصاویرشان با لباس تیم
قبلی را پاک میکنند .انگار قانون نانوشتهای در فوتبال ایران
وجودداردکهاگربالباسیکتیمعکسداشتهباشی،نمیتوانی
به تیم دیگری ملحق شــوی .شــهریار مغانلو هم به این موج
ملحق شده و در روز عقد قرارداد با سپاهان ،حدود  20عکسی
که با لباس پرسپولیس داشته از صفحه رسمی اینستاگرامش

برداشته اســت .رفتاری که در نوع خودش حیرتآور به نظر
میرسد .این اصرار به پاک کردن «گذشته» اساسا همواره به
اشکالمختلفیدرفوتبالایرانبهچشممیخورد.ایندرحالی
است که زندگی یک فوتبالیست ،به انبوهی از ماجرا در تیمهای
مختلف گره خورده و هیچ دلیلی برای «انکار» گذشته وجود
ندارد .شهریار تا دیروز بازیکن پرسپولیس بوده و با همه وجود
برایاینتیمبهمیدانرفته،ازحاالهمبازیکنسپاهاناستودر
این تیم خواهد درخشید .اینکه او قبال برای چه تیمی توپ زده،
کوچکترین تاثیری در روند نمایشهایش در سپاهان ندارد و
پاک کردن عکس با لباس تیم سابق هم ،کوچکترین کمکی
بهاونمیکند.ایناتفاقدرهیچنقطهدیگریازدنیارخنمیدهد
و صرفا در فوتبال ایران به یک اپیدمی تبدیل شده است .ظاهرا
فوتبالیستهای ایرانی نمیدانند که پاک کردن یک تصویر ،به

اتفاق روز
کریس-یووه در پایان راه

جنجالیترین مسافر منچستر
آریا طاری

ظاهرا قرار نیست این تابســتان دیوانهوار
نقل و انتقاالت ،بــه همین ســادگی به پایان
برســد .مدتی بعد از ماجرای مسی و همزمان
با تب و تاب پیشنهاد رســمی رئال مادرید به
امباپه ،حــاال زمزمههای جدایــی رونالدو از
یووه قــوت گرفتهاند .ظاهرا این سوپراســتار
تصمیم به ترک تورین گرفته و قصد دارد برای
ادامه فوتبالش به منچستر برگردد .البته او در
بازگشت به این شهر ،برای تیم سابقش به میدان
نمیرود و احتماال پیراهن آبیهای این شهر را بر
تن میکند .روزهای آینده در مورد این انتقال،
کلیدی به نظر میرسند .شــاید رونالدو بعد از
اسپورتینگ لیســبون ،یونایتد ،رئال مادرید و
یووه ،پنجمین تیــم دوران فوتبالش را هم به
زودی انتخاب کند.
تک باشــگاهی بودن لئو مسی ،برای مدتی
بهانه فخرفروشی رونالدو در مواجهه با رسانهها
بود .او تاکید داشــت کــه جدیترین رقیبش
در دنیــای فوتبــال ،هرگز منطقــه «امن» را
ترک نکــرده و اهل چالشهای بــزرگ نبوده
است .این در حالی اســت که خود رونالدو در
اوج ،از منچســتر به رئال و از رئال به یوونتوس

منتقل شــده بود .مســی اما باالخــره از این
تصویر همیشــگی فاصله گرفت و از بارســا به
پیاسجی رفت .شاید همین مساله ،وسوسه
جدایــی از تورین را برای رونالــدو جدی کرد.
او چند ماه قبل ،رســما اعالم کرده بود که در
تیم آلگری ادامه بدهد اما بیشتر شدن شکاف
فکری با این مربی ،حاال همه چیز را تغییر داده
اســت .رونالدو تیم فعلی یوونتوس را به اندازه
کافی جاهطلب نمیداند .او با آلگری هم رابطه
چندان خوبی ندارد و جالــب اینکه این مربی
هم «دیباال» را به عنوان ســتون اصلی تیمش
انتخاب کــرده و میخواهد تیم را بر اســاس
تواناییهای او بچیند.
هفتــه اول ســری آ بــرای کریــس ،بــه
عجیبترین شکل ممکن ســپری شده است.
کمی قبل از اولین مســابقه یــووه ،مطبوعات
مادریدی از بازگشت دوباره او صحبت کردند.
رونالــدو بالفاصله همه چیــز را تکذیب کرد و
دست روی این نکته گذاشــت که دورانش در
مادرید تمام شده و داستانش در رئال را به طور
کامل نوشــته است .او البته شــائبههای ترک
یوونتوس را رد نکرد .در آستانه نبرد با اودینزه،
کریس با تصمیم خودش روی نیمکت نشست.
او به باشگاه اعالم کرد که به جدایی فکر میکند

معنای پاک شدن آن تصویر از روی کره زمین نیست .اصال به
فرض که مغانلو همه پستهای اینستاگرامش با لباس قرمز را
هم پاک کرد ،آنوقت او با همه فیلمها و عکسهایی که روی
اینترنت از او با لباس پرســپولیس وجود دارد چه خواهد کرد.
او که نمیتواند به آرشیو صداوســیما هم حمله کند و دکمه
«شیفت دیلیت» را فشار بدهد .اگر شــهریار حقیقتا آنقدر از
این تجربه ناراحت است که دیگر حتی عکسهای پرسپولیس
را هم دور میاندازد ،پس بد نیست اگر مدال قهرمانیاش را هم
پس بدهد .جالب اینکه این اولین و آخرین «افتخار» فوتبالی
او تا امروز محسوب میشود .مغانلو در شرایطی به پرسپولیس
پیوستکهروزهایتلخیرادرفوتبالپرتغالسپریمیکرد.او
درجمعقرمزهااحیاشدودوبارهخودشرابهعنوانیکمهاجم
خوب در فوتبال ایران تثبیت کرد .البته که یک باشگاه حرفهای

و نمیخواهد در تیم بماند .رونالدو در نیمه دوم
دیدار با اودینزه به زمین رفت ،در آخرین ثانیهها
گل برتری تیمــش را زد ،به خاطــر درآوردن
پیراهن در شادی گل کارت زرد گرفت و کمک
داور ویدئویــی هم ،گلش را مــردود کرد .این
ماجرای عجیب ،شــاید آخریــن لحظات قرار
گرفتن کریــس در ترکیب یوونتــوس را رقم
زده باشد.
تصمیم مسی برای ترک بارسا ،بدون شک
روی تصمیم رونالدو اثر گذاشته است .لئو بعد از
ترک تیمش ،به شدت موردتوجه رسانهها قرار
دارد و همه درباره این انتقــال حرف میزنند.
همه هواداران فوتبال هم بیصبرانه در انتظار
رونمایی از این ستاره در تیم پوچتینو هستند.
کریس قصد دارد با یک انتقال جنجالی ،به این
حرفها پایان بدهد و خودش دوباره به تیتر یک
تبدیل شود .پیوستن ســتاره سابق یونایتد به
سیتی ،آنقدر جنجالی به نظر میرسد که همه
تیترها را به تسخیر دربیاورد .سیتیزنها در این
تابستان به دنبال جذب هری کین بودند اما این
اتفاق همچنان رخ نــداده و هری همچنان در
تاتنهام دیده میشــود .اگر این انتقال صورت
نگیرد ،رونالدو گزینه بعدی این باشگاه خواهد
بود .بعید نیســت یووه هم در ازای این بازیکن،
گابریل جسوس را از ســیتی به خدمت بگیرد.
چراکه آلگری همیشه به این فوتبالیست عالقه
داشته اســت .مدیران یووه و چهرههایی مثل
پاول ندود ،همچنــان از باقی ماندن رونالدو در
تیمشــان خبر میدهند اما تقریبا بعید به نظر

فوتبال،هیچنیازیبهتصاویراینستاگرامیبازیکنانشندارداما
کمی قدرشناسی در ظاهر هم ،به هیچکس لطمه نمیزند .یک
فوتبالیست،بایددغدغههایبهمراتبجدیتریداشتهباشدو
به مسائل مهمتری فکر کند .پاک کردن عکسهای تیم سابق،
چیزی به جز یک رفتار کودکانه نیست .سپاهانیها هم نباید از
این ماجرا چندان خوشحال باشند .چراکه مغانلو با این خصلت،
درست بعد از ترک سپاهان هم تمام نشــانههای این تیم را از
صفحهاش پاک خواهد کرد .پس تصاویری که او در این مدت
منتشرمیکند،تنها«موقت»هستند.اینکهحتی«خاطرهها»
برای برخی فوتبالیســتهای ایرانی «تاریخ مصرف» دارند،
نگرانکننده به نظر میرســد .چراکه تالش برای پاک کردن
گذشته ،تالش برای از بین بردن بخشی از کارنامه خود آ دمها
خواهد بود.

میرسد که چنین اتفاقی رخ بدهد .سی آر سون
در یک قدمی ترک باشــگاه اســت و نمیتوان
نشانههای این اتفاق را انکار کرد .او در گذشته،
سابقه بازی در لیگ برتر را دارد اما بعد از تبدیل
شــدن به فوقستاره در اســپانیا و ایتالیا ،حاال
بعید نیست آخرین سالهای دوران فوتبالش
را دوباره در انگلیس ســپری کند .در همه این
ســالها ،هواداران یونایتد در انتظار بازگشت
این فوتبالیست بزرگ بودهاند و او حاال با رفتن
به سیتی ،قلب این هوادارها را خواهد شکست.
مالکان اماراتی سیتی نمیخواهند از همتایان
قطریشــان در پیاسجی عقب بمانند .آنها
دســت به هر کاری میزنند تا پاسخ خرید یک
سوپراســتار را با خرید یک سوپراســتار دیگر
بدهند.

همه چیــز حکایت از ایــن دارد که رونالدو
در حال فشــار آوردن به سران یووه برای پاسخ
مثبت دادن به پیشنهاد سیتی است .پیشنهادی
که البته همچنان به صورت رسمی ارائه نشده
و ظرف روزهای آینده رســانهای خواهد شد.
همکاری پپ گواردیوال با رونالــدو نیز در نوع
خــودش هیجانانگیز خواهد بــود .کریس به
خوبی میداند کــه بعد از نمایــش نهچندان
درخشــان در یورو ،برای بردن تــوپ طال به
قهرمانی در لیگ قهرمانان نیاز خواهد داشت.
این اتفاق بــرای او در ســیتی بــه مراتب در
دسترستر از یوونتوس فعلی به نظر میرسد.
شــاید این همان اتفاقی اســت که وسوســه
پیوســتن به تیــم پــپ را در رونالــدو به اوج
میرساند.

