
t oseei r ani . i r
7 آدرنالین

علی حسینی رسما خط خورد

فدراسیون وزنه برداری ایران تا آخر هفته باید 
ترکیب نهایی تیم ملی در مسابقات جهانی را اعالم 
کند. از میان نفراتی که در رکوردگیری شرکت 
نکردند، سعید علی حسینی به مسابقات جهانی 
اعزام نمی شــود اما علی هاشمی در ترکیب تیم 
ملی خواهد بود. از آنجا که علی حسینی اردوی تیم 
ملی را ترک کرد و به خانه برگشت برخواه سرمربی 
تیم ملی نیز نام او را در ترکیب 12 نفره قرار نداد 
اما هاشمی چون با صالحدید خود کادر فنی در 
رکوردگیری شرکت نکرد در لیست قرار گرفت. 
رضا دهدار، حافظ قشقایی، علی میری، محمد 
زارعی و علی داوودی هم در رکوردگیری رضایت 
کادر فنی را جلب کردند و در ترکیب تیم هستند. 
علیرضا حبیب پور هم که جدیدا به کادر فنی تیم 
ملی بزرگساالن اضافه شــده است، قرار نیست 

همراه تیم ملی به مسابقات جهانی تایلند برود.
    

روزبهانی قطعا در جهانی
علیرضا استکی سرمربی تیم ملی بوکس در 
پاسخ به این سوال که آیا احسان روزبهانی برای 
اعزام به مســابقات جهانی در ترکیب تیم ملی 
ایران حضور دارد؟ عنوان کرد:»احسان قطعا به 
مسابقات جهانی اعزام می شود و در هر پنج مرحله 
اردوی تیم ملی بدون حتی یک روز تاخیر حضور 
داشته اســت. به دلیل تعطیل بودن اردوها تنها 
تمرین می کرد، قطعا او عضو تیم ملی اســت و او 

را به رقابت های قهرمانی جهان اعزام می کنیم.«
    

 مرخصی کادر فنی 
تیم ملی والیبال

تیم ملی والیبال ایران پس از شکست مقابل 
روسیه و عدم راهیابی به المپیک 2020 از تورنمنت 
روسیه، شهر سن پترزبورگ را به مقصد استانبول 
و ســپس تهران ترک کرد. ایگــور کوالکوویچ، 
سرمربی تیم ملی والیبال به همراه دستیارانش 
دراگان کوبیلســکی و دنیل میسیچ در فرودگاه 
ســن پترزبورگ از جمع ملی پوشان جدا شدند 
و به مرخصی رفتند. کوالکوویچ و دســتیارانش 

سه شنبه 29 مرداد به تهران بازمی گردند.
    

چهار مسیر المپیکی شدن 
پینگ پنگ

ملی پوشان تنیس روی میز کشورمان از چهار 
مسیر مختلف می توانند سهمیه حضور در بازی های 
المپیک 2020 توکیو را کســب کننــد. پیمان 
حسنی، دبیر فدراســیون تنیس روی میز در این 
باره گفت:»در دوره های قبلی 9 تیم برتر رنکینگ 
جهانی به طور مستقیم در المپیک شرکت می کردند 
و فدراســیون جهانی مجبور بود برای سایر تیم ها 
مســابقه انتخابی برگزار کند، اما حاال قهرمانان 6 
قاره به همراه میزبان صعود می کنند و 9 تیم دیگر 
از طریق مسابقات انتخابی جواز حضور در المپیک 
را کسب خواهند کرد. این مســابقه انتخابی قرار 
اســت از دوم بهمن به میزبانی پرتغال و میان 64 
تیم برتر دنیا برگزار شود.« دبیر فدراسیون تنیس 
روی میز ادامه داد:»البته ژاپــن به عنوان میزبان 
المپیک و آلمان به عنوان قهرمــان اروپا در جمع 
این 64 تیم حضور نخواهند داشت. احتماال چین 
هم قهرمان آسیا می شود و این موضوع کمی شانس 
سایر تیم ها را افزایش می دهد. به  هر حال تیم ایران 
هم در بخش مردان شــانس کمی دارد که باید تا 
دوم بهمن منتظر بمانیم.« حسنی گفت:»اگر در 
مسابقات پرتغال تیم هایی همچون کره جنوبی، 
چین تایپه، هنگ کنگ، هند و ... سهمیه بگیرند، 
عمال بازیکنان شان از مسابقه انتخابی انفرادی آسیا 
در روز 18 فروردین 99 کنار می روند و در صورتی 
که ملی پوشان ایران سهمیه نگرفته باشند، شانس 
بیشتری در غیاب این کشورهای مطرح برای کسب 
سهمیه خواهند داشت و این موضوع کارمان را کمی 
ساده تر می کند. به هر حال نحوه برگزاری مسابقات 
قرار است شهریورماه در اندونزی مشخص شود و اگر 
امکان برگزاری مسابقات در بخش های مختلف آسیا 
فراهم شود، ما شانس زیادی در آسیای میانه خواهیم 
داشت تا همچون دوره قبلی سهمیه بگیریم.«  وی 
عنوان کرد:»پس از مسابقه انتخابی 18 فروردین، 
دو راه دیگر برای کسب سهمیه المپیک وجود دارد. 
قرار است یک مسابقه در خرداد 99 به میزبانی قطر 
و برای کشورهایی که نتوانســته اند دو سهمیه را 
تصاحب کنند، برگزار شود. آخرین راه هم از طریق 

رنکینگ جهانی است.«

منهای فوتبال

آریا رهنورد

یکشنبه شــب در پارک دو پرنس، 
شــورش عجیبی در جریان بود. همه 
ســکوهای طرفدار پاریس در اولین 
هفته از فصل جدید لوشامپیونه، علیه 
ستاره برزیلی تیم شان موضع گرفتند 
و شعارهای تند و تیزی علیه او به زبان 
آوردند. بنرهای ورزشــگاه به شــکل 
وحشتناکی در نقد نیمار بودند و حتی 
خانواده این بازیکــن را نیز هدف قرار 
دادنــد. نمونه چنین شــعارهایی، به 

ندرت در ورزشگاه های فرانسوی دیده 
شده بود اما شعله های خشم پاریسی ها 
از مرد برزیلی، غیرقابل کنترل به نظر 
می رسید. اگر کوچک ترین زمزمه ای 
در مورد احتمــال مانــدن نیمار در 
پاریس وجود داشت، بعد از این طغیان 
اســتادیومی دیگر داستان او و تیمش 
برای همیشه به پایان رسیده بود. شاید 
تا چند ماه قبل، هیچ کس انتظار چنین 
تغییر شگرفی را نداشت. نیمار با وجود 
مصدومیت و غیبت  های طوالنی مدت 
در ترکیب پاریس، از حمایت سکوهای 

پارک دو پرنس برخوردار بود و مالکان 
ثروتمند باشــگاه به همه ســاق های 
ســتاره تکنیکی می رقصیدند. با این 
وجود حدود ســه هفته قبــل بود که 
ناصر الخلیفی ناگهــان اعالم کرد که 
دیگر  مقابل رفتارهای »سوپراستاری« 
بازیکنانش کرنش نمی کنــد و راه را 
بــرای جدایی مهره هــای ناراضی باز 
می گذارد. ظاهرا اختالف نظری میان 
او و نیمار شــکل گرفته بود که در آن 
مقطع رسانه ای نشــد. تنها چند روز 
بعد از این اظهارنظر، اولین شائبه های 

ترک پاریس توسط نیمار در رسانه ها 
بــه راه افتاد. اشــاره مــرد برزیلی به 
»ریمونتادا« بارسا مقابل پی اس جی 
در دو مصاحبه مختلف، خشــم سران 
باشگاه فرانسوی را برانگیخت. به صورت 
همزمان در بارســلونا، مسی و سوارز 
درخواست خرید دوست قدیمی شان 
را با بارتمئو در میان گذاشــتند. با این 
وجود همه از رابطه بسیار بد دو باشگاه 
پاری ســن ژرمن و بارسا خبر داشتند. 
باشگاهی که حاضر نبود آدرین رابیو و 
مارکو وراتی را به هیچ قیمتی در اختیار 

بارسا قرار بدهد، در ماجرای نیمار نیز 
انعطاف چندانی نشــان نداد. لئوناردو 
که به ســمت مدیر ورزشی بازگشته 
بود، مذاکره ها برای ماندن نیمار را آغاز 
کرد اما این مذاکره ها شکست خوردند 
و چاره ای به جز کنار آمدن با جدایی، 
پیــش روی توماس توخــل و تیمش 
نماند. حاال جمع آوری لباس های نیمار 
از فروشگاه رسمی باشگاه پاریسی، به 
معنای پایان یــک دوران پرهیاهوی 

دوساله است.
اگر نیمار بارســا را بــه عنوان تیم 
آینده اش انتخاب کند، به گرمی توسط 
دوستانش پذیرفته خواهد شد. شاید 
گروهی از هواداران باشــگاه به همراه 
ارنستو والورده، از رفتار این بازیکن در 
زمان جدایی اش از بارسا راضی نباشند 
اما همه آماده دادن »شــانس دوم« به 
بازیکن شماره 11 سابق شان هستند. 
پس گرفتن جایگاه قدیمی در بلوگرانا 
برای او دشــوار خواهد بــود اما نباید 
فراموش کرد که ستاره هایی مثل دمبله 
و کوتینیو هرگز نتوانستند مشکل بارسا 
را در پســت »وینگر چپ« حل کنند. 
بازی گرفتن همزمان از مسی، سوارز، 
گریزمان و نیمــار در یک ترکیب، کار 
بسیار سختی به نظر می رسد اما با این 
ترکیب بارسا صاحب کهکشانی ترین 
خط حمله فوتبال اروپا خواهد شــد. 
اگر نیمار رئال را به عنوان تیم آینده اش 
انتخاب کند، چالــش بزرگی در پیش 
خواهد داشــت. اولین چالش بزرگ 
برای او، هم پســت بودن با ادن هازارد 
خواهد بود. با این حــال او از حمایت 
کامل مادریدی ها برخوردار می شود و 
در صورت موفقیت اروپایی، به آرزوی 
قدیمی اش برای بردن توپ طال نزدیک 
می شود. ظاهرا زندگی حرفه ای نیمار 
به قرار گرفتن بر ســر »دوراهی « گره 
خورده است. او در روزهای بازی برای 

سانتوس، از بین بارسا و رئال، کاتاالن ها 
را انتخاب کرد. مدتی بعد از بین ماندن 
در بارسا و رفتن به پاریس، به انتخاب 
دوم روی آورد و حاال نیــز با جدایی از 
پاریس، بین بارســا و رئال یک تیم را 

برای آینده اش انتخاب خواهد کرد.
دوران دو ســاله در پاریــس، بدون 
دســتاورد خاصی برای نیمار به پایان 
رسید. او نه توانست قهرمانی اروپا را به 
دســت بیاورد و نه موفق شد در مسیر 
تبدیل شدن به یکی از بهترین های دنیا 
گام بردارد. نیمار از سایه مسی خارج شد 
و به سایه کیلیان ام باپه رفت. در همین 
مدت، رئالی ها به سراغ هازارد رفتند و 
بارسا بعد از کوتینیو و دمبله، با گریزمان 
نیز به توافق رسید. با این وجود هنوز هر 
دو باشگاه برای نیمار داسیلوا جای خالی 
دارند و از حضور او در تیم شان استقبال 
می کنند. حاال زمان یک انتخاب کلیدی 
برای نیمار از راه رسیده است. فصل جدید 
اللیگا جمعه همین هفته کلید می خورد 
و مرد برزیلــی به زودی بــرای یکی از 
غول های اسپانیایی توپ خواهد زد. او تا 
امروز بخت های زیادی را از دست داده و 
اگر می خواهد در فهرست برندگان توپ 
طال قرار بگیرد، باید برای همیشه قید 
حواشی پرشــمار در زندگی شخصی و 

حرفه ای اش را بزند.

درباره نیمار جونیور و انتخاب کلیدی اش

فرزند دوراهی ها! 

اتفاق روز

چهره به چهره

حضور یکی از وکالی باشگاه پاری سن ژرمن در جلسه با مدیران بارسلونا، زمزمه های قطعی  شدن بازگشت نیمار به 
نیوکمپ را به اوج رسانده است. با این وجود هنوز رئالی ها باور دارند که می توانند در پنجره نقل و انتقاالت، ستاره برزیلی 

را به دست بیاورند. در روزهای سرنوشت ساز بعدی، »انتخاب« نیمار سرنوشت او را مشخص خواهد کرد. فعال، یک حقیقت 
انکار نشدنی درباره این بازیکن وجود دارد. اینکه نیمار دیگر با لباس پی اس جی دیده نخواهد شد.

آخرین امیدهای ذوب بــرای عبور از اولین 
مرحله حذفی لیگ قهرمانان آســیا در دوحه 
رنگ باخت. آنها در مرحلــه گروهی، باالتر از 
النصر عربستان ایستاده بودند اما در روز صعود 
النصر بــه مرحله یک چهارم نهایــی با عبور از 
الوحده امارات، ذوب آهــن موفق به کنار زدن 
االتحاد عربستان نشد. اصفهانی ها برای حذف 
کردن رقیب، به پیروزی یک بر صفر در دیدار 
برگشت نیاز داشتند. آنها که برتری دیدار رفت 
را از دست داده بودند، حاال باید به خوبی دفاع 
می کردند و در فرصت مناسب با زدن یک گل، 

االتحاد را از لیگ قهرمانان کنار می زدند. دانیال 
اسماعیلی فر، قاسم حدادی فر، احسان پهلوان 
و امیرارسالن مطهری، ســتاره های کلیدی 
ذوب آهن برای این جدال به شــمار می رفتند. 
در ســمت مقابل االتحاد عربستان مهره های 
خارجی درجه یکی مثل امیلیانو وکیو، کارلوس 
ویالنووا، لوئیز خیمنس و رومارینیو را در اختیار 
داشت. ذوب شروع نسبتا خوبی در بازی داشت 
و اولین موقعیت ها را نیــز روی دروازه حریف 
خلق کرد. بــا این وجود هرچه بــه پایان نیمه 
اول نزدیک شــدیم، االتحاد تسلط بیشتری 

به توپ و زمین به دســت آورد. اشــتباه های 
متعدد مهره های دفاعی ذوب آهن، شــرایط 
را برای حریف فراهم آورد اما درخشــش باقر 
صادقی در چند نوبــت مختلف حریف را ناکام 
گذاشت. خو ش شانسی های ذوب و درخشش 
گلر این تیم اما موجب بسته ماندن دروازه تیم تا 
پایان نیمه اول نشد. در آخرین ثانیه های نیمه 
اول، وکینو با یک بغل پای دقیق توپ را از خط 
دروازه ذوب عبور داد و اولین گل مسابقه را به 
ثمر رساند. شاید اگر ذوبی ها بدون گل خورده 
به رختکن می رفتند و تنها چند ثانیه بیشــتر 

دوام می آوردند، سرنوشت بهتری در نیمه دوم 
انتظارشان را می کشید.

شروع ذوب در نیمه دوم، امیدوارکننده به 
نظر می رسید. باز هم این قاسم حدادی فر بود 
که تیمش را به طرف گل، هدایت کرد. ســانتر 
دیدنی قاسم با اشــتباه خیمنس وارد دروازه 
االتحاد شد تا بازی به تســاوی کشیده شود. 
حاال علیمنصور و تیمش تنها به یک گل برای 
بازگشت به مسابقه نیاز داشتند. این گل کم تر از 
دو دقیقه دوام آورد. اشتباه مهلک باقر صادقی، 
االتحاد را صاحــب گل دوم کــرد. حاال دیگر 
ذوب حتی با زدن دو گل نیز نمی توانســت به 
یک چهــارم نهایی راه پیدا کنــد. اوضاع برای 
منصوریان و شــاگردانش بهتر هم شد. این بار 
نوبت رومارینیو بــود که تیر خالص را به طرف 
ذوب آهن شلیک کند. 6 دقیقه بعد، رومارینیو 

گل بعدی را نیز به ثمر رساند تا شرایط را برای 
تحقیــر ذوب فراهم کند. در یــک بازی کامال 
»بسکتبالی« هادی محمدی با یک ضربه سر 
دروازه االتحاد را باز کرد و اختالف دوباره به عدد 
دو رسید. دقایق توفانی ذوب با گل کریستانوس 
روی ریباند ادامه پیدا کرد و حاال اختالف به یک 
گل رسید. با این وجود برای ذوبی ها دیگر دیر 
شده بود. آنها قربانی نمایش ناامیدکننده خط 
دفاعی شان شدند. اصفهانی ها با همین دو گلی 
که به ثمر رســاندند می توانستند خودشان را 
به یک چهارم نهایی برسانند اما دریافت چهار 
گل از االتحاد، به آنها اجازه نداد که رویاپردازی 
آسیایی شان را ادامه بدهند. داستان ذوب و لیگ 
قهرمانان آسیا، همین جا به پایان رسید. آنها در 
 فصل جدید، دیگر بخشــی از لیگ قهرمانان 

نخواهند بود.

آریا طاری

عالقه به خرید مهاجم بلندقامت در بازار نقل و انتقاالت، نشان 
از تمایل گابریل کالدرون به دنبال کردن سبک برانکو ایوانکوویچ 
در پرســپولیس دارد. مرد آرژانتینی مهاجمــی را در تیمش 
می خواهد که ضربه های سر اول را بزند و هافبک های تیم را برای 
شروع موج دوم حمله، صاحب توپ کند. »جونیور براندائو« البته 
انتخاب خود این مربی نبوده اما شرایط سنی و فیزیکی گزینه 
مدنظر باشــگاه، کالدرون را نیز به خرید این مهاجم عالقه مند 
کرده است. جونیور آماده سفر به تهران برای حضور در تست های 

پزشکی باشگاه است.
تا بسته  شدن پنجره نقل و انتقاالت تابستانی برای پرسپولیس 
و کامل شدن ترکیب تیم، تنها یک خرید باقی مانده است. آنها در 
صورت جذب یک مهاجم، دیگر نیاز به خرید هیچ بازیکنی ندارند 
و به فعالیت های شــان در بازار، پایان خواهد داد. خرید فوروارد 
خارجی برای پرسپولیس، از مدتی قبل طلسم شده است. آنها 
در یک قدمی امضای قرارداد با مادیبو مایگا بودند. این مهاجم 
در تست های پزشکی باشگاه رد شد و چاره ای به جز ترک فوتبال 
ایران نداشت. تنها شباهت مایگا با گزینه بعدی خط حمله سرخ ها، 

در قد و قامت او خالصه می شود. چراکه »جونیور براندائو« ابدا از 
تجربه مایگا برخوردار نیست و البته شرایط سنی کامال متفاوتی 
نســبت به این بازیکن دارد. جونیور حدود 10 ماه زودتر از علی 
علیپور به دنیا آمده و در صورت پیوستن به پرسپولیس، یکی از 
مهره های جوان این فصل باشگاه خواهد بود. از آغاز دوران فوتبال 
این بازیکن، سال های بسیار کمی سپری شده است. در واقع هنوز 
نمی توان قضاوت کاملی از پتانسیل های این فوتبالیست داشت. 
هرچند که در فوتبال حرفه ای، دیگر 24 سالگی نیز سن و سال 
کمی برای یک فوتبالیست به شمار نمی رود و بازیکن ها معموال 
قبل از رسیدن به 24 سالگی، بخش مهمی از توانایی های شان را 
بروز می دهند. جونیور آخرین قطعه پازل پرسپولیس در فصل 
جدید محسوب می شود. کالدرون امیدوار است که خرید این 
بازیکن، یک قدم رو به جلو برای تیم تلقی شود و قدرت هجومی 
سرخپوشان را چندبرابر کند. فوتبال حرفه ای جونیور براندائو در 
آکادمی باشگاه گرمیو اوساسکو در شهر زادگاه این بازیکن یعنی 
سائوپائولو شروع شد. او در رده های پایین تر فوتبال برزیل، 10 گل 
در 13 بازی برای این تیم به ثمر رساند و شروعی رویایی داشت. 
او خیلی زود به تیمی در »سری دی« فوتبال برزیل رفت اما تنها 
پس از سه مسابقه از این تیم جدا شد. روند صعودی او با انتقال به 

»سری سی« برزیل ادامه پیدا کرد. جونیور سال 2016 به تیم 
فروویاریا در سطح اول فوتبال سائوپائولو ملحق شد و فرصت بازی 
در رقابت های پائولیستا را پیدا کرد. با این وجود او در طول فصل 
حتی یک بازی در این سطح انجام نداد و تنها در تورنمنت های 
جانبی برای تیمش به میدان رفت. او دوباره به عادت عوض کردن 
تیم روی آورد و به سرعت از فروویاریا نیز جدا شد. درخشان ترین 
دوران حضور او در فوتبال برزیل، ســال 2018 در ســری بی با 
پیراهن تیم اتلتیکوگویاننسه رقم خورد. او در 18 بازی در »سری 
بی« فوتبال برزیل، 9 بار توپ را از خط دروازه رقبا عبور داد. براندائو 
باالخره اولین فرصت برای جدا شدن از فوتبال برزیل و حضور 
در اروپا را به دست آورد. برخالف انتظارها، جونیور در تیم اصلی 
باشگاه لودوگورتس بلغارستان، فرصت چندانی برای بازی به 

دست نیاورد و به تیم دوم باشگاه تبعید شد. پس از یک نیم فصل 
اما تیم بلغارستانی او را به گویاس در »سری آ« قرض داد. او در سال 
2019 بیست و یک بار برای گویاس در جام های مختلف به میدان 
رفته و تنها دو گل به ثمر رسانده است. آماری که به نظر می رسد 
اصلی ترین دلیل برای جدایی او از این باشگاه باشد. در رقابت های 
این فصل از سطح اول فوتبال برزیل، او تنها 6 بار بازی کرده است. 
واضح به نظر می رسد که براندائو در شرایط نسبتا ایده آلی قرار 
ندارد اما اگر به بهترین فرم از سال های گذشته اش برگردد، برای 
قرمزها مفید خواهد بود. جونیور براندائو ابدا یک »سوپراستار« 
نیست. او حداقل در شرایط فعلی، نمی تواند چیز زیادی به ترکیب 
پرســپولیس اضافه کند. او در صورت به سالمت عبور کردن از 
تست های پزشکی و امضای قرارداد رسمی، به مراتب دیرتر از 
همه مهره های تیم کالدرون به تمرین ها اضافه شده و باید دیرتر 
از همه، دوران بدنسازی را پشت سر بگذارد. یکی از نقاط ضعف 
سرخپوشان در هفته های پایانی فصل گذشته، کم تحرکی ماریو 
بودیمیر در جریان مسابقه ها بود. اگر این روند با خرید براندائو نیز 
ادامه داشته باشد، پرسپولیس تبدیل به تیم بهتری نخواهد شد. 
تنها چیزی که می تواند سطح بازی این تیم را یک یا چند درجه از 
لیگ برتر هجدهم باالتر ببرد، درخشش فراتر از حد انتظار مهاجم 
خارجی تازه وارد این باشگاه است. آنها در خط حمله به بازیکنی 
نیاز دارند که با جنب و جوش زیاد در زمین، فضا را برای درخشش 
علی علیپور فراهم کند و در کنار استفاده از موقعیت های گل زنی، 

برای هم تیمی ها نیز موقعیت بسازد.

لیگ قهرمانان برای ذوب آهن به پایان رسید 

بر  باد  رفته

مرور کارنامه خرید جدید باشگاه پرسپولیس 

جوان و جویای نام! 

ظاهرا زندگی حرفه ای 
نیمار به قرار گرفتن بر سر 

»دوراهی « گره خورده 
است. او در روزهای بازی 

برای سانتوس، از بین بارسا 
و رئال، کاتاالن ها را انتخاب 
کرد. مدتی بعد از بین ماندن 

در بارسا و رفتن به پاریس، 
به انتخاب دوم روی آورد
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