
t oseei r ani . i r
7 آدرنالین

تفتیان سومین المپیکی ایران

حسن تفتیان سریع ترین مرد ایران که در اردوی 
تدارکاتی کمپ اینســپ پاریس زیر نظر اونتانون 
گای مربی فرانســوی اش در حال انجام تمرینات 
آماده سازی برای حضور در مســابقات قهرمانی 
جهان است، در مسابقات دایموندلیگ پاریس و در 
رقابت های حاشیه ای ماده ۱۰۰ متر با ثبت زمان 
۱۰:۰3 ثانیه ضمن کسب عنوان برتری، سهمیه 
حضور در بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو را کسب 
کرد. او بعد از احســان حدادی که در دایموندلیگ 
قطر در پرتاب دیســک سهمیه المپیک را گرفت، 
دومین دونده ایرانی  و ســومین ورزشکاری است 
که حضورش را در ژاپن قطعی کرده اســت. نجمه 
خدمتی بانوی تیرانداز کشورمان اولین المپیکی 
ایران است. تفتیان بعد از بازی های آسیایی ماه ها 
برنامه های شخصی اش را دنبال می کرد و با هزینه 
خودش تمریناتش را پشت سر می گذاشت. او در 
نهایت با پافشاری روی خواسته هایش به آنچه که 
می خواست رسید. حال اما ســوال این است که با 
المپیکی شدن او، فدراسیون دوومیدانی تغییری 

در روند خود می دهد و از تفتیان حمایت می کند؟
    

هادی به جهانی می رسد
نتیجه ای که از دل کمیسیون پزشکی که برای 
پرویز هادی تشکیل شــده بود، بیرون آمد خبر 
خوشی برای اهالی کشتی بود. هادی بعد از ناراحتی 
که در گردن داشت، کارش به کمیسیون پزشکی 
کشید تا درباره ادامه تمریناتش تصمیم گیری شود. 
دکتر ملک محمدی در پایان این نشست اعالم کرد 
که ادامه تمرینات برای هادی در حال حاضر منافاتی 
با ســالمتی وی ندارد و او می تواند در تمرینات و 
مسابقات حضور داشته باشد.  همچنین قرار بود 
پرویز هادی زیر نظر پزشکان و فیزیوتراپیست های 
فدراسیون پزشکی ورزشی کار فیزیوتراپی خود را از 
روز گذشته جهت کسب آمادگی بیشتر انجام دهد.

    
خناری نژاد خداحافظی کرد

مراســم تجلیل از مــدال آوران مســابقات 
ژیمناستیک قهرمانی آســیا در مغولستان در 
حالی برگزار شد که در حاشیه این مراسم هادی 
خناری نژاد دارنده چندین مدال بین المللی پس 
از ۲۶ سال فعالیت در تیم ملی از دنیای قهرمانی 
خداحافظی کرد. خناری نژاد که در سال ۲۰۱۵ 
عنوان چهارمی را کسب کرده بود، پس از اینکه 
دوپینگ حریف قزاقستانی اش مثبت اعالم شد، 
پس از پروسه ای طوالنی سرانجام در این مراسم 
مدال برنزش را به دســت رضا صالحی امیری در 
گردنش دید. قهرمان تیم ملی ژیمناستیک پس از 
خداحافظی از دنیای قهرمانی گفت:»ژیمناستیک 
با این فقیر بودن مدال می گیرد که فوتبال پولدار 
نمی تواند این کار را انجام دهد. به خاطر این رشته 
دو بازوی خودم را به خاطر مصدومیت از دست 
دادم و حاال مجبور شده ام که خداحافظی کنم. 
شاید آن چیزی که می خواستم را به دست نیاوردم 
اما امروز که این مراسم برگزار شده خوشحالم و از 
مربیان و خانواده ام تشکر می کنم. به خاطر این 

تصمیم اشک ریختم.« 
    

وضعیت قرمز نه، برزخ!
سرمربی تیم ملی کشــتی آزاد ایران معتقد 
است کشتی در شرایط کنونی در برزخ قرار دارد 
و باید مورد حمایت همه جانبه قرار بگیرد. او در 
واکنش به اظهارات اخیر علیرضا دبیر در خصوص 
بدهی های سنگین فدراســیون کشتی عنوان 
داشت:»باید اعتراف کرد که وضعیت کشتی از 
لحاظ مالی به هیچ عنوان مطلوب نیست. علیرضا 
دبیر اعالم کرد وضعیت کشتی قرمز است ولی به 
نظر من شرایط خیلی بدتر است و باید گفت کشتی 
در برزخ قرار دارد! به نظر من باید واقعیت ها را گفت 
چون کشتی ایران به عنوان یکی از پرافتخارترین و 
پرامیدترین رشته های ورزشی در المپیک نیازمند 
حمایت همه جانبه مسئوالن است. امیدوارم این 
مشکالت مالی به زودی حل شود و این عالمت 
سوال ما هم در خصوص تداوم روند مشکالت مالی 
در آستانه رویدادهای بزرگ مثل المپیک از بین 
برود.« محمدی در پایان گفت:»کشتی ایران یکی 
از سخت ترین المپیک ها را پیش رو دارد. با توجه 
به اینکه زمان زیادی را از دســت دادیم، روزهای 
ســختی را در المپیک در پیش خواهیم داشت. 
فقط امیدوارم در همیــن فرصت باقیمانده هم 
مورد حمایت قرار بگیریم تا بتوانیم نتایج خوبی 

کسب کنیم.« 

منهای فوتبال

در سه هفته اول سوپرلیگ پرتغال، 
هفت گل توســط بازیکنان ایرانی به 
ثمر رسیده اســت. اگر تا قبل از شروع 
این فصــل فوتبالیســت های ایرانی 
معموال نقش کمرنگــی در تیم های 
پرتغالی داشــتند، حاال دو ســتاره 
فوتبال ایران شــروعی استثنایی در 
این لیگ داشته اند. مهرداد محمدی 
و مهدی طارمی، روزهای درخشانی 
را در تیم  های جدیدشــان پشت سر 
می گذارند. در کنار همه اخبار خوبی که 
از لژیونرهای شاغل در پرتغال به گوش 
می رسد، اوضاع برای تنها بازیکن ایرانی 
لیگ برتر انگلستان اصال امیدوارکننده 
نیست. علیرضا جهانبخش هنوز هم 
سهمی از فهرست های ۱8 نفره تیمش 

در این فصل نداشــته اســت.  اولین 
هت تریک اروپایی مهدی طارمی در 
یکی از اولین تجربه هــای بازی او در 
فوتبال اروپا به دست آمد. مهاجم ایرانی 
باشگاه ریو آوه در جدال با باشگاه آوس، 
حیرت انگیز ظاهر شد و توانست سه بار 
دروازه حریف را باز کنــد. فرار عالی او 
روی صحنه رقم خوردن گل اول، سر 
توپ استثنایی اش برای زدن گل دوم 
و البته جاگیری درســت این بازیکن 
برای زدن گل سوم، آمادگی او را بیشتر 
از همیشــه در معــرض نمایش همه 
قرار داد. جالب اینکه دو گل از سه گل 
مهدی طارمی در این مسابقه، با پای 
غیرتخصصی به نظر رسید. مهاجمی 
که در آخرین بازی تیــم ملی در جام 

جهانی، بهترین بخت برای صعود را در 
جدال با پرتغال با پای چپ از دست داده 
بود، حاال در سوپرلیگ پرتغال با پای 
چپ شــاهکار کرد و خیلی زود نامش 
را به صدر جدول گل زنــان لیگ این 
کشور رســاند. طارمی در این مسابقه 
به جز هت تریک، توانست یک پنالتی 
هم برای تیمش بگیــرد. او تا امروز در 
لیگ پرتغال ســه گل به ثمر رسانده و 
دو پنالتی نیز گرفته تــا هواداران ریو 
آوه را به وجد بیاورد. مهدی در الغرافه، 
هیچ وقت از ســطح مشــخصی فراتر 
نرفت. او البته گل های تماشایی برای 
این باشگاه به ثمر رساند اما در مقابل، 
موقعیت های بســیار زیادی را نیز از 
دست داد. الغرافه که برای مهدی یک 

میلیون دالر پرداخــت کرده بود، این 
بازیکن را در پایــان مهلت قراردادش 
در فهرست مازاد قرار داد. با این حال 
ملحق شــدن به اروپا، تولــد تازه ای 
برای دوران فوتبال مهاجم ۲7 ســاله 
ایرانی بود. او تنها مهره ایرانی آماده و 
سرحال این فصل سوپرلیگ پرتغال به 
شمار نمی رود. مهرداد محمدی پس 
از ترک ســپاهان، خیلی زود با فضای 
باشــگاه آوس خو گرفت و به یکی از 
بهترین بازیکنان این تیم تبدیل شد. 
مهرداد حاال در تیم جدید، در پســت 
تخصصی بازی می کند و مهاجم نوک 
این تیم به شــمار می رود. او در جدال 
مستقیم با تیم مهدی طارمی، شکست 
وحشتناکی را تجربه کرد اما دست به 

هر کاری خواهد زد تــا در نبرد آقای 
گلی، مهدی را پشــت ســر بگذارد. 
مهرداد تا امروز دو بار برای تیمش گل 
زده و دو پاس گل نیز برای هم تیمی ها 

فرستاده است. 
آخرین آقای گل ایرانی لیگ های 
اروپایی، حال و روز خوشی در فوتبال 
انگلستان ندارد. در روزهای درخشش 
مهدی طارمی و مهرداد محمدی در 
سوپرلیگ پرتغال، علیرضا جهانبخش 
همچنان مهره »سکونشین« باشگاه 
برایتون به شــمار می رود. علیرضا که 
زمانی یکی از بهترین های لیگ هلند 
بود و حتی توانست کفش طالی این 
لیگ را نیز از آن خــودش کند، فصل 
گذشته بازی های نسبتا زیادی برای 
برایتون انجام داد و موفق به زدن هیچ 
گلی برای این باشــگاه نشــد. انتظار 
می رفت با ورود سرمربی جدید، نقش 
تازه ای برای جهانبخــش در ترکیب 
پیدا شــود اما ظاهرا پاتر اعتقادی به 
بازیکن ایرانــی تیمش نــدارد و او را 
حتی برای نیمکت نشینی نیز مناسب 
نمی داند. در سه هفته اول لیگ جزیره، 
جهانبخش حتی یک دقیقه نیز برای 
برایتون بازی نکرده و به نظر می رسد 
در روزهای آینده با یک قرارداد قرضی 
از باشگاه جدا شــود. سرمربی باشگاه 
انگلیســی البته تاکید کــرده که این 
بازیکن در تمرین ها به سختی تالش 
می کند و در برنامه های او نیز جا دارد 
اما شواهد این طور نشان می دهند که 
صبر برایتونی ها برای علیرضا تمام شده 
است. شــاید این بازیکن در بازگشت 
دوباره به لیگ هلند، احیا شود و اعتماد 
به نفس از دست رفته  را دوباره به دست 
بیاورد. خود علیرضا اما اصرار دارد که 
در برایتون بمانــد و در دومین فصل 

حضور در این باشگاه، توانایی هایش را 
به سرمربی جدید تیم ثابت کند. 

بدون تردید سطح لیگ برتر، با هیچ 
لیگ دیگری در دنیا قابل مقایســه به 
نظر نمی رسد. در شرایط فعلی شاید 
هیچ بازیکنی از فوتبال ایران توانایی 
درخشش در فوتبال انگلیس را نداشته 
باشد اما در همه ماه های گذشته تصور 
می شد که علیرضا یک قدم رو به جلو 
برداشته و حاال این تصور، دستخوش 
تغییر شده اســت. سکونشینی این 
روزهای جهانبخــش، احتماال روی 
جایگاه ثابت او در تیــم ملی نیز تاثیر 
خواهد گذاشــت. به احتمال بســیار 
زیاد مهرداد محمدی نیــز دیر یا زود 
به اردوی تیم ملی فراخوانده می شود. 
برای ناامیدی از سرنوشت جهانبخش و 
امیدواری به حفظ فرم رویایی مهدی و 
مهرداد، هنوز کمی زود به نظر می رسد 
اما اگر اوضاع به همیــن منوال باقی 
بماند، این دو مهاجم با تیم های بهتری 
قرارداد می بندند و علیرضا، چند درجه 

سقوط را تجربه می کند.

نگاهی به شرایط متفاوت سه لژیونر ایرانی 

کوالک در پرتغال، غیبت در انگلیس!

اتفاق روز

سوژه روز

اولین پیــروزی فرانک لمپارد و تیمــش در فصل جدید 
لیگ برتر، باالخره رقم خورد اما در این نبرد آن چه بیشــتر از 
درخشش میسن مونت و تامی آبراهام در خط حمله شیرهای 
لندن مورد توجه قــرار گرفت، گل زنی دوبــاره مهاجم تیم 
تازه وارد نوریچ بود. »تیمو پوکی« با باز کردن دروازه چلسی، 
موفق شــد تعداد گل هایش را در پایان هفته ســوم به عدد 
شگفت انگیز پنج برساند. او از همین حاال یکی از شانس های 
آقای گلی این فصل  به شمار می رود و اگر این روند گل زنی را 
حفظ کند، قناری ها را نیز در لیگ برتر ماندگار خواهد کرد. 
تیمو پس از باز کــردن دروازه لیورپول در اولین هفته فصل، 

در هفته دوم در کار رود  مقابل نیوکاســل یونایتد هت تریک 
کرد و سپس پنجمین گل فصل را نیز مقابل شاگردان فرانک 
لمپارد جشن گرفت. برای پی بردن به اهمیت کار این مهاجم، 
باید بدانیم که او تنها دهمین بازیکن تاریخ است که در هر سه 
مسابقه ابتدایی اش در لیگ برتر گل زنی می کند. عالوه بر این، 
او پنجمین بازیکن تاریخ لیگ برتر است که تا پایان هفته سوم 
این لیگ، پنج گل به ثمر می رســاند. این موفقیت  بزرگ در 
حالی برای مهاجم نوریچ به دست آمده که نیل لنون سرمربی 
سابق او در سال ۲۰۱۶؛ هرگز به این بازیکن اعتقادی نداشت. 
او پوکی را در فهرست فروش باشگاه سلتیک قرار داد. چراکه 

معتقد بود این مهاجم یک گل زن تمام عیار محسوب نمی شود. 
این مهاجم فنالندی تا امروز در باشگاه های زیادی بازی کرده و 
به نظر می رسد حاال در ۲9 سالگی، ناگهان شکوفا شده است. 
فوتبال حرفه ای تیمو پوکی، در لیگ فنالند آغاز شــد. او 
سال ۲۰۰9 فرصت فوق العاده پیوستن به باشگاه سویا را به 
دســت آورد اما تنها یک بازی برای این باشگاه انجام داد و در 
جنوب اسپانیا، هرگز جدی گرفته نشد. پوکی سال ۲۰۱۱ به 
شالکه پیوست و شروع نسبتا خوبی در بوندس لیگا داشت اما باز 
هم نتوانست جای ثابتی در ترکیب شالکه پیدا کند و پس از دو 
فصل، به سلتیک اسکاتلند فروخته شد. به ثمر رساندن هفت 
گل در اولین فصل بازی برای ســلتیک، کمی امیدوارکننده 
بود اما این مهاجم، هیچ وقت عالقه نیل لنون را به دست نیاورد 
و در سال ۲۰۱4 به بروندبی در سوپرلیگ دانمارک پیوست. 

او در حالی که فقط ۲۵ ســال داشت، از سطح اول فوتبال 

اروپا جدا شد اما چهار ســال درخشان را در فوتبال دانمارک 
ســپری کرد و در ۲9 ســالگی ریســک انتقال به نوریچ در 
رقابت های چمپیونشــیپ را پذیرفت. پوکی با زدن 3۰ گل، 
بهترین فصل دوران فوتبالش را در نوریچ سپری کرد و یکی 
از عوامل اصلی صعود این تیم به رقابت های لیگ برتر بود. او 
حاال با یک شروع فوق العاده، موفق ترین مهاجم این روزهای 

فوتبال انگلیس به شمار می رود. 
او شکست های زیادی را در کارنامه اش داشته اما به خوبی 
از این شکســت ها برای قوی تر شدن اســتفاده کرده است. 
پیوستن به یک باشگاه بزرگ در 3۰ ســالگی، معموال برای 
فوتبالیســت ها اتفاق نمی افتد اما پوکی تا امروز معادله های 
زیادی را به هم زده و اگر آمادگی اش را حفظ کند، شاید سال 
آینده در چنیــن روزهایی برای یکی از باشــگاه های بزرگ 

فوتبال انگلیس به میدان برود.

لید: هشــت مســابقه، ۶ برنده، یک تساوی 
صفر - صفــر و ۱4 گل. اولین هفتــه لیگ برتر 
نوزدهم با صدرنشینی سپاهان و حضور شاهین 
در پایین ترین رده جدول به پایان رسید. هفته ای 
جذاب، پربرخورد، پرماجــرا و البته بی نظم که 
مشکالت بلیت فروشی در آن روی اعصاب هوادارها 
راه رفت. شوت های تماشایی و گل های دیدنی، 
بخش مهمی از جذابیت های اولین هفته از فصل 
جدید بودند. فصلی که به نظر می رســد رقابت 

قهرمانی در آن، از همیشه نزدیک تر باشد. 
ضربه چیپ مهدی ترابی به دروازه پارس جنوبی 
جم، اولین گل فصل قهرمان سه دوره گذشته لیگ 
برتر را رقم زد. این، اولین گل تماشایی هفته  بود 
اما خیلی زود گل هــای فوق العاده دیگری نیز در 
استادیوم های مختلف به ثمر رسید. ضربه مهدی، 
اولین سه امتیاز در فوتبال ایران را برای کالدرون 
به دست آورد و این مربی را با خوشحالی از آزادی 
خارج کرد. یک روز بعد، اتابــک نادری در قامت 
طالیی ترین تعویض هفته، دروازه استقالل را با 
یک ضربه ایستگاهی دیدنی باز کرد. او در آخرین 
ثانیه ها با این ضربه دقیق، سیدحسین حسینی و 
استقالل را ناکام گذاشت. ایستگاهی دیدنی معین 
عباســیان به ذوب آهن نیز، یکی از باشکوه ترین 

لحظه های اولین هفته از لیگ برتر نوزدهم بود. 
تراکتوری ها نیز می توانســتند در مصاف با نفت 
مسجدسلیمان، با یک قیچی برگردان استثنایی 
به گل برســند اما واکنش عالی گلر حریف، مانع 
از رقم خوردن این گل تماشــایی شــد و دست 
دنیزلی و تیمش در هفته اول از پیروزی کوتاه ماند. 
فوق العاده ترین گل هفته اما در ورزشگاه فوالد آره نا 
به ثمر رسید. جایی که عقیل کعبی با یک شلیک 
مهارنشدنی از فاصله زیاد، فوالدی های میزبان را 
میخکوب کرد. جواد نکونام در کنفرانس خبری 
بعد از مسابقه، اصرار داشت که هر صد سال یک 
بار چنین گلی به ثمر می رســد اما ظاهرا در لیگ 
نوزدهم، بازیکن ها جسارت بیشتری برای زدن 
گل های زیاد به دست آورده اند و دیگر از شوت زدن 
به طرف دروازه تیم های حریف، هراسی ندارند. 
روبه رو شدن با تیم های سابق در این هفته، برای 
دو نفر به شدت خوش یمن بود. اول برای دراگان 
اســکوچیچ که این بار روی نیمکت صنعت نفت 
آبادان، فوالد خوزستان را شکست داد و اولین سه 
امتیاز فصل را از این تیم گرفت. دوم هم برای محمد 
محبی پدیده فصل گذشته شاهین بوشهر که حاال 
در لباس سپاهان، دروازه تیم سابقش را باز کرد و 
سهم زیادی از اولین برد فصل تیم ژنرال داشت. 

اولین کارت قرمز این فصل، روبه روی چشم های 
چراغعلی از ذوب قرار گرفت. محمد دانشگر نیز 
دومین بازیکن اخراجی اولین هفته لیگ برتر بود. 
بزرگ ترین شــاهکار این هفته بدون شــک 
توسط ســایپا رقم خورد. تیمی که شکست دو 
بر صفر در زمین ذوب را با پیــروزی عوض کرد. 
سلیمانی با به ثمر رساندن دو گل در این مسابقه، 
آقای گل هفتــه اول لیگ برتر شــد. در دو فصل 
گذشته لیگ برتر، هیچ تیمی نتوانسته بود دست 
به چنین کاری بزند. در واقع بــرای اولین بار بعد 
از ســال 9۵، یک تیم چنین کاری در لیگ برتر 
انجام داد. ابراهیم صادقی و شاگردها با این نتیجه 
درخشان، ثابت کردند که در فصل جدید دست 
و پا بســته نخواهند بود. ســپاهان در 3۰ دقیقه 
پایانی دیدار با شاهین بوشــهر، فوق العاده ظاهر 

شــد و قدرتش را کامال به حریــف تحمیل کرد. 
اصفهانی ها این فصل به جز قهرمانی، با هیچ نتیجه 
دیگری راضی نمی شوند. در بین تیم های مدعی 
لیگ، پرســپولیس و پدیده نیز پیروزی را جشن 
گرفتند. گل زنی روح ا... باقری در ترکیب پدیده 
یکی از اتفاقات جالب این هفته لیگ محســوب 
می شد. اوضاع برای تراکتورسازی و استقالل اما 
خوب پیش نرفت. تبریزی ها در مسجدسلیمان 
با تساوی بدون گل متوقف شدند و استقالل نیز در 
زمین ماشین سازی تبریز با یک گل شکست خورد. 
این باخت، عصبانیت وحشتناک استراماچونی در 
کنفرانس خبری را رقم زد. آندره آ با پرتاب کردن 
صندلی، عصبانیتش را به نمایش گذاشت. اوضاع 
برای تیم های تازه وارد نیز چندان امیدوارکننده 
نبود. شاهین با شکست ســنگین برابر سپاهان، 

قعرنشین شد و گل گهر نیز تنها یک امتیاز تصاحب 
کرد. نکته جالب در مورد هر دو تیم تازه وارد، به ثمر 

رساندن یک گل به خودی بود. 
با وجود جذابیت نسبی بعضی از مسابقه ها، لیگ 
برتر در مواجهه با نارضایتی های گسترده ای قرار 
گرفته است. هوادارها از طرح لباس های تیم شان 
راضی نیستند، بازیکن ها کیفیت توپ را مناسب 
لیگ برتر نمی دانند و تماشاگرها نیز برای خرید 
بلیت اینترنتی و ورود به ورزشگاه ها، با مشکالت 
زیادی دســت و پنجه نرم می کنند. گیت های 
استادیوم ها نیز عمال کارایی شان را از دست داده اند 
و در اولین تجربه، ناامیدکننده ظاهر شده اند. بدون 
شک مشکالت ساختاری، روی کیفیت بازی ها و 
میزان استقبال از نبردهای مختلف نیز تاثیر منفی 

خواهد گذاشت. 
اگر این ضعف ها برطرف شــوند، لیگ برتر با 
تهدید بزرگی روبه رو خواهد شد. برخورد استقالل 
با فوالد در اســتادیوم آزادی و البته روبه رو شدن 
تراکتورسازی و پرسپولیس در یادگار امام تبریز، 
تماشایی ترین دوئل های هفته دوم لیگ خواهند 
بود. لیگی که پس از مدت ها، به زندگی برگشته 
و شروع پرهیجانی نیز داشته است. ضربه چیپ 
مهدی ترابی بــه دروازه پارس جنوبی جم، اولین 
گل فصل قهرمان سه دوره گذشته لیگ برتر را رقم 
زد. این، اولین گل تماشایی هفته  بود اما خیلی زود 
گل های فوق العاده دیگری نیز در استادیوم های 

مختلف به ثمر رسید.

درباره ستاره غافلگیرکننده این روزهای باشگاه نوریچ 

پوکی و دوستان!

نگاهی به ماجراهای اولین هفته لیگ برتر نوزدهم

شلیک ها، اخراج ها و گیت ها!

 در سه هفته اول سوپرلیگ 
پرتغال، هفت گل توسط 

بازیکنان ایرانی به ثمر 
رسیده است. اگر تا 

قبل از شروع این فصل 
فوتبالیست های ایرانی 

معموال نقش کمرنگی در 
تیم های پرتغالی داشتند، 

حاال دو ستاره فوتبال ایران 
مهرداد محمدی و مهدی 

طارمی، شروعی استثنایی 
در این لیگ داشته اند
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