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منهای فوتبال

ارباب ،جايگزينخوشقدم شد

جلسه کمیته فنی فدراسیون کاراته به منظور
تصمیمگیریدرخصوصکادرفنیتیمملیکاراته
بانوان روز گذشته به صورت وبینار برگزار شد و در
پایان با رای اعضای کمیته فنی و تایید سیدحسن
طباطباییريیسفدراسیونکاراته،فرحنازارباببه
عنوانسرمربیتیمملیبانوانانتخابشد.همچنین
دراینجلسهمصوبشدباتوجهبهاعالمنیازبانوان،
از ظرفیت آقایان نیز به عنوان مشاور در این بخش
ن مرحله اردوی تیم ملی کاراته
استفاده شود .اولی 
بانوان با حضــور اعضای تیم ملی ،چهــار نفر برتر
انتخابی ورودی به اردوهــای تیم ملی و نفرات اول
هر وزن در انتخابی درون اردویی از روز دوشنبه ۱۵
شهریورآغازوتا ۲۰شهریورماهادامهخواهدداشت.
كاراته ايران در بخش بانوان دو نماينده در المپيك
 2020توكيو داشت كه نه سارا بهمنيار و نه حميده
عباسعلي موفق به كســب مدال در اين رقابتها
نشدند .در همين راستا پس از پايان اين مسابقات،
فدراسيونبعدازبررسيعملكرداينتيم،تصميمبه
تغييركادرفنيوبركناريسمانهخوشقدمگرفت.

سيزدهمي با دوپله صعود

پرونده کاروان ایــران در بازیهای پارالمپیک
 ۲۰۲۰توکیو با  ۲۴مدال ،شامل  ۱۲طال ۱۱ ،نقره
و یک برنز بسته شد .به این ترتیب ایران در جدول
ردهبندی مدالها با چهار طالی بیشــتر و دو پله
صعود نســبت به بازیهای  2016ریو در جایگاه
سیزدهم شانزدهمین دوره رقابتهای پارالمپیک
 ۲۰۲۰توکیو قرار گرفت تا بهترین نتیجه ایران در
ادوار پارالمپیک به ثبت برســد .ایران در مسابقات
پارالمپیک  ۲۰۱۶ریو با  ۲۴مدال ،شــامل هشت
مدال طال ۹،نقره و هفت برنــز در رده پانزدهم قرار
گرفته بود .همچنين كاروان چین عنوان قهرمانی
پارالمپيك توكيو را به خود اختصاص داد .بریتانیا و
آمریکانیزدرردههایدوموسومقرارگرفتند.چین
باکسب ۹۶مدالطال ۶۰،مدالنقرهو ۵۱مدالبرنز
درجایگاهنخستجدولتوزیعمدالهاقرارگرفت.

موافقت با كنارهگيري سوريان

پــس از آن که مباحث زیــادی پیرامون علت
کمکاری حمید سوریان در جلب آرای کشورهای
دیگر بــرای اخذ رای در انتخابات هیات رییســه
اتحادیه جهانی کشــتی مطرح شد ،وی سرانجام
مدتی پیش موضــوع انصراف خــود از حضور در
انتخابــات را به علیرضا دبیر ،رییس فدراســیون
کشــتی اعالم کرد .با توجه به انصراف سوریان از
حضور در انتخابات هیات رییسه اتحادیه جهانی
کشتی ،فدراسیون کشتی سرانجام با کنارهگیری
ســوریان از حضور در انتخابات موافقت کرد .در
صورتی که قانون اتحادیه جهانی کشــتی اجازه
معرفی گزینه دیگری را ایران بدهد ،مســئوالن
فدراســیون کشــتی قصد دارند فرد دیگری را
برای حضور در انتخابات هیات رییسه به اتحادیه
جهانی معرفی کنند ،در غیر اینصورت با توجه به
کنارهگیری سوریان ،ایران نمایندهای در انتخابات
نخواهد داشت .پيش از اين نيز فدراسيون كشتي
عباس جديدي را براي انتخابات شــوراي كشتي
آسيا معرفي كرده بود كه جديدي راي نياورد.

ليست آسياييعطايي اعالمشد

بیســت و یکمیــن دوره مســابقات والیبال
قهرمانی مردان آســیا از  ۲۱تا  ۲۸شــهریورماه
به میزبانی ژاپن برگزار میشــود کــه تیم ملی
والیبال ایران به عنوان مدافــع عنوان قهرمانی،
در صدر گروه  Bقرار دارد و با تیمهای پاکستان،
تایلند و هنگکنگ همگروه شــده است .بهروز
عطایی ســرمربی تیم ملی والیبــال ایران ۱۴
بازیکن شرکت کننده در این رقابتها را انتخاب
و معرفی کرد .طبق اعالم عطايي علی رمضانی و
جواد کریمی (پاســور) ،میالد عبادیپور ،میثم
صالحی ،امیرحسین اسفندیار و اسماعیل مسافر
(قدرتيزن) ،امیرحسین توخته ،رضا عابدینی،
علیاصغر مجرد و مهدی جلوه سرعتيزن) ،امین
اســماعیلنژاد و صابر کاظمی (پشتخطزن) و
محمدرضا حضرتپور و ابوالفضل قلیپور (ليبرو)
در قهرماني آســيا به ميدان ميروند .ایران 21
شهريور در اولین بازی خود به مصاف هنگکنگ
میرود .تایلند و پاکستان هم به ترتیب دومین و
سومین حریفان ایران هستند كه به ترتيب  22و
 23شهريور رقابتشان برگزار ميشود.

آدرنالین 7

نگاهی به تیم منتخب بهترین گلزنان ملی

کریم ومسی ،دایی و رونالدو

آریا رهنورد

حاال که کریستیانو با شکستن
رکوردشهریارحسابیسروصدابه
راهانداخته،بدنیستبافهرستیاز
بهترینگلزنانفوتبالدنیادررده
ملی در هر پست آشنا شویم .اگر
قرار باشید 11ستاره گلزن در تیم
ملیدرپستهایمختلفیکتیم
فوتبال به میدان بروند ،دو ستاره
ایرانی در بین آنها دیده خواهند
شد .دو ستاره از نسل  98فوتبال
ایران که روی هم بیش از  150گل
برایتیمملیایرانبهثمررساندند
و در این تیم ،میتوانند همبازی
مسی،رونالدوونیمارباشند.
سنگربان؛خوسهلوئیس
چیالورت
شــاید خیلیها روجریو سنی را به
ل زنترین ســنگربان دنیای
عنوان گ 
فوتبال به یاد بیاورند امــا در رده ملی،
هیچ گلری بیشــتر از چیالورت موفق
به گلزنی نشــده است .یک سنگربان
اســتثنایی کــه هــم درون دروازه
پاراگوئه میدرخشید و هم در کارهای
ایســتگاهی به کمک تیمش میآمد.
چیالورت 73باربرایتیمملیکشورش
به میدان رفت و موفق شــد هشت گل
برایتیمملیپاراگوئههمبهثمربرساند.
خیلیهاباوردارندکهاگراوبراییکیاز
قدرتهای بزرگ فوتبال ملی دنیا توپ

میزد ،به راحتی میتوانســت تعداد
گلهای ملیاش را چنــد برابر کند .او
البتهدرردهباشگاهیهمیکسنگربان
گلزن بود و در دوران بازی برای باشگاه
ولز سارلســفیلد مجموعــا  48گل با
پیراهناینتیمبهثمررساند.
مدافعمیانی؛سرخیوراموس
ســتاره این روزهای پیاسجی،
اولین مســابقه ملیاش بــرای تیم
بزرگساالن اســپانیا را سال 2005
انجام داد .او ابتدا در تیم ملی به عنوان
مدافع راســت به میدان میرفت و به
تدریج در مرکز دفاع به یک ســتاره
کلیدی تبدیل شــد و بعدها بازوبند
کاپیتاني الروخا را هم به بازو بســت.
راموس در همان سال  2005موفق به
زدن دو گل برای تیم ملی اسپانیا شد
و به تدریج این روند را ادامه داد .ســه
سال قبل او با زدن چهار گل در لباس
تیم ملی اســپانیا ،بهترین سالش را
از ایــن لحاظ تجربه کــرد .این البته
مربوط به زمانی بود که سرخیو رسما
پنالتیزن اول قرمزها شده بود .او به
دلیل مصدومیتهای متوالی هنوز در
سال  2021موفق به باز کردن دروازه
رقبای اسپانیا نشده است.
مدافعمیانی؛فرناندوهیرو
ظاهرافوتبالاسپانیااساسامدافعان
را گلزن میکند .چراکه زوج راموس
در این تیم هم یک اســپانیایی است.
فرناندو هیرو 13ســال برای الروخا به
میدان رفت و در این مدت  29بار موفق

به گلزنی برای تیم ملی کشورش شد.
او در ســال  94میالدی با زدن  13گل
برای تیم ملی کشــورش ،یک رکورد
خارقالعاده را جابهجا کرد و توانســت
چشمهاراخیرهکند.هیرواستادمسلم
ســرزنی در محوطه جریمه تیمهای
رقیببود.
مدافعراست؛داریوسرنا
اساســا مدافعان ســمت راست،
فرصــت چندانی بــرای گلزنی در
جریان یک مسابقه فوتبال به دست
نمیآورند اما داریو ســرنا به خوبی از
کوچکترین فرصتها بــرای عبور
دادن توپ از خط دروازه حریف بهره
میبرد .او از سال  2002بازیکن تیم
ملی کرواســی شــد و  14سال برای
این تیم به میدان رفت .ســرنا در این
 14سال در مجموع  134بار پیراهن
کرواســی را بر تن کرد و  22گل هم
برای شطرنجیپوشها به ثمر رساند.
او بــدون تردید در پســت خودش،
بهترین بازیکن تاریخ فوتبال کرواسی
بوده است.
مدافعچپ؛دوستچالرمسان
زدن 14گل ملــی برای یک مدافع
چپ ،موفقیتی انکارنشــدنی به نظر
میرســد .این همان کاری اســت که
دوسیت چالرمسان در تیم ملی تایلند
انجام داده اســت .این مدافع کناری از
ســال  96در تیم ملی کشورش توپ
میزد و در مجموع توانســت  96بازی
برای تایلند انجام بدهد .او در این تعداد

باقري در سال 96میالدی
موفق به زدن 11گل ملی
شد و در سال 97میالدی به
شکل اعجابآوری 19گل
با پیراهنتیمملی ایران
به ثمر رساند .او با 50گل
ملی،گلزنترینهافبک
وسط تاریخ فوتبال به شمار
میرود
بازی  14بار هم بــرای تایلند گلزنی
کرد.شایداوغیرمنتظرهتریننامدراین
فهرستکهکشانیباشد.
هافبکراست؛لیونلمسی
برای ســالها ،تعهد لئــو در تیم
ملی کشورش زیر ســوال میرفت .او
مدت بسیار زیادی صبر کرد تا باالخره
یک موفقیت بزرگ را با آلبی سلســته
تجربه کند .این فوقستاره باالخره به
خواستهاش رســید و جام ملتهای
آمریکای جنوبی را با تیمش فتح کرد.
مســی باالتر از دیگو آرماندو مارادونا،
بهترین گلزن ملی کشورش در تمام
تاریخنیزبهشمارمیرود.لیونلدرسال
 2005برای اولین بار ملیپوش شــد و
اینروندرادر 16سالبعدیحفظکرد.
اوتاامروزبالباستیمملی 76گلبهثمر
رســانده و 6هتتریک هم در رده ملی
داشته است .اکوادور ،برزیل ،بولیوی،

شــیلی ،پاراگوئه و اروگوئه با دریافت
پنج گل از مسی ،رقبای محبوب او در
رده ملی محسوب میشــوند .از بین
اروپاییها هم ســوئیس با دریافت سه
گل از لئو ،حریف دوستداشتنی او به
شمارمیرود.
هافبکچپ؛نیمار
نیمار یکی از ســتارههایی است که
با توجه به شــرایط سنیاش ،میتواند
در آینده رکورد رونالدو را تهدید کند.
او تا امروز توانســته  68گل با پیراهن
تیم ملی برزیل به ثمر برســاند .روند
گلزنی نیمار در دو سال گذشته برای
تیم ملی به شدت کند شده است .او در
دو سال گذشــته روی هم فقط «یک
گل» برای برزیل زد اما در سال جاری
میالدی دوباره به خودش آمده و تا این
لحظه چهار گل برای سلســائو به ثمر
رسانده اســت .تا امروز اولین گل ملی
نیمار روبهروی آمریــکا و آخرین گل
ملیاش هم روبهروی پرو به ثمر رسیده
وستارهفوتبالبرزیلمیخواهدبهروند
گلزنیاش در این تیــم ادامه بدهد .او
در لباس تیم ملی چهار هتتریک هم
داشته و بیشــترین گلهای ملیاش
را هــم وارد دروازه ژاپن کرده اســت.
او توانسته هشــت بار به ساموراییها
گلبزند.
هافبکمیانی؛کریمباقری
یکیازدوستارهایرانیاینفهرست،
کریم باقری اســت .هافبکی که یک
گلزن تمامعیار برای تیم ملی ایران به
شمار میرفت .کریم سال  93میالدی
اولینگلملیاشراروبهرویپاکستان
جشن گرفت و سه سال طول کشید تا
دومین گل ملی را به ثمر برساند .باقري
در سال  96میالدی موفق به زدن 11
گل ملی شد و در ســال 97میالدی به
شــکل اعجابآوری 19گل با پیراهن
تیم ملی ایران به ثمر رساند .او با 50گل
ملی ،گلزنترین هافبک وسط تاریخ
فوتبالبهشمارمیرود.
هافبکمیانی؛زیکو
نکته مهم در مورد این فوتبالیست
بزرگ ،ســالهای نهچندان طوالنی
بازیاش در تیم ملی بود .زیکو در مدت
 10سال بخشــی از ترکیب تیم ملی
برزیل بود و در همــان مدت با تکنیک
خیرهکنندهاش،بارهابهکمکتیمملی
کشورش آمد .او با  48گل زده ،بهترین
هافبک تاریخ تیم ملی برزیل به شمار
میرود .زیکو بعد از دوران درخشش در
زمینفوتبال،بهعنوانمربیهمتجربه

کریستااینجاموفقترین
ستاره تاریخ فوتبال در به
ثمر رساندن گل در رده ملی
به شمار میرود .مهره مهمی
که نشان داده با اراده ،انجام
دادن هر کاری ممکن است.
او در فصل جدید ،پیراهن
شمارههفتباشگاهیونایتد
را بر تن میکند و برای
یکچالشکلیدیدیگر
در دوران فوتبالش مهیا
میشود
نسبتاموفقیدرچندقارهداشت.اوحتی
سرمربیتیمملیکشورشهمشدامابا
این وجود دوران مربیگری او نسبتا زود
بهپایانرسید.
مهاجم؛علیدایی
تا قبل از درخشش تاریخی کریس
رونالدو،علیداییبرایسالهاآقایگل
ملی فوتبال دنیا بود .مردی که در 149
بازیملی 109،گلبرایتیمملیایران
بهثمررساند.بدونهیچتردیدی،دایی
بهترین مهاجم نوک تاریخ قاره آســیا
محسوب میشود .ستارهای که با تیم
ملی درخشش فوقالعادهای داشت و با
بایرنمونیخهمبهفیناللیگقهرمانان
اروپا رسید .دایی به شدت مورد احترام
خود کریســتیانو هم قرار دارد و بارها
مورد تمجید اســطوره فوتبال پرتغال
قرار گرفته اســت .او خوشحال است
که رکوردش توســط چنین ستارهای
شکستهشدهاست.
مهاجم؛کریستیانورونالدو
داســتان رونالدو را هم دیگر همه
میدانند .ســتارهای که توانست یک
رکورد مهم دیگر را در دنیای فوتبال
جابهجا کنــد .او این اواخــر رکورد
شــهریار را هم پشت ســر گذاشت و
تاریــخ را دوباره ســاخت .کریس تا
اینجا موفقترین ستاره تاریخ فوتبال
در به ثمر رســاندن گل در رده ملی
به شــمار میرود .مهــره مهمی که
نشــان داده با اراده ،انجــام دادن هر
کاری ممکن است .او در فصل جدید،
پیراهن شماره هفت باشگاه یونایتد
را بر تن میکند و بــرای یک چالش
کلیدی دیگر در دوران فوتبالش مهیا
میشود .چالشی که به سرعت برای او
کلید خواهد خورد.

اتفاق روز
هواداران تراکتور در حال از دست دادن تیم محبوبشان هستند

وقایعنگاری یک انحالل پیشبینیشده
آریا طاری

سرانجامتراکتورهمبههمانسرنوشتیدچار
شدکههمهفوتبالیهاانتظارشراداشتند.همان
سرنوشتیکههموارهبرایباشگاههایخصوصی
در فوتبال ایران اتفاق افتاده است .باشگاههایی
که با وعدههــای بزرگ و شــعارهای توخالی و
خریدهای نجومی پا میگیرند اما در نهایت از آنها
چیزی به جز بدهیهای سنگین و نابودی مطلق
باقینمیماند.تراکتورحاالواردیکبحرانجدی
شده است .بحرانی که شاید به نابودی همیشگی
باشگاه محبوب فوتبال تبریز بیانجامد .فعال همه
فعالیتهای این باشگاه به حالت تعلیق درآمده و
معلومنیستچهچیزیدرانتظارآنهاخواهدبود.
در فاصله تنها  10روز تا مســابقه حساس با
النصرعربستان،باشگاهتراکتورسازیرسمامعلق
شده است .در شــرایط عادی ،آنها باید تا همین
حاال تیمشان را تکمیل کرده باشند و با پشت سر
گذاشتن تمرینها ،خودشان را برای رویارویی با
النصرآمادهکنندامادرشرایطفعلی،همهچیزدر
این باشگاه کامال عجیب و مبهم به نظر میرسد.
فعال مالکان قبلی کنار کشیدهاند و تیم در آستانه
انحالل قرار گرفت ه اســت .تیم به هیات فوتبال
آذربایجان شرقی سپرده شــده و باید در انتظار

اقدامات بعدی مالکان باشگاه بود .از چند ماه هم
قبل هم شنیده میشد که زنوزی دیگر عالقهای
به کار در تراکتور ندارد .او حتی در ایران هم نبود
و فعالیتهای باشــگاه را به افراد دیگری سپرده
بود .با این حال زنوزی تصمیم داشت همچنان از
راه دور به مالکیت تراکتور ادامه بدهد اما حواشی
عجیب و غریب بین فراز کمالوند و اکبر ایمانی و
همچنان مسائل پشت پرده خاص باشگاه ،ظاهرا
زنوزی را از این تصمیم پشــیمان کرده است .به
نظر میرسد تراکتوریها باید خودشان را برای
پایان یک دوران آماده کنند .دورانی که باب میل
آنها سپری نشد و با وجود همه ریخت و پاشها،
تراکتور نتوانست در آن به نتایج مطلوبی دست
پیدا کند .همان هوادارانی که در اســتادیومها
برای زنوزی هورا میکشــیدند و برای او شعار
ســاخته بودند ،حاال مقابل ســاختمان باشگاه
تراکتور از او میخواهند که عطای این تیم را به
لقایش ببخشــد .چراکه قرمزها در سیاهترین
دوران ممکنهستند وحتی ممکن است با تغییر
نام روبهرو شــوند .احتمال فروش امتیاز باشگاه
به مس سونگون ،مسالهای نیست که هواداران
تراکتور به راحتی با آن کنار بیایند .آنها سالها با
اسم تراکتور زندگی کردهاند و حاال نگران نابودی
کاملباشگاهیهستندکهمدتهادلخوشیشان

به آن گره خورده بود .تراکتــور از مدتها قبل،
هرگز در مسیر اصولی یک مدیریت صحیح قرار
نگرفته است .این باشگاه برای مدتی به یک تیم
نظامی تبدیل شــد و با توجه به بودجهای که در
اختیار داشت ،به ســراغ جذب بهترین بازیکن
ســربازها رفت .جالب اینکه درست در همین
دوران ،ماجرای معافیتهای جعلی باشگاه فوالد
مطرح شد و جمعی از بهترین ستارههای این تیم
مثل سروش رفیعی و بختیار رحمانی به تراکتور
پیوستند .ایده استفاده از سربازها تا مدتی جواب
داد اما در نهایت مشخص شد که نمیتوان روی
این مهرهها حســاب خاصی باز کرد .چراکه آنها
عمال «ناچار» بــه بازی در این باشــگاه بودند و
انگیزه چندانی از خودشــان بــروز نمیدادند.
ســپس ،نوبت مدیریت «خصوصی» رسید که
باشگاه را در دست بگیرد .حاال دیگر تراکتور یک
تیم نظامی محسوب نمیشد و همه چیز در آن به
زنوزی واگذار شده بود .ريیس جدید اما دورهای
از بیثباتی برای باشگاه تراکتور ساخت .دورهای
که در آن هر مربی فقط چنــد هفته برای اثبات
خودش زمان نیاز داشــت و گلر تیم اگر مرتکب
اشتباه میشد ،به جرم شــرطبندی اخراجش
میکردند.بیثباتیفنی ،شانس رسیدن بهنتایج
خوب را از این باشگاه گرفت .تیمی که در دوران

مدیریت قبلی فقط یک بار توانسته بود قهرمان
جام حذفی شود ،این بار هم به جز یک قهرمانی
حذفی چیز دیگری به دست نیاورد .وعدههای
بزرگیمثلساختاستادیوم 150هزارنفریهم
مطابق انتظار به حقیقت تبدیل نشدند .زنوزی
این مدت ،خریدهای ســنگینی برای تیم انجام
داد اما ظاهرا فقط بخش کوچکی از پرداختها
را به عهده گرفت .حاال گفته میشــود باشگاه
حدود  490میلیارد تومان بدهی دارد .رقمی که
میتواندهرتیمیرادرآستانهفروپاشیکاملقرار
بدهد .بخش مهمی از این بدهیها ،نتیجه تجربه
کم زنوزی و دوستانش در مدیریت هستند .برای
مثال آنها کوین کنستانت را با سروصدای زیادی
به خدمت گرفتند و کاری کردند که این بازیکن

بدون حتی یک دقیقه بازی بــرای تیم ،رقمی
نجومی از باشگاه طلب کند.
تراکتور در حقیقت همان «اســتیل آذین»
است .طوری که انگار سرنوشت این باشگاه نعل
به نعل از سرنوشت تیم هدایتی کپی شده باشد.
باشگاهی که با هیاهوی زیاد و جذب ستارههای
مسن و گرانقیمت ،بازار را در دست گرفت اما بعد
از مدتی ،نابودی را تجربه کرد .این وسط قربانی
بزرگ ماجرا ،هواداران باشگاهی هستند که بارها
در سرما و گرما برای تشویق تیمشان به استادیوم
رفته بودند .استیل آذین ،هوادار چندانی نداشت
اما تراکتور میلیونها طرفدار سرسخت دارد که
حاال در حال از دســت دادن تیم محبوبشان
هستند.

