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ارباب، جايگزين خوش قدم شد

جلسه کمیته فنی فدراسیون کاراته به منظور 
تصمیم گیری در خصوص کادرفنی تیم ملی کاراته 
بانوان روز گذشته به صورت وبینار برگزار شد و در 
پایان با رای اعضای کمیته فنی و تایید سیدحسن 
طباطبایی رییس فدراسیون کاراته، فرحناز ارباب به 
عنوان سرمربی تیم ملی بانوان انتخاب شد. همچنین 
در این جلسه مصوب شد با توجه به اعالم نیاز بانوان، 
از ظرفیت آقایان نیز به عنوان مشاور در این بخش 
استفاده شود. اولین  مرحله اردوی تیم ملی کاراته 
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 
شهریور آغاز و تا ۲۰ شهریورماه ادامه خواهد داشت. 
کاراته ایران در بخش بانوان دو نماینده در المپیك 
۲۰۲۰ توکیو داشت که نه سارا بهمنیار و نه حمیده 
عباسعلي موفق به کســب مدال در این رقابت ها 
نشدند. در همین راستا پس از پایان این مسابقات، 
فدراسیون بعد از بررسي عملكرد این تیم، تصمیم به 
تغییر کادرفني و برکناري سمانه خوش قدم گرفت.

    
سيزدهمي با دو پله صعود

پرونده کاروان ایــران در بازی های پارالمپیك 
۲۰۲۰ توکیو با ۲۴ مدال، شامل ۱۲ طال، ۱۱ نقره 
و یك برنز بسته شد. به این ترتیب ایران در جدول 
رده بندی مدال ها با چهار طالی بیشــتر و دو پله 
صعود نســبت به بازی های ۲۰۱6 ریو در جایگاه 
سیزدهم شانزدهمین دوره رقابت های پارالمپیك 
۲۰۲۰ توکیو قرار گرفت تا بهترین نتیجه ایران در 
ادوار پارالمپیك به ثبت برســد. ایران در مسابقات 
پارالمپیك ۲۰۱6 ریو با ۲۴ مدال، شــامل هشت 
مدال طال، ۹ نقره و هفت برنــز در رده پانزدهم قرار 
گرفته بود. همچنین کاروان چین عنوان قهرمانی 
پارالمپیك توکیو را به خود اختصاص داد. بریتانیا و 
آمریكا نیز در رده های دوم و سوم قرار گرفتند. چین 
با کسب ۹6 مدال طال، 6۰ مدال نقره و ۵۱ مدال برنز 
در جایگاه نخست جدول توزیع مدال ها قرار گرفت.

    
موافقت با كناره گيري سوريان

پــس از آن که مباحث زیــادی پیرامون علت 
کم کاری 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 کناره گیری 
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 این صورت با توجه به 
کناره گیری سوریان، ایران نماینده ای در انتخابات 
نخواهد داشت. پیش از این نیز فدراسیون کشتي 
عباس جدیدي را براي انتخابات شــوراي کشتي 

آسیا معرفي کرده بود که جدیدي راي نیاورد.
    

ليست آسيايي عطايي اعالم شد
بیســت و یكمیــن دوره مســابقات والیبال 
قهرمانی مردان آســیا از ۲۱ تا ۲۸ شــهریورماه 
به میزبانی ژاپن برگزار می شــود کــه تیم ملی 
والیبال ایران به عنوان مدافــع عنوان قهرمانی، 
در صدر گروه B قرار دارد و با تیم های پاکستان، 
تایلند و هنگ کنگ همگروه شــده است. بهروز 
عطایی ســرمربی تیم ملی والیبــال ایران ۱۴ 
بازیكن شرکت کننده در این رقابت ها را انتخاب 
و معرفی کرد. طبق اعالم عطایي علی رمضانی و 
جواد کریمی )پاســور(، میالد عبادی پور، میثم 
صالحی، امیرحسین اسفندیار و اسماعیل مسافر 
)قدرتي زن(، امیرحسین توخته، رضا عابدینی، 
علی اصغر مجرد و مهدی جلوه سرعتي زن(، امین 
اســماعیل نژاد و صابر کاظمی )پشت خط زن ( و 
محمدرضا حضرت پور و ابوالفضل قلی پور )لیبرو( 
در قهرماني آســیا به میدان مي روند. ایران ۲۱ 
شهریور در اولین بازی خود به مصاف هنگ کنگ 
می رود. تایلند و پاکستان هم به ترتیب دومین و 
سومین حریفان ایران هستند که به ترتیب ۲۲ و 

۲3 شهریور رقابت شان برگزار مي شود. 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

حاال که کریستیانو با شکستن 
رکورد شهریار حسابی سروصدا به 
راه انداخته، بد نیست با فهرستی از 
بهترین گل زنان فوتبال دنیا در رده 
ملی در هر پست آشنا شویم. اگر 
قرار باشید 11 ستاره گل زن در تیم 
ملی در پست های مختلف یک تیم 
فوتبال به میدان بروند، دو ستاره 
ایرانی در بین آنها دیده خواهند 
شد. دو ستاره از نسل 98 فوتبال 
ایران که روی هم بیش از 150 گل 
برای تیم ملی ایران به ثمر رساندند 
و در این تیم، می توانند همبازی 

مسی، رونالدو و نیمار باشند.
    

سنگربان؛ خوسه لوئیس 
چیالورت

شــاید خیلی ها روجریو سنی را به 
عنوان گل ز ن ترین ســنگربان دنیای 
فوتبال به یاد بیاورند امــا در رده ملی، 
هیچ گلری بیشــتر از چیالورت موفق 
به گل زنی نشــده است. یك سنگربان 
اســتثنایی کــه هــم درون دروازه 
پاراگوئه می درخشید و هم در کارهای 
ایســتگاهی به کمك تیمش می آمد. 
چیالورت 73 بار برای تیم ملی کشورش 
به میدان رفت و موفق شــد هشت گل 
برای تیم ملی پاراگوئه هم به ثمر برساند. 
خیلی ها باور دارند که اگر او برای یكی از 
قدرت های بزرگ فوتبال ملی دنیا توپ 

می زد، به راحتی می توانســت تعداد 
گل های ملی اش را چنــد برابر کند. او 
البته در رده باشگاهی هم یك سنگربان 
گل زن بود و در دوران بازی برای باشگاه 
ولز سارلســفیلد مجموعــا ۴۸ گل با 

پیراهن این تیم به ثمر رساند.
مدافع میانی؛ سرخیو راموس

ســتاره این روزهای پی اس جی، 
اولین مســابقه ملی اش بــرای تیم 
بزرگساالن اســپانیا را سال ۲۰۰۵ 
انجام داد. او ابتدا در تیم ملی به عنوان 
مدافع راســت به میدان می رفت و به 
تدریج در مرکز دفاع به یك ســتاره 
کلیدی تبدیل شــد و بعدها بازوبند 
کاپیتاني الروخا را هم به بازو بســت. 
راموس در همان سال ۲۰۰۵ موفق 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 
پنالتی زن اول قرمزها شده بود. او به 
دلیل مصدومیت های متوالی هنوز در 
سال ۲۰۲۱ موفق به باز کردن دروازه 

رقبای اسپانیا نشده است.
مدافع میانی؛ فرناندو هیرو

ظاهرا فوتبال اسپانیا اساسا مدافعان 
را گل زن می کند. چراکه زوج راموس 
در این تیم هم یك اســپانیایی است. 
فرناندو هیرو ۱3 ســال برای الروخا به 
میدان رفت و در این مدت ۲۹ بار موفق 

به گل زنی برای تیم ملی کشورش شد. 
او در ســال ۹۴ میالدی با زدن ۱3 گل 
برای تیم ملی کشــورش، یك رکورد 
خارق العاده را جابه جا کرد و توانســت 
چشم ها را خیره کند. هیرو استاد مسلم 
ســرزنی در محوطه جریمه تیم های 

رقیب بود.
مدافع راست؛ داریو سرنا

اساســا مدافعان ســمت راست، 
فرصــت چندانی بــرای گل زنی در 
جریان یك مسابقه فوتبال به دست 
نمی آورند اما داریو ســرنا به خوبی از 
کوچك ترین فرصت ها بــرای عبور 
دادن توپ از خط دروازه حریف بهره 
می برد. او از سال ۲۰۰۲ بازیكن تیم 
ملی کرواســی شــد و ۱۴ سال برای 
این تیم به میدان رفت. ســرنا در این 
۱۴ سال در مجموع ۱3۴ بار پیراهن 
کرواســی را بر تن کرد و ۲۲ گل هم 
برای شطرنجی پوش ها به ثمر رساند. 
او بــدون تردید در پســت خودش، 
بهترین بازیكن تاریخ فوتبال کرواسی 

بوده است.
مدافع چپ؛ دوست چالرمسان

زدن ۱۴ گل ملــی برای یك مدافع 
چپ، موفقیتی انكارنشــدنی به نظر 
می رســد. این همان کاری اســت که 
دوسیت چالرمسان در تیم ملی تایلند 
انجام داده اســت. این مدافع کناری از 
ســال ۹6 در تیم ملی کشورش توپ 
می زد و در مجموع توانســت ۹6 بازی 
برای تایلند انجام بدهد. او در این تعداد 

بازی ۱۴ بار هم بــرای تایلند گل زنی 
کرد. شاید او غیرمنتظره ترین نام در این 

فهرست کهكشانی باشد.
هافبک راست؛ لیونل مسی

برای ســال ها، تعهد لئــو در تیم 
ملی کشورش زیر ســوال می رفت. او 
مدت بسیار زیادی صبر کرد تا باالخره 
یك موفقیت بزرگ را با آلبی سلســته 
تجربه کند. این فوق  ستاره باالخره به 
خواسته اش رســید و جام ملت های 
آمریكای جنوبی را با تیمش فتح کرد. 
مســی باالتر از دیگو آرماندو مارادونا، 
بهترین گل زن ملی کشورش در تمام 
تاریخ نیز به شمار می رود. لیونل در سال 
۲۰۰۵ برای اولین بار ملی پوش شــد و 
این روند را در ۱6 سال بعدی حفظ کرد. 
او تا امروز با لباس تیم ملی 76 گل به ثمر 
رســانده و 6 هت تریك 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 می شــوند. از بین 
اروپایی ها هم ســوئیس با دریافت سه 
گل از لئو، حریف دوست داشتنی او به 

شمار می رود.
هافبک چپ؛ نیمار

نیمار یكی از ســتاره هایی است که 
با توجه به شــرایط سنی اش، می تواند 
در آینده رکورد رونالدو را تهدید کند. 
او تا امروز توانســته 6۸ گل با پیراهن 
تیم ملی برزیل به ثمر برســاند. روند 
گل زنی نیمار در دو سال گذشته برای 
تیم ملی به شدت کند شده است. او در 
دو سال گذشــته روی هم فقط »یك 
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 روبه روی آمریــكا و آخرین گل 
ملی اش هم روبه روی پرو به ثمر رسیده 
و ستاره فوتبال برزیل می خواهد به روند 
گل زنی اش در این تیــم ادامه بدهد. او 
در لباس تیم ملی چهار هت تریك هم 
داشته و بیشــترین گل های ملی اش 
را هــم وارد دروازه ژاپن کرده اســت. 
او توانسته هشــت بار به سامورایی ها 

گل بزند.
هافبک میانی؛ کریم باقری

یكی از دو ستاره ایرانی این فهرست، 
کریم باقری اســت. هافبكی که یك 
گل زن تمام عیار برای تیم ملی ایران به 
شمار می رفت. کریم سال ۹3 میالدی 
اولین گل ملی اش را روبه روی پاکستان 
جشن گرفت و سه سال طول کشید تا 
دومین گل ملی را به ثمر برساند. باقري 
در سال ۹6 میالدی موفق به زدن ۱۱ 
گل ملی شد و در ســال ۹7 میالدی به 
شــكل اعجاب آوری ۱۹ گل با پیراهن 
تیم ملی ایران به ثمر رساند. او با ۵۰ گل 
ملی، گل زن ترین هافبك وسط تاریخ 

فوتبال به شمار می رود.
هافبک میانی؛ زیکو

نكته مهم در مورد این فوتبالیست 
بزرگ، ســال های نه چندان طوالنی 
بازی اش در تیم ملی بود. زیكو در مدت 
۱۰ سال بخشــی از ترکیب تیم ملی 
برزیل بود و در همــان مدت با تكنیك 
خیره کننده اش، بارها به کمك تیم ملی 
کشورش آمد. او با ۴۸ گل زده، بهترین 
هافبك تاریخ تیم ملی برزیل به شمار 
می رود. زیكو بعد از دوران درخشش در 
زمین فوتبال، به عنوان مربی هم تجربه  

نسبتا موفقی در چند قاره داشت. او حتی 
سرمربی تیم ملی کشورش هم شد اما با 
این وجود دوران مربیگری او نسبتا زود 

به پایان رسید.
مهاجم؛ علی دایی

تا قبل از درخشش تاریخی کریس 
رونالدو، علی دایی برای سال ها آقای گل 
ملی فوتبال دنیا بود. مردی که در ۱۴۹ 
بازی ملی، ۱۰۹ گل برای تیم ملی ایران 
به ثمر رساند. بدون هیچ تردیدی، دایی 
بهترین مهاجم نوک تاریخ قاره آســیا 
محسوب می شود. ستاره ای که با تیم 
ملی درخشش فوق العاده ای داشت و با 
بایرن مونیخ هم به فینال لیگ قهرمانان 
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 ستاره ای 

شكسته شده است.
مهاجم؛ کریستیانو رونالدو

داســتان رونالدو را هم دیگر همه 
می دانند. ســتاره ای که توانست یك 
رکورد مهم دیگر را در دنیای فوتبال 
جابه جا کنــد. او این اواخــر رکورد 
شــهریار را هم پشت ســر گذاشت و 
تاریــخ را دوباره ســاخت. کریس تا 
اینجا موفق ترین ستاره تاریخ فوتبال 
در به ثمر رســاندن گل در رده ملی 
به شــمار می رود. مهــره مهمی که 
نشــان داده با اراده، انجــام دادن هر 
کاری ممكن است. او در فصل جدید، 
پیراهن شماره هفت باشگاه یونایتد 
را بر تن می کند و بــرای یك چالش 
کلیدی دیگر در دوران فوتبالش مهیا 
می شود. چالشی که به سرعت برای او 

کلید خواهد خورد.

نگاهی به تیم منتخب بهترین گل زنان ملی

کریم و مسی، دایی و رونالدو

اتفاق روز

آریا طاری

سرانجام تراکتور هم به همان سرنوشتی دچار 
شد که همه فوتبالی ها انتظارش را داشتند. همان 
سرنوشتی که همواره برای باشگاه های خصوصی 
در فوتبال ایران اتفاق افتاده است. باشگاه هایی 
که با وعده هــای بزرگ و شــعارهای توخالی و 
خریدهای نجومی پا می گیرند اما در نهایت از آنها 
چیزی به جز بدهی های سنگین و نابودی مطلق 
باقی نمی ماند. تراکتور حاال وارد یك بحران جدی 
شده است. بحرانی که شاید به نابودی همیشگی 
باشگاه محبوب فوتبال تبریز بیانجامد. فعال همه 
فعالیت های این باشگاه به حالت تعلیق درآمده و 
معلوم نیست چه چیزی در انتظار آنها خواهد بود.
در فاصله تنها ۱۰ روز تا مســابقه حساس با 
النصر عربستان، باشگاه تراکتورسازی رسما معلق 
شده است. در شــرایط عادی، آنها باید تا همین 
حاال تیم شان را تكمیل کرده باشند و با پشت سر 
گذاشتن تمرین ها، خودشان را برای رویارویی با 
النصر آماده کنند اما در شرایط فعلی، همه چیز در 
این باشگاه کامال عجیب و مبهم به نظر می رسد. 
فعال مالكان قبلی کنار کشیده اند و تیم در آستانه 
انحالل قرار گرفته  اســت. تیم به هیات فوتبال 
آذربایجان شرقی سپرده شــده و باید در انتظار 

اقدامات بعدی مالكان باشگاه بود. از چند ماه هم 
قبل هم شنیده می شد که زنوزی دیگر عالقه ای 
به کار در تراکتور ندارد. او حتی در ایران هم نبود 
و فعالیت های باشــگاه را به افراد دیگری سپرده 
بود. با این حال زنوزی تصمیم داشت همچنان از 
راه دور به مالكیت 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 می رسد تراکتوری ها باید خودشان را برای 
پایان یك دوران آماده کنند. دورانی که باب میل 
آنها سپری نشد و با وجود همه ریخت و پاش ها، 
تراکتور نتوانست در آن به نتایج مطلوبی دست 
پیدا کند. همان هوادارانی که در اســتادیوم ها 
برای زنوزی هورا می کشــیدند و برای او شعار 
ســاخته بودند، حاال مقابل ســاختمان باشگاه 
تراکتور از او می خواهند که عطای این تیم را به 
لقایش ببخشــد. چراکه قرمزها در سیاه ترین 
دوران ممكن هستند و حتی ممكن است با تغییر 
نام روبه رو شــوند. احتمال فروش امتیاز باشگاه 
به مس سونگون، مساله ای نیست که هواداران 
تراکتور به راحتی با آن کنار بیایند. آنها سال ها با 
اسم تراکتور زندگی کرده اند و حاال نگران نابودی 
کامل باشگاهی هستند که مدت ها دلخوشی شان 

به آن گره خورده بود. تراکتــور از مدت ها قبل، 
هرگز در مسیر اصولی یك مدیریت صحیح قرار 
نگرفته است. این باشگاه برای مدتی به یك تیم 
نظامی تبدیل شــد و با توجه به بودجه ای که در 
اختیار داشت، به ســراغ جذب بهترین بازیكن 
ســربازها رفت. جالب اینكه درست در همین 
دوران، ماجرای معافیت های جعلی باشگاه فوالد 
مطرح شد و جمعی از بهترین ستاره های 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 نمی توان روی 
این مهره ها حســاب خاصی باز کرد. چراکه آنها 
عمال »ناچار« بــه بازی در این باشــگاه بودند و 
انگیزه چندانی از خودشــان بــروز نمی دادند. 
ســپس، نوبت مدیریت »خصوصی« رسید که 
باشگاه را در دست بگیرد. حاال دیگر تراکتور یك 
تیم نظامی محسوب نمی شد و همه چیز در آن به 
زنوزی واگذار شده بود. رییس جدید اما دوره ای 
از بی ثباتی برای باشگاه تراکتور ساخت. دوره ای 
که در آن هر مربی فقط چنــد هفته برای اثبات 
خودش زمان نیاز داشــت و گلر تیم اگر مرتكب 
اشتباه می شد، به جرم شــرط بندی اخراجش 
می کردند. بی ثباتی فنی، شانس رسیدن به نتایج 
خوب را از این باشگاه گرفت. تیمی که در دوران 

مدیریت قبلی فقط یك بار توانسته بود قهرمان 
جام حذفی شود، این بار هم به جز یك قهرمانی 
حذفی چیز دیگری به دست نیاورد. وعده های 
بزرگی مثل ساخت استادیوم ۱۵۰ هزار نفری هم 
مطابق انتظار به حقیقت تبدیل نشدند. زنوزی 
این مدت، خریدهای ســنگینی برای تیم انجام 
داد اما ظاهرا فقط بخش کوچكی از پرداخت ها 
را به عهده گرفت. حاال گفته می شــود باشگاه 
حدود ۴۹۰ میلیارد تومان بدهی دارد. رقمی که 
می تواند هر تیمی را در آستانه فروپاشی کامل قرار 
بدهد. بخش مهمی از این بدهی ها، 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 بازیكن 

بدون حتی یك 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 ستاره های 
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 تیم شان به استادیوم 
رفته بودند. استیل آذین، هوادار چندانی نداشت 
اما تراکتور میلیون ها طرفدار سرسخت دارد که 
حاال در حال از دســت دادن تیم محبوب شان 

هستند.

هواداران تراکتور در حال از دست دادن تیم محبوب شان هستند

وقايع نگاری يک انحالل پيش بينی شده

کریس تا اینجا موفق ترین 
ستاره تاریخ فوتبال در به 

ثمر رساندن گل در رده ملی 
به شمار می رود. مهره مهمی 
که نشان داده با اراده، انجام 
دادن هر کاری ممکن است. 

او در فصل جدید، پیراهن 
شماره هفت باشگاه یونایتد 

را بر تن می کند و برای 
یک چالش کلیدی دیگر 
در دوران فوتبالش مهیا 

می شود

باقري در سال 96 میالدی 
موفق به زدن 11 گل ملی 

شد و در سال 97 میالدی به 
شکل اعجاب آوری 19 گل 

با پیراهن تیم ملی ایران 
به ثمر رساند. او با 50 گل 

ملی، گل زن ترین هافبک 
وسط تاریخ فوتبال به شمار 

می رود
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