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 ضیافت کن 4 روز مانده 
به انتخابات!

انتخابات فدراسیون وزنه برداری ۱۶ تیر برگزار 
می شود و در این فاصله زمانی یک هفته ای که تا 
برگزاری مجمع انتخاباتی باقی است، کاندیداها 
آخرین تالش های خود را برای گرفتن رای انجام 
می دهند اما نکته عجیب و جالب، ضیافتی است 
که شنیده می شود یکی از کاندیداها با دعوت از 
اعضای مجمع قصد برگــزاری آن را دارد. در این 
ضیافت که به احتمال زیاد روز چهارشنبه هفته 
جاری و در یکی از باغ رستوران های لوکس کن 
و به صرف ناهار خواهد بود، از روسای هیات های 
اســتانی وزنه برداری گرفته تــا نماینده های 
ورزشکاران و مربیان با حضور یک واسطه فعال، 
دعوت شــده اند. البته همه روسای هیات های 
استانی در این مهمانی نیستند و کسانی که فرد 
کاندیدا می داند رای آنها را ندارد، نام شان در لیست 
وجود ندارد. بر اساس اطالعات واصله، افرادی که 
در برگزاری این مهمانی ویژه نقش موثری دارند، 
به دعوت شدگان گفته اند که قرار نیست در این 
ضیافت اتفاق خاصی بیفتــد! و فقط کاندیدای 
خاص در نظر دارد با اعضای مجمع صحبت کند. در 
این میان برخی از هیات های استانی دعوت شده 
می گویند برای شان سوال است که چرا این کاندیدا 
در طول چهار سال گذشته سراغی از آنها نگرفته و 
دنبال کمک برای حل مشکالت آنها نبوده و اکنون 
در فاصله چهار روز مانده به انتخابات به یاد هیات ها 
افتاده است. البته با توجه به نزدیکی انتخابات و 
برگزاری این جلسه که صرفا نوعی تطمیع آشکار 
برای جلب نظر اعضای مجمع خواهد بود، بهتر 
است مسئوالن عالی ورزش و نهادهای نظارتی 
برای پیشگیری از هرگونه شائبه ای، از برگزاری 

این نشست جلوگیری به عمل آورند.
    

26 تیر، مجمع کشتی
باالخره بعد از مدت ها انتظار و گذشت هشت 
ماه از استعفای رسول خادم از ریاست فدراسیون 
کشــتی، تاریخ برگزاری مجمع این فدراسیون 
مشخص شد تا ورزش اول کشــور در یک سال 
باقی مانده تا المپیک رییس دار شود. دفتر امور 
مجامع معاونت قهرمانی روز گذشته اعالم کرد، 
چهارشنبه بیست و ششم تیرماه مجمع انتخاباتی 
رییس فدراسیون کشــتی برگزار می شود. این 
در حالی است که اخیرا بهروز نعمتی سرپرست 
فدراسیون طوالنی شدن این پروسه را به خاطر 
انتظار تایید صالحیت شدن سه کاندیدای اصلی 
انتخابات اعالم کرده بود! سیدرضا صالحی امیری 
با مســعود ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان و 
داورزنی معاون حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش 
روز یکشنبه درباره انتخابات کشتی و وزنه برداری 
جلسه ای را برگزار کرد و هیچ بعید نیست تعیین 
شدن تاریخ مجمع، بی ارتباط با این جلسه نباشد! 
صالحی امیری که در حاشیه مراسمی که در لوزان 
داشت به اللوویچ قول داده بود انتخابات کشتی 
تیرماه برگزار شــود، بار دیگر در نشست خبری 
خود تاکید کرد حمایت و دخالتی در انتخابات 
دو رشته کشتی و وزنه برداری ندارد. موضوعی که 
بارها بابت آن به وزارت ورزش و گزینه هایش در 
انتخابات فدراسیون های مختلف انتقاد داشتند 
و حاال امیدوارند روند انتخابات کشــتی بدون 

مهندسی پیش برود. 
    

41 پله صعود
فدراسیون جهانی شمشــیربازی رنکینگ 
جدید ورزشکاران را اعالم کرد که در این رنکینگ 
امتیازهای مسابقات قهرمانی آسیا و اروپا هم برای 
شمشیربازان لحاظ شد. در اسلحه سابر مردان 
که اهمیت زیــادی برای ایــران دارد و به دنبال 
کسب سهمیه المپیک است، نمایندگان ایران 
به جز علی پاکدامن صعود کردند. پاکدامن ۶ پله 
تنزل جایگاه داشت و در رده بیستم جای گرفت. 
همچنین مجتبی عابدینی از رده بیست و هفتم 
به بیست و چهارم رفت، محمد فتوحی با جهش 
فوق العاده از رده نود و یکم به جایگاه پنجاهم رسید. 
او در واقع صعود چهل و یک پله ای داشت. محمد 
رهبری نیز از رنکینگ شــصت و پنجم به رتبه 
پنجاه و یکم تغییر جا داد. اما در بخش تیمی هنوز 
امتیازها لحاظ نشده و رنکینگ جدید این بخش 
از سوی فدراســیون جهانی اعالم نشده است. 
شمشیربازان ایران  قصد دارند با سهمیه تیمی به 

المپیک 2020 بروند.

منهای فوتبال

آریا طاری

تا چند هفته قبل از تمام شدن لیگ 
برتر هجدهم، هیچ کس تصور نمی کرد 
در شروع فصل جدید خبری از برانکو 
ایوانکوویچ و وینفرد شفر روی نیمکت 
پرسپولیس و استقالل نباشد. شفر بعد 
از کنار زدن سپاهان در اصفهان، روی 
دست شــاگردانش به هوا پرتاب شد 
و برانکو در آســتانه قهرمانی دوباره در 
لیگ برتر قرار داشــت. ناکامی، شفر را 

از استقالل دور کرد و موفقیت، برانکو 
ایوانکوویچ را از پرســپولیس گرفت. 
داســتان این دو مربی تمام شــد و هر 
دو باشــگاه در نهایت به سراغ مربیان 
خارجی رفتند. مدتی پــس از اخراج 
مرد آلمانــی، زمزمه هایــی در مورد 
انتخاب یک مربی داخلی برای آبی ها 
به گوش می رســید اما مدیران باشگاه 
بیشــتر به دنبال چهره های خارجی 
برای نیمکت بودنــد. اولویت مدیران 
پرســپولیس اما یحیی گل محمدی 

بود ولی مالکان باشگاه پدیده مشهد، 
به هیچ قیمتی اجــازه جدایی یحیی 
در تابستان را صادر نکردند. سرنوشت 
)و البته مداخله دالالن!( پرسپولیس 
را به کالدرون و اســتقالل را به آندره آ 
استراماچونی رساند. بین این دو مربی، 
تفاوت های زیادی وجود دارد. استراما 
۱۶ سال کوچک تر از سرمربی تیم رقیب 
اســت و طبیعتا تجربه کاری کم تری 
دارد. کالــدرون برخالف ســرمربی 
ایتالیایی، چند جام به دســت آورده 

اما در سطوح به مراتب پایین تری کار 
کرده است. شباهت بزرگ این دو مربی 
اما، دوری شان از فوتبال در چند سال 
گذشته است. اســتراماچونی پس از 
برکنار شــدن از نیمکت اسپارتا پراگ 
جمهوری چک، حدود دو ســال بدون 
تیم بود و پیشنهاد خاصی نیز از تیم های 
مختلف نداشت. درست مثل گابریل 
کالدرون که از سال 20۱7 به بعد دیگر 
در هیچ تیمی کار نکــرده و از فوتبال 
دور بوده است. شاید اگر این چند فصل 

ناامیدکننده در کار نبود، این دو مربی 
تمایل چندانی به کار در فوتبال ایران 
نداشتند اما ناکامی های گذشته، آنها را به 
پذیرفتن هر پیشنهادی وادار کرده است. 
به نظر می رســد این دو مربی بیشتر از 
استقالل و پرسپولیس، در انتظار نجات 

کارنامه خودشان در تهران هستند.
رقابت شفر و برانکو، جذابیت های 
خاص خودش را داشــت. میان این دو 
مربی، رابطه نســبتا خوبی برقرار بود 
و نشانه ای از دشــمنی دیده نمی شد. 
با این وجود آنها تا توانســتند برای هم 
کری خواندنــد و از تقابل های شــان 
برای هم سوژه ساختند. حاال این روند 
توسط دو مربی کامال متفاوت ادامه پیدا 
خواهد کرد. مربیانی که ناگهان در مسیر 
استقالل و پرسپولیس قرار گرفتند و به 
این دو باشگاه پیوستند. وظیفه اصلی 
اســتراماچونی، پایان دادن به بحران 
در استقالل است. این تیم بعد از لیگ 
دوازدهم، دیگر نتوانسته روی سکوی 
اول لیگ برتر قــرار بگیرد و برای اینکه 
این انتظار هفت ساله نشود، باید فصل را 
باالتر از هر رقیب دیگری تمام کند. آنها 
در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 
نیز حضور دارند تا شاید همه نقشه های 
نافرجام استقالل شفر را با موفقیت به 
پایان ببرند. اوضاع برای کالدرون، کمی 
دشوارتر به نظر می رسد. چراکه او وارث 
یک تیم کامال موفق شده است. برانکو 
در پرســپولیس جام ها را یکی پس از 
دیگری درو کرده و یک تیم فوق العاده را 
به سرمربی آرژانتینی تحویل داده است. 
پرســپولیس ترکیب خوبی در اختیار 
دارد و هنــوز در پنجره نقل و انتقاالت، 
مهره مهمی را از دســت نداده است. با 
این وجود جدایی ستاره هایی مثل علی 
علیپور، محمد نادری و علیرضا بیرانوند، 
می تواند ضربه بزرگی بــرای این تیم 
باشد. انتظارها از سرمربی قرمزها نیز به 

شدت باال خواهد بود. هواداران باشگاه 
انتظار دارند او موفقیت های پروفسور را 
ادامه بدهد اما چهارمین قهرمانی متوالی 
لیگ در محاصره رقبای قدرتمند، کامال 
سخت و پیچیده به نظر می رسد. تقابل 
این دو چهره تــازه وارد در دربی ها نیز 
جذاب و قابل توجــه خواهد بود. هر دو 
نفر در نقطه اوج دوران مربیگری، تبحر 

ویژه ای در پیروزی دربی ها داشته اند.
دوئل پروفسور و مرد آلمانی در نهایت 
به سود سرمربی قرمزها تمام شد اما حاال 
همه چیز دوباره از ابتدا شروع شده است. 
بدترین احتمال ممکن برای استقالل 
و پرســپولیس، نتیجه ندادن این دو 
مربی خارجی خواهد بود. چراکه این دو 
باشگاه در صورت اخراج مربی های شان، 
ناچار به پرداخت مبالغی سنگین به این 
دو نفر می شــوند. حاال همه چیز در دو 
باشگاه، به عملکرد این دو چهره بستگی 
دارد. اگر آنها بتوانند دوباره به روزهای 
خــوب دوران مربیگــری برگردند، 
سرخابی ها نیز به اوج می رسند اما اگر 
نوار ناکامی های اســترا و کالدرون پاره 
نشود، دو باشگاه برای مدتی با مشکالت 

بزرگ دست و پنجه نرم خواهند کرد.

درباره یک رقابت تازه  شکل  گرفته در فوتبال ایران

کالدروماچونی!

اتفاق روز

سوژه روز

تابستان برای استقالل و پرسپولیس، با موجی از »تغییرات« سپری می شود. آبی ها که پیش از پایان فصل گذشته عذر 
شفر را خواسته بودند، پس از مذاکره هایی طوالنی با مربی ایتالیایی مدنظرشان به توافق رسیدند و پرسپولیسی ها نیز پس 

از مذاکره با چند مربی مختلف، گابریل کالدرون را به خدمت گرفتند. این انتخاب ها، شروع یک دوئل تازه برای فوتبال ایران 
خواهند بود. دوئلی که یک طرف آن سرمربی ایتالیایی استقالل و طرف دیگر آن، سرمربی آرژانتینی پرسپولیس هستند. 

برانکو و شفر دیگر بخشی از فوتبال ایران به شمار نمی روند اما داستان تقابل های مربیان خارجی استقالل و پرسپولیس، 
همچنان ادامه خواهد داشت.

 آریا رهنورد

داغ ترین نقطه کره زمین کجاست؟ پاسخ واقعی به این سوال 
امروز حداقل برای 90 دقیقه اهمیتی نخواهد داشــت. چراکه 
استادیوم بلوهوریزنته در برزیل، حاال پرحرارت ترین نقطه دنیا 
خواهد بود. ورزشگاهی که از یکی از حساس ترین دیدارهای سال 
فوتبال جهان، میزبانی می کند. پسران تیته در جدال نفس گیر 
بامداد چهارشنبه، با لئو مســی و هم تیمی ها روبه رو می شوند. 
نبردهای آرژانتین و برزیل، برای حســاس  تلقی  شدن به هیچ 
بهانه ای نیاز ندارند اما دوئل در نیمه نهایــی کوپا آمه ریکا، این 

حساسیت را به اوج می رساند.
تا پیش از شروع کوپا، نگاه ها به برزیل و آرژانتین کامال متفاوت 
بود. تیم تیته دائما به خاطر سبک هجومی و نتایج نسبتا خوبش 
مورد تحسین قرار می گرفت. برخالف آرژانتین که در جام جهانی 
به شدت ناامیدکننده ظاهرشده بود، برزیل جام جهانی تقریبا 
خوبی داشت و در جمع هشت تیم برتر، نتیجه را به تیم پرستاره 
بلژیک واگذار کرد. به نظر می رسید زردها بدون هیچ رقیبی، فاتح 

مقتدر کوپا خواهند شد اما حاال که چند مسابقه از این تورنمنت 
سپری شده، شاید نگاه ها به »تفاوت« برزیل و آرژانتین، نسبت 
به گذشته تغییر کرده است. این تغییر البته به معنای پیشرفت 
فوق العاده آلبی سلسته نیست و بیشتر به دلیل افت نسبی برزیل 
رقم خورده است. در واقع تا قبل از شروع تورنمنت، فاصله فوتبال 
این دو کشور به شدت زیاد به نظر می رسید اما حاال دیگر به اندازه 
گذشته در مورد برزیل اطمینان وجود ندارد. پسران تیته در مرحله 
گروهی، دو پیروزی و یک تساوی را پشت سر گذاشتند. آنها در 
دو مسابقه، هشت گل به بولیوی و پرو زدند اما موفق به شکست 
ونزوئال نشدند و در جدال با این رقیب به تساوی تن دادند. اوضاع 
اما زمانی برای هواداران این تیم نگران کننده تر شد که سلسائو در 
یک چهارم نهایی به سد محکم پاراگوئه خورد و عمال فاصله ای با 
حذف  شدن نداشت. برزیل در طول 90 دقیقه نتوانست دروازه 
پاراگوئه را باز کند و در نهایت در ضربات پنالتی از این حریف عبور 
کرد. این نتیجه برای تیمی که در حضور هوادارانش در خانه بازی 
می کرد، ابدا جالب به نظر نمی رسید. درست برخالف برزیل، کوپا 
برای آرژانتین با شروعی افتضاح همراه شد. آبی و سفیدها در اولین 

مسابقه نتیجه را به کلمبیا واگذار کردند و در ادامه، برابر پاراگوئه نیز 
متوقف شدند اما توانستند با شکست دادن قطر به عنوان تیم دوم 
به مرحله بعدی برسند و در این مرحله نیز، دو بار دروازه ونزوئال را 
باز کنند. آرژانتین برای رسیدن به فینال جام ملت های آمریکای 
جنوبی، روی درخشش مسی و التارو مارتینز حساب باز می کند. 
آنها در دفاع بسیار آسیب پذیر نشان داده اند. برزیلی ها اما در همه 
جای زمین، ستاره های زیادی در اختیار دارند. با این وجود غیبت 

نیمار، بخشی از زهر هجومی  این تیم را گرفته است.
نبرد امروز صدویازدهمین جدال تاریــخ برزیل و آرژانتین 
محسوب می شــود. در ۱۱0 تجربه قبلی، برزیل 39 بار برنده 
شده و سهم آرژانتین نیز 45 پیروزی بوده است. آخرین مسابقه 
آنها، دیدار دوستانه ای بود که سال 20۱8 در کشور عربستان با 
پیروزی یک بر صفر سلسائو به پایان رسید. پیش از آن در دیدار 
دوستانه سال 20۱7، آرژانتینی ها درست با همین نتیجه موفق 
به بردن حریف شده بودند. آخرین تقابل این دو تیم در استادیوم 
بلوهوریزنته به مرحله مقدماتی جام جهانی در ســال 20۱۶ 
برمی گردد. جایی که برزیلی ها موفق شدند با زدن سه گل، رقیب 
سنتی شان را تحقیر کنند. جالب اینجاست که آخرین پیروزی 
آرژانتین مقابل برزیل در یک دیدار رسمی، به مرحله مقدماتی 
جام جهانی 200۶ برمی گردد. جایی که آبی و سفیدها در خانه 
موفق به شکست سه بر یک حریف شــدند. دو تیم در ۱2 سال 

گذشته، هرگز در کوپاآمه ریکا با هم روبه رو نشده اند. آخرین تقابل 
این دو رقیب دیرینه در کوپا، با پیروزی برزیلی ها در فینال جام 
ملت های 2007 به پایان رسید. آرژانتین با ۱4 قهرمانی، دومین 
تیم پرافتخار تاریخ جام ملت ها به شمار می رود و برزیل تنها فاتح 
هشت دوره از این رقابت ها بوده اســت. آخرین قهرمانی آلبی 
سلسته در سال ۱993 به دست آمد و آخرین قهرمانی برزیل در 
سال 2007 رقم خورد. سال ها دوری از جام قهرمانی، انگیزه این 

دو تیم برای بردن بازی امروز را به باالترین سطح رسانده است.
انتقاد شــدید مســی از میزبانی برزیــل و کیفیت چمن  
ورزشگاه ها، مردم کشور میزبان را علیه این ستاره شورانده است. 
آنها امیدوارند تیم شان این بار در نیمه نهایی یک تورنمنت مهم 
نلغزد و بتوانند پس از سال ها، راهی فینال کوپا شوند. در نقطه 
مقابل، این تورنمنت اهمیت فوق العاده ای برای مسی دارد و یکی 
از آخرین شانس های رسیدن او به یک جام در رده ملی محسوب 
می شود. آرژانتین در پنج دوره گذشته کوپا، چهار بار راهی دیدار 
نهایی شده و هر چهار بار به عنوان تیم بازنده، زمین را ترک کرده 
است. آنها به هیچ وجه تحمل یک ناکامی دیگر را ندارند و امیدوارند 
این طلسم را برای همیشــه کنار بزنند. شاید در رده ملی، هیچ 
مسابقه ای حساس تر از دوئل برزیل و آرژانتین نباشد. مسابقه ای 
با طعم خون و سرشار از نفرت که حتی برای لحظه ای، هیجانش 

را از دست نمی دهد.

مرحله مقدماتی لیــگ ملت های والیبال 
برای تیم ملــی ایران به پایان رســید. پس از 
شکست دادن صربستان و البته پیروزی سه بر 
صفر مقابل بلغارستان، دیدار برابر آمریکا برای 
والیبال ایران کامال تشریفاتی بود. درست مثل 
دیدار با فرانسه، کوالکوویچ در این مسابقه نیز 
از نفرات دومش استفاده کرد و یک طرفه ترین 
شکستش در لیگ ملت ها را پشت سر گذاشت. 
در واقع تیم ملی در این رقابت ها تنها ســه بار 
شکست خورده و در جریان این سه شکست، 
دو بار از تیم  ذخیره اش اســتفاده کرده است. 
پرونــده این مرحله بــا پیروزی ســه بر یک 
برزیل مقابل ایتالیا رســما بسته شد. در پایان 
دور مقدماتی، برزیل بــا ۱4 پیروزی در صدر 

جدول قرار گرفت، ایران و روسیه با ۱2 برد دوم 
و سوم شدند، فرانسه و لهستان و آمریکا نیز در 
رده های چهارم تا ششم قرار گرفتند. شکست 
خوردن ایتالیا از برزیل، موجب شــد این تیم 
دیگر شانسی برای حضور در دور نهایی نداشته 
باشــد. پنج تیم باالی جدول رقابت ها در کنار 
آمریکای میزبان، دور نهایی مســابقه ها را در 
شــیکاگو برگزار خواهند کرد. در این مرحله، 
تیم ها به دو گروه ســه تیمی تقسیم می شوند 
و تیم های اول و دوم هر گروه، به نیمه نهایی راه 
پیدا می کنند. تیم کوالکوویچ در گروه دوم دور 
نهایی لیگ ملت ها، با برزیل و لهستان همگروه 
شده و در گروه دیگر، فرانسه، روسیه و آمریکا 
قرار دارند. در نگاه اول، اوضاع برای تیم ملی به 

شدت دشوار به نظر می رسد. ایران در مرحله 
مقدماتی، برابر برزیل شکست خورد و لهستان 
را در یک بازی نزدیک و حساس شکست داد. 
اگر همین نتایج تکرار شوند، تیم ملی شانس 
زیادی برای رســیدن به نیمه نهایــی دارد اما 
نباید فراموش کرد که لهســتانی ها با انگیزه 
انتقام به این جدال وارد می شوند و دست به هر 
کاری می  زنند تا شکست مرحله گروهی را به 

فراموشی بسپارند. والیبال ایران تا همین امروز 
در لیگ ملت ها شاهکار کرده اما برای رسیدن 
به بهترین نتیجه تاریــخ در این رقابت ها، این 
تیم نباید دســت از پیروزی بردارد. شکست 
شاید چیزی از ارزش های این تیم کم نکند اما 
بدون تردید، جلوی تاریخ سازی والیبال ایران 
را خواهد گرفت. یک پیــروزی در دو جدال با 
لهســتان و برزیل، می تواند تیم ملی را برای 

اولین بار در تاریخ به نیمه نهایی این تورنمنت 
برساند. بازی های مرحله گروهی لیگ ملت ها، 
ثابت می کند که ایران مقابل هیچ کدام از این 

دو رقیب، از پیش  بازنده نخواهد بود. 
تیم ملی به ازای هر پیروزی در لیگ ملت ها، 
پاداشی از فدراســیون جهانی دریافت کرده 
اما در صورت بردن جــام، رقم قابل توجه یک 
میلیون دالر را به دســت خواهد آورد. رقمی 
که اگر مثل پاداش هــای فوتبال حیف و میل 
نشود، می تواند والیبال ایران را برای چند سال 
مقابل همه مشکالت بیمه کند. تیم های دوم 
و سوم این رقابت ها نیز به ترتیب 500 و 300 
هزار دالر پاداش می گیرند و سهم تیم چهارم 
۱50 هزار دالر است. البته که انگیزه اصلی تیم 
برای درخشش، فراتر از مسائل مالی است اما 
ادامه دادن ایــن راه فوق العاده، می تواند همه 
دغدغه های والیبال را به دســت خود والیبال 

حل کند.

همه دنیا در انتظار سوپرکالسیکوی آمریکای جنوبی

داغ ترین نقطه زمین!

همگروه های والیبال ایران در دور نهایی لیگ ملت ها مشخص شدند

شیکاگو، بدون توقف!

استراماچونی پس از برکنار 
شدن از نیمکت اسپارتا 

پراگ جمهوری چک، 
حدود دو سال بدون تیم 

بود و پیشنهاد خاصی 
نیز از تیم های مختلف 

نداشت. درست مثل گابریل 
کالدرون که از سال 2017 به 
بعد دیگر در هیچ تیمی کار 
نکرده و از فوتبال دور بوده 

است
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