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 انتخابات وزنه 
و معادله سه مجهولی

امروز شــاید یکــی از مهم تریــن مجمع های 
فدراسیون های ورزشــی برگزار می شود. مجمعی 
که نفرات سرشناســی در آن حضور دارند و روسای 
هیات ها می توانند با انتخــاب رییس آینده کمی 
گرمای آرامش را به دنیای پوالد سرد هدیه بدهند. 
برای انتخابات وزنه برداری 10 نفر ثبت نام کرده اند. 
سجاد انوشــیروانی، محمدرضا آخوندی، حسین 
رضازاده، علی مرادی، کوروش باقری، حسین مقامی، 
عبدالکریم پورکیان، فرشاد غزالیان، شهرام عظیمی 
و نصرت ا... عابدینی 10 کاندیدایی هستند که امروز 
برای ریاست فدراسیون تالش می کنند. هرچند به 
نظر می رسد رقبای اصلی برای ریاست بیشتر از سه 
نفر نخواهند بود. طبیعتا رقیب اصلی برای ریاست علی 
مرادی خواهد بود که با گذراندن چهار سال پرانتقاد 
از هیچ تالشی برای حفظ سمتش دریغ نکرد. اما از 
سوی دیگر شنیده می شود در ائتالفی که بین حسین  
رضازاده، کوروش باقری و سجاد انوشیروانی شکل 
گرفته، رضازاده و باقری به نفع ســجاد کناره گیری 
خود را اعالم خواهند کرد. طبیعتا به جز این دو، شاهد 
انصراف های زیاد دیگری خواهیم بود ولی در بین این 
انصرافی ها آخوندی حضور ندارد. او به عنوان یکی 
از جوان ترین نامزدها در تالش است تا جای مرادی 
را بگیرد. باید دید سرانجام نبرد ریاست به سود چه 
کسی به پایان می رســد و مهم تر از همه اینکه آیا 

وزنه برداری رنگ آرامش را می بیند؟
    

ریسک بی  ریسک
با افتتاح سالن فارســی آکادمی ملی المپیک 
قرار است انتخابات فدراســیون وزنه برداری در این 
آکادمی برگزار شود. در حالی که در چند روز گذشته 
صحبت هایی درخصوص برگــزاری انتخابات به 
صورت الکترونیکی وجود داشت محمدرضا داورزنی 
معاون حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش اعالم کرد 
این سیستم هیچ مشکلی ندارد اما برای جلوگیری از 
شائبه انتخابات وزنه برداری و همین طور کشتی طبق 
روال گذشته صورت خواهد گرفت. این در حالی است 
که طبق آیین نامه برگزاری انتخابات فدراسیون های 
ورزشی هم، رای گیری باید مکتوب باشد مگر اینکه 
در آیین نامه تغییراتی برای آینده ایجاد شود. با این 
حساب وزارت نمی خواهد در انتخابات دو رشته مهم 
و حساس ریسک کند که بعدا حرف و حدیث پیش 
بیاید. چراکه در حالت عادی هم شائبه های زیادی در 
خصوص مهندسی انتخابات به خصوص برای کشتی 
وجود داشت. انتخابات وزنه برداری امروز و مجمع 
انتخاباتی کشتی 26 تیر برگزار می شود. انتظار می رود 
بعد از فینال لیگ ملت های والیبال تکلیف رییس 

چهار سال آینده والیبال هم باالخره مشخص شود!
    

انتقادات جواب داد؟
تیم ملی والیبال ایران بــرای حضور در مرحله 
نهایی لیگ ملت های والیبال بامــداد دیروز راهی 
آمریکا شد تا در کنار پنج تیم دیگر در شهر شیکاگو 
برای رسیدن به سکو تالش کند. اما افشین داوری 
سرپرست فدراســیون والیبال که اقدامش برای 
همراهی تیم ملی در شــیکاگو انتقادات زیادی را 
به دنبال داشــت، هنوز با تیم ملی به آمریکا نرفته 
و در ایران به ســر می برد. وی درباره ســفرش به 
آمریکا اظهار نظری عجیب داشت و به رادیو تهران 
گفت:»اگر خدا بخواهد می رویم یا نمی رویم! مهم 
این اســت که تیم نتیجه بگیرد. امیدوارم تیم ملی 
بدون حاشیه به نتیجه برسد.« سرپرست فدراسیون 
والیبال در پاســخ به اینکه آیا رفتن شما به آمریکا 
منتفی است؟ از ارائه پاسخ شفاف خودداری کرد و 
گفت:»در خدمت تان هستم!« انگار در این رابطه 
انتقادات به داوری جواب داده که او عقب نشینی را 

ترجیح داده است.
    

نعمتی در المپیک آزمایشی 
توکیو

زهرا نعمتی که ســابقه حضــور در بازی های 
پارالمپیک 2012 و 2016 لندن و ریو را در کارنامه 
خود دارد برای شــرکت در مســابقات آزمایشی 
تیروکمان روز دوشــنبه 1۷ تیر عازم توکیو ژاپن 
می شود.این مسابقات از 1۹ تا 26 تیر در توکیو و در 
محلی که قرار است مسابقات تیروکمان پارالمپیک 
2020 برگــزار شــود، انجام خواهد شــد. در این 
تورنمنت زهرا نعمتی به همراه مجید میررحیمی، 
سرمربی تیم ملی ریکرو و امید نجاری مدیر تیم های 
ملی حضور خواهند داشت. کلیه هزینه های این سفر 

بر عهده اسپانسر زهرا نعمتی است.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

برزیل و پرو، کوپاآمه ریکا را در یک 
گروه مشترک آغاز کردند. سلسائو به 
عنوان تیم اول این گروه با هفت امتیاز 
راهی مرحله حذفی شد و پرو به عنوان 
تیم سوم، خودش را به دور حذفی رساند. 
در واقع اگر قانون صعود بهترین تیم های 
ســوم به مرحله بعد وجود داشت، پرو 
خیلی زود ناچار به ترک کوپا می شد. 
از سه دیدار مرحله گروهی، پرو تنها در 

یک مسابقه موفق به گل زنی شده بود. 
قرمز و ســفیدها در یک چهارم نهایی 
با قرعه اروگوئه روبه رو شــدند. تصور 
می شــد این تیم خیلی زود از جدول 
بازی ها خارج خواهد شــد اما آنها ۹0 
دقیقه مقابل اروگوئه مقاومت کردند 
و سرانجام در ضربه های پنالتی، موفق 
به شکســت دادن حریف بزرگ شان 
شدند. لوئیس سوارز، تنها بازیکنی بود 
که در جریان پنالتی ها، ضربه اش را از 
دست داد. پرو در میان ناباوری، توانست 

خودش را به نیمه نهایی جام ملت های 
آمریکای جنوبی برساند. در یک چهارم 
نهایی، اوضاع برای برزیل چندان خوب 
پیش نرفت. آنها با وجود همه انتظارات، 
نتوانستند دروازه پاراگوئه را باز کنند 
و جدال شان با این تیم با تساوی بدون 
گل به پایان رسید. با این وجود زردها در 
نهایت با درخشش آلیسون بکر، راهی 
نیمه نهایی تورنمنت شــدند. در این 
مرحله، برزیل در یک جدال جنجالی 
آرژانتیــن را کنار زد و بــا بردن رقیب 

حیثیتی اش، بعد از مدت ها راهی دیدار 
فینال شد. عجیب ترین مسابقه جام اما 
بین شیلی و پرو برای صعود به فینال 
برگزار شد. انتظار می رفت شیلی بعد 
از شکســت دادن کلمبیا، به سادگی 
هرچه تمام تر از ســد پرو بگذرد اما به 
نظر می رسید ستاره های شیلی حریف 
را به شدت دست کم گرفته اند. پرو به 
لطف غافلگیر کردن تیم مقابل و البته 
درخشــش خیره کننده دروازه بانش، 
توانست به فینال رقابت ها برسد. هنوز 

هم هیچ کس باور نمی کند پرو توانسته 
باشد در ۹0 دقیقه، سه بار توپ را از خط 

دروازه شیلی عبور بدهد.
پرو دو بــار در ســال های 1۹3۹ و 
1۹۷5 قهرمان جام ملت های آمریکای 
جنوبی شده اســت. آنها در 44 سال 
گذشته، هرگز نتوانســته اند بخشی 
از فینــال رقابت ها باشــند. این تیم 
پیشرفتش را با رسیدن به نیمه نهایی 
در سال های 2011 و 2015 به نمایش 
گذاشت اما هیچ کس تصور نمی کرد 
این تیم در سال  201۹ یکی از دو تیم راه 
یافته به فینال تورنمنت باشد. قهرمانی 
در این جام حتی بــرای برزیل نیز یک 
دستاورد ویژه به شمار می رود. چراکه 
این تیم از ســال 200۷ به بعد، هرگز 
نتوانسته روی سکوی اول تورنمنت قرار 
بگیرد. برزیلی ها در مجموع هشت بار 
قهرمان جام ملت های آمریکای جنوبی 
شده اند اما این تیم در سه دوره قبلی، 
حتی از یک چهارم نهایی نیز عبور نکرده 
بود. تصور می شد از دست دادن نیمار، 
یک شوک بزرگ برای سلسائو باشد اما 
آنها بدون مرد شماره 10، یکدست تر 
و هماهنگ تر شــدند. این تیم هم در 
دفاع مهره های فوق العاده ای دارد و هم 
در خط حمله، پرمهره ترین تیم کوپا 
بوده است. پدرو گایسه، کلیدی ترین 
ســتاره پرو در این تورنمنت به شمار 
می رود. بازیکنی که روی خط دروازه 
این تیم، عامل اصلی رســیدن آنها به 
فینال بوده اســت. این تیم بر اساس 
یک دروازه بان درخشــان بنا شــده و 
گل نخوردن را مهم تریــن اولویتش 
می داند. هر چند که تجربه بازی با شیلی، 
نشان می دهد که آنها در گل زدن هم 
استعدادهای فوق العاده ای دارند. پابلو 
گررو در خط حملــه، پرتجربه ترین 
بازیکن تیم ملی پرو محسوب می شود. 
آندره کاریو، کریستین کوئوا، ادیسون 

فلورس و یوشــیمار یوتون چهره های 
دیگری هستند که می توانند در جمع 

بهترین های این تورنمنت قرار بگیرند.
در دور گروهی، برزیل پنج بار دروازه 
پرو را باز کرد و توانســت این تیم را به 
سختی تحقیر کند. حاال اما شاید زمانی 
برای انتقام  گرفتن از میزبان باشــد. 
در جــام جهانی ســوئیس، آلمان در 
دور گروهی هشــت گل از مجارستان 
دریافت کرد اما در فینــال معجزه وار 
آن جام، توانست حریفش را شکست 
بدهد. حاال پرو همین سرنوشــت را 
دنبال می کنــد و امیدوار اســت که 
»معجزه برن« را در برزیل بازســازی 
کند. قهرمانی برزیل، شــکل منطقی 
فینال جام ملت های آمریکای جنوبی 
خواهد بود و قهرمانی پرو، رنگ و بویی 
از شگفتی خواهد داشــت. هر دو تیم 
یک بار تبحرشان در ضربه های پنالتی 
را نشــان داده اند و در صورت کشیده 
شدن فینال به پنالتی، رقابت نزدیک و 
حساسی بین آنها شکل خواهد گرفت. 
هر دو تیم نیز حریفان شــان در نیمه 
نهایی را با قدرت از پیش رو برداشته اند 
و حاال، همــه چیز برای یــک فینال 

تماشایی آماده به نظر می رسد.

به استقبال آخرین مسابقه جام ملت های آمریکای جنوبی

قهرمان تاریخی یا قهرمان منطقی؟

چهره به چهره

اتفاق روز

آرژانتین و شیلی، انگیزه های زیادی داشتند تا برای سومین بار متوالی در فینال کوپاآمه ریکا حاضر شوند اما این 
مسابقه در نهایت به عنوان رده بندی تورنمنت انجام شد. در دیدار نهایی، از یک طرف برزیل میزبان حضور دارد و از طرف 
دیگر، پرو توانسته خودش را به این مسابقه برساند. رسیدن تیم تیته به این مرحله، از مدت  ها قبل قابل پیش بینی به نظر 

می رسید اما کاری که پرو تا امروز انجام داده، حیرت انگیز به نظر می رسد. آیا پرو شگفتی اش را تکمیل خواهد کرد؟ آیا 
برزیل بعد از سال ها روی سکوی اول کوپا خواهد ایستاد.

 آریا طاري

در فاصله چند هفته با شروع فصل جدید رقابت های لیگ برتر 
فوتبال ایران، تکلیف همه نیمکت های لیگ نوزدهم مشخص 
شده و حاال دیگر همه تیم ها سرمربی های شان برای فصل جدید 
را شناخته اند. در ترکیب نیمکت های لیگ، چند تغییر بزرگ به 
وجود آمده و چند چهره تازه وارد برای اولین بار سرمربیگری در 
فوتبال ایران را آغاز کرده اند. در میان مربیان داخلی، چند چهره 
سرشناس در شروع فصل بدون تیم مانده اند اما بعید نیست همه 
آنها در طول فصل، گزینه هایی برای جانشینی مربیان اخراج  شده 

از سوی باشگاه های مختلف باشند.
علی دایی

نام شهریار هم به عنوان گزینه جانشینی کی روش و هم در بین 
گزینه های جانشینی برانکو به چشم می خورد اما هواداران تیم 
ملی و پرسپولیس، تمایل چندانی به انتخاب این مربی نداشتند. 
علی دایی که با یک جنجال بزرگ و یک افشاگری حیرت انگیز از 
سایپا جدا شده بود، هنوز به هیچ تیمی ملحق نشده تا این بار دیگر 
در تابستان در اردوی سرعین حاضر نشود. او هنوز هم خارج از 
تهران مربیگری نکرده و ظاهرا هیچ تمایلی به ترک پایتخت ندارد. 
شاید اگر دایی حاضر بود با ترک تهران کنار بیاید، می توانست 

فرصت های شغلی متنوع تری داشته باشد. او در سایپا نتایج نسبتا 
خوبی به دست آورد و این تیم را به مرحله پلی آف لیگ قهرمانان 
آسیا نیز رساند. با این وجود جدایی این مربی از تیمش اصال در 

فضای دوستانه ای اتفاق نیفتاد.
مجید جاللی

یکی از پرســابقه ترین مربیان داخلی لیگ برتر، جایی در 
فهرست نهایی مربیان برای فصل جدید ندارد. مجید جاللی فصل 
گذشته را روی نیمکت پیکان کلید زد اما در نیم فصل از این باشگاه 
جدا شد و به نساجی قائمشهر پیوست. دوران حضور جاللی در 
نساجی هم اما طوالنی نشد و اختالف بزرگ با مالکان باشگاه، 
موجبات جدایی این مربی از نساجی را فراهم آورد. مجید جاللی 
در سال های گذشته همواره پای ثابت رقابت های لیگ بوده و در 
تیم های مختلفی کار کرده اما حاال در شروع فصل تازه، هیچ تیمی 
به سراغ این مربی نیامده است. با این وجود شاید او در ادامه فصل، 

به یکی از باشگاه های حاضر در این فصل بپیوندد.
فیروز کریمی

ماموریت دشوار ابقای نفت مسجدســلیمان در لیگ برتر، 
با موفقیت از ســوی فیــروز کریمی انجام شــد. هرچند که او 
تعیین کننده ترین لحظات ممکن از هفته های پایانی فصل را 
در »بیمارستان« سپری کرد. صحنه غش کردن فیروز در جدال 

تیمش با سپیدرود رشت، یکی از پرتکرارترین و خبرسازترین 
تصاویر فصل گذشــته لیگ به شــمار می رفــت. کریمی در 
مسجدسلیمان، ابدا نتایج خوبی نگرفت و حتی نتوانست یک 
پیروزی به دســت بیاورد اما به خاطر نتایج ضعیف تر سپیدرود 
رشت، در لیگ برتر ماندگار شد. این ماندگاری با خوش شانسی 
ویژه ای همراه بود اما به هر حال فیروز کریمی، مسئولیتی که در 
هفته های پایانی بر عهده داشت را انجام داد و مسجدسلیمانی ها 
را در لیگ برتر حفظ کرد. از همان موقع هم اما مشخص به نظر 
می رسد که او قصد باقی ماندن در این باشگاه را ندارد. فیروز کریمی 
در این مقطع از دوران مربیگــری، ترجیح می دهد به جای کار 
کردن در یک باشگاه در شروع فصل، تا قبل از فرا رسیدن هفته های 
پایانی استراحت کند و سپس برای نجات یکی از تیم های در حال 

سقوط، خودش را به وسط میدان مبارزه برساند.
علی کریمی

علی کریمی زودتر از جــواد نکونام مربیگری 
را آغاز کرد اما نکو مســیر بهتری را پشت سر 
گذاشــت تا امروز هدایت فوالد خوزســتان 

را بر عهده داشــته باشــد. کاپیتان 
ســابق تیم ملــی در حالی روی 
نیمکت باشگاه فوالد می نشیند 
کــه آینــده مربیگــری علی 
کریمی هنوز روشــن به نظر 
نمی رســد. جادوگر تا امروز 
انتخاب های خوبی نداشته و 
در پرتنش ترین باشــگاه ها با 

بدقول ترین مدیران ممکن کار کرده است. او در نفت تهران، با 
یک کابوس بزرگ روبه رو شد و در سپیدرود رشت نیز وضعیت 
مشابهی را تجربه کرد. کریمی برای حل مشکالت سپیدرود، 
حتی مالکیت باشگاه را نیز پذیرفت اما حتی این موضوع نیز باعث 
نشــد که او در جایگاه یک مربی، آرامش الزم را برای کار کردن 
در رشت به دست بیاورد. در نهایت جادوگر از باشگاه جدا شد و 
سپیدرود نیز با نادر دست نشان به دسته  پایین تر سقوط کرد. علی 
کریمی در شروع فصل به هیچ تیمی نزدیک نشده است. انتخاب 
سوم او برای سرمربیگری، اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. 
یک اشتباه دیگر در انتخاب تیم، می تواند پرونده مربیگری علی 

را برای همیشه ببندد.
خداداد عزیزی

پس از ســپری کردن چند ماه ناامیدکننده در سپیدرود، 
جدی ترین فعالیت مربیگری خــداداد عزیزی حضور در یک 
برنامه تلویزیونی استعدادیابی بوده است. تجربه ستاره ساز البته 
ثابت کرد که خداداد حتی در ســطح تلویزیون نیز، از آمادگی 
الزم برای مربیگری برخوردار نیســت. موفقیت در سپیدرود، 
می توانست کارنامه عزیزی را احیا کند و او را دوباره 
به فهرست مربیان لیگ برتر برگرداند اما حواشی 
و جنجال های بزرگ در کنار شکست های تلخ، 
موجب شد که او دوباره به حاشیه رانده 
شــود. بعید به نظر می رسد در این 
فصل و حتی در فصل های دیگر، 
لیگ برتر برای خداداد عزیزی 

جایی داشته باشد.

اولین مســابقه تدارکاتی اســتقالل زیر نظر 
سرمربی ایتالیایی، منجر به کنار گذاشتن چند 
بازیکن از ترکیب این تیم شد. برخالف آن چه گفته 
می شود، این تصمیم اصال به دالیل »فنی« گرفته 
نشده و دلیل اصلی آن مسائل انضباطی بوده است. 
در جریان دیدار دوستانه پیش فصل آبی ها رضا 
کریمی به یکی از هم تیمی هــا اعتراض کرد و در 
پایان این دیدار، روح ا... باقری و آرمین سهرابیان 
با این فوتبالیست درگیر شدند. این درگیری کافی 

بود تا اســتراماچونی بالفاصله دست به کار شود 
و هر ســه بازیکن را از تیمش کنار بگذارد. پس از 
دو هفته تمرین با اســتقالل، حاال مرد ایتالیایی 
به زمانی برای غربالگری تیمش رسیده است. به 
نظر می رسد مسائل اخالقی و شرایط انضباطی 
تیم، کلیدی ترین اولویت برای این مربی به شمار 
می روند. چراکه او بدون درنگ و معطلی، حکم به 
اخراج این سه بازیکن داده است. آرمین سهرابیان 
حاال در حالی ناچار به ترک اســتقالل شده که تا 

چند ماه قبل، یکی از بازیکنان حاضر در فهرست 
کارلوس کــی روش برای تیم ملی بــود. او فصل 
گذشته بازی های زیادی برای استقالل انجام داد و 
در چند پست مختلف برای این تیم به میدان رفت. 
روح ا... باقری اما وضعیت کامال متفاوتی داشت. 
او در نیم فصل اول بازیکن مهمی برای استقالل 
بود اما ناگهان به حاشیه رانده شد و دیگر حتی به 
ندرت روی نیمکت حضور داشــت. باقری اواخر 
فصل دوباره به ترکیب تیم برگشــت و نشان داد 
که می تواند مهره ای ارزشمند برای تیمش باشد. 
روح ا... تا امروز زیر نظر سرمربی ایتالیایی تمرین 
کرده بود اما حاال به طرف درهای خروجی هدایت 
شده است. البته که چنین تصمیم هایی در فوتبال 
ایران، عموما به سرعت فراموش می شوند. حاال همه 

چیز به استراماچونی بستگی خواهد داشت. آیا این 
مربی اولین تصمیم مهمش را به عنوان سرمربی 
استقالل، پس خواهد گرفت؟ آیا او از این نقشه، 
پشیمان خواهد شد؟ حتی اگر سه بازیکن اخراجی 
دوباره به تیم برگردند، اســتراماچونی باید چند 
بازیکن را از تیمش کنار بگذارد. این درست همان 
وظیفه ای اســت که کالدرون نیز در پرسپولیس 
خواهد داشــت. مرد آرژانتینی به گفته خودش 
بازی های فصل گذشته پرسپولیس را تماشا کرده و 
به شناخت نسبی از مهره های این تیم رسیده است. 
پر شدن فهرست بزرگساالن تیم، این دغدغه جدی 
را برای کالدرون به وجود آمده که فضای الزم را برای 
بازیکنان جدید و خریدهای بعدی فراهم کند. گفته 
می شود محسن ربیع خواه و حسین ماهینی، از 

گزینه های قرار گرفتن در فهرست مازاد این مربی 
هستند اما هنوز هیچ خبری به صورت رسمی از 
باشگاه منتشر نشده است. ظاهرا اولین قدم بزرگ 
استراما و گابریل کالدرون، تعیین فهرست مازاد 
سرخابی ها باشــد. اگر بازیکنان مازاد به درستی 
انتخاب شــوند، تیم ها فصل را در اوج قدرت آغاز 
می کنند اما در غیر این صورت، دغدغه های بزرگی 
برای دو تیم به وجود خواهد آمد. هر تصمیم اشتباه 
در این موارد، حاشیه های زیادی را ایجاد خواهد 
کرد. حاال باید منتظر ماند و دید که آیا سرمربیان 
خارجی پرسپولیس و استقالل، از این مرحله به 
سالمت رد می شــوند؟ آیا آنها به چنان شناخت 
عمیقی از تیم شان رسیده اند که نفرات غیرضروری 

را از تیم جدا کنند؟

چهره های شناخته شده ای که در شروع لیگ نوزدهم، بدون تیم خواهند بود

خارج از گود

اولین قدم کلیدی برای استراماچونی و کالدرون

زمانی برای خانه تکانی

برزیلی ها در مجموع هشت 
بار قهرمان جام ملت های 

آمریکای جنوبی شده اند اما 
این تیم در سه دوره قبلی، 
حتی از یک چهارم نهایی 
نیز عبور نکرده بود. تصور 

می شد از دست دادن نیمار، 
یک شوک بزرگ برای 

سلسائو باشد اما آنها بدون 
مرد شماره 10، یکدست تر و 

هماهنگ تر شدند

 شماره   283   /   یکشنبه  16  تیر   1398  /    4 ذی القعده 1440  /   7  ژوئیه   2019


