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 مرادی صندلی اش 
را به کسی نداد

روز گذشــته مجمع انتخاباتی فدراســیون 
وزنه برداری در سالن فارسی آکادمی المپیک که 
شکل و شمایل جدید پیدا کرده، برگزار شد و این 
علی مرادی بود که توانست با کسب 22 رای در 
همان دور اول کار را تمام کند و به عنوان رییس 
چهار ســال  آینده وزنه برداری معرفی شود. این 
انتخابات در حالی برگزار شد که طبق پیش بینی ها 
تعدادی از نامزدها انصراف خود را اعالم کردند اما 
در بین این نفرات انصراف حسین رضازاده از همه 
قابل توجه تر بود. در روزهــای پیش از انتخابات 
گفته می شــد رضازاده در ائتالفی که با کوروش 
باقری و سجاد انوشیروانی داشته، در روز مجمع به 
نفع انوشیروانی کنار می رود اما او به کل در مجمع 
حاضر نشد تا انصرافش بدون هیچ دلیلی اعالم 
شــود. محمدرضا آخوندی و سجاد انوشیروانی 
اصلی ترین رقبای مرادی بودند اما شاید اگر آنها 
هم دست به ائتالف می زدند، رای ها عدد دیگری را 
نشان می داد و کار به شکل دیگری پیش می رفت. 
پیش از این گفته شــده بود اگر انتخابات به دور 
دوم بکشد، انوشیروانی و آخوندی به کمک هم 
می آیند. تصمیمی که به سود مرادی شد و او بود 
که با 22 رای مقابل هشت رای آخوندی، 11 رای 
انوشیروانی و دو رای غزالیان، کار را تمام کرد. یکی 
از نکات قابل توجه انتقاد تند آخوندی از فدراسیون 
مرادی بود که گفت:»اگر از وضعیت فعلی راضی 
هستید، ادامه بدهید.« انتقادی که خیلی زود با 
تذکر مواجه شــد. درنهایت مرادی که در طول 
مجمع خیلی آرام و مطمئن بود، بار دیگر سکان 
هدایت پوالد سرد را در دست گرفت تا احتمال 
شاهد چهار سالی شبیه چهار سال گذشته باشیم. 
ناگفته نماند کیانوش رســتمی و بهادر موالیی 
هم در محوطه آکادمی حضور داشــتند و روند 
انتخابات را دنبال می کردند. در پایان انتخابات، 
در حالی که مرادی مشغول خوش و بش با تبریک 
گویندگانش بود، انوشیروانی، باقری و آخوندی با 
دلخوری مجمع را ترک کردند و حاضر به صحبت 
با خبرنگاران نشــدند. تنها واکنش انوشیروانی 
این بود که گفت:»از قبل همه چیز مشــخص 
بود!« در هر حال از آن جایی که مرادی با توجه به 
محدودیت سنی، آخرین دوره ریاستش را پیش 
رو دارد، باید دید چه یادگاری برای وزنه برداری به 

جا می گذارد.
    

قهرمانی زودهنگام در قاره کهن
مســابقات روز دوم رقابت های کشتی آزاد 
نوجوانان قهرمانی آسیا با برگزاری مسابقات هفت 
وزن از صبح دیروز در شهر نورسلطان قزاقستان 
آغاز شد و در پایان دیدارهای مقدماتی علی عرب 
در 45 کیلوگرم، رحمان عموزادخلیلی در وزن 48 
کیلوگرم، علی قلی زادگان در 51 کیلوگرم، عرفان 
الهی در وزن 60 کیلوگرم، سهیل یوسفی در وزن 
92 کیلوگرم و ساالر حبیبی در 110 کیلوگرم به 
دیدار فینال راه یافتند. مهدی ویسی نیز در وزن 
55 کیلوگرم راهی دیدار رده بندی شد تا آزادکاران 
ایران جشن قهرمانی زودهنگام شان را برپا کنند.  
تیم ایران در روز نخست نیز به دو نشان طال دست 
یافته بود. دیدارهای فینال و رده بندی عصر دیروز 

برگزار شد.
    

 کشتی و کالف پیچیده 
تایید صالحیت!

در حالی که زمان برگزاری مجمع انتخاباتی 
فدراسیون کشتی مشخص شده و حتی شنیده 
شد صالحیت سه کاندیدایی که در برگزار شدن 
انتخابات گره انداخته بود تایید شد، محمدرضا 
داورزنی در فاصله 10 روز مانده تا مجمع کشتی، 
همچنــان از احراز صالحیت نشــدن تعدادی 
از کاندیداها صحبــت می کنــد. او در این باره 
گفت:»تعدادی احــراز صالحیت نشــدند اما 
تعدادی هنوز در حال بررســی است و مبنی بر 
این نیست رد شده باشند. در گذشته هم داشتیم 
افرادی که قبال صالحیت شــان احراز نشده بود 
و شــب انتخابات تاییدیه را دریافــت کردند. به 
دوستانی که احراز شدند، اعالم کردیم می توانند 
برنامه های خود را شروع کنند. دوستانی که هنوز 
صالحیت شان احراز نشده، جزو چهره هایی بودند 
که برنامه دارند. امیدوارم شرایط برای برگزاری 

مجمع در روز 26 تیرماه ایجاد شود.«

منهای فوتبال

آریا رهنورد

به نظر می رسد در پرسپولیس، چیزی 
به نام »سیاست نقل و انتقاالتی« وجود 
ندارد. باشگاه همان طور که در روزهای 
تالش برای جذب سرمربی، با چهره های 
بسیار متفاوت مذاکره می کرد، در زمینه 
جابه جایــی بازیکن ها نیــز هیچ خط 
مشــی مشــخصی را دنبال نمی کند. 
هر فوتبالیســتی که از عالقه اش برای 
حضور در پرسپولیس حرف می زند، به 

سرعت در تیررس باشگاه قرار می گیرد. 
مدتی قبل فرشــاد احمــدزاده در یک 
برنامه تلویزیونی ، تمایلش برای حضور 
دوباره در تیم را عیان کرد و به ســرعت 
در لباس پرســپولیس دیده شد. وحید 
امیری نیز پس از فرستادن پالس های 
رسانه ای مثبت برای باشگاه، حاال دوباره 
مورد توجه قرمزها قرار گرفته است. آیا 
ابراز عالقه یک بازیکن، به تنهایی برای 
بازگرداندن او کافی به نظر می رســد؟ 
آیا باشگاه نباید هیچ خط قرمز دیگری 

را برای امضای یک قرارداد سنگین در 
نظر بگیرد؟ وقتی فرشــاد احمدزاده از 
سوی مدیران باشگاه برای بازگشت چراغ 
سبز دریافت کرد، واضح به نظر می رسید 
که این مدیران روی حافظه تاریخی شان 
حساب چندانی باز نمی کنند. هواداران 
پرسپولیس انتظار داشتند بازیکنانی که 
در روزهای سخت محرومیت تیم را ترک 
کردند، دیگر جایی در باشــگاه نداشته 
باشند اما در واقعیت، اتفاق دیگری رخ 
داد و اعتبار پرســپولیس با بازگرداندن 

فرشاد، حداقل برای چند روز خدشه دار 
شد. البته که وحید امیری، محبوبیت 
و مقبولیت بیشــتری روی سکوهای 
ســرخ داد اما تصمیم برگشتن او، هنوز 
هم منطقی به نظر نمی رسد. عالقه این 
بازیکن به جدایی پس از درخشــش در 
جام جهانی، تا حدودی قابل درک بود 
اما شــیوه مدنظر او بــرای جدایی، ابدا 
قابل قبول به نظر نمی رسید. حتی اگر 
گذشته ها کامال فراموش شوند و حرکت 
وحید برای همیشه از ذهن ها پاک شود، 

مســاله ای به نام »آینــده« در مورد او 
مطرح خواهد شــد. آیا پرسپولیس در 
شرایط فعلی، اصال به وحید امیری نیاز 
دارد؟ آیا کالدرون می تواند از این بازیکن 
گرانقیمت در ترکیــب اصلی تیمش 
استفاده کند؟ آیا کسی که قول حضور 
دوباره در پرســپولیس را به وحید داده، 
همان چهره ای نیست که این بازیکن را 

با وعده های بزرگ به فوتبال ترکیه برد؟
وحیــد امیــری همیشــه یــک 
فوتبالیســت پرتالش و دونــده بوده 
است. یک بازیکن خستگی ناپذیر که با 
وجود همه نمایش های درخشانش در 
زمین، هیچ وقت درگیر حواشی نشده 
و رفتار ناامیدکننــده ای را در زمین به 
نمایش نگذاشــته اســت. با این وجود 
پرسپولیسی ها باید قبل از خرید امیری، 
به شرایط سنی این بازیکن توجه کنند. او 
در شرایط فعلی، دیگر نمی تواند کمک 
بزرگی برای آینده باشگاه باشد. عالوه بر 
این، کیفیت امیری این روزها با کیفیت 
او در زمان جدایی از پرسپولیس، زمین 
تا آسمان تفاوت دارد. او در اوج آمادگی 
و در بهترین فــرم از دوران فوتبالش از 
جمع قرمزها جدا شــد و حاال در حالی 
دوباره به این تیم نزدیک شــده که در 
بیشتر هفته های این فصل در ترابوزان 
اسپور ترکیه نیمکت نشین بوده است. 
طبیعتا نیمکت نشــینی روی آمادگی 
او تاثیر زیادی گذاشــته و زمان زیادی 
طول خواهد کشید تا این بازیکن دوباره 
آمادگی اش را به دست بیاورد. در مورد 
امیری، نکته مهم تری نیــز وجود دارد. 
پســت تخصصی این بازیکن، هافبک 
چپ است و پرسپولیس در این پست، 
از مهدی ترابی آماده و جوان اســتفاده 
می کند. بازیکنی که شروع فوق العاده ای 
در پرسپولیس داشت و این فصل حتی 
می تواند روزهای رویایی تری را در باشگاه 
پشت سر بگذارد. حضور ترابی در سمت 

چپ با ذخیره ای به نام امید عالیشــاه، 
نیاز پرسپولیس را در این بخش از زمین 
برطرف می کند و طبیعتا باشگاه در این 
نقطه، نیازی به یک ســتاره گرانقیمت 
نخواهد داشت. قرمزها می توانند هزینه 
چنین خریدهایی را برای حفظ بازیساز 
مهم تیم شان یعنی بشار رسن ذخیره 
کننــد. وحید امیری توانایــی بازی در 
پست مهاجم را نیز دارد اما قدرت گل زنی 
و توانایی چارچوب شناســی او، هرگز 
چندان باال نبوده است. گابریل کالدرون، 
تیمش را بــا یک مهاجــم راهی زمین 
می کند و بدون تردید امیری به عنوان 
یک مهاجم ایزوله، برای پرسپولیس مفید 
نخواهد بود. در صورت رقم خوردن این 
انتقال، او از نیمکت ترابوزان به نیمکت 
پرسپولیس منتقل می شود و شاید دیگر 
جایگاهش در تیم ملی را نیز از دســت 
بدهد. پرسپولیســی ها حاال در شرایط 
حساسی قرار دارند و به خوبی می دانند 
که »اخالق« برای شــان امتیاز و جام 
نمی آورد. امیری وقتی می توانست در 
تیم بماند و محبوب تر از همیشه باشد، 
انتخاب متفاوتی برای خودش داشــت 
و حاال بهتر اســت قرمزها نیز انتخاب 
متفاوت را به او نشــان بدهند. شاید در 
مورد فرشاد احمدزاده، دیگر دیر شده 
باشد اما وحید، قطعا گمشده ای در پازل 

کالدرون نیست.

آیا وحید، انتخاب درستی برای پرسپولیس خواهد بود؟

بعیِد امیری!

چهره به چهره

اتفاق روز

این روزها نام وحید امیری دوباره در اطراف باشگاه پرسپولیس شنیده می شود. پیش از این تصور می شد باشگاه 
مقابل ستاره هایی که تیم را در شرایط سخت ترک کردند، مقاومت نشان بدهد اما بازگشت فرشاد احمدزاده، ثابت کرد 

که تابلوی ورود ممنوع مقابل هیچ بازیکنی در پرسپولیس نصب نخواهد شد. وحید هنوز هم در میان بخشی از هواداران 
پرسپولیس، چهره ای محبوب به شمار می رود اما آیا او هنوز هم برای این باشگاه مفید خواهد بود؟ سوال بزرگ تر اینجاست 

که آیا فعالیت نقل و انتقاالتی باشگاه پرسپولیس، با ایده آل های سرمربی تیم انطباق دارد؟

از زمان جدایی مامه تیام از باشگاه استقالل، تالش این تیم 
برای انتخاب یک مهاجم گل زن خارجی همواره با بن بســت 
روبه رو شده است. الحاجی گرو در این تیم درخشش چندانی 
نداشت و استقالل را با تنها یک گل زده در نیم فصل ترک کرد. 
ایسما و منشــا هم ضعیف تر از حد انتظار ظاهر شدند و حاال 
باشگاه با یک سال تاخیر، به سراغ بازیکنی شبیه به تیام رفته 
است. یک مهاجم تنومند و گل زن آفریقایی که کارنامه ای شبیه 
به مرد شماره هفت سابق آبی ها و حتی بهتر از او دارد. »شیخ 
دیاباته« فوتبال حرفه ای را سال 2008 در باشگاه بوردو فرانسه 

آغاز کرد. او بالفاصله پس از رسیدن به تیم اصلی باشگاه به دلیل 
ترافیک بازیکن در خط حمله، با تصمیم سرمربی وقت بوردو 
لوران بالن به باشگاه آژاکسیو قرض داده شد. به ثمر رساندن 
14 گل در 30 بازی در دسته دوم فوتبال فرانسه، موجب شد که 
سران بوردو قرارداد شیخ را تمدید کنند و این بار او را در اختیار 
باشگاه نانسی قرار بدهند. دیاباته در یک فصل، فقط دو بار برای 
نانسی توپ زد و بیشتر وقتش را در تیم رزروهای باشگاه گذراند. 
در پایان دومین تجربه قرضی، او به بوردو برگشــت و در اولین 
فصل به یک ذخیره مطمئن برای تیمش تبدیل شــد. دیاباته 

در اولین فصل، 18 بار با پیراهن باشــگاه فرانسوی به میدان 
رفت و 6 گل برای این تیم به ثمر رساند. او 6 فصل متوالی برای 
بوردو فرانسه توپ زد و به تدریج، بازیکن مهمی برای این تیم 
شد. بهترین سطح شــیخ، مربوط به فصل های 13-2012 و  
14-2013 بود. جایی که این مهاجم توانست در طول فصل، 
30 گل برای باشگاهش بزند. او در سال 2016 سرانجام بوردو 
فرانسه را ترک کرد و راهی عثمانلی اسپور ترکیه شد اما در این 
تیم، تجربه خوبی را پشت سر نگذاشت. او حتی موفق به زدن 
یک گل در سوپرلیگ ترکیه نشد و در نیم فصل به صورت قرضی 
به باشگاه متز فرانسه رفت. آخرین تجربه دیاباته قبل از توافق 
با استقالل، بازی در باشــگاه بنه ونتو ایتالیا در سری بی بود. او 
فصل گذشته 11 بازی برای این تیم ایتالیایی انجام داد و هشت 
گل زد. شاید شناخت استراماچونی از او نیز به همین دوره بازی 

در ایتالیا برگردد.

مهاجم 194 ســانتی متری اهل مالی، می تواند هم روی 
زمین و هم روی هوا برای اســتقالل مفید باشــد. او سابقه به 
ثمر رساندن 15 گل ملی را نیز در کارنامه دارد اما از یک سال 
گذشته، دیگر عضوی از تیم ملی مالی به شمار نمی رود. مقام 
سوم جام ملت های آفریقای جنوبی و قهرمانی در جام حذفی 
فوتبال فرانسه، مهم ترین افتخارات بازیکنی به شمار می رود که 
پس از توافق اولیه با استقالل، در تهران حاضر شده و احتماال 
در اردوی خارجی این تیم نیز شــرکت می کند. تســت های 
پزشــکی و البته مســائل مالی، آخرین موانع بر سر امضای 
قرارداد رسمی هستند اما به نظر می رسد این توافق در نهایت 
حاصل خواهد شــد. اگر دیاباته در استقالل به خوبی روزهای 
بازی برای بوردو باشــد، این تیم صاحب یک گل زن تمام عیار 
 خواهد شــد. بازیکنی که البته در 31 سالگی، انرژی سابقش

 را در زمین نخواهد داشت.

آریا طاري 

رسیدن پرو به فینال جام ملت های آمریکای 
جنوبی، تنها شگفتی مهم این روزهای فوتبال 
نیست. در فاصله 24 ســاعت در جام ملت های 
آفریقا، مراکش و مصر به دست بنین و آفریقای 
جنوبی حذف شدند. این نتایج حیرت آور، پیام 
مهمی برای دنیــای فوتبال دارنــد. حاال دیگر 
قدرت ها در تورنمنت های مختلف تقسیم شده، 
فاصله تیم ها به حداقل رسیده و پیش بینی نتایج 
فوتبال، از همیشه دشــوارتر و غافلگیری ها، از 

همیشه پرشمارتر شده اند.
ســی و دومین دوره جام ملت هــای آفریقا، 
شروع بسیار عجیبی داشت. این تورنمنت قرار 
بود در کشور کامرون برگزار شــود اما به دلیل 
بدقولی در ساخت فضاهای الزم برای برگزاری 
جام و البته بحــران بوکوحرام در این کشــور، 
میزبانی رقابت ها از کامرون گرفته شد و به شکل 
ناگهانی، مصر به عنوان تیم میزبان جام انتخاب 
شد. تصمیمی که یک فرصت بزرگ برای محمد 

صالح و هم تیمی ها بود تا بتوانند برای اولین بار 
بعد از ســال 2010، جام قهرمانی را باالی سر 
ببرنــد. دومین اتفاق خاص در مــورد این جام، 
تعویق زمان برگــزاری آن بود. این تورنمنت که 
در برنامه ریزی اولیه قرار بود در ماه رمضان برگزار 
شود، برای راحتی بیشتر ستاره های مسلمان به 
زمانی دیرتر موکول شد. با همه حرف و حدیث ها، 
سرانجام جام ملت های آفریقا در مصر کارش را 
آغاز کرد. برگزاری این جام در کشوری که برای 
چندین سال، درگیر بحران و خونریزی شده بود، 
یک اتفاق کامال امیدبخش به نظر می رســید. 
در همین کشــور برگزاری یک بازی فوتبال در 
روزهای بحران، بیشــتر از 200 کشته به همراه 
داشت اما حاال دیگر آرامش در مصر حتی برای 
میزبانی از یک جام معتبر فوتبال نیز برقرار شده 
اســت. 24 تیم حاضر در جام ملت های 2019 
آفریقا، در چهار ســید مختلف تقســیم شدند. 
مصر به عنوان میزبان، کامرون به عنوان قهرمان 
دوره قبلی رقابت ها و تیم های ســنگال، تونس، 
نیجریه و مراکش به خاطر رنکینگ فیفا در سید 

اول قرار گرفتند. حضور کنگو در سید دوم نیز، تا 
حدودی غافلگیرکننده به نظر می رسید. پیروزی 
دو بر صفر ماداگاسکار مقابل نیجریه در مرحله 
گروهی، خیلی زود چشم ها را خیره کرد. در یکی 
دیگر از گروه ها نیز بنین مقابل قهرمان دوره قبلی 
یعنی کامرون بدون شکست ماند. هیچ کدام از 
این نتایج اما به اندازه نتایــج دو روز اول مرحله 

یک هشتم نهایی، باورنکردنی نبودند.
هشــت تیم اول و دوم گروه های شش گانه 
و چهار تیم ســوم با بهترین امتیازها در قیاس با 
تیم های سوم دیگر، به یک هشــتم نهایی جام 
ملت های آفریقا رســیدند. مرحله ای که با یک 
شگفتی بزرگ شروع شد. مراکش هروه رنار که 
هر ســه دیدار مرحله گروهی را با پیروزی های 
یک بر صفر پشت سر گذاشــته بود، این بار هم 
تنها یک بار توانســت دروازه بنین را باز کند. در 
این جدال اما خبری از چهارمین کلین شــیت 
متوالی نبود و مراکشی ها، گل اول بازی را از بنین 
دریافت کردند. تنها گل مراکش در این مسابقه، 
توسط نصیری به ثمر رســید. آنها در دقیقه 90 
صاحب یک ضربه پنالتی شدند اما حکیم زیاش 
این موقعیت را با بی دقتی محض از دست داد تا 
مراکش در معرض یک خطر بزرگ قرار بگیرد. 
ضربه های پنالتــی افتضاح، تیم رنــار را از جام 

ملت ها کنار زد. او اولین مربی خارجی بود که با دو 
تیم مختلف آفریقایی یعنی زامبیا و ساحل عاج، 
فاتح جام ملت ها می شود اما این عدد با مراکش 
به سه نرســید. حذف شــوکه کننده مراکش، 
تنها یکی از جذابیت های یک هشتم نهایی جام 
ملت های آفریقا به شــمار می رفت. در همین 
مرحله، سنگال به سختی و با تک گل سادیو مانه 
اوگاندا را از پیش رو برداشــت تا حریف بنین در 
یک چهارم نهایی تورنمنت باشد. در سمت دیگر 
جدول، نیجریه و کامرون مسابقه فوق العاده ای 
را برگزار کردند. نیجریه بعــد از زدن گل اول 
بازی، دو گل از حریف خورد اما در نیمه دوم به 

بازی برگشت و سرانجام زمین را به عنوان 
تیم برنده ترک کرد تا کار مدافع 

عنوان قهرمانی نیز در جام 
تمام شود. واکنش های 

سامی اتوئو و نوانکو 
کانو به عنوان 
اسطوره های 
فوتبــال دو 

کشور در جریان 
بازی روی ســکوها، 

به شــدت تماشایی بود. 
بزرگ ترین تیر یک هشــتم  

نهایی جام امــا در قلب تیم میزبــان فرو رفت. 
هیچ کس تصور نمی کرد مصر به دست آفریقای 
جنوبی به قتل برسد اما این اتفاق در میان ناباوری 
رخ داد. محمد صالح و سایر ستاره های مصری در 
خانه، نتیجه را به آفریقای جنوبی واگذار کردند. 
گل دیرهنگام لورچ، یک ناامیدی بزرگ را برای 
مصری ها رقم زد تا رویای قهرمانی برای این تیم، 

کامال از دست برود.
تیم ملی بنین در حالی موفق به 
حذف مراکش شد که در مرحله 
گروهی، حتی قادر به شکست 
گینه بیسائو نیز نبود. آنها جام 
را با تاکتیک مســاوی گرفتن 
دنبال کردند و پس از سه تساوی 
پــی در پــی در دور گروهی، در 
اولین بازی حذفی نیز به همین 
روند ادامه دادند. آفریقای جنوبی 
نیز در دور گروهی دو شکســت 
داشــت و تنها موفق به کنار زدن 
نامیبیا شده بود. این دو تیم حاال 
سورپرایزهای بزرگ جام ملت های 
آفریقا هستند اما به نظر می رسد این 
جام، غافلگیری های بزرگ دیگری 

نیز خواهد داشت.

نگاهی به گزینه مدنظر آبی ها برای خط حمله

شیخ آبی پوش

مصر، قربانی شگفتی های جام ملت های آفریقا شد

خلع سالح صالح!

حضور ترابی در سمت چپ 
با ذخیره ای به نام امید 

عالیشاه، نیاز پرسپولیس 
را در این بخش از زمین 

برطرف می کند و طبیعتا 
باشگاه در این نقطه، نیازی 

به یک ستاره گرانقیمت 
نخواهد داشت
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