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انتخاب عجيب فدراسيون 
وزنه برداري

فدراســیون جهانی وزنه برداری )IWF( قرار 
است انتخابات کمیسیون ورزشــکاران را برگزار 
کند و از کشورها خواســته بود یک وزنه بردار مرد 
و یک وزنه بردار زن بــه عنوان کاندیدا معرفی کند. 
فدراسیون وزنه برداری هم اعالم کرد که سیده الهام 
حسینی نخستین مدال آور تاریخ وزنه برداری زنان 
ایران در مسابقات بین المللی و حافظ قشقایی اولین 
مدال آور وزن ۵۵ کیلوگرم بعد پیروزی انقالب، برای 
نامزدی در کمیسیون ورزشی فدراسیون جهانی وزنه 
برداری معرفی شدند. حافظ قشقایی در مسابقات 
جهانی ۲۰۱۹ توانست مدال نقره دوضرب را بگیرد 
که البته این مدال در جای خودش بسیار ارزشمند 
است اما نکته این است ما قهرمانان المپیکی داریم 
که چهره های شناخته شده در سطح جهان هستند 
که می توانستند گزینه خوبی برای نامزدی در این 
انتخابات باشــند. طبق اعالم فدراسیون جهانی 
ورزشــکارانی که در المپیک لندن یــا ریو حضور 
داشــتند و وزنه برداران حاضر در مسابقات جهانی 
۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹، قهرمانی قاره ها ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ و 
المپیک جوانان ۲۰۱۴ یا ۲۰۱۸  می توانند کاندیدا 
شوند اما باید سابقه دوپینگ نداشته باشند و حداقل 
از توانایی مکالمه به زبان انگلیسی برخوردار باشند. 
بهداد سلیمی، کیانوش رستمی، نواب نصیرشالل 
و سجاد انوشیروانی که در سطح وزنه برداری جهان 
برای خود اسم و رسمی دارند، می توانستند به عنوان 
گزینه معرفی شوند. علی هاشمی هم با وجود این 
که مدال المپیک ندارد اما دو مرتبه قهرمان جهان 
شده و چهره شناخته شده ای است و می توانست به 
عنوان گزینه معرفی شود اما اکنون مشخص نیست 
فدراسیون وزنه برداری بر چه اساسی چنین انتخابی 
را انجام داده است؟ شاید فدراسیون تمایلي به داشتن 
نماینده در کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهاني 
ندارد که روي نام هاي بزرگش به این شــکل خط 

کشیده است.
    

كري خواني جديد علي اكبري
امیــر علي اکبري فایتر ایــران در MMA که 
با ســازمان جدیدي قرارداد بسته، کري جدیدي 
خوانده است. او در متنی که در اختیار ESPN قرار 
داد درباره حضورش در این سازمان و رقابت در آن به 
رجزخوانی پرداخت و گفت:»من شیخ آهنین ایران 
هستم و افتخار کشورم محسوب می شوم. آمریکا 
یک بچه به نام شیخ آهنین داشت ولی او تقلبی است 
و کشتی گیر تقلبی بود. خوشــحالم که با سازمان 
ONE Championship قــرارداد امضا کردم 
و می خواهم که کل سنگین وزن های این سازمان 
را زیر و رو کنم و ابتدا با برنــدان ویرا قهرمان فعلی 
سنگین وزن این سازمان مبارزه خواهم داشت. وقتی 
کار او را تمام کردم دیگر کسی او را نخواهد شناخت 
چون ظاهر صورتش را دگرگــون خواهم کرد. من 
عقیده دارم که در حال حاضر بهترین سنگین وزن 
جهان محســوب می شــوم و هیچ چیز جلودارم 
نیســت. به اینجا آمدم و تمام ارتش پارسی را کنار 
خود می بینم. هیچ کــس در امنیت نخواهد بود.« 
علی اکبری سال گذشته به بزرگ ترین سازمان این 
رشته یعنی UFC پیوست ولی به دلیل دوپینگ 
مادام العمر او و البته تحریم های آمریکا علیه ایران 

نتوانست در این سازمان رقابت کند.
    

واكنش صالحی اميری به 
جنجال ورزشکاران

صالحی امیــری رییس کمیتــه ملی المپیک 
در نشســت آنالین دیروز خود با رســانه ها درباره 
حاشیه های به وجود آمده در انتخابات کمیسیون 
ورزشکاران گفت:»کمیســیون ورزشکاران یکی 
از کمیســیون های مهم هجده گانــه کمیته ملی 
المپیک است. همه اعضای کمیسیون قهرمانان و 
فرزندان این سرزمین هستند. مگر در فدراسیون ها 
رقابت وجود ندارد؟ حتی برخی از قهرمانان قبل از 
کمیسیون ورزشکاران به من پیام دادند که نظر شما 
در انتخابات برای ما مهم است. من هم جواب دادم که 
بنده هیچ دخالتی در این کمیسیون ندارم. مثال زهرا 
نعمتی که کاندیدای ریاست شده بود، شاید ۱۰ ماه 
است که با من صحبت نکرده. نگاه من متفاوت است 
و معتقدم رقابتی که در کمیسیون ورزشکاران رخ 
داد، سازنده بود. هادی ساعی، آرش میراسماعیلی، 
مجتبی عابدینی، زهرا نعمتی، حمیده عباسعلی و... 
همه برای ما عزیز و قهرمانان بزرگی هستند. از شما 
ســوال می کنم؛ برای من چه فرقی می کند هادی 

ساعی رییس شود یا زهرا نعمتی؟«

منهای فوتبال

آریا رهنورد

گاهی یک اتفاق تلخ، همه آن چیزی 
است که شما در آخرین سال های فوتبال 
بازی کــردن برای حفــظ انگیزه های 
شخصی به آن نیاز دارید. این اتفاق برای 
یحیی گل محمدی رقم خورد. مردی 
که پنالتی سرنوشت ساز تیم ملی مقابل 
چین را به شکل ناباورانه ای با یک ضربه 

چیپ از دســت داد و نابود شدن رویای 
ملت را توی دســت های گلر چینی ها 
تماشــا کرد. او به محض خراب کردن 
این ضربه، با فشــاری مرگبــار روبه رو 
شد. فشــاری که از جمالت گزارشگر 
کلید خورد و به متن جامعه هم رسید. 
هیچ کس نمی توانست دست از سرزنش 
یحیی بردارد. هیچ کس نمی توانست او را 
ببخشد و هیچ کس نمی توانست آن چه 

در این لحظه خاص از مسابقه اتفاق افتاده 
را فراموش کند. همه چیز تلخ و گزنده به 
نظر می رسید اما گل محمدی، از همین 
تجربه تلخ برای حفظ انگیزه هایش در 
زمین فوتبال اســتفاده کرد. هیچ کس 
توقع نداشــت این بازیکن احساساتی، 
چنین تصمیم پرریسکی را در ضربات 
پنالتی بگیرد. او همان فوتبالیستی بود 
که پس از شکست ایران روبه روی ایرلند 

در مسیر رسیدن به جام جهانی ۲۰۰۲، 
با سریع ترین استارت ممکن به رختکن 
رفت و نتوانست حتی یک ثانیه دیگر، 
ماندن در زمین و اشک ریختن بر سطح 
وسیع آزادی را تحمل کند. گل محمدی 
روزهای تلخی را پشــت سر گذاشت و 
مقصر اصلی ناکامی در راه رســیدن به 
قهرمانی آســیا قلمداد شد. حدود یک 
سال بعد از آن ماجرا، او در مسابقه مرگ 

و زندگی با قطر در مقدماتی جام جهانی 
۲۰۰۶، دروازه تیم ملی ایران را باز کرد. 
شاید اگر آن بازی در نهایت به سود تیم 
ملی تمام نمی شد، دوران ملی این مدافع 
رسما به پایان رســیده بود اما ایران آن 
بازی را با پیروزی پشــت سر گذاشت و 
همان »مقصر همیشگی« اولین گل تیم 
برانکو در جام جهانی آلمان را وارد دروازه 
مکزیک کرد. در تاریــخ فوتبال ایران، 
بازیکنان بســیار کمی سابقه گل زدن 
در جام جهانی را دارند و گل محمدی، 
یکی از همان بازیکن ها به شمار می رود.

یحیی یکــی از مهره های پرتجربه 
تیم ملــی بود که پــس از جام جهانی 
۲۰۰۶، منتظر فهرست سرمربی بعدی 
تیم نماند و تصمیم به خداحافظی از رده 
ملی گرفت. با این حال دوران باشگاهی 
او در تیم صبا، چند سال دیگر نیز ادامه 
پیدا کرد. مربیگری همیشه یک دغدغه 
جدی بــرای گل محمدی بــود و او به 
محض بازنشستگی از فوتبال، به عنوان 
ســرمربی روی نیمکت صبا نشست. 
یحیی خیلی زود به عنوان سرمربی در 
سطح اول فوتبال ایران کار کرد اما پس 
از ترک صبا، به تربیت یزد در لیگ یک 
رفت و از آن باشگاه نیز به نساجی منتقل 
شد. او قدم های الزم برای پیشرفت را به 
تدریجی ترین شکل ممکن طی کرد و 
پس از بازگشت دوباره به نیمکت صبا 
در جایگاه سرمربی، ترجیح داد نقش 
دستیار مربی خارجی را در پرسپولیس 
ایفا کند. به محض برکنــاری مانوئل 
ژوزه، گل محمدی فرصت غیرمنتظره 
کار در پرســپولیس به عنوان مرد اول 
نیمکت را به دست آورد اما این تجربه، 
اصال پایان خوشــی بــرای این مربی 
نداشــت. آن چه بین او و مهدوی کیا 
رخ داد و از دســت رفتن قهرمانی جام 
حذفی در آخرین ثانیه ها، می توانست 
همه چیز را برای آینده شغلی او متوقف 
کند اما گل محمدی قبال هم ثابت کرده 
بود که میدان مبارزه را به سادگی رها 
نخواهد کــرد. او در نفــت تهران احیا 

شد، در ذوب آهن به دو قهرمانی جام 
حذفی رســید، برای مدتــی در یک 
تصمیم عجیب به اکسین البرز رفت و 
سپس در باشــگاه های تراکتورسازی 
و پدیده مشــغول به کار شــد. او همه 
این قدم ها را برداشــت تا دوباره مورد 
توجه پرسپولیس قرار بگیرد و این بار 
در شــرایط کامال متفاوتی به باشگاه 
محبوب دوران بــازی اش برگردد. او 
در پرسپولیس درست همان کاری را 
انجام داد که در تیم ملی انجام داده بود. 
تبدیل غم بزرگ به کار بزرگ. تبدیل 

کابوس به رویا.
پس از همه آن  سال ها، یحیی حاال 
ســرمربی تیم قهرمان لیگ برتر است. 
چهره ای که یک قهرمانی لیگ در کارنامه 
مربیگری  اش کم داشت و حاال دیگر این 
جای خالی را احســاس نمی کند. او را 
ســال ها بعد به جای همه شکست ها و 
اشک ها، با گلش در جام جهانی و پیروزی 
مقتدرانه اش در لیگ برتر نوزدهم به یاد 
خواهیم سپرد. مردی که بارها مستعد 
سقوط، لغزش و ناامیدی شد اما دوباره 
برگشــت و یک تصویر غافلگیرکننده 
ســاخت. مردی که عادت داشت لبه 
پرتگاه را به مقصد یک ایســتگاه امن 

ترک کند.

یحیی؛ 16 سال بعد از کابوس بزرگ

زندگی پس از چیپ!

اتفاق روز

سوژه روز

تیم ملی در چند دهه گذشته، هیچ وقت به اندازه جام ملت های 2004 به قهرمانی در این تورنمنت نزدیک نبود اما یک 
پنالتی چیپ، همه رویاهای تیم برانکو را به باد داد. درست 16 سال پیش در چنین روزهایی، یحیی گل محمدی با آن قمار 
بزرگ و آن تصمیم عجیب، هواداران تیم ملی را از خودش مایوس کرد. خارج شدن از زیر این فشار و بیرون آمدن از سایه 

شوم این کابوس، فوق العاده سخت به نظر می رسید اما اگر به احواالت این روزهای یحیی نگاه کنید، متوجه می شوید که او 
همه چیز را به خوبی پشت سر گذاشته و حاال، برای اولین جشن قهرمانی  اش در لیگ برتر آماده می شود.

آریا طاری

از پســران کلوپ تــا کویــن دی بروینه و 
همبازی ها در ســیتی، جمالت ســتایش آمیز 
زیادی ســهم ســتاره های این فصل لیگ برتر 
شده اســت. بازیکنانی که در این فصل طوالنی 
و فرسایشی، باز هم خودی نشــان دادند و حاال 
پاداش این فصل درخشان را با یک رقم بهتر در 
قراردادشان دریافت می کنند. فصل برای همه 
بازیکنان اما به همین خوبی پیش نرفت. این فصل 
از لیگ برتر، ستاره های ناامیدکننده زیادی هم 
داشت. بازیکنی که انگلیسی ها اصطالحا »پارتی 
خراب کن« صدای شان می زنند. چراکه یک تنه 
می توانند یک مهمانی را به نابودی بکشــانند و 

جماعتی را دلسرد کنند!
 داوید دخیا

در تیم اوله، همه چیز نشان از یک پیشرفت 
بزرگ داشت. همه چیز به جز عملکرد دروازه بان 
این باشگاه. دخیا یک فصل کامال تلخ را پشت سر 
گذاشت و خوش شانس بود که با وجود خوردن 
گل های بسیار بد در طول فصل، تیمش شانس 
حضور در لیگ قهرمانان را از دســت نداد. روی 
کین در طول فصل، به جدی ترین منتقد داوید 
تبدیل شد و بسیاری از هواداران یونایتد نیز، دیگر 
از این گلر قطع امید کردند. ســتاره ای که اصال 

شباهتی به چند سال گذشته نداشت و دائما با 
اشتباه های کودکانه، تیمش را در معرض شکست 
و ناکامی قرار می داد. پــس از خطاهای انفرادی 
وحشتناک او روبه روی واتفورد، چلسی و اسپرز، 
روی کین در یک اظهارنظر کنایه آمیز اعالم کرد 
که اگر سرمربی شیاطین ســرخ بود، داوید را به 
اتوبوس تیم راه نمی داد. به نظر می رسد بسیاری 
از طرفداران یونایتد نیز چنین احساسی در مورد 
گلر اسپانیایی تیم شان داشتند. به احتمال زیاد 
یونایتد همیــن روزها به قــرارداد قرضی دین 
هندرسون پایان می دهد تا گلر جوان شفیلد را به 

عنوان جانشینی برای دخیا مدنظر داشته باشد.
جوئلینتون

به ثمر رســاندن تنها چهار گل برای بازیکنی 
که ۴۰ میلیون پوند هزینه روی دست نیوکاسل 
گذاشته، وحشتناک به نظر می رسد. خیلی ها توقع 
داشتند این فوتبالیست، ستاره بی چون و چرای 
این فصل لیگ برتر باشد اما آمار، چیز دیگری نشان 
می دهد. جوئلینتون در این فصل از لیگ برتر، تنها 
یک رکورد به نام خودش ثبت کــرد و آن، رکورد 
ناتوانی در اســتپ کردن توپ بود! او بیشتر از هر 
بازیکن دیگری، استپ اشتباه داشته و این موضوع، 
هواداران نیوکاسل را به شدت عصبانی کرده است. 
بعید نیست جوئلینتون همین روزها در فهرست 

فروش باشگاه انگلیسی قرار بگیرد.

بنجامین مندی
اعتیاد او به شــبکه های اجتماعی، بارها 
با واکنش جدی پپ گواردیوال روبه رو شــد. 
مندی فصل خوبی را سپری نکرد و نتوانست 
انتظارات را در ورزشگاه اتحاد برآورده کند. او 
که در طول فصــل نمایش های ناامیدکننده 
زیادی داشــت، با یک بازی ضعیف مقدمات 
شکست ســیتی در نیمه نهایی اف.ای کاپ 
روبه روی آرسنال را فراهم کرد. این شکست 
تلخ با عملکــرد ضعیف مدافع فرانســوی، 
گواردیوال را به فکر خرید یک دفاع چپ فرو 
برده اســت. با چنین کیفیتی، مندی نباید 
فصل آینده به فیکس بودن در باشــگاه امید 

زیادی داشته باشد.
دیان لوورن

او که به خاطر اشــتباه های همیشگی اش، 
سوژه ترول بازها در دنیای فوتبال بود، باالخره 
از لیورپول جدا شــد و به زنیت روسیه پیوست. 
موفقیت های بزرگ تیم کلوپ درست از روزی 
آغاز شــد که لوورن به نیمکت رفت و زوج فن 
دایک و گومز )یا ماتیپ( جــای او را در ترکیب 
اصلی گرفتنــد. در دوران فیکس بودن لوورن، 
قرمزهــای آنفیلــد هرگز صاحــب یک خط 
دفاعی مطمئن نشــدند و همیشه در لحظات 
سرنوشت ساز، گل های بدی دریافت می کردند. 
دیان در ایــن فصل زیاد پا به توپ نشــد اما در 
شکســت تاریخی این تیم روبه روی واتفورد، 
نقش مهمی ایفا کرد. در حقیقت او در آخرین 
فصل پوشیدن پیراهن قرمزها هم، زهرش را به 

این تیم ریخت. 

تانگی اندومبله
تاتنهام برای خرید این ســتاره، رکورد نقل و 
انتقاالتی اش را شکست و امید زیادی داشت که 
ورود اندومبله، همه مشــکالت این تیم در خط 
میانی را کامال حل کند. اســپرز بسیار خوشحال 
به نظر می رســید که اندومبله با وجود دریافت 
پیشنهادهای مختلف، این تیم را برای بازی انتخاب 
کرده است. شــروع او در لندن درخشان به نظر 
می رسید اما مصدومیت، مانع پیشرفت بیشتر این 
ستاره شد. پس از تساوی برابر برنلی نیز، مورینیو 
این بازیکن را متهم به کم کاری کرد تا تانگی برای 
مدت زیادی از ترکیب اصلی تاتنهام فاصله بگیرد. 
ظاهرا ژوزه هیچ عالقه ای به اندومبله ندارد و بعید 

نیست که او در فصل آینده به فروش برسد.
کپا آریزاباالگا

لمپارد در پایان فصل، بسیاری از نفرات تیمش 
را حفظ خواهد کرد. با ایــن حال او بدون تعارف 

به گلر اســپانیایی تیم فهمانده که دیگر جایی 
در ترکیب چلســی ندارد. کپا پس از یک فصل 
فاجعه بار، حاال باید یک تیم دیگر برای خودش 
دست و پا کند. فرانکی نیز به دنبال یک گلر از بین 
اوبالک، تراشتگن و آرئوال خواهد بود. از آن جایی 
که جذب اوبالک و تراشتگن بیش از حد سخت 
به نظر می رسد، احتماال آنها آرئوال را به خدمت 

خواهند گرفت.
داوید لوییز

همه کارهایی که یک مدافع نباید انجام بدهد 
و همه اشتباه هایی که نباید در یک مدافع وجود 
داشــته باشــد، در داوید لوییز دیده می شوند. 
بازیکنی که همیشــه مهیای گاف دادن به نظر 
می رســد و همواره آماده اســت تا تیمش را به 
مرز فروپاشــی برســاند. او در این فصل کامال 
ناامیدکننده بود اما باشگاه آرسنال به طرز عجیبی 
قراردادش را برای یک فصل دیگر نیز تمدید کرد.

رابطه استقالل و ســپاهان، حاال پس از مدتی دوباره وارد 
یک فاز جدید شده است. این دو باشگاه در ماه های گذشته، 
همواره رابطه ای با هم داشتند. چراکه خودشان را مقابل یک 
دشمن مشترک می دیدند و هر دو تیم نیز به شکل محسوس و 
نامحسوس، از مهندسی لیگ برای قهرمانی پرسپولیس حرف 
می زدند. حتی زمانی که صحبت از تعطیلی یا عدم تعطیلی 
لیگ نوزدهم شــد، هر دو باشــگاه در یک جناح ایستادند و 
معتقد بودند کــه ادامه رقابت های لیگ برتــر، نباید برگزار 

شود. روزهای صلح بین دو تیم اما سرانجام به پایان رسیدند. 
جدال مستقیم این هفته، همه چیز را بین آنها عوض کرد و به 
اخوت بین دو باشگاه خاتمه داد. اول از همه، این سپاهانی ها 
بودند که با انتشــار یک بیانیه کنایه آمیــز، »هدیه داور« را 
به اســتقاللی ها تبریک گفتند و بعد نوبت به آبی ها رســید 
که پاســخ این بیانیه را با یک نوشــته تند و تیز دیگر بدهند. 
ماجرا زمانی جالب شد که دو طرف، حتی از زیر سوال بردن 
تصمیم های یکدیگر نیز پا پس نکشیدند. استقالل، ماجرای 
بازی سپاهان و پرســپولیس و لغو آن را به سخره گرفت و آن 
سه امتیاز را هدیه ای از سپاهانی ها برای قهرمانی پرسپولیس 
دانست و سپاهان نیز به رای تکرار برگزاری بازی استقالل و 
پارس جنوبی، شدیدا اعتراض کرد. حاال دیگر آنها در دو سوی 
کامال متفاوت ایســتاده اند و اصال نمی خواهند که به دوران 

دوستی شان ادامه بدهند. همه این حرف و حدیث ها، برخورد 
دو تیم در جام حذفی را به مراتب حساس تر و سرنوشت سازتر 
خواهد کرد. جالب اینکه هر دو تیم هم مدعی هســتند اگر 
اتفاقات درون  زمین مسابقه رقم بخورد و داوری درست باشد، 
برنده بازی خواهند بود. پس عمال با هــر نتیجه ای، باید در 
انتظار یک جنجال بزرگ تر بمانیم. آنها در چند فصل گذشته 
همواره موفقیت های پرسپولیس را زیر سوال برده اند اما حاال 
دیگر در مرحله ای هستند که قرار است بردهای یکدیگر را نیز 

با تردید و ابهام روبه رو کنند.
انتخاب داور برای مسابقه حســاس دو تیم در جام حذفی، 
بی نهایت دشوار به نظر می رســد. چراکه هر تصمیمی در آن 
مسابقه، با موجی از اعتراض های شدید و جدی روبه رو خواهد 
شد و مصاحبه های تند بعدی را به همراه خواهد داشت. این از 

آن مسابقه هایی است که اگر با حضور تماشاگر برگزار می شد، 
جنجال های بسیار زیادی به وجود می آورد و روی سکوها، سرشار 
از ناآرامی می شد. با این حال حتی بدون تماشاگرها نیز، باید در 
انتظار واکنش نیمکت ها در زمان نواخته  شدن هر سوت باشیم. 
فعال راند اول را فرهاد از امیر برده و استقاللی ها با اعتماد به نفس و 
آرامش بیشتری برای راند دوم آماده می شوند. با این حال سپاهان 
با انگیزه زیادی به استقبال نبرد انتقامی جام حذفی خواهد آمد. 
چراکه این آخرین شانس آنها برای بردن یک جام در این فصل 
از فوتبال ایران و شــاید آخرین شانس امیر برای حفظ شغلش 
در این باشگاه باشد. شاید بتوان از جدال پیش روی دو باشگاه، 
به عنوان مسابقه سال فوتبال ایران نام برد. یک بازی حساس و 
سرنوشت ساز که تاثیر زیادی روی معادله های فصل آینده دو 

باشگاه دارد.

ناامیدکننده ترین ستاره های این فصل لیگ برتر

پارتی خراب كن ها!

استقالل و سپاهان در روزگار جدید

پايان اخوت!

مردی که پنالتی 
سرنوشت ساز تیم ملی 
مقابل چین را به شکل 

ناباورانه ای با یک ضربه 
چیپ از دست داد و نابود 
شدن رویای ملت را توی 
دست های گلر چینی ها 

تماشا کرد. او به محض 
خراب کردن این ضربه، 

با فشاری مرگبار روبه رو 
شد. فشاری که از جمالت 
گزارشگر کلید خورد و به 

متن جامعه هم رسید
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