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سه انتخابي در كشتي آزاد

جلسه کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن 
با مدیر فنــی تیم های ملی کشــتی آزاد در محل 
فدراسیون کشتی برگزار شد. در این جلسه با توجه 
به در پیش بودن رقابت های جهانی بزرگســاالن 
در اواخر آذرماه ســال جــاری، در مورد چگونگی 
برگزاری اردوهای تیم های ملی با حفظ پروتکل های 
بهداشتی و همچنین نحوه آماده سازی ملی پوشان 
برای این رقابت ها گفت وگو و تصمیم گیری های الزم 
اتخاذ شد. در حالي که ابتدا اعالم شد براي مسابقات 
جهاني خبري از انتخابي نخواهد بود، ابراهیم مهربان 
مربي تیم ملي اعالم کرد که در ســه وزن انتخابي 
برگزار مي شود. او در این باره گفت:»با توجه به نگاه 
عدالت محوری که باید نسبت به همه کشتی گیران 
وجود داشته باشد و از آن جایی که هشت ماه است 
که هیچ مسابقه و هیچ فعالیت ورزشی به جز لیگ 
برگزار نشده، مقرر شد که در تاریخ اول آبان ماه سال 
جاری در سه وزن، ۶۵ کیلوگرم با حضور امیرحسین 
مقصــودی، امیرمحمد یزدانی، پیمــان بیابانی، 
میثم نصیری، شــایان حمزه و مرتضی قیاســی، 
۷۴ کیلوگــرم با حضور مصطفی حســین خانی، 
سعید داداش پور، جمال عبادی، مسعود کمروند 
و محمدصادق فیروزپــور و در وزن ۷۹ کیلوگرم با 
حضور پیمان یاراحمدی، علی سوادکوهی، بهمن 
تیموری، حمید زرین پیکر مسابقات انتخابی درون 
اردویی با قوانین اتحادیه جهانی )صبح وزن کشی 
و دو ساعت بعد کشــتی( و دو کیلوگرم ارفاق وزن 
برگزار شود.« او درباره ســایر وزن ها هم گفت:»از 
نظر کادر فنی هیچ کس انتخاب شــده نیســت و 
به احتمال زیاد برگــزاری رقابت های انتخابی در 
وزن های دیگر نیز وجود دارد و در مورد سایر وزن ها 
با توجه به مواردی که در جلسه فنی در آن  اشاره شد 
اقدام می شود و بعد از پایان اردوی اول در این مورد 

نیز تصمیم گیری خواهد شد.« 
    

IWF بازگشت بحران به
به نظر می رسد تالش های اورسوال پاپاندریا 
برای اصــالح ورزش وزنه بــرداری بحران زده 
شکســت خورده؛ چراکه او ظاهرا توسط هیات 
اجرایی خود از دفتر ریاســت موقت اخراج شده 
است. هفته گذشــته بود که توماس باخ رییس 
کمیته بین المللی المپیــک درباره نگرانی های 
خود در خصوص فدراســیون وزنه بــرداری و 
تهدید از حذف این رشــته از بازی های المپیک 
۲۰۲۴ پاریــس صحبت کرد. پیــش از این یک 
شبکه آلمانی مستندات و فیلم هایی از تخلفات و 
فساد تاماش آیان منتشر کرد که مدتی بعد باعث 
استعفای او شــد. با کنار رفتن اورسال پاپاندریا، 
اعضای هیات اجرایی با برگزاری نشست مجازی 
اینتارات یودبانگ توی از تایلند را به عنوان رییس 
موقت معرفی کردند. تایلند یکی از سه کشوری 
است که به دلیل دوپینگ از حضور در بازی های 
المپیک توکیو محروم شده است. این رای گیری 
در یک جلســه اضطراری هیات اجرایی ظاهرا 
توســط نیکو والد رومانیایی، صورت گرفته. به 
نظر می رسد این اتفاق به دنبال ارسال یک ایمیل 
ناشناس به فدراســیون های ملی وزنه برداری 
کشــورهای مختلف صورت گرفته است. در این 
ایمیل ادعا شــده بود که مخالفــان پاپاندریا در 
هیات اجرایی ســعی در تغییر قوانین مقدماتی 
و ضددوپینــگ المپیک برای منافع شــخصی 
داشته اند. پاپاندریا در این باره گفت:»من هیچ 
اطالعیه رســمی نداشتم و در جلســه نیکو که 
تشکیل شد شرکت نکردم. جلسه ای تنظیم کرده 

بودم که اکنون لغو کردم.« 
    

لژيونر جديد پينگ پنگ
امیرحسین هدایی ملی پوش تهرانی تیم ملی 
تنیس روی میز کشــورمان با امضای قراردادی به 
عضویت تیم فراســنج در فصل آینده رقابت های 
لیگ برتر فرانسه درآمد. هدایی ۲۲ ساله در آخرین 
رنکینگ منتشر شده از سوی فدراسیون جهانی 
تنیس روی میز در رده سه ایران و 1۶8 دنیا قرار دارد. 
او دومین ملی پوشی است که به تیم فراسنج ملحق 
می شود. پیش از این نوشــاد عالمیان به فراسنج 
پیوسته بود. فراسنج که دومین سال حضورش در 
لیگ برتر تنیس روی میز را تجربه خواهد کرد، با 
مالکیت حمید احســانی مهر عضو هیات رییسه 
فدراسیون و با سرپرستی و مدیریت فنی حمیدرضا 
صابری و مربیگری مجتبــی صابری در لیگ برتر 

شرکت می کند.  

منهای فوتبال

آریا رهنورد

اوضاع این روزهای پرســپولیس، 
اصال شبیه تیمی نیست که در هر چهار 
فصل گذشته، قهرمان لیگ برتر بوده 
است. اوضاع این روزهای پرسپولیس، 
حتی شبیه باشــگاهی نیست که باید 
به زودی در مهم ترین و حســاس ترین 
مسابقه فوتبال باشگاهی در قاره آسیا 
شرکت کند و شانسش را برای تبدیل 

شدن به نماینده آسیا در جام باشگاه های 
جهان محک بزند. باشگاهی که به شیوه 
»محلی« اداره شــود، نباید هم اوضاع 
بهتری داشته باشد. قبال بارها به قصور 
اعضای کادر مدیریتی پرســپولیس 
پرداخته ایم. قبال بارها نوشــته ایم که 
آنها با مناسبات عقالنی به این سمت ها 
نرســیده اند و در این موقعیت، کامال 
»اشتباهی« به نظر می رسند. با این حال 
نباید فراموش کنیم که بخشی از وضعیت 

ناامیدکننده این روزهای پرسپولیس، 
مستقیما به رفتار بازیکنان این باشگاه 
نیز مربوط می شــود. آنها که به خاطر 
آپشن های قرارداد، حاضر به تمرین با 
باشگاه شان نیستند اما وقتی صحبت از 
غیرت و تعصب می  شود، به عنوان نفر اول 
توی صف می ایستند و برای دوربین ها، 
ژست می گیرند. هیچ کس انتظار ندارد 
یک فوتبالیست در شــرایط اقتصادی 
این روزهای جامعه، از چند صد میلیون 

و شــاید چند میلیارد پول به سادگی 
عبور کند. هیچ کس انتظار ندارد که آنها 
طلبکاری شان را ببخشند و با رقم هایی 
پایین برای تیم به میدان بروند اما باور 
کنید کمی مدارا هم اصال جای دوری 
نمی رود. در فهرست بازیکنانی که حاضر 
به تمرین با پرسپولیس نیستند، نام های 
عجیبی به چشم می خورد. امید عالیشاه 
که در فهرست مازاد کالدرون قرار داشت 
و قاعدتا در صورت ماندن این مربی باید 

تیم را ترک می کرد، بــه لطف حضور 
یحیی شانس دوباره ای در پرسپولیس به 
دست آورد اما حاال زیر نظر همین مربی، 
تمرین نمی کند. کمال کامیابی نیا که 
باشگاه برای مدت ها معطل ماجراهای 
کتف او بود و برایش صبر کرد، خودش را 
به تمرین پرسپولیس نمی رساند. حتی 
سیدجالل حسینی هم که کاپیتان و 
بزرگ تر تیم است، در حوالی تمرین ها 
آفتابی نمی شــود. چقدر تلــخ که این 
وسط، باشــگاهی مثل پرسپولیس به 
فوتبالیست های بامعرفتی مثل محمد 
انصاری پشــت می کند تا به بازیکنان 
بی معرفتش بال و پر بیشــتری بدهد. 
چقدر تلخ که در فوتبال ایران، اولویت ها 

این چنین وارونه شده اند.
این موضوع مهم را هم توجه کنید که 
ماجرای نارضایتی پرسپولیسی ها نه رقم 
قرارداد، بلکه »آپشن « های قرارداد است. 
یعنی آنها تا امروز مبلغ قراردادشان را از 
باشــگاه گرفته اند و حاال به دنبال یک 
رقم اضافه هستند. هیچ کس نمی تواند 
ادعا کند که این رقم، حق آنها نیســت 
اما کاش این نفرات دیگــر در آینده به 
لوگوی پرسپولیس بوسه نزنند و ادای 
فوتبالیست های متعصب را درنیاورند. 
فوتبالیست اگر متعصب باشد، در چنین 
شرایطی هرگز خودش را به تیم ترجیح 
نمی دهد و باشــگاه را درســت قبل از 
شروع یک فصل جدید تنها نمی گذارد. 
فوتبالیســت اگر متعصب باشد، هرگز 
کاری نمی کند که تیم قهرمان لیگ با 
11 نفر به تمرین برود. ماجرای پاداش ها 
و آپشــن ها دیگر رفته رفته در فوتبال 
ایران به یک بحران بزرگ و حل نشدنی 
تبدیل شده است. تصور کنید تیم ملی 
توانسته خودش را به جام جهانی برساند 
و یک رقم هنگفت برای توسعه فوتبال از 
فیفا دریافت کند. آن وقت سرمربی تیم 
ملی به راحتی ۲۰ درصد از این رقم را در 
جیب مبارک فرو می برد و بقیه پاداش 
هم بین مترجم، ماساژور، پسرخوانده)!( 
و بازیکنان تیم تقســیم می شــود. در 
حقیقت از این پاداش، حتی یک ریال 
هم برای توسعه فوتبال نمی ماند. اصال 

چرا راه دور برویم. همین پرســپولیس 
پس از رسیدن به فینال سال ۲۰18 لیگ 
قهرمانان، دو میلیون دالر پاداش گرفت 
و رقمی را به دست آورد که می توانست 
مشــکالت مالی درازمدت تیم را حل 
کند اما در عمل، پاداش بین نفرات تیم 
تقسیم شد تا مشکالت باشگاه همچنان 

به قوت خودشان باقی باشند.
جدایی طلب های پرسپولیس، در 
جســت وجوی چه چیزی هســتند؟ 
آنها  می خواهند به چه چیزی برسند 
که رســیدن به آن در نیم فصل ممکن 
نیســت؟ آنها می توانند در مهم ترین 
مسابقه فوتبال باشگاهی در قاره آسیا 
شــرکت کنند و بعد، تصمیم به ترک 
پرســپولیس با یک قرارداد مالی بهتر 
بگیرنــد. آنها می تواننــد در قهرمانی 
آسیا ســهم داشته باشــند و سپس، 
تصمیم شــان برای جدایــی را عملی 
کنند. قــرارداد بعدی آنهــا هر چقدر 
هم که باشد، ارزش از دست دادن این 
فرصت تاریخی را ندارد. این پول، بعدها 
به یک پشیمانی بزرگ برای آنها تبدیل 
خواهد شد. پرسپولیس به تنها بودن در 
حساس ترین نبردهای تاریخش عادت 
کرده اما کاش این بار شــجاع، بشار و 
دیگران، به همین راحتی در رل رفیق 

نیمه راه باشگاه فرو نروند.

 پرسپولیس و رفقای نیمه راه

به کجا چنین شتابان؟

اتفاق روز

چهره به چهره

در اینکه مدیران فعلی باشگاه پرسپولیس از الفبای اولیه مدیریت چیزی نمی دانند، تردیدی وجود ندارد. در اینکه این 
مدیران هرگز شایسته چنین جایگاهی نیستند و نباید بر این عرصه تکیه بزنند هم شکی نیست اما این وسط، آیا نباید انتظار 

داشته باشیم که بازیکنان و مربیان باشگاه هم کمی با واژه »مدارا« بیشتر آشنا شوند؟ آیا آنها نباید با تیمی که همین دو ماه دیگر 
باید در فینال لیگ قهرمانان آسیا حاضر شود، کمی مهربانانه تر تا کنند؟ مگر این، مهم ترین فرصت برای بردن بزرگ ترین عنوان در 

همه دوران ورزشی آنها نیست؟ آیا آنها راضی هستند به قیمت یک مشت »آپشن« قرارداد، این بخت را به راحتی از دست بدهند؟

شکســت دادن نوواک جوکوویچ با یک نمایش کامال مقتدرانــه در فینال رولن 
گاروس، رافائل نــادال را به یکی از تاریخی ترین رکوردهای دنیای تنیس رســاند. او 
حاال درســت مثل راجر فدرر، برنده ۲۰ دوره مختلف از گرنداسلم ها شده و در آینده 
این شانس را دارد که حتی از رکورد فدرر افسانه ای نیز عبور کند. رافا حتی اگر برترین 
تنیسور تاریخ نباشد، بدون تردید سلطان بی رقیب خاک رس در تاریخ این رشته ورزشی 
به شــمار می رود. او در عصر خودش، با اختالف فاحش بیشتر از هر ستاره دیگری در 
رولن گاروس به قهرمانی دست پیدا کرده است. رقابت هایی که در زمین هایی از خاک 
رس برگزار می شود. تســلط نادال روی این زمین ها، باورنکردنی به نظر می رسد. او 
حاال 13 بار برنده این تورنمنت بزرگ در دنیای تنیس شده و در سه گرنداسلم دیگر 
در سه نقطه دیگر دنیا، مجموعا تنها هفت قهرمانی به دست آورده است. یک قهرمانی 
در اوپن استرالیا، دو قهرمانی در ویمبلدون و چهار قهرمانی در یو.اس اوپن، بخشی از 
افتخارات تاریخی این ستاره بزرگ به شــمار می روند. نقطه قوت نادال، در حقیقت 

همان نقطه ضعف بزرگ فدرر اســت. راجر بزرگ در تمام دوران ورزشی، تنها یک بار 
موفق شده رقابت های رولن گاروس را فتح کند و در واقع فقط یک بار در سطح خاک 
رس، گرنداسلم برده است. راجر به جز این، ۶ قهرمانی در اوپن استرالیا، هشت قهرمانی 
در ویمبلدون و پنج قهرمانی در یــو.اس اوپن را در کارنامه دارد. این دو ســتاره تنها 
ورزشکاران تاریخ تنیس به شمار می روند که تا امروز در ۹ فینال گرنداسلم با هم روبه رو 
شده اند. در این فینال ها نادال ۶ بار برنده بوده و ســه پیروزی نیز برای راجر به دست 
آمده است. در مجموع ۴۰ رقابت مستقیم این دو چهره اسطوره ای دنیای تنیس هم، 
نادال ۲۴ بار برنده بوده و راجر 1۶ پیروزی به دست آورده است. با این حال در چند سال 
گذشته، فدرر در جدال های رودررو عملکرد به مراتب موفقیت آمیزتری از نادال داشته 
است. در هشت تقابل مستقیم اخیر این دو نفر، راجر هفت بار برنده بوده و نادال تنها یک 

بار به عنوان تنیسور پیروز، زمین مسابقه را ترک کرده است.
رقابت همیشگی این دو نفر برای سال ها، هرگز تاثیری روی رابطه نزدیک آنها با هم 
نگذاشته است. همین حاال هم راجر یکی از اولین نفراتی بوده که قهرمانی رقابت های رولن 
گاروس را به نادال تبریک گفته و رقیب دیرینه اش را مورد ستایش قرار داده است. نادال 
نیز بالفاصله پیامی برای دوست قدیمی سوئیسی اش فرستاده و به خاطر این تبریک، از 
او قدردانی کرده است. نادال در 3۴ سالگی و فدرر در 3۹ سالگی، همچنان در بین چهار 
نفر اول رنکینگ تنیس مردان دنیا دیده می شوند. هر دوی آنها دیگر به سال های پایانی 

فعالیت شان نزدیک شده اند اما بدون تردید، هنوز به بردن عنوان های بیشتر فکر می کنند. 
ظاهرا برای آنها سن و سال فقط یک عدد است و بهترین تنیسورهای این عصر، قصد دارند 
به افتخارآفرینی در زمین مسابقه ادامه بدهند. مردان فرازمینی دنیای تنیس در همه این 

سال ها چشم ها را خیره کرده اند و همچنان، به این عادت قدیمی ادامه می دهند.

آریا طاری

فقط چهار هفته از فصل جدید لیگ برتر ســپری شده اما 
در همین مدت، نتایج عجیــب و باورنکردنی زیادی به ثبت 
رسیده اند. البته که لیگ فوتبال انگلیس، همیشه بازی های 
پرگل فراوانی داشته اما این حجم از نتایج شوکه کننده تنها 
در چهار هفته ابتدایی، استثنایی به نظر می رسند. ظاهرا همه 
تیم های لیگ برتر، قصد غافلگیرکردن شرط بند ها را دارند. 
برگزاری فوتبال در استادیوم های خالی و ماجراهای مربوط 
به کرونا نیز مزید بر علت شده اند تا بسیاری از بازی ها، نتایج 

غیرطبیعی و غیرقابل پیش بینی داشته باشند.
لیورپول 4-3 لیدزیونایتد )هفته اول( 

اولین نمایش تیم مارسلو بیلسا پس از بازگشت به سطح 
اول فوتبال انگلیس، فراتر از حد انتظار بود. لیدز بازگشت به 
لیگ برتر را در جدال با قهرمان فصل گذشته رقابت ها جشن 
گرفت. آنها روبه روی تیم یورگن کلوپ، فوق العاده نشان دادند 
و سه بار گل تســاوی را به این تیم زدند. سرانجام در آخرین 
ثانیه های مسابقه بود که مو صالح با یک ضربه پنالتی، همه 
امتیازهای بازی را در آنفیلد حفظ کرد. با این وجود نمایش 

سفیدها در حضور دوباره شان در سطح اول فوتبال انگلیس، 
میخکوب کننده بود.

اورتون 5-2 وست برومویچ )هفته دوم( 
تیم کارلتو، لیگ برتر را در اوج اقتدار آغاز کرده و تا اینجا، 
همه امتیازهای ممکن را نیز به دست آورده است. آنها بهترین 
بازی شــان را در هفته دوم روبه روی وســت بروم به نمایش 
گذاشــتند. جایی که تافی ها با هت تریک پدیده جدیدشان 
کالورت لوئین، حریف را به رگبار بســتند. خامس هم با یک 
گل و یک پاس گل در این نبرد، نشــان داد که با انگیزه های 
زیادی به لیگ برتر وارد شــده اســت. کالورت لوئین پس از 
یک شروع خیره کننده در فصل جدید لیگ برتر، به تیم ملی 
انگلیس دعوت شد و اولین گل ملی اش را نیز برای سه شیرها 

به ثمر رساند.
ساوتهمپتون 2-5 تاتنهام )هفته دوم( 

برای اولین بار در تاریخ لیگ برتر، یک بازیکن موفق شد در 
یک مسابقه به یکی از هم تیمی ها، چهار پاس گل بدهد. در این 
مسابقه عجیب و حیرت آور، هری کین چهار پاس گل به سون 
هیونگ مین داد و عالوه بر کمک به اولین پیروزی فصل اسپرز، 
یک تاریخ سازی فراموش نشــدنی را پشت سر گذاشت. تیم 

ژوزه مورینیو گل اول این مســابقه را دریافت کرده بود اما به 
لطف درخشش زوج کین و سون، یک پیروزی بزرگ به دست 
آورد. با این نتیجه و چند نتیجه پرگل دیگر در این فصل، حاال 
هیچ کــس از ژوزه به عنوان یک مربی کامــال »تدافعی« نام 

نمی برد. تیم او این روزها کامال هم تهاجمی نشان می دهد.
وست برومویچ 3-3 چلسی )هفته سوم( 

با وجود خریدهای فوق العاده و انجام بیشترین هزینه برای نقل 
و انتقاالت در بین تیم های انگلیسی، چلسی هنوز نتوانسته به یک 
تیم مقتدر و مهارنشدنی تبدیل شود. با این حال کام بک جذاب 
آنها روبه روی وست بروم، یک نشانه امیدوارکننده برای هواداران 
این باشگاه بود. چلسی در پایان نیمه اول این مسابقه با شکست 
سه بر صفر به رختکن رفت و در نیمه دوم با گل های میسن مونت، 
هادسون اودوی و تامی آبراهام، به مسابقه برگشت و حداقل یک 
امتیاز از این جدال تصاحب کرد. تا امروز، این بهترین بازگشت این 

فصل لیگ برتر بوده است.
برایتون 2-3 منچستریونایتد )هفته سوم( 

شاید رد و بدل شدن پنج گل، آنقدر هم عجیب نباشد اما 
ماجراهای این مســابقه، در نوع خودش واقعا عجیب به نظر 
می رســید. برایتونی ها در این نبرد، رکورد برخورد توپ به 
تیر در یک بازی لیگ برتری را شکستند و اتفاق عجیب دوم، 
اعالم یک پنالتی برای یونایتد پس از سوت پایان داور بود. در 
حقیقت داور مسابقه، حتی در سوت پایان دمید اما یونایتد به 
کمک وی.ای.آر صاحب یک ضربه پنالتی شد و توانست این 

مسابقه را با پیروزی به پایان برسد.

منچسترسیتی 2-5 لسترسیتی )هفته سوم( 
یک شکســت وحشــتناک برای پپ گواردیوال که انگار 
دوره اش در سیتی رو به پایان اســت. جیمی واردی در این 
مسابقه تنها با سه شــوت درون چارچوب، ســه گل به ثمر 
رساند و عملکرد مهره های تازه وارد خط دفاعی چلسی نیز به 
معنای واقعی کلمه افتضاح بود. به نظر می رسد برندان راجرز 
و تیمش در این فصل هم حرف های زیادی برای گفتن دارند.

منچستریونایتد 1-6 تاتنهام )هفته چهارم( 
بازگشــت ژوزه به اولدترافــورد در قامت مربی اســپرز، 
اصال برای یونایتدی ها خوش یمن نبــود. قرمزها در همان 
ثانیه های اول مسابقه با یک ضربه پنالتی به گل رسیدند اما 
اخراج مارسیال، همه چیز را تغییر داد و باشگاه یکی از بدترین 
شکست های همه تاریخش را تجربه کرد. سون و کین، باز هم 
ستاره های اسپرز در این نبرد بودند. تا این هفته، سون بهترین 

گل زن و کین بهترین پاسور این فصل لیگ برتر هستند.
استون ویال 7-2 لیورپول )هفته چهارم( 

این نتیجه، بدون شک عجیب ترین نتیجه ممکن در این 
چهار هفته به شمار می رود. تیمی که فصل گذشته در آستانه 
صد امتیازی شدن در لیگ برتر قرار داشت، حاال یک باخت 
هفت گله را روبه روی استون ویال تجربه کرد. در شب پراشتباه 
آدریان که اصال جانشــین خوبی برای آلیسون بکر نیست، 
لیورپولی ها یک تحقیر تاریخی را پشت سر گذاشتند. هنوز 
هم نمی شــود هیچ توضیحی برای این نتیجــه باورنکردنی 

پیدا کرد.

رافا نادال؛ ستاره ای که سایه را ترک کرد

سلطان رس! 

نگاهی به نتایج عجیب این فصل از لیگ برتر

طوفان عليه شرط بندی!

نباید فراموش کنیم 
که بخشی از وضعیت 

ناامیدکننده این روزهای 
پرسپولیس، مستقیما به 

رفتار بازیکنان این باشگاه 
نیز مربوط می شود. آنها 
که به خاطر آپشن های 

قرارداد، حاضر به تمرین 
با باشگاه شان نیستند اما 
وقتی صحبت از غیرت و 

تعصب می  شود، به عنوان 
نفر اول توی صف می ایستند 

و برای دوربین ها، ژست 
می گیرند
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