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شمشير اپه اي ها عليه سرمربي

بعــد از المپیــک ۲۰۱۲ لنــدن بــود که 
شمشــیربازی ایران با موفقیت هایی که اسلحه 
سابر و تیم پیمان فخری به دست آورد، سری در 
میان ســرها در آورد و توانست جزو رشته هایی 
باشد که در بازی های آسیایی، جهانی و المپیک 
امید مدال باشد. سال ۲۰۱۶ مجتبی عابدینی 
آنقدر عالی کار کرد که شــاید کسانی که هیچ 
شناختی از شمشــیربازی نداشتند، میخ کوب 
مبارزه جذاب کاپیتان تیم ملی در پیســت ریو 
شدند. بعد از آن هم موفقیت های سابریست ها 
در شمشیربازی ادامه پیدا کرد تا جایی که حاال 
یکی از شانس های کسب مدال در المپیک توکیو 
محسوب می شود. اما در این میان رشد دو اسلحه 
دیگر یعني اپه و فلوره به اندازه سابر نبوده است 
و بارها این سوال مطرح شده که آیا توجهات به 
این دو اســلحه به اندازه ســابر بوده یا نه. در هر 
حال روز گذشــته نامه اعتراضي شمشیربازان 
اپه به فدراسیون براي رسیدگي به وضعیت تیم 
ملي خبرساز شــد. تعدادی از شمشیربازان اپه 
به دلیل اختالف هایی که با ســرمربی تیم ملی 
داشــتند نامه ای را به فدراسیون نوشته و اعالم 
کردند که تا زمانی که علی یعقوبیان باشــد، در 
اردو حضــور پیدا نمی کننــد. یعقوبیان زمانی 
خودش از قهرمانان اپه بوده و یکي، دو ســالی 
است که هدایت ملی پوشــان را بر عهده گرفته 
و پس از اعتراض ها اعالم کرده آنها دیگر جایی 
در تیم ملی ندارند و هم خودش و هم فدراسیون 
خواهان جوانگرایی اســت. کالف این اعتراض 
در اپه حسابي پیچیده شــده و به نظر نمي رسد 
به این زودي ها مشکالت این اسلحه حل شود. 
چراکه قرار است براي کساني که به اردو نرفته اند 
کمیته انضباطي تشکیل شود و یعقوبیان هم که 
حمایت فدراسیون را پشت خود دارد، در ادامه 

مسیر خود مصمم است. 
    

چرا عبدولي به اردو دعوت نشد؟
اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور 
در رقابت های قهرمانی آسیا و گزینشی المپیک 
در حالي از امروز آغاز مي شــود کــه باز هم نام 
سعید عبدولي در جمع دعوت شده ها به مرحله 
جدید اردوها قرار ندارد. گفته می شود محمد بنا 
با توجه به آمادگی نامطلوب عبدولی در لیگ، 
چنیــن تصمیمی را اتخاذ و در پاســخ به ابهام 
اهالی کشتی اعالم کرده:»به عنوان سرمربی، 
شــرایط او را در پیکارهای لیگ دیدم که اصال 
شــرایط خوبی نبود. طبیعتا باید در وزن ٨۲ 
کیلوگرم از کشتی گیری اســتفاده کنم که تا 
ســال ها بتواند به تیم ملی کمک کند که این 
فرآیند، همان بحث جوانگرایی اســت. چراکه 
معتقدم تیم ملی ملک شــخصی هیچ کســی 
نیست.« بنا عالوه بر بحث عدم آمادگی کافی 
ســعید عبدولی برای حضــور در اردوی تیم 
اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا صراحتا به 
عناوین جهانی او اشاره کرده و بر این باور است 
که عبدولی با توجه بــه چندین مدال جهانی، 
نیازی به حضــور در قهرمانی آســیا ندارد. به 
همین دلیل حضور این فرنگی کار در مسابقات 
آسیایی با توجه به وضعیت کنونی اش توجیه 

منطقی نخواهد داشت.
    

وفايي سه پله باالتر آمد
حسین وفایي ملی پوش اسنوکر ایران که در 
مسابقات گرندپری شرکت کرده بود موفق شد 
عملکرد بسیار خوبی را از خود به نمایش بگذارد. 
وفایی تنها نماینده ایران در تــور حرفه ای ها با 
قرار گرفتن در جایگاه ۲۷ رنکینگ ساالنه جواز 
حضور در مســابقات گرندپری را کســب کرد. 
وفایی موفق شد با درخشش فوق العاده به جمع 
هشت بازیکن برتر این مســابقات راه پیدا کند. 
پس از اتمام رقابت ها رنکینگ زنده جهانی اعالم 
شد که حسین وفایی با ۱۴۰ هزار و ۵۰۰ امتیاز 
با سه پله صعود موفق شــد در رده ۳۴ بهترین 
اسنوکربازان جهان بایستد. همچنین ملی پوش 
اسنوکر ایران با این نتایج درخشان موفق شد در 
رنکینگ ســاالنه در رده ۱٨ جهان قرار بگیرد. 
وفایی باکسب دو پیروزی در مسابقات گرندپری 
۱۲ هزار و ۵۰۰ پوند به عنوان پاداش به جیب زد. 
سهیل واحدی دیگر ملی پوش ایران هم موفق 
شده در رده ۹۵ بهترین اســنوکر بازان جهان 

قرار بگیرد.

منهای فوتبال

آریا طاری

از مزایای »وزیــر ورزش« بودن در 
ایران، یکــی هم اینکه هر وقــت اراده 
کنی، بساط یک سفر شیک و الکچری 
به کشــورهای مختلف بــرای دیدن 
فوتبال برایت مهیا خواهد شد. مسعود 
سلطانی فر همین چند روز قبل به قطر 
رفت تا دیدار پرسپولیس و اولسان را از 
نزدیک ببیند. اگــر این حضور حداقل 
کمی »مفید« بود، خیلی ها به آن خرده 

نمی گرفتند اما حضور ســلطانی فر در 
اســتادیوم، کوچک تریــن کمکی به 
پرسپولیس محسوب نمی شــد. او نه 
شخصیتی است که به یک تیم فوتبال 
روحیه بدهد و نه اصال در بین مهره های 
پرسپولیس آنقدر محبوب است که روی 
آنها اثر بگذارد. اگر جناب ســلطانی فر 
زحمت بکشند و هزینه این سفرها را از 
جیب خودشان بدهند، حداقل ماجرا 
کمی بیشــتر قابل هضم می شــود اما 
حقیقت آن است که این اعداد و ارقام، از 

جیب دولت و در حقیقت، ملت می رود. 
در شرایطی که بســیاری از مردم ایران 
به خاطر قیمت ارز حتی نمی توانند به 
یک ســفر داخلی بروند، وزیر مثل یک 
توریست خودش را به بازی پرسپولیس 
می رســاند. درباره عالقــه او به حضور 
در این بازی ها و قــرار گرفتن در متن 
مراسم  مختلف، دیگر هیچ نکته پنهانی 
وجود ندارد. او همان وزیری اســت که 
در جشــن چهارمین قهرمانی پیاپی 
پرسپولیس در لیگ برتر هم روی سکو 

آمد و به همراه نزدیکانش در آن مراسم 
حضور داشــت. آقای سلطانی فر عزیز، 
اگر می خواهید به پرســپولیس کمک 
کنید، برای این تیم مدیر خوب بیاورید. 
اگر می خواهید به پرســپولیس کمک 
کنید، جلو فاجعه هایی مثل رسول پناه 
که هنــوز در کادر مدیریتی باشــگاه 
هستند را بگیرید. اگر می خواهید به نفع 
پرسپولیس قدم بردارید، به مسائل مالی 
این تیم سروسامان بدهید. پرسپولیس تا 
دل تان بخواهد تماشاگر دارد آقای وزیر. 

پرسپولیس اصال تماشاگر نمی خواهد. 
آن  هم تماشاگری با ردیف حقوق دولتی!

شــما تنها »وزیر فوتبال« نیستید 
آقای ســلطانی فر. تا امــروز چند بار 
دیدارهای حساس نمایندگان ایران در 
رشته های مختلف ورزشی را از نزدیک 
تماشــا کرده اید؟ تا به حال چند بار به 
اندازه فوتبال، برای کشتی و تکواندو و 
وزنه برداری دل سوزانده اید؟ اصال خبر 
دارید در کشــتی چه خبر است؟ اصال 
خبر دارید ستاره های المپیکی تکواندو 
با آن همه هزینه زندگی، چقدر در ماه 
حقوق دریافت می کنند؟ یک ســتاره 
ورزشــی در این دوران باید ســه سال 
صبر کند تا پاداش یک مدال را بگیرد. 
حتی در زمــان اهدای پــاداش هم به 
جای محاسبه قیمت روز، همان قیمت 
قبلی سکه محاسبه می شود! آن وقت 
تعجب می کنید اگر سعید مالیی و کیمیا 
علیزاده از ایران بروند؟ کوچ بخشــی از 
مهم ترین ستاره های ورزش ایران، در 
دوران جنابعالی اتفاق افتاده است. شما 
باید به معنای واقعی کلمه، پاسخگوی 
این اتفاق باشــید و به هواداران ورزش 
در ایران جواب بدهیــد اما به جای این 
کار، راهی سفرهای تفریحی می شوید 
تا برای یک تیم فوتبال، آرزوی موفقیت 
کنید. بدتر از همه اینکه حتی این حضور 
به نفع آن تیم فوتبال هم تمام نمی شود 
و عمال هیچ تاثیری برای این تیم ندارید. 
ورزش ایران سرشــار از مشکالت ریز 
و درشت است. تا المپیک بعدی زمان 
زیادی نمانده و با این وضعیت تدارک، 
شاید یکی از ضعیف ترین نتایج تاریخ 
ایران در رقابت های المپیک رقم بخورد. با 
این وجود جناب وزیر خوش و خرم راهی 
قطر شده تا فوتبال ببیند و لبخند بزند. 
خسته نباشید آقای سلطانی فر اما کاش 
حداقل کمی به رشته های ورزشی دیگر 

هم عالقه نشان بدهید! 

حضور همیشگی ســلطانی فر در 
اطراف پرســپولیس نه تنها به ســود 
این تیم تمام نشــده، بلکه بخشــی از 
موفقیت های این باشگاه را نیز در نگاه 
رقبا زیر سوال برده اســت. آقای وزیر 
به خوبــی از اتهام هایی کــه علیه اش 
مطرح می شود باخبر اســت اما انگار 
قصد ندارد رفتارش را کمی هم تغییر 
بدهد. ظاهرا او نه تنها از منتسب شدن 
جام های پرسپولیس به خودش نگران 
نمی شود، بلکه حتی تالش می کند تا 
به این باور استحکام بیشتری ببخشد. 
قرمزها در عمل هیچ سودی از وزارت 
نبرده اند اما در رســانه ها، سلطانی فر 
همیشــه در اطــراف این تیــم دیده 
می شود و ویدئوهای مربوط به پسرش 
برای باشگاه دردســر می سازد. کاش 
آقای وزیر کمی هم بی خیال این تیم 
شود و به باشــگاه های دیگر بپردازد. 
اگر پرســپولیس واقعا مورد حمایت 
همه جانبه قرار داشــت، ناچار نبود در 
همان قطر با یکی از بهترین مهره هایش 
خداحافظی کند. اگر قرار به انتخاب بود، 
آنها ترجیح می دادند از بین بشار رسن 
و مسعود سلطانی فر، دومی را در قطر 

جا بگذارند! 

درباره حضور سلطانی فر در فینال لیگ قهرمانان آسیا

آن جا چه کردی آقای وزیر؟

اتفاق روز

چهره به چهره

مسعود سلطانی فر، تماشاگر دیدار اولسان هیوندای و پرسپولیس در قطر بود. البد اگر قرمزها جام قهرمانی را 
می گرفتند، او دوان دوان به طرف سکو می رفت تا بخشی از مراسم اهدای جام به سیدجالل حسینی باشد. با این همه کار 

و مشغله در تهران، چرا شخص وزیر ورزش باید برای تماشای این مسابقه بودجه دولتی صرف کند و به قطر برود؟ چرا مردم 
ایران باید هزینه چنین سفری را بپردازند؟ اصال حضور او در اردوی پرسپولیس و قرار گرفتنش روی سکوهای استادیوم، 

چه کمکی به پرسپولیس می کند؟ اگر این حضور »مفید« نباشد، چه اصرار به تکرار همیشگی آن وجود دارد؟

لیگ برتر در این فصل، دو هفته کامال عجیب داشته است. 
در اولین هفته عجیــب فصل، لیورپول در زمین اســتون ویال 
هفت گل دریافت کرد و یونایتد در زمین خودش مقابل تاتنهام 
»شش تایی« شد. مدت ها گذشت تا لیورپول حریفش را با هفت 
گل شکست بدهد و عجیب است که درست در همان هفته نیز، 
منچســتریونایتد »۶ گل« به رقیبش زد! در حقیقت اعداد ۶ و 
هفت برای یونایتد و لیورپــول در این فصل بدجوری به هم گره 
خورده اند. در دوران مربیگری مارچلو بیلســا، هرگز یک تیم 

نتوانســته بود در یک بازی ۶ گل به تیم او بزند اما این اتفاق در 
این هفته از لیگ برتر رخ داد و سرمربی آرژانتینی با یک شکست 
دردناک روبه رو شد. این اتفاق فقط چند روز بعد از قرار گرفتن نام 
بیلسا در فهرست بهترین مربیان سال ۲۰۲۰ دنیای فوتبال در 

مراسم فیفا رقم خورد. 
کیفیت شــیاطین ســرخ در این جدال، فوق العاده به نظر 
می رسید. آنها به تیمی ۶ گل زدند که در این فصل برای بسیاری 
از رقبا، دردســرهای زیادی درست کرده اســت. لیدز یکی از 
پدیده های این فصل لیگ جزیره بوده و در این لیگ، نمایش های 
خوب زیادی داشته اما تیم اوله این روزها در لیگ انگلیس به هیچ 
حریفی رحم نمی کند. منچستریونایتد در لیگ قهرمانان پایان 
خوشی نداشت و نتوانست از مرحله گروهی به دور بعدی صعود 

کند. آمار این تیم در دیدارهای این فصــل لیگ برتر اما کامال 
امیدوارکننده به نظر می رســد. یونایتد در دو بازی اخیرش در 
لیگ برتر ۹ گل به ثمر رسانده و از حیث هجوم، شرایطی استثنایی 
را تجربه می کند. آنها در ۱۳ مســابقه این فصل هشت بار برنده 
بوده اند و فقط سه بار طعم شکست را چشیده اند. منچستر با ۲٨ 
گل زده، دومین خط حمله برتر این فصل به شمار می رود. این تیم 
در ۱۳ هفته گذشته ۲۶ امتیاز به دست آورده و اگر برنده دیدار 
معوقه اش باشد، با ۲۹ امتیاز به رده دوم جدول می رسد و در یک 

قدمی لیورپول قرار می گیرد.
به نظر می رسد سولسشر، باالخره ترکیب ایده آلش را برای 
یونایتد پیدا کرده است. آنها با زوج دفاعی لیندلوف و مگوایر در 
قلب دفاع بهتر از گذشته نشان می دهند. اسکات مک تامینی نیز 

در میانه میدان به یک مهره مطمئن و فوق العاده برای تیم تبدیل 
شده است. اسکات هم در کارهای دفاعی بی نقص نشان می دهد و 
هم مشارکت قابل توجهی در حمالت تیمش دارد. در پست های 
هجومی هم دو بازیکن، نقش بسیار مهمی در یونایتد دارند. برونو 
فرناندز از زمان پیوستن به یونایتد، به یک مهره فوق العاده برای 
این تیم تبدیل شده اســت. او زمانی با این اتهام روبه رو بود که 
تنها پنالتی زن خوبی است اما حاال راه های بسیار متنوعی برای 
رسیدن به گل دارد و از این نظر، به یکی از آماده ترین بازیکنان 
فوتبال اروپا تبدیل شده است. شاید حاال حسرت بزرگ خیلی از 
باشگاه های دیگر فوتبال اروپا، این است که برونو را از لیسبون به 
خدمت نگرفته اند. چراکه او یک تنه شرایط یونایتد را تغییر داده و 

باشگاه را به وضعیت بسیار مطلوبی رسانده است.

آریا رهنورد

قرمزها فقط جام قهرمانی لیگ قهرمانان 
آسیا را در قطر جا نگذاشتند. آنها در فرودگاه 
با یکــی از بهترین مهره های این ســال ها نیز 
خداحافظی کردند. تصاویر خداحافظی بشار 
رســن با مربیان و هم تیمی ها در پرسپولیس، 
درســت به انــدازه ماجراهای دیــدار فینال 
برای هواداران ایــن تیــم ناراحت کننده به 
نظر می رســید. همان طــور کــه از قبل هم 
پیش بینی می شد، بشــار پرسپولیس را ترک 
کرد تا فوتبالش را در لیگ قطــر ادامه بدهد. 
او دوران فوق العاده ای را در پرسپولیس پشت 
سر گذاشــت و به یکی از بهترین و موفق ترین 

خارجی های تاریخ باشگاه تبدیل شد.
راه بشار رســن و پرســپولیس، در قطر از 
هم جدا شــد. این اولین بار نبود که ســتاره 
عراقی به اســتقبال جدایی رفت اما باالخره 
تصمیم قدیمــی او به واقعیت تبدیل شــد. 
رسن یک بار در فصل گذشــته تا یک قدمی 
ترک پرسپولیس رفت و سرانجام قراردادش 
را با قرمزها تمدید کرد. پس از شکست دادن 
النصر و صعود به فینال لیگ قهرمانان آســیا، 

این هافبک دوباره تصمیــم به جدایی گرفت 
و این بار با یک پیام مفصل اینســتاگرامی، از 
هواداران باشگاه خداحافظی کرد اما قراردادی 
که بین او و باشگاه پرسپولیس امضا شده بود، 
اجازه جدایی بــه این بازیکن نــداد. مدیران 
وقت پرســپولیس که شــجاع را هم از دست 
داده بودند، برای حفظ بشــار تحت فشار قرار 
داشتند. به همین خاطر در نهایت آنها تصمیم 
گرفتند با ارائه یک توافق نامه به بشار رسن، او را 
حداقل تا فینال آسیا حفظ کنند و سپس اجازه 
جدایی اش را بدهند. حاصل آن توافق نامه این 
بود که ستاره عراقی بدون هیچ مشکلی پس از 
فینال آسیا از تیم جدا شد و با همه هم تیمی ها 
خداحافظی کرد. تصمیمــی که برای اعضای 
کادر فنی باشگاه نیز بســیار ناراحت کننده به 
نظر می رســید. یحیی فصل گذشته سرمربی 
تیمی شد که به مراتب پرستاره تر از تیم فعلی به 
نظر می رسید. آنها بیرانوند را روی خط دروازه، 
محمد نادری را در ســمت چپ خط دفاعی، 
مهدی ترابی را در فــاز هجومی و علی علیپور 
را در خط حمله در اختیار داشــتند. همه این 
ستاره های کلیدی اما از پرسپولیس جدا شدند 
و حاال پرسپولیس به مراتب تیم معمولی تری 
نســبت به زمان ورود یحیی به شمار می رود. 
حاال رســن هم در چنین وضعیتی قرار دارد و 
با جدایی او، پرســپولیس با یک لطمه بزرگ 
روبه رو خواهد شد. رســن نقش بسیار مهمی 
در طراحی حمالت پرسپولیس داشته است. 

او یک مهره بســیار خالق محسوب می شود 
و توانایی حمل توپ بســیار باالیی دارد. حاال 
بدون بشار، پرســپولیس در خلق موقعیت با 
مشــکالت بزرگی روبه رو خواهد شد. مدیران 
فعلی باشــگاه وعده داده اند که به زودی برای 
این فوتبالیســت یک جانشــین می خرند اما 
برای این کار آنها حداقل باید تا پایان نیم فصل 
صبر کنند. عالوه بر این، خرید بازیکن خارجی 
همچنان ممنوع است و بعید به نظر می رسد که 

بازیکنان شاغل در لیگ برتر ایران 
بتوانند این جای خالی را به 
راحتی پر کنند. پرسپولیس 
در حالی رســن را از دست 
می دهــد که عمال تــا زمان 

نقل و انتقــاالت بعدی، 
هیچ جانشــینی برای او 

نخواهد داشت.
برخــالف برخی 
ی  ه ها ر ســتا ز  ا
پرســپولیس کــه 
همیشــه خودشان 

تعصــب   » د نمــا « ا  ر
می دانســتند، بشار برای 
ترک باشگاه عجله نکرد 
و حداقل تا دیدار فینال 
لیگ قهرمانــان منتظر 
ماند. او در این ســال ها 
پیشــنهادهای خوبــی 

داشت و با بدقولی های بزرگی از سوی باشگاه 
روبه رو شــد اما با این حال در حســاس ترین 
موقعیت ممکن، پرسپولیس را تنها نگذاشت. 
شاید اگر شجاع و مهدی ترابی هم کمی بیشتر 
صبر کرده بودند، آســمان به زمین نمی آمد. 
بشار همین حاال با یک قرارداد خوب به القطر 
ملحق می شود. شجاع و ترابی هم می توانستند 
چنیــن کاری انجام بدهند اما آنهــا با نهایت 
سرعت، از پرسپولیس جدا 
شدند تا تیم در آستانه 

یکی از بزرگ ترین دیدارهای همه تاریخش، 
دست خالی بماند. ظاهرا این هم تقدیر باشگاه 
پرسپولیس اســت که قبل از همه دیدارهای 
بزرگ و ســخت، این چنین تنها بماند. ظاهرا 
این هم سرنوشــت آنهاســت که همیشه با 
ترکیب های نصفه و نیمه به فینال آسیا برسند 
و در آخرین مسابقه آســیایی زانو بزنند. حاال 
دیگر مســاله کلیدی، فقط از دســت رفتن 
قهرمانی آسیا نیســت. ۲۶ هفته از لیگ برتر 
بیســتم باقی مانده و پرســپولیس در چنین 
شرایطی، کار بسیار سختی برای بردن دوباره 

جام خواهد داشت.
در ماجرای جدایی بشــار رسن، هیچ کس 
به اندازه رســول پناه مقصر به نظر نمی رسد. 
نحوه جدایی این بازیکن برای یک تیم فوتبال 
حرفه ای، شرم آور به نظر می رسد. رسول پناه 
فقط برای فرار از زیر بار سنگین انتقادها پس از 
شکست دادن النصر، به بشار قول داد تا پس 
از فینال آسیا با جدایی او موافقت می کند. 
حفظ رسن تا پایان فینال اتفاق خوبی بود 
اما او بر اســاس قراردادش باید حتی پس 
از این تاریخ هم در عضویت باشــگاه باقی 
می ماند. با این وجود رسول پناه به راحتی 
با شــروط این بازیکن موافقت کرد و به او 
اجازه داد که تیم را خیلی زود ترک کند. بشار 
یکی از مهم ترین اســتعدادهای تیم بود و به 
همین سادگی با سوءمدیریت باشگاه راهش را 

به طرف یک تیم قطری هموار کرد.

این تیم دیگر نفرین شده نیست!

يونايتد احياشده

جواهری که از دست پرسپولیس رفت

پايان پنج!

مسعود سلطانی فر همین 
چند روز قبل به قطر رفت تا 
دیدار پرسپولیس و اولسان 

را از نزدیک ببیند. اگر این 
حضور حداقل کمی »مفید« 

بود، خیلی ها به آن خرده 
نمی گرفتند اما حضور 

سلطانی فر در استادیوم، 
کوچک ترین کمکی به 
پرسپولیس محسوب 

نمی شد

 شماره   692 /سه شنبه 2 دی   1399  /   7 جمادی االول 1442  / 22 دسامبر   2020


