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قضاوت رضايي در گزينشي المپيك

فدراســیون جهانی تنیس روی میز  لیســت 
داوران و کادر برگزاری چهار مسابقه مهم و حساس 
که قرار است از ۱۰ تا ۳۰ اسفند در دوحه قطر برگزار 
شود را اعالم کرد که بجز سیمین رضایی از ایران، 
دو ســرداور یونانی و مصری برگزار کنندگان این 
مسابقات هســتند. طبق لیست اعالمی سیمین 
رضایی ســرداور بین المللی ایران در سه مسابقه 
کونتندر، استار کونتندر و انتخابی جهانی المپیک 
به عنوان کمک ســرداور و در رقابت های انتخابی 
المپیک در آسیا به عنوان سرداور مسابقات تعیین 
شــد. این رقابت ها با شــدیدترین پروتکل های 
بهداشتی برگزار می شوند و در هر مرحله اگر تست 
کرونای بازیکنی مثبت شــود این رویدادها را از 

دست می دهد. 
    

 نزديكي ژيمناستيك 
به سهميه المپيك

عبداهلل جامعی ملی پوش ژیمناستیک ایران در 
خصوص وضعیت تمرینات خود عنوان داشت:»در 
حال حاضر تمرینات خود را در بوشهر دنبال می کنم 
و شرایط خوبی دارم. با توجه به شیوع ویروس کرونا 
ما چند اردو را به صــورت آنالین برگزار کردیم و در 
ادامه هم اردوی تیم ملی در قزوین برگزار شد که واقعا 
اردوی خیلی خوبی بود.« او با اشاره به اینکه در سه، 
چهار سال اخیر برنامه ریزی های خوبی برای تیم ملی 
ژیمناستیک هنری ایران انجام شده، گفت:»اردوها و 
اعزام های زیادی در این مدت داشتیم و این در حالی 
است که به خاطر مشکالت فراوان اقتصادی، اعزام 
به مسابقات واقعا کار ســختی است، اما مسئوالن 
فدراسیون پای کار بودند و توانستند شرایط مناسبی 
را برای تیم ملی ایجاد کنند. همه این برنامه ریزی ها 
باعث شــد ژیمناســتیک ایران به کسب سهمیه 
المپیک نزدیک شود.« وی در خصوص جو تیم ملی 
ژیمناستیک تصریح کرد:»بین ژیمناست هایی که در 
اردو حضور دارند صمیمیت و دوستی زیادی برقرار 
است و در عین حال که رقابت وجود دارد اما همه با 

هم رفیق هستند.«
    

كاراته  در اردوي ششم
مرحله ششــم اردوی تیم ملی کاراته آقایان 
کشورمان با رعایت پروتکل های بهداشتی از روز 
گذشته )۱9 بهمن( در دانشگاه عالمه طباطبایی 
تهران آغاز شــد. ملی پوشــان کاراته کشورمان 
طبق روال جدید ابتدا تســت کرونا دادند تا پس 
از اعالم نتایج، تمرینــات تیم ملی کاراته از امروز 
آغاز شود. طبق اعالم شهرام هروی سرمربی تیم 
ملی کاراته، این مرحله از اردو تا 27 بهمن ادامه 
خواهد داشــت. ششــمین مرحله از اردوی تیم 
ملی کاراته آقایان برای حضــوری قدرتمند در 
رقابت های کاراته وان اســتانبول و مراکش که 
یکی از رقابت های گزینشی برای المپیک توکیو 

است، تشکیل می شود.
    

نشست مجازی آلكنو و مربيان
طبق برنامه ای که فدراسیون والیبال قبل از این 
اعالم کرده بود، نشستی آنالین با حضور سرمربیان 
لیگ برتر والیبال و والدیمیر آلکنو سرمربی روسی 
تیم ملی ایران برگزار شــد. این نشست با عنوان 
نشســت تبادل نظر و با حضور رئیس فدراسیون 
والیبال برگزار شد. در این نشست مجازی، عالوه بر 
والدیمیر آلکنو، توماس توتولو دستیار سرمربی تیم 
ملی والیبال نیز حضور داشت. محمدرضا داورزنی 
در بخشی از این نشست عنوان کرد:»والیبال ایران 
سال سختی را پشت سر گذاشت، اما لیگ امسال 
جذابیت خاص خود را دارد و مدل برگزاری لیگ 
متمرکز، بهتریــن روش در دوران بیماری کرونا 
است. لیگ برتر والیبال سال 99، اواخر اسفند به 
پایان می رسد و اردوی تیم ملی از هفتم فروردین 
سال ۱۴۰۰ با حضور برترین بازیکنان لیگ های 
داخلی آغاز خواهد شــد. زمان ملحق شدن آلکنو 
به اردوی تیم ملی نیز 22 فروردین خواهد بود. در 
ادامه، لژیونرها نیز به اردو ملحق می شوند و تیم ملی 
والیبال ایران قبل از شروع لیگ ملت ها، یک اردوی 
برون مرزی در کازان نیز خواهد داشت. تیم ملی 
پس از اردوی کازان، به کشور میزبان لیگ  ملت ها 
اعزام خواهد شد و بعد از دوران قرنطینه، به مصاف 
حریفان خود می رود. مرحله نهایی لیگ ملت ها 
نیز طبق برنامه قبلی اعالم شده از سوی فدراسیون 

جهانی، در تورین ایتالیا برگزار خواهد شد.« 

منهای فوتبال

آریا طاری

میانه هــای فصــل، زمانــی برای 
ناامیدشدن تراکتورسازی در لیگ برتر 
است. آنها هر فصل را با رویاهای بزرگ 
و انگیزه های زیادی شروع می کنند اما 
در میانه های راه، بخشــی از این انگیزه 
را از دســت می دهند. تراکتور همیشه 
یکی از فعال ترین تیم های پنجره نقل و 

انتقاالت به شمار می رود اما نمی تواند از 
این خریدها به خوبی در راستای رسیدن 
به قهرمانی لیگ برتر استفاده کند. رشید 
مظاهری، تنها مهره کلیدی این باشگاه 
است که در تابستان از این تیم جدا شده 
تا برای اســتقالل به میدان برود. به جز 
رشید، قرمزها همه مهره های مهم دیگر 
تیم شان را حفظ کرده اند و توانسته اند 
قرارداد هر سه ستاره پرتجربه تیم شان 

را تمدید کنند. این تیم در زمســتان 
به ســراغ خریدهای گرانقیمتی مثل 
سعید واســعی رفت و ۱۴ هفته پس از 
شروع لیگ برتر بیستم، در رده هشتم 
جدول لیگ دیده می شــود. آنها حتی 
در جدول از آلومینیوم اراک و گل گهر 
سیرجان پایین تر قرار دارند. از یاد نبریم 
آلومینیوم اولین و گل گهر دومین فصل 
همه تاریخش در لیگ برتر را ســپری 

می کند. تراکتور در این ۱۴ بازی، پنج 
بار شکست خورده و از این حیث در بین 
همه ۱۱ تیم باالی جــدول، رکورددار 
محسوب می شود. تا این هفته از لیگ 
برتر، تنها سه تیم نساجی، ماشین سازی 
و شهرخودرو بیشــتر از تراکتور طعم 
شکست را چشــیده اند. اگر این روند 
همین طور ادامه پیدا کنــد، احتماال 
خیلی زود مالکان باشگاه تراکتورسازی 

به سراغ همان تئوری آشنای »ناتمام 
گذاشتن« رقابت های لیگ برتر خواهند 
رفت! اگر آنها بدانند کــه دیگر در این 
رقابت شانســی برای موفقیت ندارند، 
احتماال دوباره باشگاه های دیگر را برای 
نیمه تمام گذاشــتن رقابت ها تهییج 
می کنند و فضای فوتبال باشگاهی ایران 
را به هم می ریزند. تراکتور همین حاال با 
صدر جدول، هفت امتیاز فاصله دارد و 
بعید به نظر می رسد تیم مسعود شجاعی 
با این فرم، در ادامه فصل قادر به جبران 

این فاصله باشد.
مشــکل بــزرگ تراکتــور در این 
فصل به دیدارهــای »خانگی« مربوط 
می شود. تیمی که همیشــه در یادگار 
امام فوق العاده محکم و شکست ناپذیر 
به نظر می رسید، حاال فرم کامال متفاوتی 
را تجربــه می کند. این تیــم در اولین 
مسابقه خانگی فصل، با تساوی بدون گل 
روبه روی نفت مسجدسلیمان متوقف 
شــد و در دومین مســابقه خانگی نیز 
نتیجه را به سپاهان واگذار کرد تا از دو 
دیدار اول این فصل در یادگار، فقط یک 
امتیاز به دست بیاورد. آنها در سومین 
مسابقه خانگی این فصل نیز به تساوی 
بدون گل با فوالد خوزستان رسیدند تا 
به روند ناخوشایند دیدارهای خانگی 
این فصل تداوم ببخشــند. اولین برد 
قرمزهای تبریز در خانه، ســرانجام در 
هفته هفتم روبه روی پیکان رقم خورد 
اما برخالف چیزی که تصور می شد، این 
برد شروع قدرتنمایی های تراکتورسازی 
در خانه نبود. آنها در همین استادیوم، با 
شهرخودرو به تساوی رسیدند و سپس 
در سه دیدار متوالی خانگی با استقالل، 
آلومینیوم و پرســپولیس شکســت 
خوردند. ســه باخت پیاپــی در خانه، 
برای تیمی مثل تراکتور که همیشه در 
یادگار امام تیمی خطرنــاک و زهردار 
بوده، باورنکردنی به نظر می رسد. آنها 
دیگر در یادگار، قدرت همیشگی شان را 
ندارند و در خانه، بسیار آسیب پذیر به نظر 
می رسند. نبود تماشاگرها، تاثیر بسیار 
زیادی روی سرنوشــت تراکتور داشته 
اما به نظر می رسد مشکالت بزرگ آنها 

فقط به این موضوع محدود نمی شود. 
قرمزهای تبریز فصل ناامیدکننده ای 
را پشت ســر می گذارند و اگر نتوانند 
هرچه زودتر این روند را تغییر بدهند، 
هیچ شانسی برای فکر کردن به قهرمانی 

لیگ نخواهند داشت.
تغییرات مداوم مربیان، ثبات فنی را 
از تراکتور گرفته است. انتخاب مسعود 
شجاعی به عنوان »سرمربی« هم یک 
تصمیم نه چندان درســت بوده است. 
رســیدن به این مرحله برای مسعود، 
فوق العاده زود بوده است. چراکه او هوز 
از تجربه کافی برای هدایت یک باشگاه 
بزرگ برخوردار نیســت. همیشه هم 
این طور نخواهد بود که »زنوزی« دائما 
ترکیب نیمکت تیمش را تغییر بدهد 
اما بدون هیچ مشــکلی از کیلومترها 
دورتر روی صندلــی مالکیت تیم باقی 
بماند. اگر در روی همین پاشنه بچرخد، 
بدون تردید نوبت خود زنــوزی هم از 
راه خواهد رسید. همین حاال بعضی از 
هواداران باشگاه، خواهان پایان یافتن 
دوران مالکیت این باشگاه و جدایی چند 
بازیکن مسن از تراکتور هستند. جالب 
اینکه دستیار مسعود شجاعی در پایان 
شکست این هفته، در جمله ای شبیه 
سال های دور غالم پیروانی »بضاعت« 
تیمش را در همین حد دانســته است. 
یعنی تیمی که با قراردادهای میلیاردی 
و انبوهی از ستاره ها بسته شده، بضاعت 
خودش را در حد شکست در سه دیدار 
متوالی خانگــی می داند. همین جمله 
به تنهایی، همه چیز را در مورد تراکتور 

روایت می کند.

تراکتور، تیمی خارج از مدار منطق

تبریز در مه!

اتفاق روز

چهره به چهره

شکست خوردن، این روزها به تکراری ترین عادت تراکتورسازی و قابل پیش بینی ترین نتیجه در این باشگاه تبدیل 
شده است. تبریزی ها روزهای ناامیدکننده ای را در لیگ برتر پشت سر می گذارند و این روزها روبه روی همه تیم های 

مدعی، به راحتی زانو می زنند. به نظر می رسد دوران خالی شدن ورزشگاه ها به خاطر کووید 19، بیشتر از هر باشگاهی به 
ضرر تراکتور تمام شده است. چراکه آنها در غیاب تماشاگران شان به یکی از ضعیف ترین تیم های دیدارهای خانگی تبدیل 

شده اند. تیمی که در یادگار امام مدام شکست می خورد و از اهداف بزرگی که از ابتدای فصل داشته، دور و دورتر می شود.

آریا رهنورد

فجایع بزرگ در ایران، معموال سلبریتی های خاص خودشان 
را می سازند. یعنی وقتی ساختمان پالسکو فرو می ریزد مردم 
به جای حساس شدن روی دالیل و عوامل این اتفاق، سرگرم 
واکنش نشان دادن به سخنگوی سازمان آتش نشانی می شوند و 
او آنقدر توجه می بیند که حتی تصمیم می گیرد در »انتخابات« 
شرکت کند. حاال حکایت درگذشــت مهرداد میناوند و علی 
انصاریان هم همین است. پزشک متخصص این دو نفر آنقدر 
مصاحبه کرده و به اندازه ای در قاب های مختلف دیده شــده 
که حاال عمال یک چهره سرشناس در شبکه های اجتماعی به 
شمار می رود. دکتر هاشمیان البته حاال دیگر باید متوجه شده 
باشد که این شهرت به خودی خود، پدیده چندان خوبی هم 

برای او نخواهد بود.
این روزها چــه بخواهیم و چه نخواهیم، در اینســتاگرام، 
توییتر و حتی تلویزیون، چهره »دکتر هاشــمیان« را تماشا 
می کنیم. پزشــک معالج مهرداد میناوند و علــی انصاریان با 
وجود تالش مستمر، نتوانست زندگی این دو چهره محبوب 

فوتبال ایران را نجات بدهد اما ظاهرا این مســاله، به بهانه ای 
برای »خبرساز« شدن او در فضای مجازی تبدیل شده است. 
در هیچ نقطه دیگری از دنیا، نمی توانید یک پزشک پیدا کنید 
که در مورد حساس ترین شرایط ممکن بیمارش »الیو« بگذارد 
و در اینستاگرام به خصوصی ترین سوال های پزشکی در مورد 
بیماران تحت معالجه اش پاســخ بدهد. اینکه علی انصاریان 
اهل مصرف هیچ چیز نبوده و مهرداد میناوند چه نوع بیماری 
زمینه ای خاصی داشــته، هیچ دخلی به عموم مردم ندارد که 
دکتر احســاس می کند باید دائما در موردش شفاف ســازی 
کند. احترام به »حریم خصوصی« بیمــار، یکی از مهم ترین 
اصول پزشکی به شمار می رود. در دنیای فوتبال هم هر وقت 
فوتبالیستی با یک مشــکل حاد پزشــکی روبه رو می شود و 
حتی وقتی جانش را از دست می دهد، پزشکان در درجه اول 
به حریم خصوصی او احترام می گذارند و اسرار بیماری اش را با 
کسی مطرح نمی کنند. دکتر هاشمیان اما از اولین روز دائما به 
شــکل عجیبی در حال توضیح دادن جزئیات بیماری این دو 
چهره اســت. وظیفه این دکتر، تالش برای کمک به سالمتی 
این دو نفر و پاسخ دادن به خانواده آنها بوده است اما اصال معلوم 

نیست چرا او احساس می کند که دائما باید در این خصوص، به 
عموم مردم جواب بدهد. این طور به نظر می آید که جناب دکتر 
از این موقعیت تلخ، برای رسیدن به شهرت روزافزون استفاده 
می کند. نه فقط او، بلکه همه آنهایی که در این ماجرای شوم به 
دنبال الیک و فالوئر بیشتر بوده اند، به نوعی سوداگر مرگ به 
شمار می روند. افرادی که حتی از چنین موقعیت سختی برای 

بیشتر دیده شدن و در کانون توجه بودن استفاده می کنند.
تا همین حاال هم، شــایعه های زیادی در مــورد دلیل و 
نحوه مرگ این دو فوتبالیســت ســابق مطرح شــده است. 
اینکه برخی دوســتان نزدیک مهرداد و علی به این شایعه ها 
دامن می زنند، خیلی هم موضوع عجیبی نیست. به هر حال 
آنها داغدار هســتند و طبیعی اســت که کمی با عصبانیت و 
ناامیدی، به ســراغ روبه رو شــدن با این ضایعه بزرگ بروند 
اما اینکه یک پزشــک متخصص و معتبر احســاس می کند 
که باید شخصا پاسخ هر شــایعه ای را بدهد، نه تنها کمکی به 
بهتر شدن اوضاع نمی کند، بلکه حتی شرایط پیچیده تری را 
به وجود می آورد. وقتی مردم یک پزشک را می بینند که در 
یک برنامه غیرمرتبط با پزشــکی در تلویزیون حاضر شده و 
جواب سوال های یک مجری را که معموال فقط در برنامه های 
سیاسی حاضر اســت، می دهد، طبیعی است که تردیدهای 
زیادی برای شان به وجود بیاید. معلوم نیست چرا یک پزشک 
باید به خودش اجازه بدهد که درباره ســابقه درمانی این دو 

نفر، با این میزان از شــفافیت حرف بزند. اینکه میناوند پس 
از ابتال به بیماری تا چند روز چه دارویــی مصرف کرده و به 
بیمارستان مراجعه کرده یا نه، جزو اسرار پزشکی است. اینکه 
علی انصاریان در تماس با دکتر چه مسائلی را به زبان آورده و 
چه فکری درباره کرونا داشته، جزو اسرار پزشکی است. حتی 
اگر »قصوری« از سوی آنها نیز صورت گرفته باشد، این قصور 
در درجه اول به جامعه پزشکی برمی گردد. چراکه یک سال 
پس از ورود کرونا به کشور، کادر پزشکی هنوز توضیح شفافی 
در مورد زمان ورود به بیمارســتان از ســوی بیماران مطرح 
نکرده و توضیح کافی را در این خصوص نداده اســت. چراکه 
بعد از گذشت یک سال، مردم هنوز خطرات کرونا را به دقت 
نمی شناسند و عبور و مرور هم بین شهرهای مختلف هر روز 

آزادتر از روز قبل می شود.
دکتر هاشمیان، بارها تاکید کرده که با انصاریان و میناوند 
هم مثل بیماران »معمولی« برخورد کرده است. حاال باید از او 
سوال کنیم که اگر ما درباره بیماران معمولی دکتر هاشمیان 
هم چیزهایی از این پزشک بپرسیم، آیا جواب هایی تا این اندازه 
شفاف دریافت خواهیم کرد. آیا دکتر درباره بیماران دیگر هم به 
همین تا این اندازه دقیق و کامل اظهارنظر  می کند و اسرارشان را 
با دیگران به اشتراک می گذارد. او در قامت یک پزشک، سوگند 
خورده تا حافظ اسرار بیمارانش باشد اما افسوس که در دنیای 

فعلی، هیچ چیز به اندازه الیک و فالوئر اهمیت پیدا نمی کند.

فضای جشنواره فیلم فجر، این روزها کامال 
فوتبالی اســت. از یک سو، ســوگواری برای از 
دست دادن علی انصاریان همچنان ادامه دارد و 
از سوی دیگر، بعضی خبرنگارها همچنان روی 
حضور پژمان جمشــیدی در قامت یک ستاره 
جشنواره حساس هســتند. تقریبا همه افرادی 
که امروز برای علی انصاریان دل می ســوزانند، 
همان هایی هســتند که اگر علی زنده بود و در 
جشنواره حاضر می شد، با همین سوال ها آزارش 
می دادند. ظاهرا آنها قرار نیست هرگز با حضور 
یک چهره »ورزشی« در سینما کنار بیایند. آن 
هم در شرایطی که بخشــی از بهترین بازیگران 
تاریخ سینمای ایران قبل از ورود به این عرصه، 
سابقه ورزشی داشته اند. حتی در دنیا هم این یک 

اتفاق کامال مرسوم به شمار می رود و بسیاری از 
چهره های سرشــناس حال حاضر سینما مثل 
دواین جانسون و جیسون اســتاتهام، قهرمان 
رشته های مختلف ورزشی بوده اند. معلوم نیست 
چرا این حساسیت ها هرگز متوقف نمی شوند. اگر 
پژمان نابازیگری بود که تنها به واسطه »شهرت« 
در موقعیت امروزی اش قرار داشــت، می شد او 
را این چنین بی رحمانه نقد کرد اما جمشــیدی 
در فاصله بین دوران ورزشی و دوران بازیگری، 
عمال به نقطه صفر رسید و شــهرت امروزش را 
هم ذره ذره با کار و تالش به دســت آورد. حاال 
دیگر هیچ کارگردانی بــرای فروش فیلم اش از 
پژمان اســتفاده نمی کند. او اســتعدادش را به 
ســینما تحمیل کرده و به یکی از بازیگران مهم 

این عرصه تحمیل شده اســت. ظاهرا این همه 
درخشش برای برخی از سینمایی ها و دوستان 
خبرنگارشــان قابل هضم نبوده اســت. چراکه 
آنها برای تخریب این ستاره، دست به هر کاری 
می زنند. این خبرنگارها نیستند که باید در مورد 
سرنوشت سینمایی جمشیدی تصمیم بگیرند. 
ایــن تهیه کننده ها و کارگردان ها هســتند که 
باید او را برای فیلم های شان انتخاب کنند و این 
»مردم« هستند که باید در مورد سرنوشت این 

فیلم ها تصمیم بگیرند.
 حمایت گســترده مردم از ســتاره ســابق 
پرسپولیس و تیم ملی در شبکه های اجتماعی 
هم، نشان می دهد که او کارش را به درستی انجام 
داده است. این همه جمالت آزاردهنده در مورد 

این بازیگر اما، معلوم نیست با چه هدفی مطرح 
می شوند. چرا خبرنگارهایی که همه دغدغه 

زندگی شان ممنوعیت ورود ورزشی ها به 
سینماست، حتی ذره ای روی پول های 
کثیف رد و بدل شده در سینما یا ورود 

چهره های خاص در این حوزه و مســائلی مثل 
پولشویی، واکنش نشان نمی دهند. با این حال 

واکنش این فوتبالیست به سوال تلخ مطرح شده، 
در نوع خودش تحســین برانگیز است. پژمان 
جمشیدی در دوران فوتبال، همیشه یک ستاره 
آرام به شمار می رفت و نسبتی با هیاهو و جنجال 
نداشت. او هرگز شهرت اش را مدیون سروصدا 
به راه انداختن نبود و با همین سیاســت هم به 
دنیای سینما وارد شــد. حتی همین حاال و در 
میان انبوهی از قضاوت ها، او آرامش اش را حفظ 
کرده و به جای یک جواب جنجالی، اعالم کرده 
که اصال زندگی برایش آنقدر ارزشمند نیست که 
برای »دیده شــدن« به هر قیمتی، دست به هر 
کاری بزند. در این بازی، بدون شک پژمان 
جمشیدی سربلند است. بازیکنی که یک 
فوتبالیست احترام برانگیز بود و حاال به 
یک بازیگر تحسین برانگیز تبدیل شده 
اســت. جالب اینکه جمشیدی دوست 
دارد زندگی اش فصل سومی هم داشته 
باشد. فصلی که احتماال در مربیگری برای 

او رقم خواهد خورد.

حکایتي خاص از درگذشت مهرداد میناوند و علی انصاریان

سكوت را امتحان كنيد آقای دكتر!

داستان بهترین دریبل زندگی پژمان

سيمای ستاره آرام! 

میانه های فصل، زمانی برای 
ناامیدشدن تراکتورسازی 
در لیگ برتر است. آنها هر 
فصل را با رویاهای بزرگ و 
انگیزه های زیادی شروع 
می کنند اما در میانه های 

راه، بخشی از این انگیزه را 
از دست می دهند
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