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 زرگری با ابراز رضایت از دیده شدن 
تالش دختران اسكي؛

اميدوارم صدايم به گوش مسئوالن 
رسيده باشد 

از روزي كه خبر ممنوع الخروجي سميرا زرگري 
توسط همسرش منتشر شد، ســرمربي تيم ملي 
اسكي آلپاين بانوان ترجيح داده بود سكوت و به يك 
واكنش كوچك اينستاگرامي بسنده كند. اما پايان 
كار شــاگردان او در قهرماني جهان باعث شد كه او 
درباره عملكرد تيمش كــه يك اتفاق مهم هم رقم 
زد، گفتگويي انجام بدهد. زرگري در اين گفتگو هم 
توضيح زيادي درباره ماجراي ممنوع الخروجي اش 
نداد اما اعالم كرد كه كميته ملي المپيك به او قول 

كمك داده است. 
زرگري درباره عملكرد دختران اسكي باز ايران 
گفت: »بدنسازی آنها در زمان قرنطينه و ارتباط مان 
مجازی بود، با اين حال خيلی خوب كار كردند اما 
پيست ها به خاطر شيوع كرونا دير باز شدند و شرايط 
تمرين نداشتيم، حتی مجبور شــديم به پيست 
پوالدكف شيراز برويم و دو هفته تمرين كنيم . زمانی 
كه اردوی شيراز را آغاز كرديم چندين مسابقه جهانی 
برگزار شده بود در حالی كه اسكی بازان ايران هر سال 
به اروپا می رفتند و مدتی تمرين می كردند. همچنين 
شرايط يخ پيست های مسابقات جهانی را در ايران 
نداريم و دختران روز قبل از مسابقه حتی يك دور هم 

اسكی نكرده بودند.« 
او با اشــاره به ضرورِت داشــتن يك پيســت 
اختصاصي براي تيم ملي تاكيد كرد: »فدراسيون 
بايد يك پيست اختصاصی برای تيم ملی درست كند 
و روی آن آب بپاشد كه شرايط پيست مثل كشورهای 
اروپايی شود تا ورزشــكاران مان در مسابقات برون 
مرزی خيلی اذيت نشــوند. صدف ساوه شمشكی 
خيلی خوب اســكی می كرد اما فشار يخ به حدی 
زياد بود كه در اواســط مسير ACL او آسيب ديد. 
صدف در مارپيچ بزرگ يكی از خوش تكنيك ترين 

ورزشكاران ايران است.«

سرمربی تيم ملی اسكی آلپاين زنان در واكنش 
به اينكه عاطفه احمدی موفق به اتمام مسابقه خود 
در مارپيچ كوچك نشــد، در حالی كــه در مارپيچ 
بزرگ به عنوان اولين زن ايرانی به دور دوم رسيده 
بود، گفت:»وزن عاطفه عقب افتاد و تعادلش بهم 
خورد. پاهايش بــه گونه ای پيچ خــورد كه تا يك 
ساعت استرس داشتم و می گفتم آسيب ديده است 
اما بدنسازی خوبی داشت و آسيب نديد. هر كسی 
آنگونه زمين می خورد پايش می شكست اما برای 
عاطفه اتفاقی نيفتاد و اين نشان دهنده پيشرفت 
دختران مان اســت. او يكی از ورزشكاران آينده دار 
اســت و اگر برنامه ريزی دقيقی برايش انجام شود، 
راحت می تواند نزديك بــه ۳۰ نفر برتر جهان قرار 
بگيــرد. تمريناتش را برای من فرســتاده كه مثل 
اروپايی ها در يخ تمرين می كند. از طرفی اين اتفاق 
در ورزش اسكی طبيعی است و نفرات اولی داريم كه 

به خط پايان نرسيده اند.« 
دختران اســكي در قهرماني جهان توانستند 
رضايت سرمربي را جلب كنند: »همين كه می بينم 
تكنيك آنها در سطح اروپايی ها شده، برايم كافی 
است. نتيجه كارم را ديدم و در سال های آينده هم 
خواهم ديد. در پيســت، در حال مســابقه، قبل از 
بازی، شب موقع خواب، صبح وقتی بيدار می شدند، 
در تمام اين اوقات بــا آنها از طريق تماس تصويری 
ارتباط داشتم و ســعی می كردم انرژی برای شان 
بفرستم. خوشحال بودم نه تنها ايران بلكه يك دنيا 
چشم شان به اين دختران بود و خيلی از اين ماجرا 

خوشحال شدم.« 
حتي اگر حواشــي ممنوع الخروجي بابت اين 
توجه باشــد، زرگري را خوشحال مي كند: »شايد 
كسی اسكی دختران ايران را نگاه نمی كرد اما االن 
معلوم شــد كه آنها چقدر تالش می كنند. خيری 
بود و از اين بابت خيلی خوشحال هستم. چهار شب 
است نخوابيده ام. استرسی كه داشتم خيلی بيشتر 
از زمانی بود كه در مسابقات حضور داشتم چون در 
كنار ملی پوشان نبودم و شرايط سخت بود اما بعد از 

هر سختی، آسانی است.« 
او در واكنش به ماجــراي ممنوع الخروجي اش 
تصريح كرد: »از دفتر آقای صالحی اميری، رئيس 
كميته ملی المپيك با من تمــاس گرفته اند و قول 
كمك داده اند، منتظرم ببينم چه می شود. اميدوارم 
اين قانون حداقل برای زنان و ورزشــكارانی كه در 
عرصه های بين المللی فعاليت دارند، برداشته شود تا 
برای كشور افتخارآفرينی كنند. همچنين اميدوارم 

صدايم به گوش مسئوالن رسيده باشد.« 

ورزش بانوان

آریا رهنورد

حتی بــا وجود چنــد لغزش 
کوچک در نیم فصل اول، قرمزها 
با آماری درخشــان و تجربه تنها 
یک شكســت، قهرمانی را از آن 
خودشان کردند. البته که قهرمانی 
نیم فصل، دلیلــی برای موفقیت 
در پایان فصل نیســت اما اوضاع 
برای پرسپولیس، فعال به شدت 
مطلوب  به نظر می رسد. آنها نشان 
داده اند که حتی اگر در مقطعی از 
رقبا عقب بمانند، باز هم برمی گردند 
و صدر جدول را پس می گیرند. این 
در حالی است که پرسپولیس در 
بسیاری از دیدارهای نیم فصل اول 
لیگ، چیزی حدود هفت هافبک 

را در پست های مختلف بازی داده و 
عمال بدون مهاجم بازی کرده است. 
به نظر می رسد ترکیب تیم یحیی 
در نیم فصل دوم، ترکیب به مراتب 

هیجان انگیزتری خواهد شد.
    

کادر فنی؛ قرص و محكم
برخالف بعضی از باشگاه های رقيب، 
در مورد اعضای كادر فنی پرسپوليس 
هيچ ترديدی وجود ندارد. يحيی كه به 
تازگی با تيمش قهرمان نيم فصل شده، 
قرص و محكم به كارش در پرسپوليس 
ادامه خواهد داد. نه تنها او اين جايگاه را 
ترک نمی كند، بلكه بعيد به نظر می رسد 
تغييری در ساير بخش های كادر فنی نيز 
به وجود بيايد. چراكه حميد مطهری، 
كريم باقــری و داوود فنايی تــا امروز 

به خوبی از پس مسئوليت های شــان 
برآمده انــد و ســرخ ها روی نيمكت، 
مشكلی را احساس نمی كنند. يحيی و 
دستيارها در ماه های گذشته، اعتماد 
هوادارها را به خوبی جلــب كرده اند و 
در نگاه مديران باشــگاه نيز چهره های 
كامال مقبولی هستند و به همين خاطر، 
به هيچ وجــه نبايد نگــران وضعيت 

شغلی شان باشند.
گلر؛ شماره هشتادویک

هيچ كس نمی دانــد وضعيت گلر 
ذخيره سرخپوشــان در نيم فصل دوم 
چطور پيــش خواهد رفــت. بوژيدار 
رادوشــوويچ چند بار تهديد به جدايی 
كرده اما معموال هميشــه اين تصميم 
را پس گرفته است. او اساسا همواره در 
آستانه جدايی از پرسپوليس قرار دارد اما 

اين »آستانه« را طی نمی كند. مرد شماره 
يك دروازه پرسپوليس در نيم فصل دوم 
ليگ برتر بيستم هم، حامد لك خواهد 
بود. حامد با هشت كلين شيت، بهترين 
گلر اين فصل از فوتبــال ايران نيز بوده 
است. لك سال ها منتظر چنين فرصتی 
مانده و حاال كه اين بخت را به دســت 
آورده، به شكل ايده آل و مطلوبی از آن 

استفاده كرده است.
 خط دفاعی؛ 

بازگشت سیامک و حاجی
تغيير مهمی كه در نيم فصل دوم در 
خط دفاعی قرمزها به وجود می آيد، 
بازگشت سيامك نعمتی به اين خط 
خواهد بود. ســيامك در پست مدافع 
راســت فراتر از حد انتظار ظاهر شد. 
خود اين بازيكن هم به خوبی می داند 

كه اگر می خواهد در فهرست تيم ملی 
بماند، بايد در همين نقطه از زمين به 
ميدان برود. در سمت چپ هم سعيد 
آقايی موقعيتــش را حفظ می كند و 
البته محمد انصاری نيز با پشــت سر 
گذاشتن مصدوميت، آرام آرام آماده 
می شــود تا در بعضــی  از بازی ها به 
پرسپوليس كمك كند. در قلب دفاع، 
سيدجالل و كنعانی يك زوج مطمئن 
و بی نقص نشــان داده اند و باز هم در 
تركيب اصلی خواهند بود. با اين حال 
يحيی به خوبی می داند كه نمی تواند 
در همه ديدارهای ســه جام مختلف 
روی آنها فشار بياورد. به همين خاطر 
اضافه شــدن يك مدافع ميانی ديگر 
به پرسپوليس اجتناب ناپذير به نظر 
می رســد. آنها همين حاال مشــغول 
جســت وجو در ليگ برتر برای خريد 

چنين بازيكنی هستند.
خط هافبک؛ چپ و راست اتمی

احسان پهلوان تا اينجا در پرسپوليس 
عملكرد نسبتا قابل قبولی داشته اما با 
بازگشت مهدی ترابی، بعيد نيست كه 
احسان رفته رفته به سوی نيمكت سوق 
داده شود. چراكه معموال بهترين پست 
بازی برای ترابی، سمت چپ خط هافبك 
اســت. در نيم فصل دوم اگر مهاجمان 
مدنظر يحيی جذب شوند، وحيد اميری 
هم به خط هافبك برمی گردد. حضور 
ترابی و اميری در سمت چپ و راست خط 
ميانی، از پرسپوليس يك تيم فوق العاده 
خواهد ساخت. تيمی كه هميشه آماده 
است خط دفاعی حريف را تهديد كند 
و مدافعان رقيب را به دردسر بيندازد. در 
ميانه ميدان هم فيكس بودن احمد نور، 
بديهی خواهد بود و از بين كمال و سرلك، 
يك نفر ديگر در كنــار نوراللهی بازی 
می كند. با توجه به فشــردگی بازی ها، 

يحيی می تواند به صورت چرخشی از 
اين دو نفر در تركيب بهره ببرد.

خط حمله؛ چشم انتظار عیسی
آل كثير برای بازگشــت به تركيب 
تيم، هنوز بايــد كمی صبــر كند. از 
آن جايی كه او تا اواسط فروردين محروم 
است و حتی اجازه تمرين با تيم را ندارد، 
نمی توان انتظار داشت كه اين مهاجم 
خيلی سريع به تركيب برگردد. قرمزها 
در بازار به دنبال جــذب يك مهاجم 
ديگر هســتند و زمزمه هايی مبنی بر 
جذب شهريار مغانلو در اين باشگاه به 
گوش می رسد. در صورت اضافه شدن 
شهريار، زوج او و اميد عاليشاه احتماال 
تركيب اصلی خط حمله را می سازند تا 
عيسی آل كثير از راه برسد. اگر عيسی 
برگردد و شــهريار هم بخشيده شود، 
اين دو نفر می تواننــد زوج اصلی خط 
حمله باشند. اگر هم شــهريار مغانلو 
خريداری نشود، مهدی عبدی و عيسی 
آل كثير گزينه های اصلی بازی در نوک 
پيكان حمله تيم گل محمدی به شمار 
می روند. با حضور دوباره عيســی و در 
صورت خريد مغانلو، خط حمله سرخ ها 
پس از مدت ها به يك خط حمله غنی 

تبديل خواهد شد.

پرسپولیس نیم فصل دوم چه شكلی خواهد بود؟

سوخت سرخ موشک! 

اتفاق روز

چهره به چهره

همان طور كه پيش بينی می شــد، دوران حضور مسعود 
شــجاعی روی نيمكت تراكتورسازی هم اصال طوالنی نبود. 
مديران باشگاه كه در ظاهر خيلی سفت و سخت به حمايت 
از شجاعی می پرداختند، به سادگی پشت او را خالی كردند 
تا مســعود حاال ديگر فقط يــك »بازيكن« در اين باشــگاه 
باشــد. كنار رفتن مسعود شــجاعی از زمانی كليد خورد كه 
برخی مديران باشگاه در يك اقدام باورنكردنی، ليست مازاد 
نيم فصل را در يك ارتباط »اليو« اينســتاگرامی با هواداران 
باشگاه در ميان گذاشــتند. قبل از اين اتفاق هم مسعود در 
آستانه استعفا قرار داشــت اما اين ماجرا، ديگر تير خالص را 

به پروژه او در باشگاه زد. تراكتوری ها برای انتخاب جانشين 
شجاعی، زمان زيادی درنگ نكردند. انتخاب رسول خطيبی 
آنقدر سريع بود كه به نظر می رسيد او از قبل با مالكان باشگاه 
به توافق رسيده است. ظاهرا رسول ديگر به پروژه های موقت 
و نيمه كاره در فوتبال ايران عادت دارد. او در پايان نيم فصل 
اول ليگ نوزدهم، ماشين ســازی را به مقصد تيم ليگ يكی 
آلومينيوم اراک ترک كرد و حاال در پايان نيم فصل اول ليگ 
بيستم، از آلومينيوم ليگ برتری جدا شد تا نيمكت تراكتور 
را به دست بياورد. اين اولين بار نيست كه خطيبی به عنوان 
سرمربی در اين باشگاه مشــغول به كار می شود. او سال 9۳ 

هم برای مدتی مرد اول نيمكت اين تيم لقب گرفت اما نتايج 
خوبی به دست نياورد و نتوانســت روی نيمكت باشگاه دوام 
بياورد. از زمــان بركناری خطيبی تا زمــان امضای قرارداد 
دوباره با اين مربی، 6 ســال فاصله وجود داشته اما تراكتور 
در اين 6 ســال، 12 مربی مختلف را مورد آزمايش قرار داده 
اســت. در حقيقت آنها به صورت ميانگين برای هر سال، دو 
مربی را جذب كرده انــد. پس از خطيبی، تونــی اوليويرا به 
تبريز برگشت و سرمربی تی تی ها شد. بعد از تونی هم نوبت 
به امير قلعه نويی رسيد تا ســرمربی اين باشگاه باشد. يحيی 
گل محمدی، گزينه قرمزها برای دوران پس از قلعه نويی بود 
اما او هم رفت تا مجتبی حسينی گزينه موقت باشگاه شود و 
پس از آن، ارطغرل ساغالم هدايت تراكتور را بر عهده بگيرد. 
در فصل بعد از آن، تيم تبريزی ســه مربی مختلف داشت. از 
جان توشاک و محمد تقوی تا ژرژ ليكنز. در دو فصل گذشته 

نيز اين باشگاه كليد نيمكت را به 6 گزينه مختلف سپرده است. 
از دنيزلی تا شيخ الری و ساكت الهامی تا منصوريان، شجاعی 
و حاال رسول خطيبی. اين باشگاه در چند سال اخير، ديگر به 
ركورد استفاده از سه مربی در هر فصل رسيده و اين تغييرات 
مداوم، خودشان بزرگ ترين مانع برای موفقيت تيم هستند. 
برخالف آن چه در تبريز تصور می شــود، عوض كردن مربی 
عالج كار اين باشگاه نيســت. تراكتور در درجه اول با نوعی 
بحران مديريتی روبه رو شده است. مالك باشگاه كيلومترها 
دورتر از ايران است و اين روزها حتی از يك اظهارنظر ساده هم 
پرهيز می كند. افرادی كه توسط او برای مديريت تيم انتخاب 
می شوند نيز تنها به دنبال شــهرت طلبی هستند و كم تر با 
مربيان مختلف راه می آيند. بعيد است اين نيمكت هميشه 
لرزان، برای دومين بار هم به رســول خطيبی وفا كند و اين 

مربی را در معرض بركناری زودهنگام قرار ندهد.

آریا طاری

اينكه راه و رسم »وزير جوان« با برخی وزرای 
ديگر كمی فرق داشته باشد، اصال عجيب نيست 
اما اينكه او به عنوان نفر اول وزارت متولی اينترنت 
در كشور، خودش در دام اينترنت و شبكه های 
اجتماعی بيفتد، جای هيچ گونــه دفاعی باقی 
نمی گذارد. كری خوانی او برای استقاللی ها، حاال 
به يك سوژه جديد در فوتبال ايران تبديل شده 
است. موضوعی كه به نظر می رسد حتی هواداران 
باشگاه پرسپوليس نيز اصال از آن رضايت ندارند؛ 
چراكه نمی خواهند به همين ســادگی و با يك 
جمله نسنجيده، دوباره با اتهام حمايت شدن از 

سوی مقام های ارشد دولتی روبه رو شوند.
طرفداری از يــك تيم فوتبــال، »جايگاه« 
نمی شناســد. خيلی از بزرگ ترين و مهم ترين 
سياســتمداران دنيا نيز هــوادار بعضی تيم ها 
هســتند و اين طرفداری را پنهان نمی كنند اما 
اينكه دائما اصرار داشته باشند چنين عالقه ای را 
در يك »ويترين« به نمايش بگذارند و حرف هايی 
را به زبان بياورند كــه معموال تنها در گعده های 
هواداری بچه های كم سن وسال به گوش می رسد، 
عادت چندان دلچسبی نيست. باز هم اگر شرايط 

»عادی« باشد، می توان با اغماض به ماجرا نگاه 
كرد اما وقتی حساسيت های زيادی روی باشگاه 
»پرسپوليس« وجود دارند و موفقيت های اين 
تيم دائما از سوی رقبا به مسائل ديگری ربط داده 
می شــوند، هواداری مقامات دولتی از اين تيم 
فقط دردسرهای پرسپوليس را بيشتر و بيشتر 
خواهد كرد. محمدجواد آذری جهرمی، به عنوان 
يك فرد حقيقی می تواند طرفدار هر تيمی باشد 
و از هر تيمی حمايت كند اما در جايگاه يك فرد 
حقوقی، بايد كمی بيشتر به مراقبت از ادبياتش 
بپردازد. اينكه او تا اين سطح خودش را برای كری 
خواندن با رقبا پايين مــی آورد و وقتی با انتقاد 
روبه رو می شود هم اين چنين برخوردهای تند و 
تيزی نشان می دهد، به هيچ وجه اميدواركننده 
به نظر نمی رســد. آيا واقعا طرفداری از يك تيم 
فوتبال آنقدر مهم است كه حتی آينده سياسی 

اين چهره را با مشكالت بزرگی روبه رو كند؟
چنيــن اظهارنظرهايی غالبا بــرای خريد 
»محبوبيت« بيــن هواداران يــك تيم خاص 
مطرح می شــوند اما حقيقت آن است كه حتی 
طرفداران همان تيم هم از چنين صحبت هايی 
راضی نخواهند بود. چراكه اظهارنظر يك مقام 
مسئول دولتی، همواره شــائبه برانگيز خواهد 

بود. پرسپوليسی ها به ســختی تالش كرده اند 
تا جايگاه امروزشان را به دست بياورند. آدم های 
زيادی عرق ريخته اند تا اين تيم پس از ســپری 
كردن كابوس وارترين ســال ها، بــه نقطه اوج 
آرامش برسد و اولين تيمی باشــد كه در تاريخ 
فوتبال باشگاهی ايران چهار قهرمانی متوالی در 
ليگ را جشن می گيرد. مربيان زيادی آمده اند 
و رفته اند تا اين باشــگاه بــه وضعيت مطلوب 
امروزش برسد. تماشاگران زيادی روی سكوها 

از سالمت حنجره گذشته اند تا تيم حمله 
كند و يك قدم رو بــه جلو بردارد. 

حاال بی انصافی اســت اگر چند 
مدير دولتی »جوان« بخواهند 
همه چيــز را »مصادره« كنند 
و با اظهارنظرهای خام دستانه 

اين ذهنيت را به وجــود بياورند 
كه پرســپوليس به مــدد همين 

»حمايت« هــا به اهدافش رســيده 
است. وقتی اپراتورهای تلفن همراه 

بدهی شان را به اين باشگاه پرداخت 
نمی كردند و عمال پرســپوليس 
را »گروگان« گرفتــه بودند، 

آقای وزير حساســيتی از 
خودش نشان نداد. وقتی 

ســامانه های خــاص 
هــواداری مشــغول 
ز  ا ه  د ســتفا ا ء سو

احساسات پاک تماشاگرها برای كالهبرداری 
از آنها بودند، خبری از آقای وزير نشــد و وقتی 
كمپين های جعلی در اينســتاگرام، طرفداران 
واقعی فوتبال را فريب می دادند و از همه درآمدها 
تنها بخش كوچكی را به باشگاه می سپردند، باز 
هم صدايی از جناب وزير جوان به گوش نرسيد. 
جنــاب آذری جهرمی كه در جريــان همه اين 
اتفاق ها »سكوت« كرده بود، بهتر است همچنان 
در سكوت بماند و سعی نكند خودش را بيشتر 
از آن چه كه واقعا هســت، »شيفته« فوتبال 
نشــان بدهد. چقدر خوب می شود اگر 
جناب وزير كمی هم چشم ها را روی 
فوتبال ببندد. آن وقت هم فوتبال 
به مسير طبيعی اش ادامه می دهد 
و هم فرصت بيشتری برای حل 

مشكالت مردم در حوزه ارتباطات وجود خواهد 
داشت. چقدر خوب می شود اگر آقای جهرمی، 
»طرفداری« از فوتبال و يك تيم باشگاهی را به 
اهلش واگذار كند و سرگرم پيگيری مشكالت 

پرشمار سازمان خودش شود.
اصرار برای نمايــش »افراطــی« كری در 
حوزه ای مثل فوتبال كه حساسيت جوان ترها 
نسبت به آن با هيچ حوزه  ديگری قابل مقايسه 
نيست، برای آينده سياسی خود آقای وزير هم 
فوق العاده مضر به نظر می رسد. اگر قرار باشد كه او 
روزی برای رياست جمهوری رقابت كند، طبيعتا 
درصد زيادی از مردم خواهان رئيس جمهوری 
نيســتند كه تا اين اندازه خودش را در معرض 
بحث های هواداری قرار می دهد و خط و ربطش 
با فوتبال را اين چنين روشن می كند. همين حاال 
هم دولت روحانی به خاطر چند اشــتباه ساده 
از ســوی برخی اعضای خانواده وزير ورزش، با 
فشارهای زيادی از سوی فوتبالی ها روبه رو شده 
و طبيعتا در چنين جوی، دامــن زدن به ماجرا 
هيچ كمكی به بهتر شــدن جو فوتبال نخواهد 
كرد. وزير كه اتفاقا حضور فعالی در شبكه های 
اجتماعی هم دارد، بايد خيلی زودتر از ديگران 
ضرورت های چنين فضايی را درک كند. اينكه او 
»عذرخواهی« كند يا نه، هيچ چيزی را تغيير 
نخواهد داد. مساله اين است كه مردم از يك 
فرد در چنين جايگاه مهمی، انتظار جديت 

به مراتب بيشتری دارند.  

رسول خطیبي دوباره روي نیمكت تراکتورسازي نشست

ترمينال مربی ها!  

از این جایگاه بیرون بیایید

شما »تيفوسی« نيستيد آقای وزير! 

آل کثیر برای بازگشت به 
ترکیب تیم، هنوز باید کمی 
صبر کند. از آن جایی که او 
تا اواسط فروردین محروم 
است و حتی اجازه تمرین 

با تیم را ندارد، نمی توان 
انتظار داشت که این مهاجم 

خیلی سریع به ترکیب 
برگردد
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