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بركناري شائبه برانگيز سرمربي آلپاين

عباس نظريان، ريیس فدراســیون اســکی 
طی حکمی میترا کلهر را به عنوان سرمربی تیم 
ملی اسکی آلپاين زنان انتخاب کرد. پیش از اين 
سمیرا زرگری هدايت تیم ايران را برعهده داشت 
که اواخر سال ۱۳۹۹ به دلیل آنچه بی احترامی 
و آزار برخــی افراد حاضر در اســکی عنوان کرد 
از هدايــت تیم ملی کناره گیری کــرد. آن زمان 
نظريان کناره گیری اين مربــی را موقتی خواند 
اما انتخاب سرمربی جديد سواالتی را ايجاد کرده 
اســت. اين برکناري در حالي است که زرگری از 
زمان بازگشايی پیست اســکی توچال برخی از 
اسکی بازان که ملی پوشــان هم جزو آنها بودند 
را در اين پیست تمرين می داد و ادعا می کند که 
بدون اطالع قبلی از هدايت تیم ملی کنار گذاشته 
شده. زرگری سال گذشته چندين بار برای ورود 
به پیست اسکی ديزين و دربندسر دچار مشکل 
شــده بود و به ادعای خودش مورد بی احترامی و 
آزار برخی افراد قرار گرفته بود، همین مســائل 
باعث خداحافظــی اش از تیم ملی شــد. او ادعا 
می کند که اين آزارها برای کنار گذاشتنش از تیم 
ملی بود و انتخاب میترا کلهر که همسر بهره بردار 
پیست ديزين، دربندسر اســت هم بی ارتباط به 
اين ماجرا نیست. اما نظريان پايان قرارداد زرگری 
را دلیل پايان همکاری فدراســیون با او دانست 
و ادعای فشــار بهره بردار پیست اسکی ديزين و 

دربندسر برای تغییر سرمربی را رد کرد.
    

انتظار ناعادالنه از بسكتبال زنان
تیم ملی بسکتبال ســه نفره زنان دو مسابقه 
مهم انتخابی المپیک پیش رو دارد و بايد شانس 
خود را برای کسب سهمیه المپیک توکیو امتحان 
کنــد. اين تیم تاکنون چند اردو را پشــت ســر 
گذاشته است. اولین رويداد پنج تا ۹ خرداد ۱۴۰۰ 
به میزبانی اتريش برگزار می شود که ۴۰ تیم )۲۰ 
تیم زنان و ۲۰ تیم مردان( از ۳۶ کشــور حضور 
دارند و سه ســهمیه )در هر بخش مردان و زنان( 
توزيع می شود. ايران در گروه B با ژاپن، اوکراين، 
ترکمنستان و اســترالیا هم گروه است. دومین 
مسابقه هم ژوئن ۲۰۲۱ )خرداد ۱۴۰۰( با حضور 
۶ تیم به میزبانی بوداپســت مجارستان برگزار و 
يک سهمیه توزيع می شود. در همین راستا تیم 
ايران در اين مســابقه نسبت به مسابقات اتريش 
شانس بیشتری برای کسب سهمیه دارد. در اين 
میان اما شادی عبدالوند ملی پوش بسکتبال زنان 
می گويد انتظار شکســت دادن تیم های بزرگ 
در مســابقات انتخابی المپیک توکیو ناعادالنه 
است اما تیم ايران تمام تالش خود را می کند که 

بهترين عملکرد را داشته باشد.
    

 انتخابات دوچرخه 
پرحاشيه دنبال مي شود

انتخابات فدراســیون دوچرخه سواری قرار 
است پنجم خرداد با حضور چهار نامزد برگزار و 
اين فدراسیون پس از پنج ماه صاحب ريیس شود 
اما ظاهرا حاشــیه های آن تمامی ندارد و هرچه 
به موعد برگزاری انتخابات نزديک تر می شويم، 
اين حواشی بیشتر هم شــده است. در سال های 
گذشته به دلیل کســب نتايج ضعیف و مديريت 
نامطلوب بر دوچرخه ســواری، توجه زيادی به 
اين رشته نشده و با وجود اينکه در زمره المپیکی 
قرار دارد، از دايره توجهات وزارت ورزش و کمیته 
ملی المپیک خارج شده اســت. در همین راستا 
حاال انتخابات اين رشــته با چهار نامزدي برگزار 
مي شود که هیچ کدام رکابزن نبوده و حتي يک 
روز هم سابقه کار در اين رشته را ندارند. روسای 
هیات های استانی با توجه به اظهاراتی که علی نژاد 
در مجمع دو سال قبل انجام داد، رابطه خوبی با 
وزارت ورزش ندارند. حاال هم که گفته می شود 
يکی از نامزدها نزديک به اين وزارتخانه اســت، 
به همیــن دلیل حواشــی رخ داده و گارد جالب 
توجهی مقابل وی گرفته اند. يکي از کارهاي اين 
نامزد به جاي سفر به اســتان ها، دعوت روساي 
هیات ها به تهران بود که البته باعث ناراحتي آنها 
شد. همچنین حضور اين نامزد در فدراسیون به 
عنوان مشاور نیز ســر و صدای زيادی به پا کرده 
بود و برخی معتقدند، کســی که نامزد رياســت 
فدراسیون است، چطور می تواند در فدراسیون نیز 
سمت داشته باشد؟ حال بايد ديد با اين حواشي 

سرانجام انتخابات چه مي شود. 

منهای فوتبال

آریا طاری

قرعه آبی ها در مرحله يک هشــتم 
نهايی جام حذفی، قرعه بسیار سختی 
بوده است. در شرايطی که پرسپولیس در 
اين مرحله با تیمی از لیگ های پايین تر 
روبه رو شد، استقالل بايد امروز به مصاف 
يک رقیب سرسخت لیگ برتری برود. 

آنها در مرحله قبلی هم روبه روی پیکان 
قرار گرفتند و يک مســابقه حساس و 
نزديک را با پیروزی پشت سر گذاشتند. 
حريف امشب استقالل هم با چالش در 
اين تورنمنت بیگانه نیست. ذوبی ها هم 
در مرحله قبلی جام حذفی با يک رقیب 
لیگ برتری روبه رو شدند و برای رسیدن 
به اين مرحله، پديده مشهد را شکست 

دادند. اين مسابقه در حالی برگزار خواهد 
شد که اســتقالل در اين فصل، قادر به 
شکست حريف اصفهانی اش نبوده است. 
ديدار رفت دو تیم در لیگ برتر با تساوی 
بدون گل به پايان رسید و ديدار برگشت 
هم در آزادی، با برتــری ذوبی ها همراه 
بود. حاال استقاللی ها در سومین دوئل 
فصل با اين حريف، تشنه انتقام به نظر 

می رسند. برنده شــدن در اين جدال، 
درست همان چیزی است که می تواند 
آرامش را به استقالل برگرداند و اين تیم 
را احیا کند. حفظ روحیه پس از باختن 
در شهرآورد، بسیار دشوار است اما برای 
از دست نرفتن فرصت موفقیت در جام 
حذفی، اســتقاللی ها بايد متمرکزتر از 
همیشه نشان بدهند. شايد اگر وضعیت 

استقالل کمی آرام تر بود، فرهاد مجیدی 
به چند ستاره اصلی تیمش استراحت 
می داد و تیم را با چند فوتبالیست جوان تر 
به زمین می فرستاد اما شرايط خاص اين 
روزهای آبی های پايتخت، باعث می شود 
که آنها اين جدال را کامال جدی بگیرند و با 
همه نفرات اصلی به استقبال اين مسابقه 
بروند. روبه رو شدن با سومین شکست 
متوالی، اتفاقی است که می تواند استقالل 
را با يک بحران بسیار بزرگ روبه رو کند. 
در نتیجه آنها هیچ مجالی برای لغزش 

پیش روی خودشان نمی بینند.
در جدول ايــن فصل لیــگ برتر، 
تفاوت هــای بزرگی بین اســتقالل و 
ذوب آهن ديده می شود. استقالل با ۳۴ 
امتیاز در رده پنجم قرار گرفته و اگر در 
ديدارهای معوقه به پیروزی برسد، تا رده 
سوم جدول صعود خواهد کرد. ذوب اما با 
۲۱ امتیاز در رده چهاردهم ديده می شود 
و خطر سقوط را کامال احساس می کند. 
به نظر می رسد مسابقه امروز، برای تیم 
فرهاد حیاتی تر باشد. چراکه آنها طبیعتا 
ديگر انگیزه چندانی در جدول لیگ برتر 
نخواهند داشت. ذوبی ها اما در ادامه راه 
اين فصل، بزرگ ترين ماموريت ممکن 
را در لیگ برتر برای فرار از سقوط تجربه 
خواهند کرد. آن چه اين روزها استقالل را 
کمی آزار می دهد، حواشی زيادی است 
که در اطراف اين تیم به گوش می رسد. 
درگیری با باشگاه رقیب و انتقاد گسترده 
از وزير ارتباطات، اين باشگاه را در کانون 
حواشی قرار داده است. به نظر می رسد 
هیچ چیز به جز برنده شــدن و نتیجه 
گرفتن، نمی تواند آرامش و اطمینان را به 
اين تیم برگرداند و ستاره های استقالل 
را در موقعیت مطلوبــی قرار بدهد. تیم 
مجتبی حســینی پس از شکست اين 
هفته روبــه روی گل گهر، ثابت کرد که 
اساسا يک تیم »سینوســی« است اما 
نمی توان از نقشــه های فنی اثربخش 
اين مربی جوان به ســادگی غافل شد. 
بازگشت فرشید اسماعیلی به ترکیب 
اصلی، در اين مسابقه برای استقاللی ها 

محتمل خواهد بود. ستاره ای که به دلیل 
مصدومیت، ناچار شد مسابقه دربی را از 
روی نیمکت شروع کند. در خط هافبک 
هم آرش رضاوند پس از ســپری کردن 
يک جلسه محرومیت، دوباره به ترکیب 
تیم برمی گردد. بعید نیســت فرهاد با 
يک ترکیب هجومی، از دياباته، شیخ و 
ارســالن به صورت همزمان در ترکیب 
اســتفاده کند. او به خوبی می داند که 
رســیدن به يک گل زودهنگام، فشار 
زيادی بــه حريف وارد خواهــد کرد. با 
اين حال »گل زدن« کاری اســت که 
اســتقاللی ها در ۱8۰ دقیقه اخیرشان 
در لیگ برتر پس از بازگشــت از لیگ 

قهرمانان، موفق به انجامش نشده اند.
شــانس قهرمانی لیگ برتر، عمال از 
دست رفته و در آسیا، مسیری پرپیچ و خم 
انتظار استقالل را می کشد. جام حذفی 
اما فرصت خوبی برای حرکت در مسیر 
موفقیت خواهد بود. فرهاد فصل گذشته 
هم تیم را به فینال اين تورنمنت برد اما 
قبل از آن مسابقه استعفا داد و سرانجام 
در ديدار نهايی، شکست وحشتناکی را 
تحمل کرد. او در سومین تجربه حضور 
روی نیمکت تیم محبوبش، بیشتر از هر 
زمان ديگری به بردن جام فکر می کند. 
جامی که به دست آوردنش برای اين تیم 
اصال دور از ذهن نخواهد بود. با اين حال 
آنها قبل از فکر کردن به اين جام، بايد به 
دنبال شکست دادن حريف سرسخت 

امروزشان باشند.

استقالل-ذوب، این بار در جام حذفی

تشنه انتقام! 

اتفاق روز

چهره به چهره

دو بازی و دو شکست در بازگشت از لیگ قهرمانان آسیا، فرهاد مجیدی و شاگردها را شدیدا به دردسر انداخته است. آنها عمال از 
کورس قهرمانی لیگ برتر جا مانده اند و حاال برای جام گرفتن، به جام حذفی دل بسته اند. رقیب امروز استقالل در جام حذفی، همان 

تیمی است که یک هفته قبل آنها را در استادیوم آزادی شکست داده بود. تیم فرهاد برای بازگشت به روزهای خوب و تغییر دادن فرم 
فعلی، باید یک قدم به عقب بردارد و همان تیمی را شکست بدهد که نتیجه آخرین دیدار مستقیم را مقابلش واگذار کرده بود.

درســت به همان اندازه که حضور يک نفر مثل »کريم 
باقری« روی نیمکت پرسپولیس برای رسیدن اين تیم به 
آرامش مهم و ضروری است، حضور »افشین پیروانی« در 
به هم ريختن آرامش اين تیم نقش دارد. پیروانی ســال ها 
قبل در قلب دفاع، ستاره پرسپولیسی ها به شمار می رفت. 
او بعدها در دومین فصل حضور افشــین قطبی در فوتبال 
ايران، »دســتیار« اين مربی شــد و پس از خروج قطبی، 
مدتی هم به عنوان سرمربی فعالیت کرد اما افشین اساسا 
برای چنین کاری ساخته نشده بود. او با علم به اينکه ديگر 
نمی تواند به مربیگری ادامه بدهد، به سراغ مسئولیت های 
ديگری رفت که مهم ترين شان »سرپرستی« تیم ملی بود. 
دوست سابق کارلوس کی روش که مدتی به دفاع همه جانبه 
از ســرمربی پرتغالی می پرداخت، بعدها با اون به بن بست 
رسید. اين دو نفر حتی اتهام های بزرگی را علیه هم مطرح 
کردند. پیروانی سپس به باشگاه پرسپولیس پیوست و در 

نقش سرپرستی اين تیم قرار گرفت. با جدايی برانکو و ورود 
مديران جديد، پیروانی هم جايش را به محسن خلیلی داد 
اما همه می دانستند که او دست به هر کاری می زند تا دوباره 
به تیم برگردد. افشین پس از مدتی به پرسپولیس برگشت 
و پس از آن، پای ثابت جنجال هــای مربوط به قرمزها بود. 
در همین دو هفته گذشــته که سرخ ها بیشتر از همیشه به 
آرامش نیاز داشتند، پیروانی با مديران سپاهان و استقالل 
وارد درگیری هايی جدی شده اســت. او به مراتب بییشتر 
از مديرعامل باشگاه مصاحبه می کند و بیشتر از هر چهره 

ديگری در پرســپولیس، ديده می شود. پس از 
جنجال های ورزشگاه نقش جهان، سرپرست 
قرمزها به سادگی می توانست بپذيرد که يکی 
از مســببان اصلی اين جنجال را می شناسد 

اما همه چیــز را از بیخ و بن انکار کرد. در عصر رســانه ها و 
شــبکه های اجتماعی اما اين دروغ خیلی زود برمال شــد. 

او اين بار روی آنتن زنده تلويزيون، با وجود افشــای دروغ 
بزرگی که به زبــان آورده بود، همچنان 

روی مواضعــش اصرار داشــت و 
برای پوشاندن اشــتباه بزرگش، 
از هواداران تیم مايه می گذاشت. 
حقیقت آن است که چنین اتفاقی 
حتی در بین طرفــداران افراطی 

پرسپولیس هم پذيرفتنی 
نیســت. پیروانی عمال 

»بازنــده« دوئــل با 

مديران استقالل شــد و اين موضوع به شدت برای قرمزها 
آزاردهنده بود. تا امروز بخش مهمی از بدنه »هواداری« در 
فوتبال ايران از چنین صحبت هايی استقبال می کردند. از 
اينکه يک نفر، دائما با اسم هوادارها بازی کند تا رفتارهايش 
را پوشــش بدهد. واکنش هواداران قرمز به صحبت های 
جديد افشین، نشان می دهد اين نوع رفتارهای پوپولیستی 
ديگر در ايران هیچ هواداری ندارد. باشگاه پرسپولیس 
هم اگر به دنبال دور شدن از حواشی است، بايد فرد 
ديگری را در اين جايگاه قــرار بدهد. رفتارهای 
خاص افشین پیروانی و درگیری های هفتگی 
او با تیم های رقیب، نه تنها برای نتیجه گرفتن 
به پرسپولیس کمکی نمی کند، بلکه حتی 
جنــس موفقیت های اين تیــم را هم زير 
سوال می برد. آنها تیم موفقی هستند و به 
اين قبیل رفتارها هیچ نیازی ندارند. اين 
بی اخالقی ها فقط برای باشگاه دردسر 
درســت می کند و تیم را در معرض 
چالش هايی نخواستنی قرار می دهد. 
اين صحبت ها فقط تهديدی برای 

آرامش در اين تیم هستند.

آریا رهنورد

درســت در همان روزهايی که باشگاه های 
استقالل و پرسپولیس، مدام توی سر هم می زنند 
و دائما از هم شکايت می کنند و درست همزمان با 
جدايی مسعود شجاعی و اشکان دژاگه که ظاهرا 
برای ترک تراکتور نمی توانند حتی تا پايان فصل 
صبر به خرج بدهند، تیم هــای النصر و الهالل 
عربســتان يک رقابت ديوانــه وار را برای جذب 
ستاره های جديد شــروع کرده اند. اين دو تیم 
طوری با همه وجود و هزينه های سنگین تجهیز 
می شوند که انگار حقیقتا می خواهند به »جنگ« 
بروند. جنگی کــه بعید به نظر می رســد پايان 

خوشی برای فوتبال ايران به همراه داشته باشد.
خبر پیوستن »آندرسون تالیسکا« به باشگاه 
النصر، مثل يک بمب بزرگ در عربستان و قاره 
آسیا ســروصدا به راه انداخته است. اين بازيکن 
قرار بود راهی الهالل شود و حتی با مديران اين 

باشگاه به توافق اولیه رسیده بود اما مديران النصر 
در بین راه، او را »هايجک« کردند و حاال مشغول 
جشن گرفتن اين سرقت بزرگ هستند. باشگاه 
النصر برای جذب اين ستاره، هشت میلیون يورو 
هزينه کرده است. در فوتبال ايران اما باشگاه ها 
برای به دســت آوردن يک چهــارم اين مبلغ از 
طريق پاداش ای.اف.سی، سرودست می شکنند! 
عالوه بر اين رقم ســنگین که بــرای جذب اين 
ستاره پرداخت شده، او دستمزد ويژه ای هم در 
لیگ عربستان دريافت خواهد کرد. اين هافبک 
هجومی چپ پا در باشــگاه باهیا در لیگ برزيل 
مطرح شد و پس از تبديل شــدن به يک ستاره 
تمام عیار، با قرارداد هفت و نیم میلیون يورويی به 
باشگاه بنفیکا پیوست. او چهار سال در عضويت 
بنفیکا بــود و البته در اين مــدت، يک بار هم به 
صورت قرضی به بشیکتاش ملحق شد. باشگاه 
گوانگــژو اورگرند برای به خدمــت گرفتن اين 
فوتبالیست از بنفیکا حسابی دست به جیب شد 

و رقم وحشتناک ۱۹ میلیون يورو را برای جذب او 
پرداخت کرد. پس از دو سال اما باشگاه النصر از راه 
رسید تا اين ستاره بااستعداد را به خدمت بگیرد. 
جالب است بدانید که تالیسکا، تنها گزينه مهم 
باشگاه النصر برای توفان نقل و انتقاالتی نیست. 
آنها که ستاره های فوق العاده ای مثل عبدالرزاق 
حمدا... و نورالدين آمرابات را در اختیار دارند، به 
دنبال دو فوتبالیست برزيلی ديگر هم هستند. 
گاستون رامیرز که اين روزها در لیگ ايتالیا توپ 
می زند، يکی از همین فوتبالیســت ها به شمار 
می رود. بازيکنی که بعید نیســت در پايان اين 
فصل سری آ، پیراهن النصر را بر تن کند. گرسون 
دوس سانتوس هم گزينه مهم ديگر برای تقويت 
در خط میانی محسوب می شود. فوتبالیستی که 
در ۲۳ سالگی در لیگ برزيل درخشیده و حتی 
از باشــگاه های بزرگ اروپايی پیشنهاد دريافت 
کرده است. اگر النصر موفق به امضای اين قرارداد 
شود، صاحب طاليی ترين خط هافبک در آسیا 

خواهد شد.
پیوستن تالیسکا به النصر، در حقیقت پاسخ 
النصری ها به خريد بزرگ باشــگاه رقیب بوده 
است. الهالل به محض باز شــدن پنجره نقل و 
انتقاالت، به سراغ ستاره خط حمله باشگاه پورتو 

رفت و با »موسی مارگا« قرارداد امضا کرد. آنها 
برای ادامــه رقابت های لیگ قهرمانان آســیا با 
مهاجمی قرارداد بسته اند که تا همین چند هفته 
قبل در لیگ قهرمانــان اروپا به میدان می رفت! 
به نظر می رسد عزم عربستانی ها برای موفقیت 
در رقابت های اين فصل لیــگ قهرمانان، کامال 
جزم شده  اســت. در فوتبال امروز، هیچ عاملی 
تعیین کننده تــر از پول نیســت و همین پول، 
شکاف فوق العاده عمیقی را بین تیم های ايرانی 
و ساير قدرت های آسیا به وجود می آورد. ما برای 
شکست دادن تیم هايی که تالیسکا و مارگا را در 
اختیار دارند، نیازمند رقم زدن »معجزه« هستیم 
و معجزه در فوتبال، به ندرت اتفاق می افتد. بايد 
بپذيريم که »اقتصاد« ورشکســته، اين روزها 
بزرگ ترين چالش فوتبال ايران را می ســازد. از 
يک طرف باشــگاه تراکتور در حالی به مراحل 
حذفی لیگ قهرمانان آســیا رسیده که مالکش 
حتی توانايی پرداخت دستمزد مهره های فعلی 
را هم ندارد. تراکتوری ها دوست دارند تیم شان 
بــرای اولین بــار در همه تاريخ بــه يک چهارم 
نهايی آسیا برســد اما به صورت همزمان در اين 
مقطع سرنوشت ساز، شجاعی و دژاگه به عنوان 
مهره های کلیدی تیم، ساز جدايی کوک کرده اند. 

در پرسپولیس، همین اتفاق انتظار کنعانی زادگان 
را می کشد و مهدی قايدی نیز خیلی زود ترانسفر 
خواهد شد. نبرد با غول های آسیايی تا همین حاال 
هم نبردی نابرابر بوده و حاال اوضاع حتی بدتر نیز 
خواهد شد. وقتی يک خريد تیم های عربستانی به 
تنهايی بودجه دو فصل سرخابی های لیگ ايران 
است، نبايد انتظار داشته باشیم که تیم های مان 
با روحیه و اعتماد به نفس باال روبه روی اين رقبا 

قرار بگیرند.
چند دهه است که مديران ارشد ورزش ايران، 
از عبارت »چند وقت ديگر« برای خصوصی شدن 
استقالل و پرســپولیس حرف می زنند. تجربه 
البته نشــان می دهد که خصوصی شــدن هم 
راهکار بی دردسری نیست. باور کنید رسیدن به 
وضعیت اقتصادی تیم های عربستانی، آنقدرها 
هم ناممکن نخواهد بــود. چراکه ما هم به اندازه 
کافی از نفت و گاز برخوردار هستیم. آن چه باعث 
می شود فاصله مالی باشگاه ها در ايران و عربستان 
تا اين اندازه زياد باشد، تالش و تمرکز آ نها برای 
گرفتن »حق« واقعی فوتبال است. اگر آنها هم 
چشم شان را روی حق پخش، تبلیغات محیطی 
و همه راه های ارتزاق يک تیم فوتبال می بستند، 

سرنوشتی شبیه سرخابی ها در انتظارشان بود.

پرسپولیس نیازي به دوئل هاي روزانه ندارد

اين »مشت« را باز كنيد آقای مدير! 

داستان نبردی که نابرابرتر خواهد شد

كهكشان عليه ويرانه! 

قرعه آبی ها در مرحله 
یک هشتم نهایی جام 

حذفی، قرعه بسیار سختی 
بوده است. در شرایطی که 

پرسپولیس در این مرحله با 
تیمی از لیگ های پایین تر 
روبه رو شد، استقالل باید 
امروز به مصاف یک رقیب 

سرسخت لیگ برتری برود
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