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مجوز غرب آسيا به تيم قهرمان 
ليگ هندبال

الهام ســلوکی نایب رییس بانوان فدراسیون 
هندبال درباره اینكه چرا بعد از گذشــت چند ماه 
هنوز کادر فنی تیم های ملی زنان معرفی نشــده 
است، گفت: کادر تیم های ملی ما مشخص است، 
چون هنوز مجوز برگزاری اردو داده نشده به همین 
دلیل هم اسامی را اعالم نكردیم. به محض اینكه 
مجوزهای الزم را برای اردوهــای تیم ملی بانوان 
بگیریــم کادر را معرفی خواهیم کــرد.« وی در 
خصوص اعزام تیم ملی بزرگســاالن به مسابقات 
قهرمانی آســیا که قرار اســت تابســتان ۱۴۰۰ 
انجام شــود، گفت:»تیمی که قهرمان مسابقات 
لیگ برتر امسال شــود مجوز حضور در مسابقات 
باشگاه های غرب آسیا را خواهد گرفت که می تواند 
بنا بر صالحدید باشگاه از سایر بازیكنان هم استفاده 
کند. تفكر فدراســیون برای آینده هندبال بانوان 
ســرمایه گذاری روی رده های پایه است و از تیم 
ملی بزرگساالن هم در همین تورنمنت ها استفاده 
خواهیم کرد.« ســلوکی در پاسخ به این سوال که 
آیا ایران در مســابقات قهرمانی آسیا بزرگساالن 
نماینده نخواهد داشــت، گفت:»بنابر شــرایط 
تصمیم خواهیم گرفت. تاریخ برگزاری مسابقات 
هنوز دقیق مشخص نیست و در زمان خودش در 
این خصوص تصمیم می گیریم. تمامی مسابقات 
به دلیل کرونا با تغییر زمانی مواجه شده اند.« وی در 
پایان گفت:»برگزاری لیگ برتر با وجود کرونا برای 
ما مهم بود که با همراهی رسانه به خوبی انجام شد. 
زنان در حال حاضر نیاز به حمایت مالی و اقتصادی 
دارند. ما امسال توانستیم کمک خوبی را از بخش 
اقتصادی بگیریم. امیدواریم کــه این روند ادامه 
داشته باشد. در لیگ دسته یک اتفاقات خوبی را 
داشتیم و حامیان مالی شایسته ای حضور داشتند. 
امیدوارم این نگاه به ورزش بانوان ادامه داشته باشد. 
رسانه به حضور حامی مالی کمک می کند که باید 
از رسانه تشكر کرد. امیدواریم شیوع کرونا کمتر 
شــود تا کارهای حرفه ای را با آرامش بیشــتری 

انجام دهیم.« 
    

 معرفي آخرين پلي آفي 
ليگ واليبال

هفته یازدهم دور برگشــت مرحله مقدماتی 
مســابقات والیبال قهرمانی مردان ایران با 6 دیدار 
به صورت متمرکز در خانه والیبال تهران و ســالن 
فدراسیون پیگیری شد. تیم های شهرداری ارومیه، 
فوالد سیرجان، شهداب یزد، سایپا تهران، پیكان 
تهران و شهرداری گنبد در این هفته موفق به شكست 
حریفان خود شدند و نتایج به گونه ای رقم خورد که 
تیم های شــهرداری ورامین و شهرداری گنبد دو 
سهمیه باقی مانده مرحله پلی آف لیگ برتر مردان 
سال 99 را به دســت آوردند. پیش از این، صعود 6 
تیم فوالد مبارکه سپاهان، شهرداری ارومیه، فوالد 
سیرجان، لبنیات هراز آمل، شــهداب یزد و سایپا 
تهران به مرحله پلی آف مسجل شده بود. شهرداری 
گنبد در آخرین بازی موفق شــد سه بر یک مقابل 
شــهرداری قزوین به پیروزی برسد و تک سهیمه 

باقی مانده را کسب کند.
    

اسكي بازها در راه جهاني
تیم ملی اســكی ایران قرار است روز سه شنبه 
برای حضور در مســابقات آلپاین قهرمانی جهان 
راهی ایتالیا شود. این مسابقات به میزبانی کورتینا 
از 3۰ بهمن ماه آغاز می شــود و تا سوم اسفند ادامه 
خواهد داشت. با توجه به زمان اعزام و شروع مسابقات 
ملی پوشان کشورمان فقط یک روز برای تمرین وقت 
خواهند داشت. تیم ملی اسكی آلپاین مردان ایران با 
ترکیب پوریا ساوه شمشكی، سیدمرتضی جعفری، 
بهنام کیاشمشكی و نیما بها و تیم ملی اسكی آلپاین 
بانوان ایران با ترکیب عاطفه احمدی، مرجان کلهر، 
فروغ عباسی و صدف ساوه شمشكی عازم رقابت های 
قهرمانی جهان خواهند شد. ملی پوشان جمهوری 
اسالمی ایران در دو رشته مارپیچ بزرگ و کوچک به 

مصاف حریفان خود می روند. 
اسكی بازان کشورمان در حالی به این مسابقات 
اعزام می شوند که به دلیل شــیوع ویروس کرونا و 
تعطیلی پیست ها امكان زیادی برای تمرین نداشتند. 
همچنین فدراسیون اسكي به تازگي رییس جدید 
خود را شناخته و حال باید دید تیم ملي چه نتیجه اي 

را در ایتالیا رقم خواد زد.

منهای فوتبال

آریا طاری

اگر یک بار دیگر صحنه رقم خوردن 
گل های سپاهان برابر استقالل را مرور 
کنید، تنها به یک نتیجه خواهید رسید. 
اینكه هیچ کدام از ایــن گل ها، خاص و 
فوق العاده نیستند و تنها به کمک غفلت 
دفاع و دروازه بان تیم به ثمر رسیده اند. 

یک تیم جدی با ذهنیت »برنده« هرگز 
چنین گل هایی دریافــت نمی کند اما 
تیمی که »بزرگ تر« ندارد و از یک رهبر 
واقعی برای دیدارهای حساس برخوردار 
نیست، باید هم خوردن چنین گل هایی را 
تجربه کند. فقدان یک لیدر باتجربه برای 
متحد کردن استقاللی ها در ترکیب این 
تیم کامال احساس می شود. وریا غفوری 

که کاپیتان تیم است و انتظار می رود در 
مواقع کلیدی اوضاع را به ســود تیمش 
تغییر بدهد، وسط بازی قهر می کند و نه 
فقط از زمین، بلكه حتی از ورزشگاه بیرون 
می رود و محمود فكری کــه به عنوان 
سرمربی باید صبر و طمانینه زیادی به 
خرج بدهد، به محض روبه رو شــدن با 
اولین انتقادها تصمیم می گیرد که سالن 

کنفرانس خبری را ترک کند و نشــان 
بدهد که طاقت هیچ نوع سوالی را ندارد. 
این وضعیت این روزهای استقالل است. 
تیمی که حداقل تا میانه های فصل یک 
دروازه بان آماده و سرحال داشت اما حاال 
دیگر حتی از ایــن ویژگی نیز برخوردار 

نیست.
به هم زدن کنفرانــس مطبوعاتی 

و ترک جلسه به جای پاســخ دادن به 
خبرنگارها، برای کسی که دومین فصل 
ســرمربیگری در لیگ برتر را پشت سر 
می گذارد، نه نشانه »اقتدار« است و نه 
حتی ذره ای برای هوادارها جذاب به نظر 
می رسد. البته که فكری همیشه دوست 
داشته شبیه امیر قلعه نویی باشد و راه او را 
در استقالل ادامه بدهد اما نمی شود که او 
تنها با داشتن خصوصیات منفی ژنرال 
و فراموش کردن ویژگی های مثبت او، 
تبدیل به قلعه نویی دیگری برای آبی ها 
شود. اگر امیر گاهی در کنفرانس ها دست 
به رفتارهای پرخاشگرانه می زد، در عوض 
توانایی های فنی اش را هم در زمین نشان 
می داد. او هنوز هم پرافتخارترین مربی 
ایرانــی تاریخ لیگ برتر اســت و اگر در 
کنفرانس هم جنجال درست می کند، 
از این راه به عنوان یک بازی ذهنی برای 
کمک کردن به تیمش بهــره می برد. 
فكری اما قبل از آن که خودش را به عنوان 
یک مربی فنی به اثبات برساند، مشغول 
پرخاشگری در بیرون زمین مسابقه است. 
او تمرکز را از تیمش گرفته و این موضوع 
در دیدارهای بزرگ، استقالل را به دردسر 
می اندازد. نیم فصل اول لیگ برتر برای 
تیم فكری در شرایطی تمام شده که آنها 
در بین پنج تیم بــاالی جدول موفق به 
شكست هیچ رقیبی نشده اند. استقالل 
به فوالد و سپاهان باخته و به سختی از 
نفت آبادان و پرسپولیس امتیاز گرفته 
است. تصاحب تنها دو امتیاز از چهار بازی 
با تیم های باالی جدولی، نشان می دهد 
که استقالل فكری هنوز تیم بازی های 
بزرگ نیست و آمادگی ذهنی بردن در 

چنین دیدارهایی را ندارد.
»هر وقــت می بریم، هیچ ســوالی 
وجود ندارد اما هر وقت می بازیم، همه 
ســوال ها یادتان می افتــد«. واکنش 
فكری به پرسش های کامال »معمولی« 
خبرنگارهــا در کنفرانس مطبوعاتی 
پس از دیــدار با ســپاهان، فوق العاده 
ناامیدکننده به نظر می رســد. انگار او 
از یاد بــرده که در چــه موقعیتی قرار 

دارد و در جایگاه یــک مربی، »بردن« 
نه یک لطف بزرگ بــه هوادارها و یک 
منت عمیق برای خبرنگارها، بلكه یک 
»وظیفه« برای او به شــمار می رود. بد 
نیســت اگر کمی از ارتفاعی که برای 
خودتان متصور شده اید، پایین بیایید 
آقای فكری. بد نیســت به یاد بیاورید 
که این موقعیت، همانی است که برای 
رسیدن به آن حاضر بودید خانه تان را 
فوری و فوتی به »پول نقد« تبدیل کنید. 
این موقعیت، همیشه هم گیر نمی آید 
آقای مربی. شما خوش شانس بوده اید 
که استراماچونی به آن شكل تیم را ترک 
کرده و فرهاد مجیدی هم عطای کار در 
استقالل را به لقایش بخشیده تا نام شما 
از آستین مدیران باشگاه بیرون بیاید. 
حتی بزرگ ترین مربیان تاریخ فوتبال 
هم پس از هر شكست، شماتت می شوند 
اما محمود فكری حاضر به شكستن بتی 
که در ذهن خودش از خودش ساخته 
نیست. اگر این بت فرو نریزد و اگر فكری 
کمی هم صداهای مخالف را نشــنود 
و از بازی با »دشــمن فرضی« دســت 
نكشــد، پایان کار او در استقالل زودتر 
از آن چه فكرش را می کند از راه خواهد 
رسید. باختن به سپاهان، فقط شانس 
رسیدن به قهرمانی نیم فصل را از این تیم 
نگرفته، بلكه نشان داده آبی ها به مراتب 
آســیب پذیرتر از تصویری هستند که 
جدول رده بندی از آنها منعكس می کند!

واقعیت تلخی که در استقالل عیان شده است

قهر می کنم، پس هستم! 

اتفاق روز

چهره به چهره

طلسم هفت ساله نقش جهان هم باالخره شکست و شاگردان محرم نویدکیا همه امتیازهای دیدار با استقالل را به دست 
آوردند. آبی ها که امیدوار بودند قهرمانی نیم فصل را جشن بگیرند، حاال حتی با احتمال سقوط به رده سوم جدول لیگ برتر 

روبه رو هستند. این سرنوشت تیمی است که در آن، کاپیتان وسط بازی و سرمربی در کنفرانس مطبوعاتی بعد از پایان بازی »قهر« 
می کند. استقالل به مردانی نیاز دارد که اهل ماندن و ساختن باشند اما کلیدی ترین چهره های این تیم، خیلی زود خودشان را از 

مهلکه ها کنار می کشند و پای تیم شان نمی ایستند. با این روحیه، اصال نباید در انتظار یک پایان خوش برای استقاللی ها بود.

آریا رهنورد

در توصیف حال و روز »فاجعه بــار« هواداران لیورپول پس 
از تحمل یک شكســت دیگر، کافی اســت به همین مقطع از 
فصل گذشــته برگردیم. جایی که تیم کلــوپ در 23 بازی از 
2۴ مسابقه اش برنده شده بود و با ۱9 امتیاز اختالف نسبت به 
سیتی، مقتدرانه در رده اول جدول قرار داشت. حاال همان تیم 
در پایان هفته بیست و چهارم این فصل، فقط ۱۱ بار برنده شده، 
6 بار شكست خورده و بیشتر از ۱۰ امتیاز با تیم صدرنشین لیگ 
برتر فاصله دارد. به نظر می رسد پرونده قهرمانی لیورپول در این 
فصل، دیگر بسته شده باشد اما سوال بزرگ اینجاست که چرا 

تیم رویایی کلوپو، به این وضعیت اسفبار دچار شد.
روحیه از دست رفته

بزرگ ترین مشــكل این روزهای لیورپول در درجه اول به 
مســائل روحی و روانی مربوط می شود. این همان تیمی است 
که فصل گذشــته حتی وقتي خوب بازی نمی کرد، از اعتماد 
به نفس کافی برای شكســت دادن رقبا برخوردار بود اما حاال 
حتی وقتی خوب بازی می کند هم اصال شــباهتی به یک تیم 
برنده ندارد. برای باور این فرضیه، کافی اســت به جریان دیدار 

همین هفته قرمزها با لستر نگاه کنیم. آنها گل اول مسابقه را به 
ثمر رساندند و مالكیت توپ را در اختیار داشتند. لیورپول فصل 
گذشته در چنین شرایطی، مثل آب خوردن برنده می شد اما در 
این فصل، به سادگی هرچه تمام تر پیروزی اش را از دست داد. آنها 
به محض دریافت گل اول، دچار فروپاشی محض شدند و دیگر 
حتی از آمادگی الزم برای کسب تساوی برخوردار نبودند. تیمی 
که در پنج دقیقه سه گل دریافت کند، طبیعتا به لحاظ روحی 
در وضعیت عادی به سر نمی برد. این مشكلی است که به همه 
جنبه های بازی لیورپول سرایت کرده است. آنها دیگر از بازی 
خودشــان لذت نمی برند و نمی توانند این لذت را به هوادارها 

نیز منتقل کنند.
بدون فن دایک؛ نمی شود! 

دربی مرسی ساید در این فصل، فقط »دو امتیاز« از لیورپول 
نگرفت، بلكه عمال این فصل را برای باشــگاه نابود کرد. تكل 
وحشــتناک گلر آبی ها روی پای فن دایک یكــی از بهترین 
مدافعان میانی حال حاضر جهان را تا پایان فصل خانه نشین 
کرد. تا قبل از آن اتفاق، لیورپولی ها به داشتن چنین بازیكنی 
می بالیدند اما وابستگی زیاد به ویرجیل هم در نهایت برای این 
تیم بیش از حد گران تمام شد. آنها با بدشانسی محض، ستاره 

کلیدی تیم شان را از دست دادند و مدتی بعد، جو گومز هم به این 
سرنوشت دچار شد و مصدومیت، حتی گریبان جوئل ماتیپ را 
هم گرفت. در واقع تیم کلوپ در چند مسابقه این فصل با حضور 
دو هافبک در پست دفاعی میانی به میدان رفته و این موضوع 
می تواند برای هر تیمی آزاردهنده باشد. فن دایک به نوعی رهبر 
تیم در زمین مسابقه بود و از دست دادن او، دومینیوی سقوط 

یک قهرمان را آغاز کرد.
آلیسونی که دیگر ستاره نیست

همین هفته گذشته بود که آلیسون با چند اشتباه فاجعه بار 
روبه روی سیتی، کاخ آرزوی لیورپولی ها را روی سرشان خراب 
کرد. قبل از دیدار با لسترسیتی، به نظر می رسید که او آن شب 
تلخ را پشت سر می گذارد تا دوباره به یک ستاره تمام عیار درون 
دروازه لیورپول تبدیل شود اما در نیمه دوم همین مسابقه، اپیزود 
تازه ای به سریال تلخ آلیســون در این فصل اضافه شد. اشتباه 
مهلک او روبه روی لستر، در صحنه گل دوم مسابقه رقم خورد. 
جایی که این سنگربان بدون هیچ دلیلی، بازیكن خودی را هدف 
قرار داد و به جای زدن توپ، مدافع تازه وارد قرمزها را نقش زمین 
کرد تا جیمی واردی به سادگی روبه روی دروازه خالی موفق به 
گل زنی شود. آلیسونی که لیورپولی ها می شناختند حتی در 
سخت ترین موقعیت ها نیز یک فوق ســتاره بود اما حاال روی 

ساده ترین توپ ها نیز دودستی به حریف گل تقدیم می کند.
سه گل زن گمشده

شاید باورنكردنی به نظر برســد اما نرخ تبدیل شوت به گل 
برای لیورپولی ها از کریسمس به بعد، از تک تک تیم های لیگ 

برتری »ضعیف تر« بوده است. یعنی حتی تیم های ته جدولی 
هم در نرخ تبدیل شوت به گل، بهتر از لیورپول عمل کرده اند. 
تیم کلوپ هنوز موقعیت های گل پرشماری می سازد اما صالح، 
مانه و فیرمینو فصل کابوس واری را سپری می کنند. دیگو ژوتا با 
گل زنی هایش در این فصل، طراوت زیادی به خط حمله لیورپول 
بخشــیده بود اما بعد از مصدومیت او، وضعیت خط حمله این 

باشگاه هم سرو سامان نگرفت.
نابغه ای که تکل نمی زند

تیاگو شاید در نگاه اول، شبیه یک »مشكل« برای لیورپول 
به نظر نرسد اما از زمان اضافه شدن او به ترکیب اصلی، میزان 
»جنگندگی« در خط میانی لیورپول افت فاحشی داشته است. 
تیاگو یک پاسور قهار است اما به اندازه کافی در نبردهای تن به 
تن شرکت نمی کند و این موضوع در این فصل برای لیورپولی ها 

بیش از حد دردسرساز شده است.
افت اندی و آرنولد

بخش بســیار مهمی از جذابیت بازی لیورپول به عملكرد 
خیره کننده مدافعان کناری این تیم برمی گشــت اما کاهش 
چشمگیر تعداد پاس گل های اندری رابرتسون و الكس آرنولد، 
نشان می دهد که آنها در این بخش از زمین هم با مشكل روبه رو 
هستند. جیمی کرگر در وصف وضعیت این روزهای تیم کلوپ، 
می گوید:»هرگــز ندیده ام که این تعــداد بازیكن در یک تیم 
به صورت همزمــان افت کنند!«. حق با جیمی کرگر اســت. 
این لیورپول فقط به ســایه ای از تیم درخشان فصل گذشته 

شباهت دارد.

حتی قبل از پیوستن به باشگاه بزرگی مثل 
پورتو، »مهدی طارمی« به یک چهره آشنا برای 
هواداران فوتبال پرتغال تبدیل شده بود. او حتی 
در لباس ریو آوه، یكی از بهترین گل زنان این لیگ 
به شمار می رفت و دوران درخشــانی را در این 
باشگاه پشت سر گذاشته بود. پیوستن به پورتو 
اما او را به مراتب بیشــتر از قبل در کانون توجه 
قرار داد. مهدی روزهای بسیار سختی را سپری 
کرد تا به جایگاه امروزش در جمع آبی  و سفیدها 
برسد. ســرمربی تیم مدت زیادی این بازیكن 
را روی نیمكت قرار داد اما باالخره متوجه شــد 
که طارمی برای نیمكت نشینی ساخته نشده و 
قابلیت هایش، خیلی بیشتر از آن هستند که بتوان 
این ستاره کلیدی را روی نیمكت متوقف کرد. 

ســتاره ایرانی حاال نه فقط یک بازیكن فیكس، 
بلكه یک مهاجم بسیار کلیدی در ترکیب پورتو 
به شــمار می رود. او دیگر در سایه موسی مارگا 
نیست و توانسته به امید اول گل زنی تیم پرتغالی 
تبدیل شود. آن چه طارمی را به عنوان یک مهاجم 
تبدیل به یک مهره بسیار خاص می کند، تنوعی 
اســت که در گل زنی از خودش نشان می دهد. 
یک روز ضربات سر، یک روز موقعیت های تک 
به تک، یک روز چیپ و یک روز هم شــوت های 
سنگین و مهارنشدنی. طارمی در حالی به یكی 
از بهترین گل زنان لیگ پرتغال تبدیل شده که 
پنالتی زن اول باشگاه پورتو نیز به شمار نمی رود. 
با این حال او در گرفتن پنالتی، همچنان تبحر 
فوق العاده ای نشان می دهد. مهدی در آخرین 

ماه ســال 2۰2۰ میالدی، بهترین »مهاجم« 
لیگ پرتغال شده بود و حاال توانست در اولین ماه 
از سال 2۰2۱ هم چنین عنوانی را از آن خود کند. 
در واقع در دو ماه گذشته، هیچ مهاجمی در لیگ 
پرتغال درخشان تر از طارمی ظاهر نشده است. 
عملكرد بی نقص این ستاره، حساسیت ها را نیز 
در مورد او افزایش داده است. سرمربی بنفیكا که 
خودش زمانی مشتری جدی خرید این بازیكن 
بود، حاال از حرکات او درون محوطه جریمه انتقاد 
کرده و دست روی این نكته گذاشته که او و چند 
مهاجم دیگر در لیگ پرتغال برای گرفتن پنالتی، 

»دایو« می زنند. 
بیشتر شدن شــهرت طارمی، طبعا او را در 
معرض چنین قضاوت هایی نیز قرار خواهد داد. 
اساســا از یک جایی به بعد در فوتبال ایران، این 
»ســوءتفاهم« بزرگ در بین همه داورها شكل 
گرفته بود که طارمی شیرجه می رود تا صاحب 
ضربه پنالتی شــود. برخالف آن چه داورها فكر 
می کردند اما هیچ تقلبی در کار مهدی نبود و او به 

جای تالش برای فریب دادن، فقط برای مدافعان 
حریف تله می گذاشت. بدون تردید از حاال به بعد، 
حساســیت ها در لیگ پرتغال هم روی مهدی 
بیشتر می شــود اما آن جا کمک داور ویدئویی 
می تواند به کمک ستاره ایرانی بیاید و حقانیت 
همیشــگی او را در پنالتی ها به اثبات برساند. تا 
دیدار حســاس پورتو و یووه در لیگ قهرمانان 

اروپا زمان زیادی باقی نمانده است. کافی است 
مهــدی آمادگی فعلی اش را حفــظ کند تا یک 
شب درخشــان اروپایی را روبه روی بیانكونری 
به نمایش بگذارد. انتقال توانایی های او از لیگ 
پرتغال بــه لیگ قهرمانــان، می تواند مقدمات 
انتقال خودش به یک لیــگ درجه یک اروپایی 

را فراهم کند.

لیورپول زیر سایه فصل درخشان گذشته

حال اين تيم خوب نيست

روزهای سخت سوپراستار ایرانی از راه رسیدند

نگاهت می کنند؛ مهدو!

به هم زدن کنفرانس 
مطبوعاتی و ترک جلسه 

به جای پاسخ دادن به 
خبرنگارها، برای کسی که 
دومین فصل سرمربیگری 

در لیگ برتر را پشت 
سر می گذارد، نه نشانه 

»اقتدار« است و نه حتی 
ذره ای برای هوادارها 
جذاب به نظر می رسد
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