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مهدی طارمی و پورتــو به مرحله 
حذفی لیگ قهرمانان صعود کردند. آنها 
نه تنها صعود، بلکه حتی صدرنشینی را 
هم به دست آوردند تا نتایج نه چندان 
درخشان لیگ داخلی در این فصل را به 
فراموشی بسپارند. آن چه در این صعود 
به شدت به چشم می آید، نقش پررنگ 
مهدی طارمی در رقم خوردن آن است. 
او در مسیر بازگشــت پورتو از بحران 

تا صعود در لیــگ قهرمانان، بهترین 
بازیکن این تیم به شمار می رفت. 

ســتاره ای که باز هم در 
حساس ترین بازی ها 

برای پورتو درخشید 
ئو  کنسیســا تا 
و تیمــش، راه 

مرحله حذفی 
را گم نکنند.

پــس از دو 
در دو مســابقه اول شکست 

لیگ قهرمانان، دیگر تقریبا هیچ کس 
شانسی برای صعود پورتو به دور بعدی 
قائل نبود. آنها مســابقه ها را بسیار بد 
شــروع کردند اما همه چیز به سرعت 
عوض شد. اوضاع برای مهدی طارمی 

نیز درست همین طور بود. او با اخراج شدن 
در بازی اول روبه روی 
آتلتی، یک شــروع 
کابــوس وار را در 
نان  لیــگ قهرما
اروپا پشــت سر 
گذاشــت. پورتو 
در آن مســابقه 
خیلی دیر به گل 
تســاوی رسید 
اما در دقیقه 101 

دوباره گل خورد و همــه امتیازهای بازی را 
تقدیم حریف کرد. اوضاع در مسابقه دوم به 

مراتب بدتر نیز شد. 
این بــار پورتــو در یک شــب عجیب و 
باورنکردنی، چهار گل از بروژ دریافت کرد و 

یک شکست تحقیرآمیز را سپری کرد. 
غیبت طارمــی در ترکیب این تیم، نقش 
مهمی در رقــم خوردن این اتفاق داشــت. 
بازگشت بزرگ اژدهاها اما از بازی سوم رقم 
خورد. جایــی که مهدی طارمــی دوباره به 
ترکیب تیمش برگشت و روبه روی لورکوزن، 
دو بار موفق به دادن پاس گل شد. او با این دو 
پاس، بهترین بازیکن زمین بــود و باالخره 
پورتو را از بحران شــروع لیگ قهرمانان رد 
کرد. مهدی در بازی برگشت دو تیم در آلمان، 
حتی بهتر هم شد. ستاره ایرانی پورتو این بار 
دو بار دروازه لورکوزن را باز کرد تا بیشترین 
سهم را در پیروزی ســه بر صفر تیمش ایفا 
کرده باشــد. حاال پورتو با 6 امتیاز دوباره به 
معادله هــای این گروه برگشــته بود و در 
مقابل این لورکوزن بود که شانس زیادی 
برای صعود نداشت. تیم پرتغالی 
در مســابقه بعدی، بــا بروژ 
مسابقه داد 
و به شکل 

خیره کننده ای 
فــت. از ایــن تیــم انتقام  گر

تیــــمی که آنها این بــار روبه روی 
در چهـار بازی قبلی اش حتـی یک گل هم 
نخورده بــود، چهار بر صفر برنده شــدند و 

توانستند صعودشــان به مرحله بعدی لیگ 
قهرمانان را قطعی کنند. 

حاال فقط یــک ماموریت بــرای این تیم 
وجود داشــت و آن، گرفتن صدرنشینی از 
بروژ بود. مهدی طارمی که در بازي برگشت 
با این حریف هم دو گل برای تیمش زده بود، 
در بازی آخر هم خیلی زود دروازه آتلتی را باز 
کرد تا پورتو را در مسیر تصاحب یک برد دیگر 
قرار بدهد. آنها با پیروزی هفته آخر، به عنوان 

سرگروه به دور بعدی مسابقه ها رسیدند.
پنج گل و دو پاس گل در پنج مسابقه، آمار 
رویایی مهدی طارمی در رقابت های این فصل 
لیگ قهرمانان است. بازیکنی که فوق العاده 
درخشیده و این فصل بیشــتر از همیشه در 
اروپا مورد توجه قرار گرفته است. با این فرم 
و این میزان از آمادگی، بعید است که مهدی 
فصل آینده را نیز در پورتو پشت سر بگذارد. 
درخشش در جام جهانی حتی ممکن است 
این بازیکن را در نیم فصل از جمع شاگردان 

کنسیسائو جدا کند. 
مهدی دیگر نباید بیشــتر از این فرصت 
را برای رفتن به یک تیم بزرگ تر از دســت 
بدهد. او قابلیت های محشری دارد و تا امروز 
یک وزنه و یک ســتون تمام عیار برای پورتو 
بوده است. باشگاه پرتغالی بدون داشتن این 
بازیکن، اصال شانســی برای رسیدن به دور 
حذفی لیگ قهرمانان نداشــت. این طارمی 
بود که همه چیز را برای ایــن تیم تغییر داد 
تا اژدهای آبی پــوش از دو شکســت در دو 

بازی اول به چهار پیروزی در چهار مســابقه 
بعدی برسد.

این فصل در لیگ قهرمانان، فصل تیم های 
پرتغالی بوده است. پورتو در حضور تیمی مثل 
اتلتیکومادرید، از گروهش صعود کرد و حتی 
صدرنشین شد. بنفیکا نیز در حضور رقیبی 
مثل یوونتوس، توانست در کنار پی اس جی 
از گروهش صعود کند. حتی اسپورتینگ هم 
با یک برد مهم در هفته آخر، پشت سر تاتنهام 

راهی دور حذفی شد. 
حضور ســه تیم پرتغالی در بین 16 تیم 
نهایی و صعــود صددرصدی ایــن تیم ها به 
مرحله بعدی، نشان می دهد که سطح فوتبال 
پرتغال چقدر باال رفته و باشگاه های فوتبال 
در این کشور چقدر پیشرفت کرده اند. طبیعی 
است که در چنین شرایطی تقاضا برای جذب 
ســتاره های این لیگ نیز باال برود و مهدی 
طارمی نیز به عنوان یکی از بهترین های لیگ 
پرتغال، شانس زیادی برای بازی در ترکیب 
غول های قاره اروپا داشته باشد. او در همین 
فصل از لیگ قهرمانان، بیشــتر از بســیاری 
از ســتاره های بزرگ و پرآوازه گلزنی کرده 
و درخشیده اســت. این روزها هیچ کلیدی 
بیشــتر از طارمی، قفل بازی های سخت را 

برای پورتو باز نمی کند.

مهدی طارمی و بزرگ ترین بازگشت ممکن در لیگ قهرمانان 

پسر رویاساز!
انصرافي جديد از قهرمانی جهان

اردوی تیم ملــی وزنه برداري بــرای حضور در 
مســابقات قهرمانی جهان کلمبیا در آکادمی ملی 
المپیک در حال برگزاری است و این در حالي است 
که تاکنون چند وزنه بردار از حضور در این رقابت ها 
انصراف داده انــد. علیرضا یوســفی وزنه بردار فوق 
سنگین ایران به کادر فنی اعالم کرد که از حضور در 
ادامه اردو انصراف می دهد از این رو مسابقات قهرمانی 
جهان کلمبیا را نیز از دســت داد. یوســفی چندی 
قبل در بازی های کشــورهای اسالمی به مدال نقره 
دست یافت. این ورزشــکار 19 ساله در سال 2021 
و در نخســتین تجربــه اش در رقابت های قهرمانی 
بزرگساالن جهان در ازبکستان در رده هفتم ایستاده 
بود. پیش از این رضا بیرانوند و علی هاشمی از حضور 
در اردوی تیــم ملی وزنه برداری بــرای رقابت های 
جهانی کلمبیا انصراف داده بودند. همچنین فاطمه 
کشاورز عضو تیم ملی زنان هم از حضور در مسابقات 
جهانی انصــراف داد. هر چهار وزنه بــردار به دلیل 
نداشتن آمادگی الزم از حضور در مسابقات جهانی 
انصراف داده اند. به این ترتیب در حال حاضر اردوي 
تیم ملي با حضور 9 وزنه بردار دنبال مي شود. در دسته 
6۷ کیلوگرم حافظ قشقایی، در دسته ۸1 کیلوگرم 
میرمصطفی جوادی و حسین سلطانی، در دسته ۸9 
کیلوگرم کیانوش رستمی، در دسته 102 کیلوگرم 
رسول معتمدی و رضا دهدار، در دسته 109 کیلوگرم 
مهدی کرمی و در دسته 109+ کیلوگرم علی داودی 
و آیت شریفی در تمرینات تیم ملي حضور دارند. با 
انصراف این نفرات باید دید کادر فني چه نفراتي را به 
اردو دعوت مي کنند. مسابقات وزنه برداری قهرمانی 
جهان طی روزهای 14 تا 25 آذرماه به میزبانی شهر 

بوگوتا در کشور کلمبیا برگزار خواهد شد.
    

اعزام به آمريكا؛ همان هميشگي
رقابت های جام جهانی کشــتی آزاد 2022 قرار 
اســت طی روزهای 19 و 20 آذر به میزبانی کشور 
آمریکا برگزار شــود و این در حالی است که با توجه 
به تجربیات قبلی ممکن است روند صدور ویزا برای 
اعضای تیم اعزامی ایران با کارشکنی کشور میزبان 
مواجه باشد. بر این اســاس علیرضا دبیر به عنوان 
رییس فدراسیون کشتی کشورمان همچنان همان 
موضع قبلی را در نظر دارد و معتقد است در صورتی 
که آمریکا مثل دفعه قبل به برخی از اعضای تیم ایران 
ویزا ندهد، قطعا اعزام تیم ملی به جام جهانی آمریکا 
انجام نخواهد شد. آمریکایی ها سابقه عدم صدور ویزا 
برای برخی از اعضای تیم ایران را دارند که فدراسیون 
کشتی در همان مورد قبلی نیز تصمیم گرفت به جای 
مماشات با عدم صدور ویزا برای برخی از اعضای تیم، 

به طور کلی سفر تیم ملی را لغو کند.

اردوي دختران زير 16 سال با كمپدلي

سومین دوره المپیاد ورزشی استعدادهای والیبال 
برتر زیر 14 سال دختران کشور از 22 تا 2۷ مهرماه با 
92 مسابقه در فریدون کنار استان مازندران پیگیری 
شد. الساندرا کمپدلی که از سوی فدراسیون والیبال 
ماموریت یافته تیم ملی زنان ســال 202۷ ایران را 
تشکیل دهد، از جمله حاضران در این رقابت ها بود تا 
استعدادهای برتر این مسابقات را به اردوی تیم ملی 
زیر 16 سال دختر کشــورمان دعوت کند. سرمربی 
تیم ملی زیر 16 سال دختر ایران ۷6 بازیکن منتخب 
المپیاد استعدادهای برتر را به اردوی این تیم دعوت 
کرد که در سه گروه تمرینات خود را زیر نظر کمپدلی 
برگزار خواهند کرد. کمپ تخصصــی والیبال زنان 
در مجموعه ورزشــی آزادی تهــران محل برگزاری 
اردوهاســت. زماني که کمپدلي به عنوان سرمربي 
تیم ملي بانوان انتخاب شد، یکي از برنامه ها و اهداف 
او جوانگرایي در تیم ملي بود که این کار را خیلي زود 
در دست اقدام قرار داد. حاال او دختران نوجوان را هم 
زیر نظر دارد تا آنها را براي آینده تیم ملي بزرگساالن 
در مسیر درست قرار بدهد. کمپدلي تاکنون توانسته 
رضایت اهالي والیبال را به دست بیاورد و حال باید دید 
در ماموریت جدید خود چه عملکردي خواهد داشت. 

منهای فوتبال

ورزش بانوان

آریا طاري 

این فصل در لیگ قهرمانان، 
فصل تیم های پرتغالی بوده 
است. پورتو در حضور تیمی 

مثل اتلتیکومادرید، از گروهش 
صعود کرد و حتی صدرنشین 

شد. بنفیکا نیز در حضور رقیبی 
مثل یوونتوس، توانست در کنار 

پی اس جی از گروهش صعود 
کند. حتی اسپورتینگ هم با یک 
برد مهم در هفته آخر، پشت سر 

تاتنهام راهی دور حذفی شد

پنج گل و دو پاس گل در پنج 
مسابقه، آمار رویایی مهدی 

طارمی در رقابت های این فصل 
لیگ قهرمانان است. بازیکنی که 
فوق العاده درخشیده و این فصل 

بیشتر از همیشه در اروپا مورد 
توجه قرار گرفته است

دور گروهی لیگ قهرمانان در حالی برای لورکوزن و ژابی آلونســو به پایان 
رسید که سردار آزمون کیلومترها دورتر از آلمان، در دوبی مشغول سپری کردن 

روند درمانی اش بود. 
لورکوزن به شــکل غیرمنتظره ای توانســت در جدول گروه باالتر از آتلتی 
قرار بگیرد و این تیم را به انتهای جدول بفرســتد. بدون شک این یک موفقیت 
 برای لورکوزن اســت. تیمی کــه حاال خــودش را به رقابت هــای لیگ اروپا 

رسانده است. 
ســردار آزمون که این اواخر اصال کنار تیمش نبوده نیز، می تواند بعد از جام 
جهانی برای بایر بازی کند و شاید این بار بهترین روزهای حضورش در این تیم 
را پشت ســر بگذارد. لیگ اروپا در این فصل، تیم های بزرگی مثل یووه، بارسا، 
آرسنال و یونایتد را در خودش دارد. یک تورنمنت هیجان انگیز که فرصت خوبی 

را برای دیده شدن در اختیار سردار قرار خواهد داد. 
این بازیکن البته برای دیده شدن، ویترینی به اسم جام جهانی را نیز در اختیار 
دارد. با این حال دوری آزمون از میادین در هفته های گذشــته، نگرانی هایی را 

در مورد سطح آمادگی این بازیکن به وجود خواهد آورد. او در دوره گذشته نیز 
بخشی از ترکیب اصلی ایران در جام جهانی بود و از همان بازی اول در ترکیب 

ثابت تیم قرار گرفت. 
نمایش دفاعی تیم کی روش اما کار آزمــون را برای گل زدن در جام جهانی 
دشوار کرد و او در سه مسابقه، به ندرت صاحب موقعیت گلزنی شد. حاال هم بعید 
است روش بازی تیم ملی تغییر کند اما سردار نسبت به چهار سال قبل پخته تر 

و جسورتر شده است.
این روزها برای آزمون مثل آرامش قبل از طوفان سپری می شوند. بازیکنی 
که با امیدواری زیادی به لورکوزن رفته اما هنوز نتوانسته همه توانایی هایش را 
در این تیم به نمایش بگذارد. ســتاره ای که امیدوار بود با آمدن آلونسو شرایط 
 بهتری در این تیم داشته باشــد اما یک آســیب دیدگی بدموقع، همه چیز را 

خراب کرد. 
با این حال او هدف بزرگ دیگری به اسم جام جهانی داشت و به همین خاطر 
تصمیم گرفت تمرین های انفرادی را برای رسیدن به اوج آمادگی و بازگشت به 
فرم خوب از سر بگیرد. در فوتبال، اعتماد به نفس خیلی سخت به دست می آید 
اما با یک تلنگر ساده از دست می رود. سردار اما دوباره می تواند اعتماد به نفس 
گذشته  را برای خودش بســازد. یک حرکت خوب در اولین بازی جام جهانی، 

کافی است تا دوباره همه چیز را به یاد سردار بیاورد.
 اگر مصدومیت او را آزار ندهد، آزمون یکی از مهم ترین نفرات ایران در جام 

خواهد بود. مردی که این روزها از گذشــته محبوب تر هم شده و برخالف جام 
جهانی قبلی، دیگر با فشــار انتقادها روبه رو نخواهد شــد. او بعد از جام جهانی 
روسیه، با تیم ملی وداع کرد و تاکید داشت که به این تیم برنمی گردد اما سردار 

حاال دیگر بازیکنی برای کنار کشیدن و انصراف دادن از نبرد نیست. 
سردار برای بازگشت تالش می کند و می خواهد تا قبل از مسابقه با انگلیس، 
در  فرمی فوق العاده قرار بگیــرد. او می خواهد در قطر، اولین گلش در جام های 
جهانی را به ثمر برساند. هیچ چیز برای این بازیکن، دور از دسترس نخواهد بود.

سردار و هدف درخشش در جام جهاني

آرامش قبل از طوفان!

اتفاق روز

مدت کوتاهی بعد از مصاحبه کوتاه اما جنجالی و سرشار از عصبانیت کارلوس 
کی روش در مورد بدقولی باشــگاه االهلی قطر نســبت به تحویل دادن شجاع 
خلیل زاده و محمدحسین کنعانی به تیم ملی، هر دو بازیکن به اردو برگشتند تا 
این مشکل نیز برطرف شــود. پس از آن مصاحبه، خیلی ها از ظهور دوباره همان 
کی روش بدخلق همیشگی حرف زدند. شاید کی روش گاهی بیش از حد بهانه گیر 
باشد اما یک حقیقت انکارنشدنی در مورد این مربی وجود دارد. او به هیچ وجه یک 

مربی »بی تفاوت« نیست. 
ملحق نشدن شجاع و کنعانی به اردوی تیم ملی، از نگاه کارلوس کی روش به 
معنای خارج شدن اردوی آماده سازی این تیم از »مسیر درست« بود. حاال اما این دو 
نفر دوباره برگشته اند و بخشی از تیم ملی به شمار می روند. در نتیجه، تیم هم دوباره 
به مسیر درست برگشته است. باشگاه االهلی قطر با وجود تعطیلی طوالنی مدت 
لیگ ستارگان، تصمیم گرفته بود این دو بازیکن را حفظ کند و آنها را در موعد قانونی 
یعنی یک هفته قبل از شروع جام جهانی، به تیم ملی تحویل بدهد. تصمیمی که 

کارلوس کی روش را به اوج عصبانیت و آشفتگی رسانده بود. 
پس از چند روز اما باشــگاه قطری باالخره با درخواست فدراسیون موافقت 
کرد و این دو نفر را نیز مثل ســایر بازیکنان ملی پوش در اختیار تیم ملی قرار داد. 
این در حالی است که آنها به لحاظ قانونی می توانستند چنین کاری انجام ندهند 
و بازیکنان شان را نزد خودشان نگه دارند. بعید است برای باشگاه ثروتمندی مثل 
االهلی، درآمد حضور دو بازیکن در جام جهانی آنقدرها هم مهم باشد. چیزی که 
این باشگاه را راضی به انجام این کار کرد، اصرار کادر فنی تیم ملی و مذاکره های 
فدراسیون فوتبال بود. موضوعی که باز هم نشــان داد که ایران حاال صاحب یک 

مربی کامال »جدی« شده است. 

مرد مصممی که از جزئیات به سادگی عبور نمی کند. کی روش به خوبی می داند 
که همین جزئیات چقدر برای او و تیمش تعیین کننده خواهند بود. او زمان کمی 
برای همراهی با تیم ملی داشته و می خواهد از هر فرصت کوتاهی به خوبی استفاده 

کند. 
شاید لحن و انتخاب جمله های او گاهی نگران کننده به نظر برسند اما در عمل 
واضح است که این مربی از هیچ تالشــی برای بهتر کردن تیمش و ساختن یک 
ساختار منسجم دست نخواهد کشید. او می خواهد همه قطعات این پازل را برای 

رقم زدن یک تصویر امیدوارکننده در کنار هم قرار بدهد.
چرا دراگان اسکوچیچ با وجود همه نتایج درخشانی که در تیم ملی به دست 
آورد، هیچ وقت از ســوی هوادارها و برخی از بازیکنان تیم خودش به اندازه کافی 
مورد اعتماد قرار نگرفت؟ شاید به این خاطر که در رفتار او، نوعی بی تفاوتی دیده 
می شد. وقتی تیم ملی مدام اردوها و نبردهای دوستانه را از دست می داد، هیچ کس 

عصبانیتی از اســکوچیچ نمی دید و مصاحبه ای علیه فدراسیون از سوی او پیدا 
نمی کرد. 

وقتی ایران در اوج گرمای قطر برای برپایی اردو به این کشور رفت و تا آخرین روز 
حتی نتوانسته بود روبه روی یک حریف تدارکاتی قطري بگیرد، هیچ کس صدای 
اعتراض اسکوچیچ را نمی شنید. او اساسا فشــاری به فدراسیون وارد نمی کرد و 
خواسته ای از فدراسیون نشینان نداشت. اســکو در واقع نماد رضایت از وضعیت 

موجود بود. 
درســت برخالف کارلوس کی روش که عــادت دارد مو را از ماســت بیرون 
بکشد. اگر همین مساله کنعانی و شجاع در تیم اســکوچیچ رقم می خورد، چه 
اتفاقی می افتاد؟ اسکو به راحتی زیر بار پذیرش این اتفاق می رفت و بدون این دو 
بازیکن تمرین می کرد و در نهایت این دو را یک هفته قبل از شــروع جام تحویل 
می گرفت. کی روش اما فشار زیادی به فدراسیون وارد کرد تا به هر قیمتی رضایت 
 بازگشت این دو بازیکن به ایران را از باشگاه قطری بگیرد. این تفاوت بین این دو 

مربی است. 
یک طرف ماجرا، مردی ایستاده که نسبت به هیچ چیز موضعی ندارد، حتی 
در اوج انتقادها مصاحبه نمی کند، برای حفظ موقعیتش تالش بیشــتری انجام 
نمی دهد و از فدراســیون نیز هیچ توقعی ندارد. طرف دیگر اما مردی است که به 
سادگی از زیر بار هیچ موضوعی شــانه خالی نمی کند. مردی که اصال بی تفاوت 
نیســت و اظهارنظرهایی انجام می دهد که گاهی ممکن است برای فوتبالی ها 
خوشایند نباشد. با این حال او بیشتر از هر چیزی به نتیجه نهایی این اظهارنظرها 
فکر می کند. در این مورد، همین مصاحبه از او برای بازگشت این دو ستاره به تیم 
ملی کافی بوده است. به طور کلی در فوتبال ایران، هیچ کس نمی تواند کی روش 

را جدی نگیرد!
کی روش گاهی عصبانی به نظر می رسد، گاهی بیش از حد از همه توقع کمک 
دارد و گاهی هم بسیار لجباز می شود. با این حال اقتدار او در تیم ملی با هیچ مربی 
دیگری قابل مقایسه نیست. کی روش این مسئولیت را تمام و کمال می پذیرد و 
اصال دوست ندارد همه چیز را خوب  تر از آن چه هست، نشان بدهد. تلنگرهای گاه و 
بیگاه او به تیم ملی، اوضاع بهتری برای این تیم می سازند. او هرگز شباهتی به یک 

مربی بی خیال برای ایران نداشته است.

نگاه به کی روش و داستان مدافعانش از یک زاویه دیگر

او »بی تفاوت« نيست!

چهره به چهره

آریا رهنورد


