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تشويق دبير براي طالي المپيك

علیرضا دبیر ريیس فدراســیون کشــتی، 
در اردوی تیم های ملی کشــتی آزاد و فرنگی 
بزرگساالن حاضر شد. او در اين ديدار خطاب 
بــه ملي پوشــان گفت:»اتحاديــه جهانی در 
شرايط شــیوع ويروس کرونا مسابقات خود را 
برگزار کرد و اين نشــان می دهد که مسابقات 
گزينشی و المپیک حتما برگزار خواهد شد و ما 
بايد در زمان کم باقی مانده، نهايت تالش خود 
را انجام دهیم. تنها به کسب مدال در المپیک 
فکر کنید. کسب مدال، آن هم طال در المپیک 
نهايت اهداف يک ورزشکار است و شما نیز بعد 
از رضای خدا و اهل بیت بايد هدف تان کســب 
مدال طال در اين بازی ها باشد.« وی با قدردانی 
از زحمــات کادر فنی تیم های ملی کشــتی 
فرنگی و آزاد افزود:»مربیان شــما از بهترين 
مربیان جهان هستند و از خانه و خانواده خود 
گذشته اند و شبانه روز در اردوهای تیم های ملی 
کار می کنند. به نظر من مربیگری کار عشــق 
است و مربیان ما عاشق کشتی هستند. فرصت 
و زمان کوتاهی تا رقابت های گزينشی المپیک 
و بعد از آن بازی های المپیک است، بايد طوری 
برنامه ريزی کنید که هم از نظر فنی و هم از نظر 
آمادگی بدني کشتی گیران به اوج خود برسند.« 
دبیر تصريح کرد:»هفت ماه سخت را پیش رو 
داريد، در اين هفت ماه قطعا به صورت پیوسته 
اردو داريم و بايد طاقت خود را زياد کنید که زير 
فشار تمرينات و دوری از خانواده خسته نشويد. 
ضمن اينکه در شــرايط ســخت کرونا نکات 
بهداشتی را رعايت کنید و خارج از اردو نباشید 
و هرکس می خواهد به مدال طال برسد بايد اين 

راه سخت را طی کند.« 
    

 ايده هاي هاشمي 
در فدراسيون جهاني

الهام هاشــمی ســرمربی تیم ملی تفنگ در 
خصوص کسب کرسی جهانی عنوان کرد:»اولین 
باری است که يک ايرانی به عضويت کمیته مربیان 
فدراسیون جهانی در می آيد. اين موفقیت بسیار 
خوبی است. امیدوارم که بتوانم عضو فعالی در اين 
کمیته باشم و کمک کنم تا هم مربیان تیراندازی 
ايران به جايگاه واقعی شان برســند و هم نقش 
موثری در اين کمیته برای مربیــان تیراندازی 
دنیا که يکی از نمايندگان آنها خواهم بود داشته 
باشــم. من برای اينکه مربیان تیراندازی فعال تر 
شوند ايده هايی دارم که امیدوارم با شروع کار که 
احتماال از آغاز سال ۲۰۲۱ باشد آنها را ارايه دهم.« 
او در خصوص شروع مسابقات آزاد در رشته تفنگ 
و اينکه چرا اين مســابقات همانند رشته تپانچه 
در انتخابی تیــم ملی برای بازی های آســیايی 
موثر نیســت گفت:»چرا موثر نباشد؟ برگزاری 
اين مسابقات به منظور کمک به آمادگی بیشتر 
المپین ها، در نظر گرفتن آنها به عنوان انتخابی 
بازی های آسیايی ۲۰۲۲ و به منظور انگیزه دادن 
به همه تیراندازان کشور بود. آغاز اين مسابقات 
يکی از درخواست های من برای تمديد قراردادم 
بود که از مردادماه مطرح شد و من امتیازات اين 
مرحله و مراحل بعدی را بــرای انتخابی در نظر 

خواهم گرفت.« 
    

اردوي تكواندو تعطيل مي شود
فصل جديد رقابت های لیگ برتر تکواندو 
باشگاه های کشور از ۱۸ دی آغاز می شود. اين 
مسابقات قرار است با شــیوه جديد و با حضور 
۱۰ تیم در دو گروه پنج تیمی برگزار شود که 
طبق برنامه اعالم شــده از سوی سازمان لیگ 
تیم های حاضر در گروه يک ۱۸ و ۱۹ دی ماه و 
تیم های حاضر در گروه دو ۲۵و ۲۶ دی ماه به 
صورت متمرکز به مصاف هــم خواهند رفت. 
در همین رابطه اردوی تیــم ملی روز ۱۶ دی 
تعطیل و ۶ ملی پوش حاضر در اردوی تیم ملی 
در اختیار باشگاه های خود قرار می گیرند. طبق 
برنامه کادر فنی، اعضای تیم ملی ۲۷ دی ماه به 
اردو بازمی گردند و پس از انجام تســت کرونا 
تمرينات خود را از سر می گیرند. با اين برنامه 
آرمین هادی پور، میرهاشم حسینی، سروش 
احمدی، امیرمحمد بخشی، عرفان ناظمی و 
ســجاد مردانی می توانند در ترکیب تیم های 
شهرداری ورامین، مس کرمان، دانشگاه آزاد و 

کن در رقابت های لیگ مبارزه کنند.

منهای فوتبال

آریا طاری

پنالتی  گرفتن برای مهدی طارمی، 
ديگر آنقدر عادی شده که حتی نمی توان 
آن را يک اتفاق غیرمنتظره به حســاب 
آورد. اين صحنه را آنقدر ديده ايم که با 
تماشای سرنگون شــدن مهدی درون 
محوطه و اشاره دست های داور به نقطه 
پنالتی، ديگر جا نمی خوريم. با اين حال 

پنالتی گرفتن از بنفیکا برای اين ستاره، 
معنای خاص خودش را داشــته است. 
چراکه قبل از پورتو، طارمی در فهرست 
نقل و انتقاالت باشگاه بنفیکا قرار داشت. 
بنفیکا دو بار به صورت جدی برای خريد 
اين ســتاره اقدام کرد. اين کار اولین بار 
در پنجره زمستانی نقل و انتقاالت رقم 
خورد و باشگاه ريو آوه پیشنهاد بنفیکا را 
نپذيرفت. باشگاه تصمیم داشت حداقل 

تا پايان فصل ستاره ايرانی اش را حفظ 
کند. دومین بار هم مديران باشگاه بنفیکا 
برای خريد طارمی قدم جلو گذاشتند 
اما سرمربی اين تیم ژرژ ژسوس، اجازه 
اين کار را نداد و نام مهدی را از فهرست 
خريدهای تیم خارج کرد. اين مربی حاال 
ديگر خیلی خوب به ارزش های ستاره 
پورتو پی برده است. در ديدار سوپرکاپ 
اسپانیا، طارمی دوباره در حد و اندازه های 

يک ستاره ظاهر شد. او خیلی زود برای 
تیمش پنالتی گرفت تا پورتو قفل دروازه 
بنفیکا را باز کند. شاگردان کنسیسائو در 
ادامه بازی باز هم دروازه رقیب را باز کردند 
تا پورتو فاتح سوپرکاپ پرتغال شود. اين 
اولین قهرمانی مهدی طارمی در فوتبال 
اروپا و اولین جام او با باشگاه پورتو به شمار 
می رفت. مهدی ســهم مهمی در اين 
موفقیت داشته اســت. او نشان داده که 

بی نهايت قابل اعتماد است و سرمربی تیم 
هم ديگر هیچ مقاومتی برای قرار دادن 
اين ســتاره در ترکیب اصلی از خودش 
نشان نمی دهد. او بارها نشان داده که به 
معنی واقعی کلمه يک ستاره است و حتی 
می تواند آرزوهايش را در سقفی بلندتر از 

باشگاه پورتو ببیند.
پنالتی ای که مهــدی با فرار از عمق 
دفاع بنفیکا و غافلگیرکردن گلر حريف 
برای تیمش گرفت، بیســت و سومین 
پنالتــی دوران حرفه ای ايــن بازيکن 
محسوب می شــد. رکوردی که شايد 
حداقل برای فوتبالیســت های ايرانی 
دست نیافتنی باشد. طارمی در دوران 
حضور در پرسپولیس ۱3 بار برای اين 
باشــگاه پنالتی گرفت. او در ريو آوه هم 
هفت بار تیمش را صاحب ضربه پنالتی 
کرد و حاال در باشگاه پورتو اين اتفاق برای 
سومین بار رخ داده است. حاال بايد منتظر 
برخورد جدی تر داوران پرتغالی با اين 
فوتبالیست هم باشیم. زمانی در فوتبال 
ايران، آوازه تبحر او در پنالتی گرفتن همه 
جا پیچید و ناگهان داوران لیگ برتری 
تصمیم گرفتند به نوعی اين ســتاره را 
تحريم کنند. آن روزهــا حتی اگر يک 
مدافع با تبر به طارمی مــی زد، داورها 
برايش پنالتی نمی گرفتند. ممکن است 
در لیگ پرتغال هــم چنین جوی علیه 
مهدی راه بیفتد اما اين موضوع برای او 
نگران کننده نخواهد بود. چراکه »وی.
ای.آر« در نهايت رای به اين فوتبالیست 
خواهد داد. تکنیک پنالتی گرفتن مهدی 
طارمی اساسا مبتنی بر »تقلب« نیست. 
او کارش را به درســتی انجام می دهد و 
در موقعیتی قرار می گیرد که با خطای 
مهره های حريف روبه رو شــود. مهدی 
هوش فوق العاده ای دارد و اين موضوع 
در پنالتی  گرفتن به او کمک می کند. او 
ديگر در لیگ پرتغال به يک بازيکن ثابت 
و کلیدی برای پورتو تبديل شده اما هنوز 
در ديدارهای اروپايی روی نیمکت حضور 
دارد و به ندرت فیکس بازی می کند. شايد 
نمايش خوب طارمی روبه روی بنفیکا، 

اين فرصت را برايش فراهم کند تا در ديدار 
حســاس با يوونتوس، از ابتدا به میدان 
برود. طارمی هنوز موفق به گل زنی در 
لیگ قهرمانان نشده و گل زدن يا پنالتی 
گرفتن روبه روی يوونتوس، می تواند او 

را بیشتر از همیشه توی ديد قرار بدهد.
درست در هفته ای که طارمی دومین 
پنالتی متوالی اش را برای پورتو گرفت، 
خط دفاعی يووه يک روز وحشتناک را 
ســپری کرد. بونوچی و دلیخت با چند 
اشتباه مرگبار برابر فیورنتینا، شکست 
سختی را پشت ســر گذاشتند و فاصله 
بیشتری با صدر جدول گرفتند. طارمی 
اين پتانســیل را دارد کــه حداقل يک 
پنالتی از اين زوج دفاعی بگیرد. اگر او با 
همین کیفیت روبه روی بیانکونری بازی 
کند، يک تهديد جدی برای خط دفاعی 
اين باشــگاه خواهد بود. حتما مدافعان 
يووه هم با شناخت نسبت به او در زمین 
حاضر می شوند اما هنر مهدی در پنالتی  
گرفتن، چیزی نیست که به سادگی قابل 
مهار باشد. ستاره ايرانی پورتو روزهای 
شگفت انگیزی را در ترکیب اين باشگاه 
سپری می کند و اگر به همین روند ادامه 
بدهد، در لیگ قهرمانان هم به يک مهره 
بدون جانشــین بــرای تیمش تبديل 

می شود.

طارمی همچنان به پنالتی گرفتن ادامه می دهد

بونوچی از تو می ترسد! 

اتفاق روز

چهره به چهره

اولین جام مهدی طارمی در لباس پورتو، با یک نمایش جذاب دیگر از ستاره ایرانی به دست آمد. او در همان نیمه اول 
مسابقه برای دومین جدال پیاپی، موفق به پنالتی گرفتن شد و دوباره هنرش را به پرتغالی ها نشان داد. مهدی حاال یک مهره 
ثابت برای سفید و آبی ها به شمار می رود و اصرار هوادارها برای فیکس شدن او، باالخره نتیجه داده است. او به خوبی از اولین 
فرصت ها به عنوان بازیکن ثابت پورتو استفاده کرده و حاال دیگر بازگشتش به نیمکت، بیش از حد دور از ذهن به نظر می رسد.

شايد در دنیای فوتبال، کم تر باشگاهی وجود داشته باشد که 
سرمربی اش را يک روز پس از پیروزی »چهار بر صفر« برکنار کند 
اما در باشگاهی مثل پاری سن ژرمن، تصمیم های مهم صرفا تابعی 
از نتايج تیم نیستند. توماس توخل چهارشنبه شب روی نیمکت 
تیم پاريسی حضور داشت و تیمش را به يک پیروزی پرگل رساند 
اما صبح روز بعد با خبر برکناری از باشگاه روبه رو شد. اين در حالی 
است که توخل در فصل گذشته، تیمش را به ديدار فینال لیگ 
قهرمانان اروپا رسانده بود. برکناری مربی فینالیست اروپا فقط 
چند ماه بعد از آن مسابقه، کمی بی رحمانه به نظر می رسد اما 

حقیقت آن اســت که مالکان و مديران پی اس جی بی نهايت 
»ايده آلیست« هستند و مجموع عملکرد اين فصل باشگاه، فاصله 
زيادی با ايده آل های ذهنی آنها داشته است. پی اس جی در پايان 
سال ۲۰۲۰ میالدی، صدر جدول را به لیون واگذار کرده و هضم 
اين موضوع برای مديران باشگاه بی نهايت دشوار است. عالوه بر 
اين تیم در چند بازی حساس فصل نیز شکست خورده است. با اين 
وجود نبايد از ياد برد که آنها در لیگ قهرمانان به عنوان صدرنشین 
راهی مرحله حذفی شــده اند. آخرين تیمی که در يک شرايط 
نسبتا خوب و به خاطر نارضايتی از فرم بازی سرمربی اش را تغییر 

داد، بارسلونا بود. باشگاهی که در صدر جدول اللیگا قرار داشت 
اما با اين وجود عذر ارنستو والورده را خواست. خیلی از هواداران 
پی اس جی نگران هستند که تیم شان به اين سرنوشت دچار شود 
اما يک موضوع مهم را اصال نبايد ناديده گرفت. اينکه بارسا پس از 
والورده به سراغ يک چهره ناامیدکننده مثل کیکه ستین رفت اما 
پی اس جی قرار است نیمکتش را به يکی از جذاب ترين مربیان 

اين سال های فوتبال اروپا واگذار کند.
مائوريستیو پوچتینو پس از ترک اسپرز، بارها پیشنهادهای 
مختلفی از تیم های اروپايی داشته و حاال آماده می شود تا روی 
نیمکت تیم فرانسوی بنشیند. او در فاصله سال های ۲۰۰۱ تا 
۲۰۰3 بازيکن همین باشگاه بوده و به همین خاطر عالقه زيادی 
به پاريس دارد. مائوريتسیو بارها اعالم کرده بود که سرمربیگری 
در اين تیم، يکی از بزرگ ترين روياهايش به شمار می رود و برای 
قبول کردن اين پیشنهاد، درنگ نخواهد کرد. حاال پوچ در يک 

قدمی پیوستن به پاريس قرار گرفته است. مردی که با وجود دوران 
درخشان در تاتنهام، هرگز جامی را برای اين تیم به ارمغان نیاورد. 
بین او و پی اس جی يک نقطه مشترک وجود دارد. هر دو يک بار 
به فینال لیگ قهرمانان رسیده اند و هر دو در آن تجربه شکست 
خورده اند. پوچتینو در اسپرز ستاره های زيادی نداشت اما او 
حاال مربی تیمی می شود که مهره هايی مثل نیمار و امباپه را 
در اختیار دارد. عالوه بر اين تغییر يک مربی آلمانی با يک مربی 
آرژانتینی، ممکن است مقدمه ای برای پیوستن لئو مسی به تیم 
پاريسی باشد. چراکه گفته می شود او عالقه زيادی به کار کردن 
با اين مربی هموطنش دارد. به هر حال از همین حاال، يک عصر 
جديد در باشــگاه پی اس جی آغاز خواهد شد. باشگاه به سراغ 
يک تغییر جاه طلبانه رفته و مربی فینالیست فصل گذشته لیگ 
قهرمانان را با مربی فینالیســت دو فصل گذشته اين رقابت ها 

عوض کرده است.

آریا رهنورد

نام آکادمی کیا در چند سال گذشته، بارها 
و بارها شــنیده شده اســت. مدرسه فوتبالی 
که مهدی مهدوی کیــا آن را بــرای فوتبال 
ايران تاسیس کرد. مهدی خودش يکی از آن 
استعدادهای نابی بود که در سنین پايین کشف 
شد و بدون ترديد او بیشتر از هر کسی، اهمیت 
کشف استعدادها در نوجوانی را درک می  کند. 
حاال او تصمیم گرفته تیــم آکادمی اش را در 
رقابت های لیگ سه به زمین بفرستد. خیلی از 
ستاره های حاضر در آکادمی او، در چند سال 
گذشته به اين آکادمی وفادار مانده اند و بعید 
نیست از بین آنها، چند اسم بزرگ برای آينده 

تیم ملی خارج شود.
در فوتبالی که معمــوال در آن حتی برای 
»فردا« هم برنامــه ندارند، مهدی مهدوی کیا 
دست به يک کار بزرگ زده و با يک برنامه ريزی 
طوالنی، آماده اســت تا در لیگ برتر »بیست 
و پنجم« تیم داشته باشــد. آکادمی کیا قرار 
است اين فصل در لیگ سه بازی کند و بر اساس 
برنامه ريزی موشک، اين تیم ظرف پنج سال 
می تواند خودش را به سطح اول فوتبال ايران 
برســاند. او به جای حراج کردن ســتاره های 

تیمش و ســپردن آنها به فضای بیمار فوتبال 
ايران، می خواهد آنها را به مرور زمان به همراه 
تیم به لیگ برتر برساند. اگر همه چیز مطابق 
پیش بینی های مهدی پیش بــرود، تیم او تا 
پنج سال ديگر چشــم ها را خیره خواهد کرد. 
آنها بــه معنای واقعی کلمــه در تمامی ابعاد، 
کامال حرفه ای هستند. تیمی که تنها با تکیه 
بر مهره های جــوان اوج گرفته و مهره هايی را 
در اختیار دارد که شــايد در آينده نزديک در 
فوتبال ايران، حرف هــای زيادی برای گفتن 
داشته باشــند. اگر اين نفرات به خوبی حفظ 
شوند و در کنار هم باقی بمانند، قادر به انجام 
کارهای بزرگی خواهند بود. آکادمی کیا با اين 
کیفیت، می تواند همان کاری را انجام بدهد که 
پیش تر در باشگاه هايی مثل هافنهايم در آلمان 
انجام شده است. تیمی که به تدريج با استفاده 
از رده های پايه اوج می گیــرد و به مرور زمان 
خودش را به يکی از قدرت های فوتبال کشور 

تبديل می کند.
مهدی مهدوی کیا با همــه اعتباری که در 
فوتبال ايران برای خودش به دســت آورده، 
کافی بود اراده کند تا تیم هــای لیگ برتری 
برای امضای قرارداد با او در قامت سرمربی صف 
بکشند. کافی بود او لب تر کند تا پیشنهادهای 

میلیاردی برای هدايت باشگاه های مختلف به 
دستش برسند. با اين حال موشک از اين جنس 
نبود که با پیشــنهادی خوب يا موقعیت های 
ظاهرا جذاب، وسوســه شــود. او اساسا نگاه 
حرفه ای تری به مساله فوتبال داشت و عشق 
و عالقه به اين رشته ورزشی را در نگاهی گذرا 
جســت وجو نکرده بود. مربیگری در بهترين 
حالت هم يک فعالیت همیشــگی به شــمار 
نمی رود. پروژه مربی ها در هر باشــگاه پس از 
مدتی به پايان می رســد اما مهدوی کیا نقشه 
بزرگ تری در ذهن داشته و آن، ساختن يک 
باشگاه فوتبال از نقطه صفر بوده است. چقدر 
خوب که ســتاره های ديگر آن نسل طاليی 
هم به اين ايده ملحق شــوند. چقدر خوب که 

آنها هم راه ساختن استعدادهای جديد برای 
فوتبال ايران را در پیــش بگیرند. مهدوی کیا 
در دوران بازی، يک ســتاره بی چــون و چرا 
بود. يک اســتعداد که به خوبی کشف شد و تا 
آخرين رمقی که در ساق هايش داشت را صرف 
هنرنمايی در زمین فوتبال کرد. وقتی هم که 
از فوتبال فاصله گرفت، به دعواهای مرسوم و 
چندقطبی های همیشگی ملحق نشد و مثل 
يک پیشکســوت مهربان، کنار فوتبال ماند و 
برای تیم ملی دل سوزاند. او حاال در حال انجام 
کاری است که درست به اندازه کارهايی که در 
دوران بازی انجام داده مهم به نظر می رســد. 
کاری که می تواند آينــده تیم ملی را تضمین 
کند و چند چهره شــاخص را در فوتبال ايران 

در معرض ديــد قرار بدهــد. ديگر هیچ کس 
نیست که وضعیت قاطبه آکادمی های فوتبال 
در ايران را نداند. ديگر هیچ کس نیســت که 
نداند در بسیاری از آکادمی ها چطور از بچه ها 
پول می گیرند و حتی بالهــای بزرگ تری بر 
سرشان می آورند. همین حاال نوه علی پروين 
با حداقل ۲۰ کیلو اضافه وزن، در تیم نوجوانان 
پرســپولیس توپ می زند. پســران آکادمی 
کیا را اما »ژن های خوب« تشــکیل نداده اند. 
او مهره هايی را برای فوتبال بــازی کردن در 
کنار هم جمع کرده که شــانس ديگری برای 
ديده  شدن نداشته اند. چهره هايی که غالبا از 
وضعیت مالی متوسط و ضعیفی برخوردارند 
و اين تیم، بزرگ ترين بلیت خوشبختی شان 
به شمار می رود. آنها تا امروز در اردوها، کمپ ها 
و تمرين هايی حضور داشــته اند که به لحاظ 
کیفیت، حتی برای خیلــی از تیم های لیگ 

برتری هم غیرقابل دسترس بوده است.
پســرانی که در آکادمی کیا توپ می زنند، 
از يک امتیاز بزرگ برخوردار هســتند. اينکه 
بهترين الگوی ممکن برای آنها، حی و حاضر 
مقابل شــان اســت. اينکه آنها با مرور زندگی 
حرفه ای و تصمیم های کلیدی مهدوی کیا، به 
وضوح متوجه می شوند که برای تبديل شدن 
به يک ستاره پرفروغ، الزم است چه کارهايی 
انجام بدهند. الگوی مهم زندگی آنها درست 
مقابل چشم شــان اســت. کافی است تنها به 
مهدی نگاه کنند. کافی است مسیر ردپاهای 

او را دنبال کنند.

پایان توماس، آغاز پوچ

پی اس جی؛ آرژانتينی می شود

موشک و یک پروژه فوق العاده جذاب

کيا وارد می شود!

  پنالتی  گرفتن برای مهدی 
طارمی، دیگر آنقدر عادی 
شده که حتی نمی توان آن 
را یک اتفاق غیرمنتظره به 
حساب آورد. این صحنه را 

آنقدر دیده ایم که با تماشای 
سرنگون شدن مهدی درون 

محوطه و اشاره دست های 
داور به نقطه پنالتی، دیگر 
جا نمی خوریم. با این حال 

پنالتی گرفتن از بنفیکا برای 
این ستاره، معنای خاص 

خودش را داشته است
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