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منهای فوتبال

تشويق دبير براي طالي المپيك

علیرضا دبیر رييس فدراســیون کشــتی،
در اردوی تیمهای ملی کشــتی آزاد و فرنگی
بزرگساالن حاضر شد .او در اين ديدار خطاب
بــه مليپوشــان گفت«:اتحادیــه جهانی در
شرایط شــیوع ویروس کرونا مسابقات خود را
برگزار کرد و این نشــان میدهد که مسابقات
گزینشی و المپیک حتما برگزار خواهد شد و ما
باید در زمان کم باقی مانده ،نهایت تالش خود
را انجام دهیم .تنها به کسب مدال در المپیک
فکر کنید .کسب مدال ،آن هم طال در المپیک
نهایت اهداف یک ورزشکار است و شما نیز بعد
از رضای خدا و اهل بیت باید هدفتان کســب
مدال طال در این بازیها باشد ».وی با قدردانی
از زحمــات کادر فنی تیمهای ملی کشــتی
فرنگی و آزاد افزود«:مربیان شــما از بهترین
مربیان جهان هستند و از خانه و خانواده خود
گذشتهاند و شبانهروز در اردوهای تیمهای ملی
کار میکنند .به نظر من مربیگری کار عشــق
است و مربیان ما عاشق کشتی هستند .فرصت
و زمان کوتاهی تا رقابتهای گزینشی المپیک
و بعد از آن بازیهای المپیک است ،باید طوری
برنامهریزی کنید که هم از نظر فنی و هم از نظر
آمادگی بدني کشتیگیران به اوج خود برسند».
دبير تصريح كرد«:هفت ماه سخت را پیش رو
دارید ،در این هفت ماه قطعا به صورت پیوسته
اردو داریم و باید طاقت خود را زیاد کنید که زیر
فشار تمرینات و دوری از خانواده خسته نشوید.
ضمن اینکه در شــرایط ســخت کرونا نکات
بهداشتی را رعایت کنید و خارج از اردو نباشید
و هرکس میخواهد به مدال طال برسد باید این
راه سخت را طی کند».

ايدههاي هاشمي
در فدراسيون جهاني

الهام هاشــمی ســرمربی تیم ملی تفنگ در
خصوص کسب کرسی جهانی عنوان کرد«:اولین
باری است که یک ایرانی به عضویت کمیته مربیان
فدراسیون جهانی در میآید .این موفقیت بسیار
خوبی است .امیدوارم که بتوانم عضو فعالی در این
کمیته باشم و کمک کنم تا هم مربیان تیراندازی
ایران به جایگاه واقعیشان برســند و هم نقش
موثری در این کمیته برای مربیــان تیراندازی
دنیا که یکی از نمایندگان آنها خواهم بود داشته
باشــم .من برای اینکه مربیان تیراندازی فعالتر
شوند ایدههایی دارم که امیدوارم با شروع کار که
احتماال از آغاز سال  ۲۰۲۱باشد آنها را ارایه دهم».
او در خصوص شروع مسابقات آزاد در رشته تفنگ
و اینکه چرا این مســابقات همانند رشته تپانچه
در انتخابی تیــم ملی برای بازیهای آســیایی
موثر نیســت گفت«:چرا موثر نباشد؟ برگزاری
این مسابقات به منظور کمک به آمادگی بیشتر
المپینها ،در نظر گرفتن آنها به عنوان انتخابی
بازیهای آسیایی  ۲۰۲۲و به منظور انگیزه دادن
به همه تیراندازان کشور بود .آغاز این مسابقات
یکی از درخواستهای من برای تمدید قراردادم
بود که از مردادماه مطرح شد و من امتیازات این
مرحله و مراحل بعدی را بــرای انتخابی در نظر
خواهم گرفت».

اردوي تكواندو تعطيل ميشود

فصل جدید رقابتهای لیگ برتر تکواندو
باشگاههای کشور از  ۱۸دی آغاز میشود .این
مسابقات قرار است با شــیوه جدید و با حضور
 ۱۰تیم در دو گروه پنج تیمی برگزار شود که
طبق برنامه اعالم شــده از سوی سازمان لیگ
تیمهای حاضر در گروه یک  ۱۸و  ۱۹دیماه و
تیمهای حاضر در گروه دو ۲۵و  ۲۶دیماه به
صورت متمرکز به مصاف هــم خواهند رفت.
در همین رابطه اردوی تیــم ملی روز  ۱۶دی
تعطیل و  ۶ملیپوش حاضر در اردوی تیم ملی
در اختیار باشگاههای خود قرار میگیرند .طبق
برنامه کادر فنی ،اعضای تیم ملی  ۲۷دیماه به
اردو بازمیگردند و پس از انجام تســت کرونا
تمرینات خود را از سر میگیرند .با این برنامه
آرمین هادیپور ،میرهاشم حسینی ،سروش
احمدی ،امیرمحمد بخشی ،عرفان ناظمی و
ســجاد مردانی میتوانند در ترکیب تیمهای
شهرداری ورامین ،مس کرمان ،دانشگاه آزاد و
کن در رقابتهای لیگ مبارزه کنند.
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طارمی همچنان به پنالتیگرفتن ادامه میدهد

بونوچی از تو میترسد!
اولینجاممهدیطارمیدرلباسپورتو،بایکنمایشجذابدیگرازستارهایرانیبهدستآمد.اودرهماننیمهاول
مسابقهبرایدومینجدالپیاپی،موفقبهپنالتیگرفتنشدودوبارههنرشرابهپرتغالیهانشانداد.مهدیحاالیکمهره
ثابتبرایسفیدوآبیهابهشمارمیرودواصرارهوادارهابرایفیکسشدناو،باالخرهنتیجهدادهاست.اوبهخوبیازاولین
فرصتهابهعنوانبازیکنثابتپورتواستفادهکردهوحاالدیگربازگشتشبهنیمکت،بیشازحددورازذهنبهنظرمیرسد.

آریا طاری

پنالتیگرفتن برای مهدی طارمی،
دیگرآنقدرعادیشدهکهحتینمیتوان
آن را یک اتفاق غیرمنتظره به حســاب
آورد .این صحنه را آنقدر دیدهایم که با
تماشای سرنگون شــدن مهدی درون
محوطه و اشاره دستهای داور به نقطه
پنالتی ،دیگر جا نمیخوریم .با این حال

چهره به چهره

پنالتی گرفتن از بنفیکا برای این ستاره،
معنای خاص خودش را داشــته است.
چراکه قبل از پورتو ،طارمی در فهرست
نقلوانتقاالتباشگاهبنفیکاقرارداشت.
بنفیکادوباربهصورتجدیبرایخرید
این ســتاره اقدام کرد .این کار اولین بار
در پنجره زمستانی نقل و انتقاالت رقم
خوردوباشگاهریوآوهپیشنهادبنفیکارا
نپذیرفت.باشگاهتصمیمداشتحداقل

تا پایان فصل ستاره ایرانیاش را حفظ
کند.دومینبارهممدیرانباشگاهبنفیکا
برای خرید طارمی قدم جلو گذاشتند
اما سرمربی این تیم ژرژ ژسوس ،اجازه
این کار را نداد و نام مهدی را از فهرست
خریدهایتیمخارجکرد.اینمربیحاال
دیگر خیلی خوب به ارزشهای ستاره
پورتو پی برده است .در دیدار سوپرکاپ
اسپانیا،طارمیدوبارهدرحدواندازههای

موشک و یک پروژه فوقالعاده جذاب

کیا وارد میشود!
آریا رهنورد

نام آکادمی کیا در چند سال گذشته ،بارها
و بارها شــنیده شده اســت .مدرسه فوتبالی
که مهدی مهدویکیــا آن را بــرای فوتبال
ایران تاسیس کرد .مهدی خودش یکی از آن
استعدادهاینابیبودکهدرسنینپایینکشف
شد و بدون تردید او بیشتر از هر کسی ،اهمیت
کشف استعدادها در نوجوانی را درک میکند.
حاال او تصمیم گرفته تیــم آکادمیاش را در
رقابتهای لیگ سه به زمین بفرستد .خیلی از
ستارههای حاضر در آکادمی او ،در چند سال
گذشته به این آکادمی وفادار ماندهاند و بعید
نیست از بین آنها ،چند اسم بزرگ برای آینده
تیم ملی خارج شود.
در فوتبالی که معمــوال در آن حتی برای
«فردا» هم برنامــه ندارند ،مهدی مهدویکیا
دست به یک کار بزرگ زده و با یک برنامهریزی
طوالنی ،آماده اســت تا در لیگ برتر «بیست
و پنجم» تیم داشته باشــد .آکادمی کیا قرار
است این فصل در لیگ سه بازی کند و بر اساس
برنامهریزی موشک ،این تیم ظرف پنج سال
میتواند خودش را به سطح اول فوتبال ایران
برســاند .او به جای حراج کردن ســتارههای

تیمش و ســپردن آنها به فضای بیمار فوتبال
ایران ،میخواهد آنها را به مرور زمان به همراه
تیم به لیگ برتر برساند .اگر همه چیز مطابق
پیشبینیهای مهدی پیش بــرود ،تیم او تا
پنج سال دیگر چشــمها را خیره خواهد کرد.
آنها بــه معنای واقعی کلمــه در تمامی ابعاد،
کامال حرفهای هستند .تیمی که تنها با تکیه
بر مهرههای جــوان اوج گرفته و مهرههایی را
در اختیار دارد که شــاید در آینده نزدیک در
فوتبال ایران ،حرفهــای زیادی برای گفتن
داشته باشــند .اگر این نفرات به خوبی حفظ
شوند و در کنار هم باقی بمانند ،قادر به انجام
کارهای بزرگی خواهند بود .آکادمی کیا با این
کیفیت ،میتواند همان کاری را انجام بدهد که
پیشتردرباشگاههایی مثلهافنهایمدر آلمان
انجام شده است .تیمی که به تدریج با استفاده
از ردههای پایه اوج میگیــرد و به مرور زمان
خودش را به یکی از قدرتهای فوتبال کشور
تبدیلمیکند.
مهدی مهدویکیا با همــه اعتباری که در
فوتبال ایران برای خودش به دســت آورده،
کافی بود اراده کند تا تیمهــای لیگ برتری
برای امضای قرارداد با او در قامت سرمربی صف
بکشند .کافی بود او لب تر کند تا پیشنهادهای

میلیاردی برای هدایت باشگاههای مختلف به
دستش برسند .با این حال موشک از این جنس
نبود که با پیشــنهادی خوب یا موقعیتهای
ظاهرا جذاب ،وسوســه شــود .او اساسا نگاه
حرفهایتری به مساله فوتبال داشت و عشق
و عالقه به این رشته ورزشی را در نگاهی گذرا
جســتوجو نکرده بود .مربیگری در بهترین
حالت هم یک فعالیت همیشــگی به شــمار
نمیرود .پروژه مربیها در هر باشــگاه پس از
مدتی به پایان میرســد اما مهدویکیا نقشه
بزرگتری در ذهن داشته و آن ،ساختن یک
باشگاه فوتبال از نقطه صفر بوده است .چقدر
خوب که ســتارههای دیگر آن نسل طالیی
هم به این ایده ملحق شــوند .چقدر خوب که

اتفاق روز
پایان توماس ،آغاز پوچ

پیاسجی؛ آرژانتینی میشود

شایددردنیایفوتبال،کمترباشگاهیوجودداشتهباشدکه
سرمربیاشرایکروزپسازپیروزی«چهاربرصفر»برکنارکند
امادرباشگاهیمثلپاریسنژرمن،تصمیمهایمهمصرفاتابعی
ازنتایجتیمنیستند.توماستوخلچهارشنبهشبروینیمکت
تیمپاریسیحضورداشتوتیمشرابهیکپیروزیپرگلرساند
اماصبحروزبعدباخبربرکناریازباشگاهروبهروشد.ایندرحالی
است که توخل در فصل گذشته ،تیمش را به دیدار فینال لیگ
قهرمانان اروپا رسانده بود .برکناری مربی فینالیست اروپا فقط
چند ماه بعد از آن مسابقه ،کمی بیرحمانه به نظر میرسد اما

یک ستاره ظاهر شد .او خیلی زود برای
تیمشپنالتیگرفتتاپورتوقفلدروازه
بنفیکارابازکند.شاگردانکنسیسائودر
ادامهبازیبازهمدروازهرقیبرابازکردند
تاپورتوفاتحسوپرکاپپرتغالشود.این
اولینقهرمانیمهدیطارمیدرفوتبال
اروپاواولینجاماوباباشگاهپورتوبهشمار
میرفت .مهدی ســهم مهمی در این
موفقیت داشته اســت .او نشان داده که

حقیقت آن اســت که مالکان و مدیران پیاسجی بینهایت
«ایدهآلیست»هستندومجموععملکرداینفصلباشگاه،فاصله
زیادیباایدهآلهایذهنیآنهاداشتهاست.پیاسجیدرپایان
سال 2020میالدی ،صدر جدول را به لیون واگذار کرده و هضم
این موضوع برای مدیران باشگاه بینهایت دشوار است .عالوه بر
اینتیمدرچندبازیحساسفصلنیزشکستخوردهاست.بااین
وجودنبایدازیادبردکهآنهادرلیگقهرمانانبهعنوانصدرنشین
راهی مرحله حذفی شــدهاند .آخرین تیمی که در یک شرایط
نسبتاخوبوبهخاطرنارضایتیازفرمبازیسرمربیاشراتغییر

بینهایتقابلاعتماداستوسرمربیتیم
هم دیگر هیچ مقاومتی برای قرار دادن
این ســتاره در ترکیب اصلی از خودش
نشان نمیدهد .او بارها نشان داده که به
معنیواقعیکلمهیکستارهاستوحتی
میتواندآرزوهایشرادرسقفیبلندتراز
باشگاهپورتوببیند.
پنالتیای که مهــدی با فرار از عمق
دفاع بنفیکا و غافلگیرکردن گلر حریف
برای تیمش گرفت ،بیســت و سومین
پنالتــی دوران حرفهای ایــن بازیکن
محسوب میشــد .رکوردی که شاید
حداقل برای فوتبالیســتهای ایرانی
دستنیافتنی باشد .طارمی در دوران
حضور در پرسپولیس  13بار برای این
باشــگاه پنالتی گرفت .او در ریو آوه هم
هفت بار تیمش را صاحب ضربه پنالتی
کردوحاالدرباشگاهپورتوایناتفاقبرای
سومینباررخدادهاست.حاالبایدمنتظر
برخورد جدیتر داوران پرتغالی با این
فوتبالیست هم باشیم .زمانی در فوتبال
ایران،آوازهتبحراودرپنالتیگرفتنهمه
جا پیچید و ناگهان داوران لیگ برتری
تصمیم گرفتند به نوعی این ســتاره را
تحریم كنند .آن روزهــا حتی اگر یک
مدافع با تبر به طارمی مــیزد ،داورها
برایشپنالتینمیگرفتند.ممکناست
در لیگ پرتغال هــم چنین جوی علیه
مهدی راه بیفتد اما این موضوع برای او
نگرانکننده نخواهد بود .چراکه «وی.
ای.آر» در نهایت رای به این فوتبالیست
خواهدداد.تکنیکپنالتیگرفتنمهدی
طارمیاساسامبتنیبر«تقلب»نیست.
او کارش را به درســتی انجام میدهد و
در موقعیتی قرار میگیرد که با خطای
مهرههای حریف روبهرو شــود .مهدی
هوش فوقالعادهای دارد و این موضوع
ی گرفتن به او کمک میکند .او
در پنالت 
دیگردرلیگپرتغالبهیکبازیکنثابت
وکلیدیبرایپورتوتبدیلشدهاماهنوز
دردیدارهایاروپاییروینیمکتحضور
داردوبهندرتفیکسبازیمیکند.شاید
نمایش خوب طارمی روبهروی بنفیکا،

آنها هم راه ساختن استعدادهای جدید برای
فوتبال ایران را در پیــش بگیرند .مهدویکیا
در دوران بازی ،یک ســتاره بی چــون و چرا
بود .یک اســتعداد که به خوبی کشف شد و تا
آخرین رمقی که در ساقهایش داشت را صرف
هنرنمایی در زمین فوتبال کرد .وقتی هم که
از فوتبال فاصله گرفت ،به دعواهای مرسوم و
چندقطبیهای همیشگی ملحق نشد و مثل
یک پیشکســوت مهربان ،کنار فوتبال ماند و
برای تیم ملی دل سوزاند .او حاال در حال انجام
کاری است که درست به اندازه کارهایی که در
دوران بازی انجام داده مهم به نظر میرســد.
کاری که میتواند آینــده تیم ملی را تضمین
کند و چند چهره شــاخص را در فوتبال ایران

داد ،بارسلونا بود .باشگاهی که در صدر جدول اللیگا قرار داشت
اما با این وجود عذر ارنستو والورده را خواست .خیلی از هواداران
پیاسجینگرانهستندکهتیمشانبهاینسرنوشتدچارشود
امایکموضوعمهمرااصالنبایدنادیدهگرفت.اینکهبارساپساز
والوردهبهسراغیکچهرهناامیدکنندهمثلکیکهستینرفتاما
پیاسجی قرار است نیمکتش را به یکی از جذابترین مربیان
اینسالهایفوتبالاروپاواگذارکند.
مائوریستیوپوچتینوپسازترکاسپرز،بارهاپیشنهادهای
مختلفی از تیمهای اروپایی داشته و حاال آماده میشود تا روی
نیمکت تیم فرانسوی بنشیند .او در فاصله سالهای  2001تا
 2003بازیکنهمینباشگاهبودهوبههمینخاطرعالقهزیادی
بهپاریسدارد.مائوریتسیوبارهااعالمکردهبودکهسرمربیگری
دراین تیم،یکیازبزرگترینرویاهایشبهشمارمیرودوبرای
قبول کردن این پیشنهاد ،درنگ نخواهد کرد .حاال پوچ در یک

 پنالتیگرفتنبرایمهدی
طارمی ،دیگر آنقدر عادی
شده که حتی نمیتوان آن
رایکاتفاقغیرمنتظرهبه
حساب آورد .این صحنه را
آنقدر دیدهایم که با تماشای
سرنگون شدن مهدی درون
محوطه و اشاره دستهای
داوربهنقطهپنالتی،دیگر
جا نمیخوریم .با این حال
پنالتیگرفتنازبنفیکابرای
این ستاره ،معنای خاص
خودش را داشته است
اینفرصترابرایشفراهمکندتادردیدار
حســاس با یوونتوس ،از ابتدا به میدان
برود .طارمی هنوز موفق به گلزنی در
لیگقهرماناننشدهوگلزدنیاپنالتی
گرفتن روبهروی یوونتوس ،میتواند او
رابیشترازهمیشهتویدیدقراربدهد.
درستدرهفتهایکهطارمیدومین
پنالتی متوالیاش را برای پورتو گرفت،
خط دفاعی یووه یک 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
این پتانســیل را دارد کــه حداقل یک
پنالتی از این زوج دفاعی بگیرد .اگر او با
همینکیفیتروبهرویبیانکونریبازی
کند ،یک تهدید جدی برای خط دفاعی
این باشــگاه خواهد بود .حتما مدافعان
یووه هم با شناخت نسبت به او در زمین
ی
حاضرمیشونداماهنرمهدیدرپنالت 
گرفتن،چیزینیستکهبهسادگیقابل
مهار باشد .ستاره ایرانی پورتو روزهای
شگفتانگیزی را در ترکیب این باشگاه
سپری میکند و اگر به همین روند ادامه
بدهد،درلیگقهرمانانهمبهیکمهره
بدون جانشــین بــرای تیمش تبدیل
میشود.

در معرض دیــد قرار بدهــد .دیگر هیچکس
نیست که وضعیت قاطبه آکادمیهای فوتبال
در ایران را نداند .دیگر هیچکس نیســت که
نداند در بسیاری از آکادمیها چطور از بچهها
پول میگیرند و حتی بالهــای بزرگتری بر
سرشان میآورند .همین حاال نوه علی پروین
با حداقل  20کیلو اضافه وزن ،در تیم نوجوانان
پرســپولیس توپ میزند .پســران آکادمی
کیا را اما «ژنهای خوب» تشــکیل ندادهاند.
او مهرههایی را برای فوتبال بــازی کردن در
کنار هم جمع کرده که شــانس دیگری برای
دید ه شدن نداشتهاند .چهرههایی که غالبا از
وضعیت مالی متوسط و ضعیفی برخوردارند
و این تیم ،بزرگترین بلیت خوشبختیشان
به شمار میرود .آنها تا امروز در اردوها ،کمپها
و تمرینهایی حضور داشــتهاند که به لحاظ
کیفیت ،حتی برای خیلــی از تیمهای لیگ
برتری هم غیرقابل دسترس بوده است.
پســرانی که در آکادمی کیا توپ میزنند،
از یک امتیاز بزرگ برخوردار هســتند .اینکه
بهترین الگوی ممکن برای آنها ،حی و حاضر
مقابلشــان اســت .اینکه آنها با مرور زندگی
حرفهای و تصمیمهای کلیدی مهدویکیا ،به
وضوح متوجه میشوند که برای تبدیل شدن
به یک ستاره پرفروغ ،الزم است چه کارهایی
انجام بدهند .الگوی مهم زندگی آنها درست
مقابل چشمشــان اســت .کافی است تنها به
مهدی نگاه کنند .کافی است مسیر ردپاهای
او را دنبال کنند.

قدمیپیوستنبهپاریسقرارگرفتهاست.مردیکهباوجوددوران
درخشاندرتاتنهام،هرگزجامیرابرایاینتیمبهارمغاننیاورد.
بین او و پیاسجی یک نقطه مشترک وجود دارد .هر دو یک بار
به فینال لیگ قهرمانان رسیدهاند و هر دو در آن تجربه شکست
خوردهاند .پوچتینو در اسپرز ستارههای زیادی نداشت اما او
حاال مربی تیمی میشود که مهرههایی مثل نیمار و امباپه را
در اختیار دارد .عالوه بر این تغییر یک مربی آلمانی با یک مربی
آرژانتینی،ممکناستمقدمهایبرایپیوستنلئومسیبهتیم
پاریسی باشد .چراکه گفته میشود او عالقه زیادی به کار کردن
با این مربی هموطنش دارد .به هر حال از همین حاال ،یک عصر
جدید در باشــگاه پیاسجی آغاز خواهد شد .باشگاه به سراغ
یکتغییرجاهطلبانهرفتهومربیفینالیستفصلگذشتهلیگ
قهرمانان را با مربی فینالیســت دو فصل گذشته این رقابتها
عوض کرده است.

