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تاکید فراکسیون زنان بر ارتقای 
ورزش بانوان

سخنگوی فراکســیون زنان مجلس شورای 
اسالمی از جلسه این فراکســیون با نواب روسای 
فدراســیون ها، فرهادي زاد معاون توسعه ورزش 
بانوان و تقی زاده معاون پارلمانی وزارت ورزش خبر 
داد و گفت که در این جلسه درباره ارتقای ساختار 
ورزش بانــوان، تعیین تکلیف وضعیت مشــاغل 
ورزشی و به تبع آن بیمه ورزشکاران و مربیان بحث و 
بررسی صورت گرفت. سارا فالحی در این باره گفت: 
»در این جلســه در رابطه با ارتقای ساختار ورزش 
بانوان، تعیین تکلیف وضعیت مشاغل ورزشی و به 
تبع آن بیمه ورزشکاران و مربیان، بازتاب رسانه ای 
ورزش بانوان، فراهم ســازی زیرساخت های الزم 
برای ورزش قهرمانــی و بودجه اختصاصی ورزش 
بانوان بحث و تبادل نظر شد.« فالحی افزود: »در 
این جلسه فراکسیون زنان بعد از شنیدن مشکالت 
و مطالبات حوزه ورزش بانــوان قول داد که حتی 
المقدور در عرصه قانونگذاری و نظارت شرایط حل 
مشکالت حوزه ورزش بانوان را فراهم کند. همچنین 
در این جلسه مقرر شد پیرامون پیشنهادهای وزارت 
ورزش برای برنامه هفتم توسعه به زودی جلسه ای 
با حضور معاونت توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش 

و فراکسیون زنان برگزار شود.« 
    

کار بوکس براي سهمیه گره خورد

مسابقات انتخابی بوکس جهان برای بازی های 
المپیک توکیو که قرار بود ماه ژوئن برگزار شود، به 
دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد. عالوه بر وضعیت 
همه گیری، دلیل دیگر برگزار نشدن این مسابقات، 
تعویق مســابقات انتخابی بوکس اروپــا از آوریل 
به ژوئن اســت. در عوض، صالحیــت نهایی برای 
حضور در المپیک بر اساس رتبه بندی بوکسورها 
انجام خواهد شــد. با توجه به اخبــار موجود،  ۵۳ 
ســهمیه از طریق رنکینگ بهترین بوکسورهای 
هر منطقه )قاره( توزیع می شــود که این موضوع 
شانس بوکسورهای ایران برای کسب سهمیه های 
بیشتر را بسیار کم می کند. هنوز نظر قطعی برای 
نحوه توزیع سهیمه ها اعالم نشده است، اما دیگر 
برای بوکسورهای آسیایی مسابقه ای جهت کسب 
سهمیه وجود ندارد! در حال حاضر تنها رقابت های 
گزینشی قاره های اروپا و آمریکا باقی مانده است. 
مسابقات انتخابی آسیا و اقیانوسیه به میزبانی اردن 
برگزار شــد که تیم ملی ایران توسط سیدشاهین 
موسوی و دانیال شه بخش دو سهمیه را در اوزان ۷۵ 
و ۵۷ کیلوگرم کسب کرد. ایران در اوزان ۵2، ۵۷، 
91 و 91+ بوکسوري در رنکینگ جهاني ندارد، در 
6۳ کیلوگرم مسلم مقصودي سي ویکم )از 40 نفر( 
است، در 69 کیلوگرم سجاد کاظم زاده رتبه ۳9 از 
40 نفر را در اختیار دارد و در 81 کیلوگرم از ۳8 نفر 
حسین دانشور بیست وششم است. تیم ملی ایران 
در رنکینگ آســیایی نیز در رتبه بندی تیمی رده 
14 جدول را در اختیار دارد و شــانس بوکس براي 

سهمیه هاي بیشتر بسیار کم است.
     

 کرونايي هاي بسكتبال 
تايید شدند

در شرایطي که مسعود قاسمي سرپرست تیم 
ملي بسکتبال خبر ابتالي دو بازیکن تیم ملي به کرونا 
را تکذیب کرده بود، درنهایت فدراسیون زیر بار این 
قضیه رفت و رامین طباطبایي این خبر را تایید کرد. 
رییس فدراسیون بسکتبال در این باره گفت:»پیش 
از ورود کادر فنی و بازیکنان به اردوی تیم ملی، از همه 
اعضا تست کرونا گرفته شد و جواب تست تمامی 
افراد منفی بود. به همین دلیل با خیال راحت وارد 
اردو شدیم.« وی افزود:»طبق پروتکل ها اعضای تیم 
ملی باید هفت روز پیش از شروع بازی ها و سه روز 
قبل از اعزام به مسابقات تست می دادند. دو روز پیش 
از انجام این تست پزشک تیم اعالم کرد که یکی از 
اعضای کادر فنی دارای عالئم سرماخوردگی است. 
ما بالفاصله او را ایزوله کردیم تا با کســی در تماس 
نباشد. همان موقع از بقیه تست گرفتیم، اما چون  
طول می کشد تا جواب تست اعالم شود و مشکوک 
شده بودیم، از تمام اعضا تست گرفتیم. همان موقع 
قطر اعالم کرد که مســابقات لغو شــده، بنابراین 
بالفاصله اعالم کردیم نیازی به حضور در اردو نیست 
و بازیکنان می توانند به منازل خود برگردند. وقتی 
جواب تست داده شــد، فهمیدیم تست دو بازیکن 
مثبت اســت. در حقیقت آن موقــع بازیکنان در 

منزل شان بودند و ارتباطی با بقیه اعضا نداشتند.« 

منهای فوتبال

آریا طاری

محمود فکری در استقالل همان 
راهی را می رود که فرهاد مجیدی 
پیش تر رفتــه بود. با ایــن تفاوت 
بزرگ که او حتی مقبولیت نســبی 
فرهاد را هم در بیــن هواداران این 
باشگاه ندارد. آبی ها از همان اولین 
روز فصل با حضــور این مربی، فاقد 
ویژگی مشخصی به اسم »تمرکز« 
هســتند و هر چقدر زمان بیشتری 
سپری می شود، این حقیقت بیشتر 

از قبل واضح به نظر می رسد. 
ســرمربی فعلی استقالل، همه 
قدم هــا را برای رســیدن بــه این 
جایگاه به خوبی طی کرده اما شاید 
»عجله« او برای انتقال از نساجی به 
استقالل، درست همان اتفاقی بود 
که بیشــترین لطمه را به این مربی 
زد. او سال ها کاپیتان استقالل بود 
و ســپس به عنوان دستیار فعالیت 

کرد. 
پس از آن، فکــری در لیگ های 
پایین تر مشــغول به کار شد و برای 

ســال ها تجربه های موفقی در این 
لیگ ها داشــت. او زمان درستی را 
برای پیوستن به لیگ برتر و ملحق 
شدن به نساجی انتخاب کرد اما به 
نظر می رسید این مربی هنوز برای 
ایــن موقعیت ویژه آماده نیســت. 
شاهکارهای این فصل فکری حاال با 
ماجراهای پس از مسابقه با سپاهان 
در اصفهان تکمیل شده اند. ظاهرا 
این مربی به هیــچ قیمتی تحمل 

شکست را ندارد.
 هــر بــار کــه اســتقالل در 
این فصل شکســت خــورده و هر 
بار کــه نتیجه مطلوبی به دســت 
نیاورده، جاروجنجــال به پا کرده 
اســت. شکســتن تصویر ایده آلی 
که هــواداران اســتقالل از فکری 
داشــتند، درســت بعد از شکست 
روبه روی فوالد اتفــاق افتاد و حاال 
»قهر« او در کنفرانس خبری دیدار 
با سپاهان، تیر خالص به اعتبار این 
مربی است. او حتی این ماجراها را 
به کف اینستاگرام کشیده و با آنفالو 
کــردن مهره های تیــم در فضای 

مجازی، خبرساز 
شده اســت. اینکه 

یک مربــی در این 
ســن و ســال و با این 

همــه تجربــه چنین 
واکنشی به یک شکست 
دارد، آینده استقالل با او 
را در هالــه ای از ابهام قرار 

می دهد.
اینســتاگرام تــا امروز 
کوچک تریــن کمکــی به 
فکری و مربیانی شــبیه به 
او نکــرده اســت. در چنین 
شــرایطی معلوم نیســت 
چرا آنها اصــرار دارند به هر 
قیمتی بخشــی از این فضا 
باشــند. این فقــط محمود 
فکری نیســت که خودش 
را درگیر اینســتاگرام کرده 
اســت. قبــل از او یحیــی 
گل محمدی هم برای مدتی 

مشغول فعالیت در این شبکه 
اجتماعــی بــود و آخرش 
به جایی رســید کــه ناچار 

شــد همه پســت هایش را در 
اینستاگرام پاک کند. 

مربیگری خیلی جدی تر از آن 
اســت که در این »ظرف« جا شود. 
مربیگری، خیلی ســخت تر از آن 
است که با یک شکست، به راحتی 
از کنفرانس خبــری فرار کنید و به 
همین سادگی مسئولیت »جواب 
دادن« را نادیده بگیرید. مربیگری، 
فعالیت فوق العــاده پیچیده ای به 
شــمار می رود و اگر بــه هر دلیلی 
تمرکز کافی را برای این کار نداشته 
باشــید، هرگز نمی توانید نتیجه 
مطلوبی در این جایگاه به دســت 
بیاورید. فکری از همــان اولین 
روزهای حضور در اســتقالل، 
همیشــه در جســت وجوی 
»دشــمن« بوده. آنقدر که دیگر 
حتی دوستانش را هم نادیده گرفته 
و آن چه به صالح تیم اســت را هم 
تشخیص نمی دهد. فکری به جای 
آنفالو کردن بازیکنــان تیمش در 
اینســتاگرام، بایــد در درجه اول 
خودش را در این فضــا آنفالو کند 
و اگر بــه حفظ موقعیــت اش فکر 
می کند، باید به مدار منطق برگردد. 
در همین لیگ برتر، مربیانی حضور 
دارند که در اینســتاگرام »الیک« 
نمی خورند اما در زمین، کامال موفق 
نشان می دهند. مربیانی مثل محرم 
نویدکیا که برای درخشیدن در کنار 
زمین، به »مارک زاکربرگ« هیچ 

نیازی ندارند.
برای مدت ها، حضور مربیان در 
هر نوعی از شبکه های اجتماعی به 
شدت مورد »نقد« قرار می گرفت. 
حاال که فوتبــال »اقتصادی تر« از 

همیشه شده و مسائل مالی در آن از 
اهمیت فوق العاده ای برخوردارند، 
پای مربیــان هم به شــبکه های 

اجتماعی باز شده است. 
ژوزه مورینیــو یکــی از همین 
مربیان اســت کــه اتفاقــا حضور 
پررنگی در اینستاگرام دارد و حتی 
متخصص تولیــد محتوای جذاب 
فوتبالی در این فضا هم به شــمار 
می رود. ژوزه هر ســال میلیون ها 
دالر از اینســتاگرام درآمد دارد و 
عالوه بــر این، در اینســتا به نوعی 
به بازتعریــف کاراکتر خاصش هم 
می پردازد امــا فکــری و امثال او 
نه تنها به لحاظ مالی کوچک ترین 
سودی از این فضا کسب نمی کنند، 
بلکه به لحاظ اعتبار نیز به شــدت 
به خودشــان لطمه می زننــد و با 
تصمیم های لحظــه ای و هیجانی، 
کار را برای خودشــان ســخت و 
ســخت تر می کننــد. راه موفقیت 
آبی ها، هرگز از اینســتاگرام عبور 
نخواهد کــرد. هر تغییــری برای 
 آنها، تنهــا باید در زمیــن فوتبال 

اتفاق بیفتد.

حركت عجيب سرمربي آبي ها در فضاي مجازي

خودت را آنفالو کن!

اتفاق روز

چهره به چهره

یکی از عجيب ترین خبرهایی كه این چند سال دائما در اطراف باشگاه استقالل 
به گوش می رسد، »آنفالو« شدن یک گروه از افراد باشگاه به دست یک نفر یا 

یک گروه دیگر است. یک روز گلر تيم قهر می كند و همه همبازی ها را از صفحه 
اینستاگرامش بيرون می اندازد و یک روز هم نوبت مربی می شود كه دست به 

چنين كاری بزند. این فقط محمود فکری نيست كه خودش را در این حصار 
قرار داده و راهی برای خروج از آن ندارد. بيشتر مربيان ایرانی چگونگی 

استفاده درست از یک شبکه اجتماعی پرمخاطب مثل اینستاگرام را بلد 
 نيستند و در عين حال، »استفاده نکردن« از این شبکه ها را 

هم یاد نگرفته اند.

آریا رهنورد

لیگ برتر بیســتم در حالــی به نیمه راه رســیده که 
ذوب آهن و ماشین، در این 1۵ هفته تنها یک برد به دست 
آورده اند. آماری که این دو تیم را در خطر جدی سقوط از 
لیگ برتر قرار می دهد. جالب است بدانید که در 10 سال 
اخیر، 10 تیم مختلف در چنین شــرایطی قرار داشتند و 
نیم فصل را با کم تر از دو پیروزی تمام کردند و از بین آنها 
تنها سه تیم در لیگ برتر ماندگار شدند. با بررسی گذشته، 
به نظر می رسد کار برای بقای این دو باشگاه در لیگ برتر 

بسیار دشوار خواهد بود.
ليگ برتر یازدهم؛ غریبه با پيروزی

راه آهن لیگ یازدهم، تیمی بود که حداقل در نیم فصل 
اول کامال با برد غریبه به نظر می رسید اما خطر سقوط را 
هم به شکل جدی احساس نمی کرد. آنها چهار هفته اول 
فصل را با سه تساوی و یک شکست شروع کردند و در هفته 
پنجم، اولین برد را جشن گرفتند اما دیگر تا پایان نیم فصل، 
برنده هیچ مسابقه ای نشدند. رکورد هشت تساوی پیاپی 

در نیم فصــل اول لیگ برای این تیم اتفــاق افتاد. آنها در 
نیم فصل دوم تقریبا در نیمی از مسابقات شان برنده بودند 
و فصل را به عنوان یک تیم میانه جدولی به پایان رساندند.

ليگ برتر دوازدهم؛ مهمان ناخوانده
صعود گهر دورود به لیگ برتر، موجی از شادی و شعف 
را در لرستان به راه انداخت اما این تیم از آمادگی الزم برای 
رقابت با تیم های لیگ برتری برخوردار نبود. گهر در 1۷ 
مســابقه نیم فصل اول لیگ دوازدهم، فقط »یک برد« به 
دست آورد و با 6 تساوی و 10 شکست به قعر جدول تبعید 
شد. آنها در پایان فصل هم وضعیت بهتری نداشتند و در 
نهایت به عنوان تیم قعرنشین و تنها با سه پیروزی، دوباره 

به لیگ یک برگشتند.
ليگ برتر سيزدهم؛ نفرین نارنجی

در 10 ســال اخیر لیگ برتر، مس کرمــان یکی از دو 
تیمی است که یک نیم فصل را بدون حتی یک برد به پایان 
رسانده اســت. مس در 1۵ هفته اول لیگ برتر سیزدهم، 
»صفر« پیروزی را پشــت سر گذاشــت و با 9 تساوی و 6 
شکست در آخرین رده جدول قرار گرفت. اساسا نمی شد 
برای این تیم سرنوشتی به جز سقوط را در نظر گرفت. مس 
آن فصل در حالی که در ۳0 هفته فقط و فقط یک پیروزی 
کسب کرده بود، طعم ســقوط از باالترین سطح فوتبال 

ایران را چشید.

ليگ برتر چهاردهم؛ ملوانی كه زبل بود
اوضاع در نیم فصل اول لیگ برتر چهاردهم برای ملوان 
فوق العاده بد جلو رفت. آنهــا در 1۵ هفته اول لیگ فقط 
یک پیروزی به دســت آوردند و با هشت شکست آخرین 
تیم جدول رده بندی بودند. با این حال ســفیدهای انزلی 
در نیم فصل دوم لیگ توانســتند پنج پیروزی را به دست 
بیاورند و در نهایت فصل را در رده سیزدهم جدول به پایان 

رساندند تا از خطر سقوط در امان بمانند.
ليگ برتر پانزدهم؛ سرنوشت متفاوت استقالل ها

درســت در همان روزهایی که استقالل خوزستان در 
لیگ برتر غوغا می کرد و رقبا را یک به یک شکست می داد، 
اســتقالل اهواز تلخ ترین روزهای ممکن را پشــت سر 
می گذاشت. آنها در نیم فصل اول لیگ فقط یک پیروزی را 
دشت کردند و همان طور که پیش بینی می شد، در پایان 
فصل هم تنها با دو برد راهی رقابت های لیگ یک شدند. 
جالب اینکه در لیگ برتر پانزدهم، صدر جدول به استقالل 

خوزستان و قعر جدول به استقالل اهواز تعلق گرفت.
ليگ برتر شانزدهم؛ شریک سقوط

در شــانزدهمین دوره از لیگ برتــر، دو تیم نیم فصل 
اول را با یک پیروزی پشــت سر گذاشــتند. صبای قم و 
ماشین سازی از همان شــروع فصل کاندیدای مشترک 
سقوط بودند و سرانجام هم سقوط را تجربه کردند. در 1۵ 

هفته اول، صبا 9 و ماشــین هفت امتیاز به دست آوردند. 
اوضاع صبا در نیم فصــل دوم کمی بهتر شــد اما باز هم 
هیچ کدام از این دو تیم موفق نشــدند راه فرار از رفتن به 
رقابت های لیگ یک را پیدا کنند و هر دو تیم راهی دسته 

پایین تر شدند.
ليگ برتر هفدهم؛ فراری در كار نبود

رســیدن به تنها یک برد در 1۵ بازی، سیاه جامگان را 
در لیگ برتر هفدهم کامال به دردســر انداخت. این تیم 
تالش زیادی انجام داد تا از کابوس سقوط فاصله بگیرد اما 
موفق به انجام این کار نشد. آنها در پایان فصل دو برد و 19 
باخت داشــتند و با 1۵ امتیاز به عنوان تیم آخر جدول به 
رقابت های دسته یک سقوط کردند و دیگر هم نتوانستند 

به لیگ برتر برگردند.
ليگ برتر نوزدهم؛ یکی ماند، یکی نه! 

در لیگ برتر هجدهم، هیچ تیمی در پایان نیم فصل اول 
کم تر از دو پیروزی نداشــت اما این اتفاق دوباره در فصل 
گذشته تکرار شد. وقتی لیگ نوزدهم به میانه راه رسید، 
شاهین هیچ بردی نداشت و گل گهر فقط یک برد به دست 
آورده بود. تصور می شد این دو تیم دست در دست هم به 
رقابت های لیگ یک خواهند رفت اما در نهایت شــاهین 
در دام سقوط گیر افتاد و این گل گهر بود که با چند خرید 

خوب توانست در لیگ ماندگار شود. 

اگر چند سال قبل، می شنیدیم که مهدی 
طارمی در لیگ قهرمانان روبه روی کریستیانو 
رونالدو قرار می گیرد و حتی شــانس برنده 
 شدن در این مســابقه را هم دارد، محال بود 
چنین خیالــی را باور کنیم امــا حاال نه فقط 
به حضور مهدی طارمی روبــه روی رونالدو، 
بلکه حتی به درخشــش او در اروپا هم امید 
بسته ایم. اولین و آخرین تقابل این دو نفر قبل 
از مسابقه امشب، در جام جهانی روسیه اتفاق 
افتاد. جایی که طارمی ستاره تیم ملی ایران 
بود و می توانســت با تبدیل کردن موقعیت 
طالیی لحظات آخر بازی، بــه یک قهرمان 
ملی تبدیل شــود اما آن تــوپ، در نهایت به 
شکل یک حسرت بزرگ و تاریخی در حافظه 
اهالی فوتبال ایران باقی ماند. دســت روزگار 
حاال چرخیده و چرخیده تــا طارمی را اتفاقا 

در لباس یک تیــم پرتغالی روبه روی رونالدو 
قرار بدهد. یعنی اگر آن شب آرزو می کردیم 
که مهدی به پرتغالی هــا گل بزند، حاال آرزو 
می کنیم کــه او موفق به گل زنــی »برای« 
پرتغالی ها شود. ستاره ایرانی تقریبا در همه 
دیدارهــای مرحله گروهی لیــگ قهرمانان 
نیمکت نشین بود اما این چند ماه، اتفاق های 
بسیار مهمی برای این بازیکن افتاده و او حاال 
یکی از کلیدی ترین نفرات سفید و آبی ها به 
شمار می رود. نادیده گرفتن کیفیت فنی این 
فوتبالیســت، حاال دیگر کامال محال به نظر 
می رسد. او به یک وزنه مهم در تیمش تبدیل 
شده و مسابقه امشب را هم به عنوان یک مهره 
فیکس شروع خواهد کرد. پورتو در پنج تقابل 
اروپایی با یووه، هرگز برنده نشــده و چهار بار 
نیز شکست خورده است. بعد از لیورپول، این 

بدترین آمار آنها روبه روی یک رقیب اروپایی 
به شمار می رود. با این حال نباید فراموش کرد 
که پورتو تنها تیم بــدون گل خورده در خانه 
در رقابت های این فصل لیــگ قهرمانان به 
شــمار می رود. از 21 اکتبر و گل فران تورس 
هم این تیم در هیچ کــدام از جدال هایش در 
لیگ قهرمانان گل نخورده و به لحاظ دفاعی، 
فراتر از حد انتظار نشان داده است. شاید پورتو 
این فصل در لیگ پرتغــال، نتایج دلخواهش 
را نگرفته باشــد اما آنها یک تیم پرســتاره 
محسوب می شوند که می تواند در اروپا دست 

به کارهای بزرگی بزند.
همزمان با مسابقه امشــب پورتو و یووه، 
دو تیم سویا و لیورپول هم روبه روی هم قرار 
می گیرند. هر دو تیــم در لیگ داخلی فاصله 
بســیار زیادی با صدر جدول دارند اما روی 
ماجراجویی در اروپا، متمرکز شده اند. سویا با 
لوپتگی، لیگ اروپا را فتح کرده و دورتموند با 
ستاره هایی مثل سانچو و هالند، همیشه یک 
تیم خطرناک به نظر می رسد. دورتموند در 
10 تجربه قبلی بازی در اسپانیا هرگز برنده 

نبوده است. آنها از ســال 1996 به بعد هرگز 
در زمین یــک حریف اســپانیایی به برتری 
دست پیدا نکرده اند. سویا اما در 12 میزبانی 
از رقبای آلمانی در لیــگ قهرمانان، فقط و 
فقط یک بار شکست خورده است. ستاره های 
جوان هر دو تیم، جذابیت بســیار زیادی به 

این نبرد خواهند بخشید. ســتاره هایی که 
در رامون سانچز پیزخوان، در جست وجوی 
هموار کردن راه صعود به مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان اروپا هســتند. اتفاقی 
که می تواند برای هر دو باشــگاه، فوق العاده 

مهم باشد.

تاریخ در منطقه سقوط تکرار مي شود؟

فانوس نیمه راه!

هالند روبه روی لوپتگی، مهدی مقابل رونالدو

باز هم چطوری کريس! 

این فقط محمود فکری 
نيست كه خودش را درگير 

اینستاگرام كرده است. قبل 
از او یحيی گل محمدی هم 

برای مدتی مشغول فعاليت 
در این شبکه اجتماعی بود 
و آخرش به جایی رسيد كه 
ناچار شد همه پست هایش 

را در اینستاگرام پاک كند

 شماره   737 /  چهارشنبه 29 بهمن   1399  /   5 رجب 1442  / 17 فوریه   2021


