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واليبال اسير شرط بندي شده؟!

ساسان خداپرست یکی از مربیان سرشناس 
والیبال ارومیه امسال کارش را با تیم آذرباتری در 
لیگ برتر استارت زد، اما تا نیم فصل هم نتوانست 
شــرایط را تحمل کند و در نهایت مجبور به قطع 
همکاری شــد. آذرباتری با هدایت خداپرســت 
در انتهای جــدول رده بندی بود و حــاال پس از 
گذشت چند هفته از حضور فرهاد نفرزاده به عنوان 
ســرمربی جدید در این تیم، تغییری در جایگاه 
آذرباتری ایجاد نشده است. زماني که خداپرست از 
آذباتري جدا شد، در گفتگویي از وجود شرط بندي 
در والیبال صحبت کرد. او گفته بود:»متاســفانه 
شــرط بندی پدر والیبال ایران را درآورده است. 
برخی از بازیکنان وارد این بازی کثیف شده اند و من 
در این باره هیچ شکی ندارم.« همچنین مصطفي 
کارخانه سرمربي سابق سایپا نیز درباره این ماجرا 
گفته بود:»من هم شنیده ام که در لیگ شرط بندی 
وجود دارد، اما خدا کند درســت نباشــد، چراکه 
این کار والیبال را نابود خواهد کرد. شــرط بندی 
امری غیرقانونی و خارج از عرف و شــرع است. در 
این بین برخی ها روی برد تیم خود شــرط بندی 
می کنند که در این شــرایط حداقل تالش خود را 
بیشتر می کنند تا به هدف شان برسند و در نهایت 
تیم شان هم برنده می شود. بین بد و بدتر، برخی 
روی باخت تیم خود شرط بندی می کنند که این 
کار یعنی جنایت، یعنی خیانت. از صمیم قلب دعا 
می کنم که این موضوع صحت نداشته باشد و شاهد 
چنین رفتارهای غیرقانونی و غیرشرعی در والیبال 
کشورمان نباشــیم.« اگر واقعا لیگ والیبال اسیر 
شرط بندي شده باشد، مسئوالن هرچه زودتر باید 
فکري براي رفع این آفت بکنند و جلوي رشد آن 
را بگیرند. والیبال سال هاست در مسیر پیشرفت 
قرار دارد و شــرط بندي مي تواند سنگ بزرگي در 

این راه باشد. 
    

اراک ميزبان ليگ بوكس
طبق تصمیم مســئوالن فدراســیون بوکس 
قرار است رقابت های لیگ برتر در نیمه اول اسفند 
برگزار شــود. اســتان های زیادی برای میزبانی 
این رقابت ها اعالم آمادگی کردنــد و در نهایت و 
پس از بررســی های صورت گرفته توســط دبیر 
فدراســیون بوکس، شهرســتان اراک رسما به 
عنوان میزبان رقابت های لیگ برتر معرفی شــد. 
حمیدرضا قبایی زاده با حضور در اراک جلسه ای 
با عابد حقدادی مدیرکل ورزش و جوانان استان 
مرکزی، ابوالفضل یوسفی رییس ورزش قهرمانی 
استان، احسان فردوسی رئیس ورزش شهرستان 
اراک و احمد میرزائی رئیس هیات بوکس استان 
مرکزی داشت و پس صحبت با مسئوالن ورزش 
اســتان و بازدید از خوابگاه و ســالن مســابقات، 
میزبانی لیگ را به اراک سپرد. استان مرکزی، یکی 
از استان های فعال بوکس ایران بوده که با ریاست 
احمد میرزایی روزهای خوبی را پشت سر می گذارد 
و حاال قرار است میزبان لیگ برتر بوکس در نیمه 
اول اسفندماه باشد. تکلیف تعداد تیم های حاضر 
در این رقابت ها تا پایان بهمن مشخص خواهد شد .

    
تعهد براي برگزاری المپيک 

یوشــیهیده ســوگا نخســت وزیر ژاپن روز 
دوشنبه قول داد که ویروس همه گیر کووید ۱۹ 
را تحت کنترل خود درآورد و بازی های المپیک 
را که به تعویق افتاده، در تابســتان سال آینده با 
محافظت کافی از ویروس برگزار کند. ســوگا در 
ســخنرانی افتتاحیه جلسه جدید پارلمان گفت 
که دولت وی قوانینی را اصالح می کند تا اقدامات 
ضد ویروس را با مجازات هــا و غرامت قابل اجرا 
کند. در اوایل شیوع کرونا، ژاپن با رعایت فاصله 
اجتماعی و ماندن مردم در خانه، توانست ویروس 
کرونا را کنترل کند اما در هفته های اخیر شمار 
مبتالیان به کرونا در این کشور افزایش افزایش 
یافته که همیــن موضوع تردیدهایــی را برای 
برگزاری المپیک ایجاد می  کند. سوگا گفت که 
هدف دولت وی آغاز واکسیناسیون از اواخر فوریه 
)اوایل اسفند( است. نخست وزیر ژاپن گفت:»به 
منظور بازگرداندن احساس ایمنی، من ویروس 
کرونا را که در سراسر جهان بیداد می کند و اکنون 
به شدت ژاپن را تحت تاثیر قرار می دهد، کنترل 
خواهم کرد. در حالی که همکاری مردم را به دست 
می آورم در خط مقدم نبرد خواهم ایستاد.« وی 
همچنیــن تاکید کرد برگــزاری المپیک اثبات 

پیروزی بشریت برابر کرونا خواهد بود.

منهای فوتبال

آریا طاری

نــدره آ  آ گــر  ا حتــی 
اســتراماچونی روی نیمکت 
آبی ها دیده نشود، آنها باز هم 
در استادیوم یادگار امام تبریز 
مهارنشــدنی نشان می دهند. 
اســتقالل در جدال دیروز با 
تراکتور، فوق العاده کار کرد و 
این بار خیلی زود نسخه حریف 
را پیچید. جالب اینکه درست 
مثل لیگ نوزدهم، شیخ دیاباته 
گل زنی برای استقالل در لیگ 
بیستم را هم از استادیوم یادگار 
امام شــروع کرد. آنها با این 
برد، دوباره بــه باالترین نقطه 
جدول برگشتند و حاال باالخره 
توانســتند یکی از مدعی های 
قهرمانــی این فصــل را هم 
شکست بدهند. برای مسعود 
و تیمش، این بازی یک کابوس 

تما م عیار بود.
    

 دوره بازیکن-مربی ها 
تمام شده! 

ایــن اولین درســی اســت که 
می توان از نبرد حســاس این هفته 
تراکتور و استقالل گرفت. اگر همه 
دنیا را هم بگردیــد، دیگر یک تیم 
»حرفــه ای« پیــدا نمی کنید که با 
»بازیکن-مربی« هدایت شود. این 
پدیده متعلق به دوران علی پروین 
و دهه 60 و 70 بــود و حاال دیگر در 
فوتبال نوین امروز، هیچ کس چنین 
کاری را انجام نمی دهد. مربی وقتی 
خودش درون زمین باشــد، طبیعتا 
تمرکز الزم را برای انتخاب شــیوه  

درست بازی نخواهد داشت. چراکه 
اصال نمی تواند زاویه دید درســتی 
به اتفاقات مســابقه داشته باشد. با 
این فرم، مســعود نه به عنوان مربی 
برای تراکتور موثر است و نه به عنوان 
بازیکن به این تیم کمک می کند. او 
باید هرچه سریع تر، تصمیمش را در 
این خصوص بگیرد. اگر می خواهد با 
همین تجربه کم »سرمربی« بماند، 
باید دیگــر قید بــازی را بزند و اگر 
می خواهد به دوران بازی ادامه بدهد، 
باید از ســرمربیگری کنار بکشــد. 
شــاید چند نتیجه خــوب در چند 
مسابقه ساده در هفته های ابتدایی 
فصل، همه را به مســعود و تیمش 

امیــدوار کرده بــود اما عیار 
واقعی این تیــم در اولین 

بازی بزرگ مشــخص 
شــد. دوره بازیکــن - 

مربی هــا در فوتبال تمام 
شــده و تراکتوری ها باید 
این حقیقت را درک کنند.

بازگشت برمودا
خط حملــه اســتقالل 

یک روز آتشــین را روبه روی 
تراکتورســازی ســپری کرد. 

باالخره پــای دیاباتــه در لیگ 
بیســتم هم به گل زنی باز شد و این 
بازیکن توانســت روز فوق العاده ای 
را برابر حریف تبریزی پشــت ســر 
بگذارد. با این کیفیتی که شــیخ هر 
بار در یادگار امام از خودش نشــان 
می دهد، اگر اســتقالل هر هفته در 
همین استادیوم به میدان می رفت، 
هر فصل حداقــل 40 گل در لیگ 
برتر به ثمر می رســاند! اســتقالل 
از شــروع فصل روی زوج مهدی و 

ارسالن حســاب کرده و این دو نفر 
هم به خوبی از پس کار برآمده اند اما 
این ورود دیاباته است که می تواند 
استقالل را به یک تیم مخوف تبدیل 
کند. مثلث هجومی مرگبار استقالل 
حاال دوباره احیا شده و این بهترین 
خبر بــرای تیم محمــود فکری به 
شــمار می رود. به کمک این مثلث، 
آنها حتــی در دیدارهــای بزرگ 
هم حرف های زیــادی برای گفتن 
خواهند داشــت. حاال اســتقالل 

در صدر جــدول رده بنــدی لیگ 
برتر دیــده می شــود و باالخره هم 
توانسته در این فصل یک تیم مدعی 
را شکســت بدهد. اگر شــیخ دیگر 
مصدوم نشــود و هماهنگی ســه 

ضلــع از مثلث هجومی اســتقالل 
حفظ شــود، آبی هــا اصلی ترین 
 مدعی قهرمانی این فصل به شــمار 

خواهند رفت.
تراکتور تیم بی دفاع

برای تیمی که دائما مربی عوض 
می کند، نداشتن نظم دفاعی آنقدر 
هم موضوع عجیبی به نظر نمی رسد. 
تراکتوری ها اساســا با ثبات بیگانه 
هســتند و همین موضوع موجب 
می شــود که هیچ وقت نظم زیادی 

نداشته باشند. 
برای رســیدن به ثبــات، تیم 
تبریزی در درجه اول باید به سراغ 
یک مربی تمام وقــت برود. یک 
مربی که تمام تمرکز و انرژی اش 
را صرف هدایــت تیم کند. در 
درجه بعدی، آنها باید به این 
مربی زمان قابــل توجهی 
بدهند تا ساختار ایده آلش 
را در تراکتــور بســازد. 
قرمزها برای رســیدن 
به پیشرفت مطلوب 
باید همه این مراحل 
را به خوبی پشــت 
ســر بگذارنــد. اگر 
قرار باشــد این تیم 
همچنان بــه همین 
روش بی ثبــات ادامه 
بدهــد، در بازی هــای 
بــزرگ سرنوشــتی به 
جــز تحقیــر در انتظارش 
نخواهد بــود. شــاید آنها 
ی  م هــا جا ر  د ننــد  ا بتو
حذفی به موفقیت برســند اما 
بــرای بردن یــک تورنمنت 
فرسایشی مثل لیگ، باید 

 برنامه ریزی به مراتــب مداوم تری 
داشته باشند.

به تیم فکری امیدوار باشیم
از شروع این فصل، همیشه شک 
و تردید زیــادی در اطراف محمود 
فکری وجود داشته و خود این مربی 
هم با مصاحبه هایش، به این تردیدها 
دامن زده است. با این حال نتایجی 
که او ایــن فصل به دســت آورده، 
کامال قابل دفاع به نظر می رسند. او 
تیمش را در صدر جدول رده بندی 
قــرار داده و در فاصلــه ای کوتاه با 
پایان نیم فصل، اســتقالل را به یک 
مدعی جدی برای قهرمانی تبدیل 

کرده است. 
روند امتیازگیری تیم فکری در 
این فصل، کامال امیدوارکننده بود 
و به نظر می رسد تردیدها در اطراف 
این مربی، باید به حداقل برسند. او 
به خاطر نتایجی کــه تا این هفته به 
دست آورده، سزاوار اعتماد بیشتری 
اســت. فکری حداقل تا پایان فصل 
باید این فرصت را داشــته باشد که 
با آرامش زیادی بــه کار ادامه بدهد 
و نگرانــی خاصــی را در اطرافش 

احساس نکند.

4 درس که از مسابقه تراکتور و استقالل گرفتیم

یادگار شیخ!

اتفاق روز

چهره به چهره

آریا رهنورد

در یک دهه گذشــته همه تیم های ایتالیایی بر ســر 
ایستادن در رده »دوم« جدول سری آ جنگیده اند. چراکه 
رده اول همیشه در تســخیر یوونتوس بوده است. تصور 
می شد در این فصل هم همین سناریو تکرار شود اما یووه 
با هدایت پیرلو، اصال شــبیه قهرمان هــای مقتدر به نظر 
نمی رسد. هواداران این باشگاه در طول فصل گذشته، بارها 
از نتایج و سبک بازی تیم ساری انتقاد می کردند اما حاال 
که آندره آ پیرلو روی کار آمده، حتی از همان صدرنشینی 
نه چندان زیبا در سری آ هم خبری نیست. بیانکونری پس 
از شکست طعنه آمیز روبه روی اینتر، در معرض یک بحران 

بزرگ قرار گرفته است.
هضم شکســت برابــر آنتونیو کونته بــرای هواداران 
یوونتوس ســاده به نظر نمی رســد. مردی که با یووه به 
راحتی قهرمان سری آ می شد، از این تیم رفت تا مدیران 
باشــگاه به دنبال جاه طلبی های بزرگ تری باشند. حاال 
همان مربی با یک تیم کم ستاره تر، یوونتوس را به راحتی 

شکســت داده و فاصله قابل توجهی در جدول ســری آ 
از این تیم پیدا کرده اســت. یووه در ۱7 بازی گذشــته، 
فقط 33 امتیاز به دســت آورده و این اتفــاق برای تیمی 
که این همه ســتاره در اختیار دارد، ناامیدکننده به نظر 
می رســد. آنها در جدول، حتی از رم و ناپولی هم پایین تر 
هســتند و این موضوع، اصال به مذاق هواداران بانوی پیر 
خوش نمی آید. میالن با تعداد بازی های یکسان نسبت به 
یووه و اینتر با یک بازی بیشتر، حاال »هفت امتیاز« جلوتر 
از تیم پیرلو دیده می شــوند و به نظر می رسد با این روند، 
یووه نباید امید زیادی به تکرار قهرمانی  در سری آ داشته 
باشد. انتخاب پیرلو از همان ابتدا، انتخابی بحث برانگیز به 
نظر می رسید. یووه تصمیم داشــت با انتخاب این مربی، 
همان فرمولی را به اجرا دربیاورد که بارســا با گواردیوال 
و چند باشــگاه دیگر با مربیان جوان شــان تجربه کرده 
بودند. تا ایــن هفته اما آندره آ پیرلو پاســخ روشــنی به 
انتظارات هــواداران یوونتوس نداده اســت. یووه درون 
زمین، ســتاره های پرشــماری را در اختیار دارد اما مثل 
تیم های کهکشانی فوتبال بازی نمی کند. در چند فصل 
گذشــته، چهره هایی مثل کونته، آلگری و ساری تنها به 
خاطر ناکامی در اروپا، از هدایت این تیم برکنار شده اند اما 
حاال ممکن است با حضور پیرلو، حتی شانس این تیم برای 
قهرمانی در لیگ ایتالیا هم از دست برود. اتفاقی که هم با 

 کونته، هم با آلگری و هم با ساری، به راحتی تکرار می شد.
»دوران مربیگری اصال شبیه دوران بازی نیست«. سرمربی 
فعلی تیم ملی ایتالیا و یکی از موفق ترین مربیان ایتالیایی 
یک دهه اخیر یعنــی روبرتو مانچینی، بــا این جمله به 
شکست پیرلو واکنش نشــان داده و به این مربی هشدار 
داده است که باید روش کار کردنش در یوونتوس را تغییر 
بدهد. پیرلو بعد از این شکست با فشار وحشتناکی از سوی 
مطبوعات ایتالیایی روبه رو شــده اســت. این مطبوعات 
عقیده دارند کــه او برای مربیگری بیــش از حد عجله به 
خرج داده و تجربه الزم را برای این کار به دســت نیاورده 
است. پیرلو نه سابقه دستیاری داشته و نه حتی به عنوان 
سرمربی در رده های پایه کار کرده است. قبل از برکناری 
ســاری، قرار بود او مربی تیم دوم باشگاه یوونتوس باشد 
اما ناگهان این مربی به عنوان گزینه اصلی نشســتن روی 
نیمکت تیم اول باشگاه انتخاب شد. آنیلی با این تصمیم، 
دست به یک ریســک بزرگ زد و این ریســک حداقل تا 
امروز، نتیجه خوبی به دنبال نداشته است. حتی خود پیرلو 
هم از عملکرد این روزهای تیمش اصال راضی نیســت. او 
مســئولیت این نتیجه را پذیرفته و روبه روی خبرنگارها 
اعتراف کرده که امکان نداشته که تیمش در یک مسابقه 
از این »بدتر« ظاهر شــود. او بازیکنانش را هم ســرزنش 
کرده و دست روی این نکته گذاشته که آنها اشتیاق الزم 

را برای بــردن دوئل های فردی به نمایش نگذاشــته اند. 
اولین مشــکل بزرگ یووه به ضعف این تیم در کناره های 
دفاع مربوط می شــود. بانوی پیر از این دو ســمت بسیار 
آسیب پذیر به نظر می رســد و در دفاع خبری از استحکام 
و صالبت همیشگی یوونتوس نیست. هافبک های میانی 
بیانکونری نیز در بازیسازی ناتوان نشان می دهند. این در 
حالی است که یووه در همین فصل، چند ستاره بااستعداد 
را به ترکیب اصلی  اش اضافه کرده و انتظار می رود به مراتب 

بهتر و جذاب تر از این فوتبال بازی کند.
»استاد«؛ این لقبی بود که در دوران بازی برای آندره آ 
پیرلو در نظر گرفته می شــد. او در زمین به معنای واقعی 
کلمه یک استاد بود و جریان بازی را به درست ترین شکل 
ممکن هدایت می کرد. در دوران مربیگری اما پیرلو هنوز 
شباهتی به یک استاد نداشته اســت. تیم او به مرور زمان 
به لحاظ تاکتیکی کمی بهتر شده اما روند پیشرفت یووه با 
این مربی، فوق العاده کند به نظر می رسد. اگر پیرلو کمی 
زودتر یک تحول محسوس در تیمش به وجود نیاورد، بعید 
است که فصل آینده هم روی نیمکت این تیم باقی بماند. 
تمام کردن این فصل بدون بردن جام، برای نابودی پروژه 
پیرلو کافی خواهد بود. این مربی امیدوار است که لغزش 
تیم های میالنی در نیم فصل دوم، زمینه را برای بازگشت 

تیمش به شرایط آرمانی مهیا کند.

در جریــان دربی حســاس پرتغال بین 
پورتو و بنفیکا، نام مهدی طارمی بیشــتر از 
هر بازیکنی شنیده شــد. او نقش مهمی در 
کلیدی ترین اتفاق های این مسابقه داشت. 
مهدی گل تســاوی پورتو را با یک جاگیری 
خوب و یک ضربه دقیــق وارد دروازه بنفیکا 
کرد و دقایقی بعــد با یک تــکل بی دلیل و 
بی موقع روی پای مهره حریف، با کارت قرمز 

داور مسابقه روبه رو شد. 
او که به تازگی لقــب بهترین بازیکن ماه 
دســامبر لیگ پرتغال را از آن خودش کرده 
بود، بــا این اخراج مورد ســرزنش هواداران 
تیمش قرار گرفت. نکته جالب اما درســت 
بعد از مســابقه اتفاق افتاد. جایی که مهدی 
طارمی از طریق صفحه رسمی اش در توئیتر، 
از همه هواداران پورتو، بیننده های مسابقه 

و حتــی گــروه داوری)!( عذرخواهی کرد. 
شــاید این اولین بار در تاریخ فوتبال باشــد 
که یــک بازیکن بــه خاطــر دریافت کارت 
قرمز، از داور عذرخواهی می کند. این همان 
مهدی طارمی اســت که اگر در پرسپولیس 
با کوچک ترین انتقادی روبه رو می شــد، به 
ســرعت کنترل اعصابش را از دست می داد. 
این همــان مهدی طارمی اســت که اگر در 
پرسپولیس یک توپ عالی را خراب می کرد 
یا یک پنالتی چیپ را افتضاح می زد و یا اگر 
بی دلیــل از داور کارت قرمــز می گرفت، به 
ســکوها هیس نشــان می داد و زیر بار هیچ 

انتقادی نمی رفت. 
او همان بازیکنی اســت که وقتی با یک 
اشــتباه بزرگ چهار ماه از کلیه فعالیت های 
فوتبالی محروم شد و پنجره نقل و انتقاالت 

باشــگاه را نیز بســت، توی دوربین زل زد و 
با خونســردی عجیبی از »خیریت« گفت. 
همان بازیکن حاال به خاطر یک کارت قرمز از 
تمام ارکان فوتبال پرتغال عذرخواهی کرده 
است! بخشی از این ماجرا، به استانداردهای 
همیشــگی لیگ های اروپایی برمی گردد. 
در اروپــا برخــالف ایران با بی مســئولیتی 
بازیکنــان به ســختی برخورد می شــود. 
آنها با اشــتباه های فردی یــک بازیکن به 
 راحتی کنــار نمی آیند و هیچ اشــتباهی را 

مترادف »خیریت« نمی دانند. 
طارمی دیگــر در پرتغــال نمی تواند به 
ســکوها هیس نشــان بدهد و خودش را با 
این روش آرام کند. برای این اتفاق اما دلیل 
دیگری هم وجود دارد. خود طارمی در گذر 
زمان، عوض شــده و حاال پختگی به مراتب 
بیشتری به دســت آورده است. او دیگر اهل 
رفتارهــا و برخوردهای هیجانی نیســت و 
حتی اگر یک اشــتباه بزرگ انجام بدهد، به 
ســرعت همه چیز را تالفی می کند. تفاوت 
مهدی با گذشــته، به راحتی با نوع برخورد 

او با موقعیت های گل زنی هم محســوس به 
نظر می رسد. مهره ای که زمانی ایده آل ترین 
بخت های گل زنی را از دســت می داد، حاال 
دیگر از هیچ توپی به سادگی عبور نمی کند. 
او حاال در لباس پورتو به مهاجمی در کالس 
جهانی تبدیل شده و با این فرم می تواند نقشی 
کلیدی در رســاندن تیم ملی به رقابت های 
جام جهانی داشته باشــد. طارمی هرگز در 

چنین سطحی فوتبال بازی نکرده و حاال در 
بهترین فرم دوران فوتبالش دیده می شود. 
او ایــن روزها آنقــدر آماده اســت که حتی 
می تواند به پیوســتن به یک باشگاه بزرگ تر 
هم امیدوار باشد. مهدی دیگر هیچ اشتباهی 
را با »خیریت« توجیــه نمی کند و این، برگ 
برنده بزرگ این روزهای این ستاره ایرانی به 

شمار می رود .

یووه، دور و دورتر از اسکودتو

تو »استاد« نيستی!

طارمی در نمایی که ندیده ایم

»خيریت« دفن شد! 

خط حمله استقالل یک 
روز آتشین را روبه روی 

تراکتورسازی سپری کرد. 
باالخره پای دیاباته در لیگ 
بیستم هم به گل زنی باز شد 

و این بازیکن توانست روز 
فوق العاده ای را برابر حریف 

تبریزی پشت سر بگذارد
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