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خبر فوتبال

استقالل حریف نساجی شد
پرسپولیس حریف آلومینیوم

قرعه کشــی مرحله یک چهــارم نهایی مســابقات  �
فوتبال جام حذفی باشــگاه های کشور برگزار شد و طی 
آن استقالل و پرســپولیس در ورزشگاه آزادی به مصاف 
تیم های نســاجی مازنــدران و آلومینیــوم اراک خواهند 
رفت. به گزارش مهر، هشــت تیم پرسپولیس، استقالل، 
مس کرمان، آلومینیوم اراک، خیبرخرم آباد، خلیج فارس 
ماهشهر، مس رفسنجان و نســاجی مازندران تیم هایی 
هســتند که به مرحله یک چهــارم نهایــی راه یافته اند. 
مراســم قرعه کشــی این مرحله بعدازظهر سه شنبه در 
محل ســازمان لیگ برگزار شــد که براساس آن دربی در 
مرحله یک چهارم نهایی برگزار نخواهد شــد. برنامه این 

مسابقات به شرح زیر است:
* خلیج فارس ماهشهر - مس رفسنجان

* استقالل تهران - نساجی مازندران
* پرسپولیس - آلومینیوم اراک
* مس کرمان - خیبر خرم آباد

همچنین قرعه کشــی مرحله نیمه نهایــی این دوره 
از مسابقات جام حذفی انجام شــد. بر این اساس برنده 
بازی ماهشهر با مس رفسنجان با برنده بازی پرسپولیس 
و آلومینیــوم اراک با یکدیگر بازی خواهنــد کرد و برنده 
دیدار اســتقالل - نســاجی با برنده دیدار مس کرمان و 
خیبر دیــدار خواهند کرد. با قرعه کشــی صورت گرفته 
تیم های استقالل و پرســپولیس تنها در صورت رسیدن 
بــه دیدار فینال جــام حذفی با یکدیگــر رقابت خواهند 
کرد. دیدارهــای مرحله یک چهارم نهایــی جام حذفی 
باشگاه های کشــور روزهای ۲۰ و ۲۱ فروردین سال آینده 
برگزار خواهد شــد. مســابقات مرحلــه نیمه نهایی هم 
احتماال در روزهای ۲۸ و ۲۹ فروردین برگزار خواهد شد.

میزبان فینال این دوره از مســابقات هنوز مشــخص 
نشده و براســاس اعالم مسئوالن ســازمان لیگ پس از 
برگــزاری مرحله یک چهــارم نهایی بررســی های الزم 
درمورد شــهر میزبان دیدار فینال صورت خواهد گرفت. 

اما این دیدار روز هفتم اردیبهشت برگزار خواهد شد.

شکست دختران هندبال ایران
 در اولین گام در آسیا

دختران هندبــال ایران در نخســتین دیــدار خود از  �
مســابقات قهرمانی آســیا در قزاقســتان مقابل میزبان 
شکســت خوردند. به گزارش ایســنا، در دومیــن روز از 
مســابقات هندبال قهرمانی آســیای دختران جوان که 
به میزبانی قزاقســتان در جریان است، تیم ملی هندبال 
ایران مقابل قزاقســتان به میدان رفت که با نتیجه ۳۰ بر 
۲۴ شکســت خورد. تیم ملی هندبال دختــران ایران در 
دومیــن دیدار خود از این رقابت ها باید از ســاعت ۱۲:۳۰ 
روز پنجشنبه مقابل هند به میدان برود. شانزدهمین دوره 
مســابقات قهرمانی آســیا دختران جوان از ۱۶ اسفند به 
میزبانی قزاقســتان آغاز شده است، در این مسابقات پنج 
تیم ایران، قزاقستان، هند، ازبکستان و تایلند حضور دارند. 
این مسابقات حکم انتخابی جهان ۲۰۲۲ اسلونی را دارد 

که دو سهمیه قهرمانی جهان توزیع می شود.
*نتایج کامل روز نخست مسابقات هندبال قهرمانی 

آسیا دختران جوان:
سه شنبه ۱۷ اسفند:

هند ۳۲ - ازبکستان ۳۱
ایران ۲۴ - قزاقستان ۳۰

*برنامه کامل روز سوم مســابقات هندبال قهرمانی 
آسیا دختران جوان:

پنجشنبه ۱۹ اسفند:
ایران - هند ساعت ۱۲:۳۰

ازبکستان - تایلند ساعت ۱۴:۳۰

حسینی سومین سه رقمی
 تاریخ استقالل

بــه گــزارش فوتبال ۳۶۰، حســین حســینی یکی از  �
باســابقه ترین بازیکنان حال حاضر اســتقالل است. این 
بازیکن در ســال های نخســت حضور خود در استقالل، 
سکونشــین و نیمکت نشین بود. حســینی برای خدمت 
سربازی به ملوان رفت و در بازگشت به استقالل در لیگ 
شــانزدهم به تدریج جایگاه ثابت خود را در این تیم پیدا 
کرد و در این فصل در بسیاری از بازی ها کاپیتان استقالل 
شــد. اســتقالل در طول تاریخ خود دروازه بان های بزرگ 
زیادی داشــته اســت. در ادوار لیگ برتر، حسین حسینی 
ســومین دروازه بان استقالل اســت که به آمار ۱۰۰ بازی 
در این تیم رســیده اســت. این تیم ۱۳ دروازه بان در لیگ 
برتر داشته اســت. مهدی رحمتی با ۱۹۶ بازی رکورددار 
دروازه بانــی بــرای اســتقالل در لیگ برتر اســت. وحید 
طالب لو هم ۱۷۰ بازی برای اســتقالل انجام داده است. 
حسین حســینی ســومین دروازه بانی اســت که تعداد 
بازی اش در استقالل سه رقمی می شود. حسین حسینی 
با ۲۹ ســال ســن، فرصت این را دارد در صورت استمرار 
حضــور خــود در اســتقالل رکوردهــای دروازه بانی در 
استقالل را بشکند. حضور حسینی در زمین برای استقالل 
اکثرا توأم با موفقیت بوده اســت. این بازیکن در ۵۷ بازی 
از ۱۰۰ دیداری که برای استقالل بازی کرده برنده از زمین 
خارج شده و بین بازیکنانی که حداقل ۶۰ بازی برای این 
تیم انجام دادند بهترین آمار را دارند. حسین حسینی که 
رکــورددار طوالنی ترین زمان بسته نگه داشــتن دروازه در 
تاریخ استقالل است. در ۱۰۰ بازی در این تیم در لیگ برتر، 
۷۰ گل دریافت کرده است. این بهترین آمار یک دروازه بان 
در استقالل بین بازیکنانی اســت که حداقل ۲۰ بازی در 
ایــن تیم انجام داده اند. حســینی در ۴۵ بــازی موفق به 
بسته نگه داشتن دروازه اش شده است. در تاریخ استقالل 
بین بازیکنانی که حداقل ۳۰ بازی کرده اند، پس از مهدی 

رحمتی در رتبه دوم جای گرفته است.

دروازه بان ها علیه قهرمانی 
پرسپولیس

بخش زیادی از فاصله شش امتیازی پرسپولیس با  �
صدر جدول، مربوط به اشــتباهات دروازه بان های این 
تیم اســت. به گزارش فوتبال ۳۶۰، بحران دروازه بانی 
در پرســپولیس، موضوع جدیدی نیست. بحرانی که 
ســال ها، با حضــور علیرضا بیرانوند فراموش شــده 
بود. پس از جدایی بیرانونــد، حامد لک درون دروازه 
پرســپولیس قرار گرفت و فصل پیش، در لیگ برتر و 
لیگ قهرمانان آســیا، عملکردی فوق العاده داشــت. 
افت عجیب او در این فصل اما دوباره پرســپولیس را 
با مشــکل جدی دروازه بانی مواجه کرده اســت. سه 
دروازه بان این فصــل درون دروازه پرســپولیس قرار 

گرفته اند و هیچ کدام عملکرد خوبی نداشته اند.
سریال  لک

حامد لک این فصل، به تنهایی در سه بازی امتیازات 
حساسی از پرســپولیس گرفته است. اولین اشتباه او، 
با خروج اشــتباه مقابل هــوادار رقم خورد. لک با این 
اشــتباه، گل دوم را به هوادار هدیه داد. پرســپولیس 
در این بازی مســاوی کرد و دو امتیاز این تیم از دست 
رفــت. در بازی با گل گهر در ســیرجان هم لک زمانی 
که پرســپولیس با یک گل جلو بود، خروج بی موقعی 
کرد و استنلی کی روش گل مساوی را زد. در این بازی 
هم دو امتیاز دیگر برای پرسپولیس هدر رفت. بدترین 
اشــتباه او اما این هفته مقابل صنعت نفت بود. لک 
ارسال محمدرضا غبیشاوی را با اشتباهی عجیب، به 
دروازه خودی فرستاد. شوک لک به پرسپولیس، باعث 
شــد این تیم با وجود حمالت فــراوان نتواند به بازی 
برگردد و در نهایت شکست بخورد. پرسپولیسی ها در 
این مســابقه هر سه امتیاز بازی را از دست دادند. لک 
این فصل اشتباهات دیگری هم داشته است؛ دادن یک 
پنالتی به پیکان، پاس دادن به مهاجم پیکان در همان 
مســابقه و لیز خوردن توپ از زیر پای او در بازی رفت 
با صنعت نفت، اشــتباهاتی بودند که منجر به امتیاز 

از دست  دادن پرسپولیس نشدند.
اعتماد   ناموفق

بوژیدار رادوشویچ پیش از خروج پرحاشیه و فسخ 
قرارداد با پرســپولیس، دو بازی درون دروازه این تیم 
قرار گرفت. رادو پس از شکســت پرســپولیس مقابل 
آلومینیــوم در بازی رفت، دروازه بان این تیم شــد و با 
گل گهر و مس رفســنجان بازی کرد. او در هر دو بازی 
گل خورد و روی گلی که مسی ها به پرسپولیس زدند، 
نقش اصلی را داشــت. ضربه آزاد عقیل کعبی که از 
فاصله بسیار زیاد و با زاویه کم زده شده بود، با اشتباه 
رادو گل مس رفسنجان را رقم زد. پرسپولیس در این 

بازی نتوانست برنده شود.
شروع ناکام

احمــد گوهــری در نقل و انتقــاالت نیم فصل، به 
پرســپولیس پیوســت تا جای رادوشــویچ را بگیرد. 
گوهری بــازی برگشــت بــا آلومینیوم، بــرای اولین 
بار فرصت بــازی پیدا کــرد. پرســپولیس در حضور 
۹۰دقیقــه ای او، بر خــالف لک و رادوشــویچ امتیاز از 
دست نداد و گوهری، روی گل حریف هم مقصر نبود؛ 
اما خروج هــای نامطمئن و دادن یک موقعیت خوب 
به حریف، باعث شــد یحیی گل محمدی خیلی زود از 
بازی دادن به او پشیمان شود. با این حال، عملکرد لک 

می تواند باز هم به گوهری فرصت بازی بدهد.

رامین  رضاییان
 در  انتظار  اتفاق  بزرگ

به نظر می رسد شانس رامین رضاییان برای حضور  �
در تیم ملی ایران زیاد شــده اســت. به گزارش فرارو، 
بازگشــت رامین رضاییان به پرســپولیس، آن هم بعد 
از جدایی پنج ســاله، می تواند تعابیر مختلفی داشته 
باشــد، ولی مهم ترین برداشــتی که از این بازگشــت 
می توان داشــت، بخت بــازی برای تیم ملــی ایران، 
آن هم در آســتانه جام جهانی اســت. دیگر بر کسی 
پوشیده نیســت که رامین رضاییان سمت راست خط 
دفاعی تیم ملی را نشــانه گرفته است. رقیب اصلی 
او یک پرسپولیســی قدیمی به اســم صادق محرمی 
و یک اســتقاللی جدید به اسم صالح حردانی است. 
او می داند اگر در پرســپولیس که حسابی زیر ذره بین 
مربیان تیم ملی است، بدرخشد، می تواند امیدوار باشد 
با ایران راهی جام جهانی قطر شــود. البته بســته به 
اتفاقاتی شاید او زودتر از حد تصور هم به این پیراهن 
برســد. فعال که صادق محرمی محروم اســت و در 
بــازی آتی تیم ملی غایب. پس اگــر روال همان روال 
سابق باشد، صالح حردانی در تیم ملی بازیکن فیکس 
می شود، ولی اینکه ذخیره او برای این پست چه کسی 
باشد، هنوز مشخص نیست. ســخت است که تصور 
شود رامین رضاییان برای همین اردوی پیش رو دعوت 
شــود، ولی او از زمانی که به پرسپولیس آمده، آن قدر 
سرحال و دونده نشــان داده که بعید نیست سرمربی 
تیم را وادارد تا زودتر از موعد به پیراهن این تیم برسد. 
رامین در جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه حضور داشــته و 
بازیکنی با تجربه برای بازی در پســت مدافع راســت 
اســت؛ با این حال او رقابت سختی با صادق محرمی، 
صالح حردانی و دانیال اســماعیلی فر برای حضور در 

این پست خواهد داشت.

مهــدی طارمــی و علیرضــا 
فوتبال  لژیونرهــای  از  بیرانونــد، 
ایــران هســتند کــه بــا وجــود 
اشتراکات زیاد، مسیرهای متفاوتی 
را در پیش گرفته انــد؛ این دو که 
محبوب ترین  زمــره  در  کم و بیش 
بازیکنان پرســپولیس، موفق ترین 
بازیکنــان تیم ملــی و لژیونرهای 
هستند،  ایران  فوتبال  سرشــناس 
اکنــون حال و روز متفاوتی دارند؛ 
یکــی رو به افول رفتــه و دیگری 
چنان درخشیده که تیم کنونی اش 
برایش کوچک  بزرگــی،  با وجود 
به نظر می آید. مقایســه علیرضا 
بیرانونــد و مهــدی طارمی از این 
جهت مورد توجه اســت که اوج 
فوتبال هر دو در پرسپولیس بوده 
و با وجــود پســت های مختلف، 
هرکــدام در زمــره بهترین هــا در 
تیم ملی بوده اند، ولی چه شــده 
بیرانوند در سراشیبی  که علیرضا 
اســت و مهــدی طارمــی در راه 

رسیدن به قله؟
کــه  دروازه بانــی  ســخت  کار 

می خواست اروپا  را  فتح کند
علیرضــا بیرانوند یکی از بهتریــن دروازه بان های 
کنونی ایران است. او مصداق بارز سختکوشی است. 
زندگی بیرانوند آن قدر ســناریوهای مختلف دارد که 
ساختن تنها یک فیلم از آن، نمی تواند بیانگر تمامی 
واقعیات باشد. با وجود این، زندگی حرفه ای او قطعا 
بــه قبل و بعد از حضورش در پرســپولیس خالصه 
می شود. «بیرو» در پرســپولیس شناخته شده تر شد، 
در آســیا درخشــید و تبدیل به دروازه بان شماره یک 
تیم ملی شد. از بیرانوندی که در ترکیب پرسپولیس 
بازی می کرد به عنوان یکی از دو دروازه بان برتر وقت 
آسیا نام برده می شــود. علیرضا برای داشتن زندگی 
حرفــه ای بهتر تصمیــم گرفت مثل بســیاری دیگر، 
راهی فوتبال اروپا شود تا شگفتی های زندگی اش را 
کامل کنــد. او برای شــروع دوران جدید، آنتورپ در 
لیگ بلژیک را برگزید. با وجود هشــدارهایی که به او 
برای این انتخاب داده شــده بــود، علیرضا می گفت 
فقط شــش ماه در این تیم می مانــد و بعد به یکی 
از تیم هــای مطرح اروپایی مــی رود. روحیه بیرانوند 
ســتودنی بود، ولــی فکرش را هم نمی کرد شــش 
ماه روی نیمکت بنشــیند تا تــازه فرصت بازی کردن 
به دســت بیــاورد. حضور در بلژیــک همان طور که 
انتظارش می رفت برای بیرانوند خوب نبود. او در این 
لیگ ۱۰ بار بــازی کرد، ۱۱ بار گل خورد و چهار نوبت 
هم موفق به ثبت کلین شــیت شد. نیمکت نشینی و 
سکونشــینی های متوالی باعث شــد این دروازه بان 
تصمیم بــه جدایی بگیرد. شــاید انتخاب تیم جدید 

ولو به عنوان بازیکن قرضی، دومین اشــتباه بیرانوند 
در اروپا بود. او توســط آنتورپ به تیمی ضعیف تر در 
فوتبال اروپا و این بار در لیگ پرتغال یعنی بواویشــتا 
رفت»؛ بــه این امید که احیا شــود. «بیرو» این بار از 
همان هفته های نخست به تمرین رسید؛ بیمار نبود، 
مصدومیت نداشــت و مشــکل ویزا هــم تهدیدش 
نمی کرد. انتظار می رفت در این تیم ضعیف پرتغالی 
که دروازه بان اصلی اش ۴۰ ساله بود، بیرانوند خیلی 
سریع تبدیل به ستاره شود، ولی او حتی در همین تیم 
هم هفت هفته نیمکت نشین شد تا اینکه باالخره از 
هفته هفتم تا چهاردهم و قبل از آنکه مصدوم شود، 
فرصت بازی برای بواویشتا را به دست آورد. آمارش 
در این مدت هم چندان درخشــان نیســت. هشــت 
بــازی، ۶۷۵ دقیقه حضــور، ۱۵ گل خــورده و تنها 
دو کلین شــیت. از این دو کلین شــیت هم فقط یکی 
مربوط به ۹۰ دقیقه حضور کاملش در زمین مسابقه 
اســت. بدتر آنکه از همــان ۴۵ دقیقه بازی در هفته 
چهاردهم لیگ پرتغال تا همین حاال که بیست و پنج 
هفته از این لیگ ســپری شده، دیگر بازی به علیرضا 
بیرانوند نرسیده است! او قریب به سه ماهی می شود 
روی نیمکت می نشــیند! غروب او به حدی است که 
حاال جایگاهش در تیم ملی را هم از دســت داده و 
پشت ســد دروازه بان سرحالی به اسم امیر عابدزاده 
گیر کرده اســت. بیرانوندی که رفته بود شــش ماهه 
اروپا را تســخیر کند، دو فصلی است از روی نیمکت 
این تیم به نیمکت تیم دیگری منتقل شــده اســت. 

ســتاره آینده دار فوتبال ایران که استعدادیاب تورینو 
روزگاری دربــاره اش گفته بود می تواند ســری A را 
شــگفت زده کند، حاال حتی در ترکیــب تیم ناتوانی 
همچون بواویشتا هم بازی نمی کند. بیرو که با مهار 
پنالتــی رونالدو در جام جهانــی و کالفه کردن ژاوی 
در لیگ قهرمانان آســیا روزهای نابــی را در فوتبال 
ایران ســپری می کرد، حاال دو راه بیشتر ندارد؛ ماندن 
در اروپا بــدون تضمین بازی یا بازگشــتن به ایران با 

تضمین صد درصدی بازی.
پورتو  برای  مهدی  کوچک  شده  است

اگر سرنوشــت ســتاره ای که از پرســپولیس به 
دروازه هــای تیمی در پرتغال رســیده چندان خوب 
از آب در نیامده، در عوض سرنوشــت مهاجم سابق 
این تیم که حاال با القاب مختلفی از او یاد می شــود، 
کامال درخشان شده اســت. مهدی طارمی، هیوالی 
ســه چشــم پورتو این روزها اگر بهترین بازیکن لیگ 
این کشور نباشد، قطعا یکی از بهترین ها ست. او هم 
مثــل علیرضا بیرانوند فوتبالــش را به قبل و بعد از 
حضور در پرســپولیس گره زده اســت، ولی احتماال 
برخالف علیرضا در انتخاب تیم هایش برای مســیر 
دوران حرفه ای مشــورت و دقت بیشــتری داشــته 
اســت. طارمی بعد از پرســپولیس به الغرافه قطر 
رفــت و با وجود شــایعات زیاد مبنی بــر اینکه قرار 
اســت به ایران برگردد، ســر از لیگ پرتغــال و تیم 
گمنام ریوآوه درآورد. در آنجا باشــکوه ظاهر شــد؛ 
۳۷ بــار بازی کــرد، ۲۱ گل زد و پنج پــاس گل هم 

داد. کار به جایی کشید که دو 
یعنی  پرتغال  تیم سرشــناس 
پورتــو و بنفیکا برای در اختیار 
گرفتن او سر و دست شکستند. 
سرانجام بخت با پورتو همراه 
شد تا ســتاره خط حمله تیم 
ملی ایران را در اختیار داشته 
باشــد. طارمی در اولین فصل 
پورتــو، هفت  در  حضــورش 
نشســت،  نیمکت  روی  هفته 
ولی درســت از همــان اولین 
دیداری که فرصت بازی کردن 
بــه دســت آورد، نشــان داد 
مربی پورتو درباره اش اشــتباه 
کرده اســت. از همــان زمان 
تا بــه االن کــه دومین فصل 
حضــورش در جمــع بهترین 
تیم پرتغال را ســپری می کند، 
لحظه ای دســت از غافلگیری 
بر نداشته اســت. طارمی تا به 
االن مجموعــا ۸۴ بازی کرده 
کــه ۴۰ گل زده و ۳۴ پاس گل 
هم بــه هم تیمی هایش داده 
اســت! آمار او در همین فصل 
ستاره  است.  دیوانه کننده  هم 
ســابق پرســپولیس که در مقطعــی از فصل جدید 
در امر گل زنــی ناکام مانده بود، حاال مدت هاســت 
موتورش روشــن شــده و با گل یا پــاس گل هایش، 
فوتبــال اروپا و به  ویژه فوتبال پرتغــال را حیرت زده 
کرده است. در این فصل بعد از ۲۴ بازی، طارمی ۱۳ 
گل زده دارد و ۱۲ بــار هم بــه هم تیمی هایش پاس 
گل داده است. این آمار نشان می دهد مهدی طارمی 
بــه تنهایی روی ۴۰ درصــد گل هایی که تیمش زده 
تأثیرگذار اســت. او که با همین تعداد گل این روزها 
در رده چهارم برترین گل زنان لیگ پرتغال ایســتاده، 
بدشــانس اســت که با توجه به سن و سالش دیر به 
فوتبال اروپا معرفی شده است. این دیر معرفی شدن 
البته مشــکلی برای طارمی به وجود نیاورده؛ چون 
همیــن حاال تیم های سرشناســی از پنج لیگ معتبر 
اروپایــی دندان تیز کرده اند تا مهاجم ۲۹ ســاله تیم 
ملــی ایران را به خدمت بگیرند. بســیاری می گویند 
ســقف تیــم پورتو بــرای مهــدی کوتاه شــده و او 
برخــالف علیرضا بیرانوند که ظاهــرا چاره ای برای 
بازگشــت به فوتبال ایران ندارد، توانایی درخشیدن 
در ترکیب تیم های بزرگ انگلیســی و اســپانیایی را 
دارد؛ این به شــرطی است که پورتو رضایت بدهد با 
رقمی معقول، مهاجم ایرانی اش را بفروشــد. شاید 
پورتویی هــا زودتــر از بقیه می دانســتند که طارمی 
چه مهره ارزشــمندی اســت که خیلی ســریع بند 
۶۰ میلیون یورویی به او چسباندند تا کمتر تیمی برای 

خریدنش هوایی شود.

برنامه

چهارشنبه ۱۸  اسفند
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رئال مادرید – پاری سن ژرمن ۲۳:۳۰
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سرنوشت متفاوت ۲ ایرانی در اروپا

سمیرا ایمانی اولین مربی لژیونر زن والیبال ایران این 
روزها سخت در باشــگاه پورتو مشغول به کار است. 
باشگاه معتبری که فرصت حضور در آن نصیب کمتر 
کسی می شود. ســمیرا با پشــتکار و انگیزه باالیی که 
داشت، توانست مسیر ورود به لیگ والیبال پرتغال را 
زودتر از هم دوره های خود پیدا کند و در ۳۶ســالگی 
به یکی از مربیان باتجربه و شناخته شده تبدیل شود. 
بعد از گذشت دو ماه از نشستن ایمانی بر نیمکت تیم 
والیبال پورتو دقایقی با او هم کالم شدیم تا از اوضاع 
و احوالش در این تیم بگوید. شنیدن صحبت های این 
مربی درجه دو والیبال جهان خالی از لطف نیســت. 

گفت وگوی او را با «شرق» از نظر می گذرانید.

 مربیگــری در باشــگاه پورتو چطور اســت، از  �
شرایط راضی هستید؟

بله خدا را شکر همه چیز خوب است. پورتو واقعا 
یک باشگاه فوق حرفه ای است. فکر نمی کردم این قدر 
به والیبــال زنان اهمیت بدهند. ســرمربی تیم آقای 
چارلی است که از مربیان شناخته شده اسپانیا ست. او 
دو دستیار مرد پرتغالی هم دارد و من هم تنها دستیار 
زنی هستم که در این کادر حضور دارم. من روز اولی 
کــه به پورتو رفتم، قرار بود، فقط در تیم بزرگســاالن 
این باشــگاه مربیگــری کنم اما خوشــبختانه بعد از 
چند وقت از کارم خوششــان آمد و در تیم زیر ۲۱ سال 
هم مشــغول به کار شدم. خوشحالم که این فرصت 
نصیبم شــد تا تجربه کارکردن در کنــار مربیان بزرگ 
را به دســت بیاورم. ارتباط بین مــن و چارلی خیلی 
خوب است. او بیشتر از اینکه با دو دستیار مردش در 
ارتباط باشد، مســائل تیم را با من در میان می گذارد. 
به هر حــال ما زن ها نکات ریزی را می بینیم که مردها 
نمی بینند. خودم فکر می کنم در این دو ماهی که در 
پورتو بودم، خیلی توانســتم از نظر جنبه های روانی 

به تیم کمک کنم.
 پورتو االن تیم چندم لیگ است؟ �

ما االن تیم ســوم گــروه هســتیم و وارد مرحله 
پلی آف شدیم. متأســفانه هشت نفر از بچه های تیم 
در حین مســابقات کرونا گرفتند و ما دو باخت دادیم 
و به لحاظ فنی افــت زیادی کردیم. برای همین فکر 
می کنم شرایطمان برای قهرمانی خیلی سخت باشد. 
در پرتغال هم که عالقه مندان به والیبال زیاد هستند. 

پورتو هم که طرفداران خاص خودش را دارد. باشگاه 
پورتــو فقط در بخش والیبال زنان تیم داری می کند و 
برایش هم خیلی مهم است که قهرمان شود. پورتو 

سال قبل قهرمان لیگ پرتغال زنان شده بود.
 وضعیتتان برای ســال آینده چطور است، باز  �

هم قراردادتان را تمدید می کنید؟
مدیرعامــل بخــش والیبال باشــگاه خیلی از من 
راضی اســت و تأکیــد دارد که من برای ســال آینده 
هــم با آنها همکاری کنم اما من فعال جوابی به آنها 
نداده ام. به خاطر اینکه دو فرزند خردســال دارم که 
در ایران هستند و مادرم در حال حاضر از آنها مواظبت 
می کند. باشــگاه قبول کرده بود که من بچه هایم را با 
خودم بیاورم. اما وقتی به اینجا آمدم، دیدم شــرایط 
به خاطــر تایم کاری طوالنی مدت من مهیا نیســت. 
باید زمان زیــادی آنها را در خانه تنها می گذاشــتم. 
برای همین اردیبهشــت ماه که مســابقات تمام شد، 
به ایران برمی گردم تا وضعیت خانواده ام را بســنجم 
و بعد تصمیم بگیریم. ضمن اینکه مشــخص نیست 
که چارلی هم برای فصل بعد سرمربی پورتور باشد. 
از طرفی پیشنهاد های دیگری هم از کشورهای دیگر 
دارم و می خواهــم بــه آنها هم فکر کنم. شــاید اگر 

پیشنهاد بهتری از پورتو داشتم، تیمم را عوض کنم.
  آن طور که پیداســت حضورتان در پورتو بین  �

کشورهای اروپا خبرساز شده است؟
بله، ســرمربی تیم های آلمان و ســوییس به من 
ایمیل داده اند که چطور به عنوان یک زن مســلمان و 
محجبه توانستم به پورتو بیایم. برایشان سؤال بود که 

با چه سابقه ای به پرتغال آمدم.
 در ایــن مدتــی که شــما در پرتغــال بودید،  �

فدراســیون والیبــال قدم مهمی بــرای تیم ملی 
والیبال زنان ایران برداشــت و آن هم استخدام 
الکساندرا کمپدلی به عنوان سرمربی این تیم بود. 
در این مدت با اله تماسی نداشتید که با هم آشنا 

شوید؟
فدراســیون قرار اســت یک گفت وگوی آنالین را 
بیــن ما ترتیب دهد که این آشــنایی صورت بگیرد. تا 
آنجا کــه دیدم اله در گفت وگوهایی که با رســانه ها 
داشــته از من اســم برده اســت. این اتفاق برای من 
خوشــحال کننده اســت. به هر حال اله مربی بزرگی 
است و دســتیار خولیو والســکو بوده . او با تیم های 
مختلف ایتالیا کار کرده است. آینده والیبال زنان ایران 

با این مربی روشن است.
 اگر اله از شــما بخواهد دســتیارش شوید، به  �

ایران برمی گردید؟
بله صــد  در صد. تیــم ملی هر کمکــی بخواهد 
مــن با جان و دل در خدمتش هســتم. من زمانی که 

بازیکــن بودم، یکــی از آرزوهایم این بــود که روزی 
والیبــال ایران را روی ســکو ببینــم. در دوره من که 
ایــن اتفاق نیفتاد اما خوش بین هســتم که با نســل 
جدید به این هدف مهم دســت پیدا کنیم. به هر حال 
والیبال زنان ایران االن دیگر در آســیا شــناخته شده 
اســت. ما درحال حاضر بازیکنان زیادی داریم که در 
باشگاه اروپایی لژیونر هســتند. این یعنی اینکه ما رو 
به پیشــرفت هســتیم و دنیا روی زنان ایرانی حساب 
می کند. همین باشــگاه پورتو دنبال بازیکن برای تیم 
زیر ۲۱ سالش می گشــت که از من مشورت گرفتند و 
من زهرا مغانی را به آنها معرفی کردم. االن هردوی 
ما نماینده والیبال زنان ایران در این باشــگاه هستیم. 
زهرا هم بازیکن خوش اســتایل و شایســته ای است. 
خیلی کم پیش می آید که بازیکنی به سن و سال زهرا 
چنین امتیازی نصیبش شود. او بازیکن فیکس پورتو 
اســت. زهرا یکی از آینده داران تیم ملی بزرگســاالن 

زنان خواهد بود.
  در این مــدت با مهدی طارمــی هم مالقات  �

داشتید؟
متأســفانه ایشــان سرشان خیلی شــلوغ است و 
مدام در  حال تمرین و مســابقه هستند. هنوز فرصتی 
پیش نیامده که او را ببینــم. اتفاقا لیدرهای پورتو به 
من می گیوند چــرا نمی آیی مهدی را ببینی. البته من 
هم زمان زیادی ســر کار هســتم. قرار شــده باشگاه 
یک مراســم تقدیر برای ایرانی هــای حاضر در پورتو 
بگذارد و ان شــاءاهللا آنجا همدیگر را ببینیم. البته این 
فرصت نصیبم شــد که برای دو بــازی اخیر پورتو به 
اســتادیوم بروم. آنجا بازی های قشنگ آقای طارمی 
را از نزدیک دیدم. این اولین بار بود که من اســتادیوم 
فوتبال می رفتــم. واقعا حس لذت بخشــی بود. ای 
کاش شرایط جوری شــود که همه زنان ایرانی بدون 
دغدغه و ممنوعیت برای تماشــای مسابقات فوتبال 
به اســتادیوم ها بروند. من تا زمانی که در ایران بودم، 

این شانس را پیدا نکردم که به استادیوم بروم.
 و در آخر صحبت پایانی تان... �

امیــدوارم در مدتی که در پرتغال هســتم، بتوانم 
دوره درجه سه را هم پشت سر بگذارم. به هر حال در 
اروپا دوره های بیشــتری برگزار می شود. تمام هدفم 
این اســت که هر چه را یــاد گرفتــم، در اختیار زنان 

کشورم قرار بدهم.
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