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قهرماني دختر باد در صربستان

فرزانه فصیحی، دونده سرعتی ایران در دومین 
مسابقه داخل سالن صربستان شرکت کرد و به مقام 
قهرماني رسید. فصیحی در دوی ۶۰ متر رکورد ۷.۳۰ 
ثانیه را ثبت کرد، پس از او سالومه کورا سوئیسی با 
زمان ۷.۳۳ ثانیه دوم شد و میالنا ترنانیچ از صربستان 
با ۷.۳۴ ثانیه در جایگاه سوم قرار گرفت. رکورددار 
دوی ۶۰ متر زنان ایــران پیش از ایــن و در اولین 
مسابقه خود زمان ۷.۳۹ را ثبت کرده بود و دوم شد. 
این دونده سرعتی ایران در صربستان به عضویت 
باشگاه BAK درآمده و خود را برای کسب سهمیه 
المپیک توکیو آماده می کند. او همچنین نخستین 
دختر ایراني است که ورودي مسابقات جهاني را نیز 

به دست آورده است. 
    

دختر پاركوركار قهرمان آسيا شد
مهسا صمیمی ملی پوش پارکور بانوان ایران به 
مدال طالی مسابقات قهرمانی آسیا که به صورت 
مجازی برگزار شد، دست پیدا کرد. این مسابقات 
برای نخستین بار و با توجه به شیوع ویروس کرونا به 
صورت مجازی برگزار شد و نفرات برتر از ١۶ کشور 
آســیا با هم به رقابت پرداختند که مهسا صمیمی 
ملی پوش پارکور بانوان ایران به مدال طالی آسیا 
رسید. مسابقات پارکور قهرمانی آسیا در سال ٢۰٢١ 
به صورت حضوری و در یکی از کشورهای شرق آسیا 

برگزار خواهد شد. 
    

قهرمان شو، روبالشتي ببر! 
مسابقات قهرمانی کشور دوی صحرانوردی در 
بخش مردان و زنان به ترتیب ســوم و پنجم بهمن 
برگزار شد که با قهرمانی محمدجعفر مرادی و پریسا 
عرب به پایان رسید. این مسابقات به میزبانی چابهار 
برگزار شــد اما نکته عجیب و قابل توجه به جوایز 
نفرات برتر مربوط می شود؛ در پایان رقابت ها از طرف 
میزبان مسابقات به نفرات برتر روبالشتی جایزه دادند. 
هاشم صیامی، رئیس فدراسیون دوومیدانی هم که 
در محل مسابقات حضور داشته بعد از آنکه متوجه 
ماجرا می شود، قول می دهد که طی روزهای آینده 
جایزه ای ریالی به مقام آوران اهــدا کند. برگزاری 
مسابقات ورزشی برای آماده نگه داشتن ورزشکاران 
و محک زدن شان اقدامی ضروری و شایسته است اما 
باید به شأن آنها هم توجه کرد. اهداي روبالشتی به 
کسانی که در سطح قهرمانی فعالیت می کنند و به 
دنبال حضور موفق در عرصه های بین المللی هستند، 
بی احترامی به آنها محسوب می شود و انگیزه آنها را 
از بین می برد. میزبانی شرایط خاصی دارد، صرف 
اینکه مسیری را برای دویدن شرکت کننده ها فراهم 
کرد، به معنای میزبانی مناسب نیست، تهیه جایزه 
درخور شأن شرکت کنندگان نیز یکی از آیتم های 
مهم است. شــاید اگر هیات دوومیدانی این استان 
جایزه ای به شرکت کنندگان نمی داد خیلی بهتر از 
دادن روبالشتی بود. همچنین میزبان می توانست از 
فدراسیون دوومیدانی یا اسپانسر خصوصی کمک 

بگیرد.
    

 تسويه 260 ميليارد 
بدهي مالياتي كشتي

حمید سوریان، نایب رئیس فدراسیون کشتی 
از تسویه ٢۶۰ میلیارد ریالی بدهی های مالیاتی این 
فدراسیون، طی چند روز اخیر خبر داد. سوریان در 
این باره گفت:»یکی از مهم ترین اصول مدیریتی، 
شفاف و روشن بودن حســاب های مالی و خیالی 
آسوده از بابت نداشتن بدهی است و این امر موجب 
خواهد شــد تا مدیر مجموعه بتواند با جذب منابع 
مالی جدید، برنامه های راهبردی خــود را به اجرا 
بگذارد و این اصل مهم از بــدو ورود تیم مدیریتی 
جدید در فدراسیون کشتی در اولویت و دستور کار 
قرار گرفت.« وی ادامه داد:»خوشبختانه توانستیم با 
پیگیری های مکرر و همراهی بسیاری از عزیزان در 
سازمان امور مالیاتی وضعیت بدهی مالیاتی )مالیات 
عملکرد، تکلیفی، حقوق و ماده ١۶۹تا پایان سال۹۴( 
فدراسیون را مشخص کرده و حدود ٢۶۰ میلیارد 
ریال از بدهی های مالیاتی را تسویه و مفاصا از سازمان 
امور مالیاتی دریافت کنیم کــه این کار بی نهایت 
ممتاز موجب تقلیل بدهی های معوق فدراسیون 
گذشــته به ١۰ درصد شــد.« قهرمان هفت دوره 
مسابقات جهانی و المپیک در پایان گفت:»مسیری 
که فدراسیون کشتی برای تسویه حساب خود در 
موارد مالیاتی طی کرده می تواند راه خوبی برای سایر 
فدراسیون های ورزشی باشــد، البته این موضوع 

نیازمند استمرار و پیگیری های الزم است.« 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

یکی از مهم ترین ویژگی های 
لیگ برتر بیستم، باز شدن درهای 
لیگ به سوی مربیانی بود که پیش 
از این سابقه سرمربیگری در سطح 
اول فوتبال ایران را نداشــتند. 
هشــت نفر از چهره هایی که این 
فصل مشغول مربیگری در لیگ 
برتر بوده اند، پیش از این هرگز یک 
فصل را به عنوان سرمربی در لیگ 
برتر آغاز نکرده بودند. کارنامه این 
مربیان تا پایــان هفته دوازدهم، 
تفاوت های چشمگیری با هم دارد 
اما در مجموع می توان برای آنها 

نمره قبولی را در نظر گرفت.
    

وحید بیاتلو
سابقه کاری بیاتلو در لیگ یک، او را 
به یک گزینه هیجان انگیز برای نیمکت 
ماشین سازی تبدیل می کرد. جوان ترین 
مربی تاریخ لیگ برتر اما نتوانست از پس 
این مسئولیت به خوبی بربیاید و نشان 
داد که هنوز برای کار کردن در لیگ برتر 
آماده نیست. بیاتلو تنها چند هفته پس از 
شروع فصل، از هدایت تیم تبریزی برکنار 
شــد. هرچند که بحران ماشین سازی 
حتی بدون حضور او نیز به پایان نرسید. 
از دوران کوتاه کاری این مربی در لیگ 
برتر، چند مصاحبه تند و تیز علیه رییس 
ایفمــارک و چند اعتراض شــدید به 

عملکرد داوران به جا مانده است.
رحمان رضایی

اگر قرار به برکناری یک مربی دیگر در 

بین »لیگ اولی ها« باشد، رحمان رضایی 
نزدیک ترین گزینه محسوب می شود. 
چراکه رحمان و تیمش از شــروع لیگ 
در هیچ مسابقه ای برنده نبوده اند. البته 
این نکته را هم نبایــد فراموش کرد که 
این فصل هیچ تیمی به اندازه ذوب آهن 
از اشتباه های داوری ضربه نخورده است. 
رحمان پیش از این گزینه هدایت چند 
تیم لیگ برتری بود و مدتی هم در شاهین 
بوشهر کار کرد اما این بار به صورت رسمی 
از شــروع فصل هدایت یک تیم در این 
لیگ را بر عهده گرفت. تیمی که تا امروز 
خوب نتیجه نگرفته و انتظار مدیرانش 
را برآورده نکرده اســت. با این حال اگر 
اشتباه های داوری نبودند، ذوب در این 
جایگاه از جدول رده بندی دیده نمی شد 

و وضعیت به مراتب مطلوب تری داشت.

وحید فاضلی
دستیار ســابق فکری در نساجی، 
کارش را در قائمشهر با امیدواری های 
زیادی شــروع کرد اما نساجی چی ها 
در این فصل، هیچ شــباهتی به آن تیم 
درخشان نیم فصل دوم لیگ برتر نوزدهم 
نداشتند. فاضلی از همان شروع فصل 
مورد انتقاد هوادارها بود و هر چقدر که 
زمان بیشتری سپری شد، این انتقادها 
هم شدت گرفتند. این مربی در نهایت 
چاره ای به جز ترک نیمکت باشــگاه 
پیش روی خود ندید. او حاال قرار است 
در مسئولیت تازه به مشــهد برود و در 
شهرخودرو، دستیار سیدمهدی رحمتی 
شود. فاضلی امیدوار است کابوس های 
دوران سرمربیگری در دوران دستیاری 

برای او اتفاق نیفتند.

سیدمهدی رحمتی
فاصله بیــن دوران بــازی و دوران 
مربیگری رحمتی، فقط چند روز بود. 
جالب اینکه این ســتاره هنــوز هم به 
صورت رسمی از دنیای بازی جدا نشده 
اما در پایان فصل گذشته، یک چالش 
بزرگ دیگر در زندگــی او کلید خورده 
است. شروع رحمتی در قامت سرمربی، 
فعال چندان ایده آل به نظر نمی رســد. 
همان تیمی که با یحیی سهمیه آسیا 
می گرفت و مدعی قهرمانی لیگ بود، 
حاال به رده های پایین جدول رده بندی 
تبعید شده و فصل درخشانی را سپری 
نکرده است. شهرخودرو در این فصل به 
راحتی روبه روی پرسپولیس و استقالل 
تســلیم شــده و در مجموع عملکرد 
موفقیت آمیزی نداشته است. با این حال 
رحمتی به عنوان یک مربی، هنوز اول 
راه اســت و همچنان می تواند این روند 

را تغییر بدهد.
محمد ربیعی

اگر مدیران مس رفسنجان هم مثل 
مدیران بســیاری از باشگاه های دیگر 
لیگ برتر فکر می کردنــد، ربیعی باید 
به خاطر همان چنــد نمایش ضعیف 
اولیه برکنار می شــد اما ایــن مربی با 
وجود تجربه سه شکست در چهار هفته 
ابتدایی لیگ برتــر، روی نیمکت مس 
دوام آورد و یک تیم خوب ساخت. تیمی 
که حاال در ۶ دیدار گذشته اش چهار بار 
برنده بوده و این اواخر توانسته تیم هایی 
مثل نساجی و پیکان را شکست بدهد و 
از فوالد هم امتیاز بگیرد. ربیعی شــاید 
ناشــناخته ترین مربی این فصل لیگ 
برتر باشد اما در همین مدت امتحانش 
را به خوبی پس داده اســت. چهره ای 
که قبال در لیگ های پایین تر دست به 

کارهای بزرگی زده بود.
مسعود شجاعی

تراکتور که در پنج هفته اول لیگ با 
منصوریان فقط یک بار برنده شده بود، 
در پنج مسابقه اول مسعود شجاعی سه 
پیروزی دشت کرد. رسیدن به چهار برد 
و یک تساوی در هفت مسابقه، آمار بسیار 
خوبی برای مسعود به شــمار می رود. 

چهره ای که پیش از این هرگز ســابقه 
مربیگری نداشته است. باخت سنگین 
به استقالل، نقطه سیاه کارنامه شجاعی 
بوده اما به طور کلی او در این سمت تازه، 

فراتر از حد انتظار نشان داده است.
محرم نویدکیا

تبدیل کردن ســپاهان بحران زده 
اواخر فصل گذشته به این تیم سرحال، 
کار بزرگ محرم بوده اســت. او دوباره 
طالیی ها را به فهرست تیم های مدعی 
قهرمانی لیگ برتر برگردانده و این کار 
را در حالی انجام داده که با مجموعه ای 
از مصاحبه های مثبت، حواشی سپاهان 
را به حداقل رسانده است. محرم در این 
فصل یکی از بهترین مربیان لیگ برتر 
بوده و از تجربه دوران بازی به خوبی در 

دوران مربیگری استفاده کرده است.
محمود فکری

او سابقه کار کردن در لیگ برتر را با 
نساجی داشته اما در لیگ بیستم برای 
اولین بار از شــروع یک فصل مشغول 
مربیگری بوده است. فکری شروع خوبی 
در اســتقالل داشته و نشــان داده که 
سال ها انتظار برای رسیدن به لیگ برتر 
از لیگ های پایین تر، بیهوده نبوده است. 
با این وجود در باشگاهی مثل استقالل 
آنقدر انتظارهــا از یک مربی  باال به نظر 
می رســد که فکری هنوز باید روزهای 
پراسترس زیادی را تا پایان فصل پشت 

سر بگذارد.

کارنامه مربیان لیگ اولی 

خوب، بد، اخراج! 

چهره به چهره

اتفاق روز 

آریا طاری

»مسوت منحصربه فرد است. از او یک کپی در دنیای فوتبال 
وجود نــدارد. حتی یک کپی بد!« این جملــه ژوزه مورینیو در 
ستایش از ستاره ای گفته شده که حاال دیگر به صورت رسمی 
پیراهن باشگاه فنرباغچه را پوشیده است. به بهانه انتقال بزرگ 
اوزیل به لیگ ترکیه، بد نیســت نگاهی به فهرســت بهترین 

خارجی های تاریخ این لیگ بیندازیم.
ماریو گومز

تنها یک فصل و به صورت قرضی در بشیکتاش بازی کرد اما 
در همان فصل با ٢۶ گل زده، آقای گل سوپرلیگ ترکیه شد. پیش 
از این هیچ بازیکنی در بشیکتاش نتوانسته بود یک فصل را با ٢۶ 
گل زده تمام کند. ماریو بعدها از دوران حضور در این باشگاه، به 
عنوان یک دوران رویایی نام برد و معتقد بود پس از فصل منجر به 
قهرمانی اروپا در بایرن مونیخ، این دومین فصل موفقش در رده 
باشگاهی بوده است. بدون تردید اگر گومز در بشیکتاش باقی 
می ماند، در مسیر تبدیل شــدن به یکی از اسطوره های باشگاه 

قرار می گرفت.

روبرتو کارلوس
در فنرباغچه بدشانس بود و در میانه های فصل هم مصدوم 
شد اما یکی از مهره هایی بود که این باشگاه را به مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان اروپا رساندند. هواداران فنر هنوز هم امضای 
قرارداد با کارلوس را از یاد نمی برند. او یکی از بهترین مدافعان چپ 
تاریخ فوتبال بود که در سوپرلیگ ترکیه به میدان رفت وتاثیر 

زیادی در این لیگ داشت.
ساموئل اتوئو

وقتی به فوتبال ترکیه رفت، دیگر به سال های پایانی فوتبالش 
رسیده بود و درخشش سابق را نداشت. با این حال مثل یک رهبر 
واقعی برای آنتالیااسپور بازی می کرد. مهاجم افسانه ای بارسلونا 
در آنتالیا یک مهاجم مرکزی نبود و بارها برای هدایت کردن بازی 
تیم به عقب تر می آمد. سامی دو سال و نیم در آنتالیااسپور و یک 
نیم فصل در قونیه اسپور توپ زد و سپس در باشگاه القطر به دوران 

فوتبالش پایان داد.
دیدیه دروگبا

از همان بازی اول در سوپرلیگ ترکیه، تفاوتش را با سایر بازیکن ها 
نشان داد. قاتل آرسنال و مهاجم پرستیدنی هواداران چلسی، نماد 
کاملی از حرفه ای گری در دنیای فوتبال به شمار می رفت. این مهاجم 
یک سال در عضویت باشگاه گاالتاسرای قرار داشت و در لیگ ١5 بار 
برای تیمش گل زنی کرد. دیدیه پس از این فصل موفقیت آمیز دوباره 

به چلسی برگشت و پیراهن تیم محبوبش را پوشید.

گوتی
پس از ١5 فصل حضور در باشــگاه رئال مادرید، همه تصور 
می کردند گوتی در همین باشــگاه بازنشســته خواهد شد اما 
خداحافظی او از دنیای فوتبال در لباس یک تیم ترکیه ای اتفاق 
افتاد. این هافبک خالق پس از ترک رئال مادرید یک ســال در 
بشیکتاش به میدان رفت و سپس از فوتبال خداحافظی کرد. به 
لطف درخشش گوتی با گل و پاس گل، بشیکتاش در آن فصل 
توانست پس از هشت فصل در زمین خانگی گاال به برتری دست 

پیدا کند.
رابین فن پرسی

پــس از ســپری کــردن دوران درخشــان حضــور در 
منچســتریونایتد، رابین فن پرســی به فوتبال ترکیه رفت تا 
پیراهن باشگاه فنرباغچه را بر تن کند. او هرگز برای استراحت 
راهی فوتبال ترکیه نشــده بود و برای درخشیدن در این لیگ، 
انگیزه های زیادی داشت. مهاجم درجه یک هلندی دو سال و 
نیم برای فنر توپ زد و در 8۷ بازی، ۳۶ گل برای این باشگاه به ثمر 
رساند تا محبوبیت بسیار زیادی در بین هواداران این تیم به دست 
بیاورد. پس از این دو سال و نیم، او به کشورش برگشت و در باشگاه 

فاینورد از فوتبال خداحافظی کرد.
فالکائو

شکار بزرگ گاالتاسرای، از باشگاه موناکو به این تیم محلق 
شــد. ال تایگر در زمان عضویت در موناکو دو بــار به یونایتد و 

چلسی قرض داده شد و سپس به صورت دائمی به گاالتاسرای 
پیوست. او در اولین فصل حضورش در فوتبال ترکیه، ٢٢ بازی 
برای گاال انجام داد و ١١ گل به ثمر رساند. آمار فالکائو در این 
فصل هم فوق العاده به نظر می رســد. او در این فصل تا اینجا ۹ 
بار برای قرمز و نارنجی ها به میدان رفته و پنج بار برای تیمش 

گل زنی کرده است.
وسلی اسنایدر

سه سال بعد از بردن همه جام های ممکن با اینتر در یک فصل، 
وسلی به دلیل مشکالت مالی با باشگاه قراردادش را تمدید نکرد 
و سرانجام از این تیم جدا شد. خیلی ها تصور می کردند مقصد 
وسلی اللیگا یا لیگ برتر باشد اما او در تصمیمی غیرمنتظره به 
گاالتاسرای در لیگ ترکیه رفت و پنج فصل هم در این باشگاه باقی 
ماند. با ١۷5 بازی و ۴۶ گل، این هافبک هجومی به یکی از بهترین 

خارجی های تاریخ باشگاه گاال تبدیل شد.
لوکاس پودولسکی

جدایی از فوتبال آلمان، پودولسکی را به یک ستاره جهانگرد 
تبدیل کرد. او پس از ترک بوندس لیگا در انگلیس، ایتالیا، ژاپن و 
ترکیه فوتبال بازی کرد. گاال مقصد اول لوکاس در فوتبال ترکیه 
به شــمار می رفت. او دو فصل در این تیم حضور داشت و در ۷8 
بازی ۳۴ گل نیز به ثمر رساند. لوکاس در پایان دوران فوتبالش 
هم دو فصل برای آنتالیااسپور توپ زد و در همین باشگاه با فوتبال 

وداع کرد.

میزان توجه به فوتبال بانوان در ایران در چند 
سال گذشته نسبت به قبل رشــد قابل توجهی 
داشته اســت. حاال گاهی اتفاق های مهم فوتبال 
بانوان در جامعه دیده می شوند و مورد توجه قرار 
می گیرند اما این »دیده  شدن« همیشه هم یک 
اتفاق خوشــایند به نظر نمی رسد. البه الی همه 
گل های تماشایی و همه نشانه های یک پیشرفت 
محسوس، گاهی در همین فوتبال بانوان خبرهایی 
به گوش می رسند که حقیقتا ناامیدکننده هستند. 
برای نمونه می توان به داســتان یــک داور زن 
اشاره کرد که ظاهرا به یک دلیل کامال عجیب از 
قضاوت محروم شده اســت. »آسو جواهری« به 
گفته خودش به دلیل انجام تحقیق و پژوهش به 
صورت موازی بــا داوری، از کمیته داوران اخطار 

گرفته و ســپس دیگر هیچ ابالغی برای داوری 
دریافت نکرده است. ظاهرا موضوع تحقیق او یعنی 
اقتصاد سیاسی فوتبال ایران و همچنین پرداختن 
به نابرابری های جنســیتی در فوتبال ایران بوده 
اســت. به گفته جواهری، مســئوالن دپارتمان 
داوری فعالیت های او را مغایر با ارزش های فوتبال 
دانســته اند و حتی اعالم کرده اند کــه »فیفا« با 
چنین تحقیقاتی مشکل دارد اما همین فیفا اگر 
از این برخورد مطلع شود، قطعا با مدیران متخلف 
برخورد تندی خواهد داشــت. جواهری یکی از 
داوران زنی است که با رقم ناچیز ١٢۰ هزار تومان 
در هر مسابقه، به قضاوت دیدارهای فوتبال بانوان 
می پردازد. چندین ســال طول می کشد تا یک 
داور برای کار در چنین ســطحی آماده شود اما 

نوع رفتارها در بســیاری از موارد، دلسردکننده 
هســتند. به هیچ وجه نباید تصور کــرد که در 
داوری مردان، اوضاع بهتر است اما آن جا حداقل 
رسانه ها تمرکز بیشتری روی اتفاق های روزمره 
دارند و حداقل هیــچ داوری به خاطر »تحقیق و 
پژوهش« از قضاوت محروم نمی شــود! این نوع 
رفتارها مانع بزرگی برای پیشرفت فوتبال بانوان 
ایران هستند. بانوان ایرانی در چند سال گذشته 
نشان داده اند که استعداد زیادی برای مطرح شدن 
در آسیا دارند. ایران در رده فوتسال حتی قهرمان 
قاره شده و در فوتبال هم حرف های زیادی  برای 
گفتن داشته اما اگر قرار باشد ستاره های مطرح 
فوتبال بانوان به دالیل واهــی از کار کنار بروند، 
دیگر فرصتی برای درخشــش آنها باقی نخواهد 
ماند. مســئوالن دپارتمان داوری هنوز در مورد 
ادعاهای آســو جواهری ســکوت کرده اند و این 
سکوت، کامال نگران کننده به نظر می رسد. این 
اولین بار نیســت که چنین برخوردی با یک داور 
زن در ایران صورت می گیــرد. همین چند وقت 

قبل بود که گروهی از داوران زن به خاطر مطالبه 
دستمزد معوقه خودشان از قضاوت در لیگ بانوان 
محروم شدند. حاال هم خبر محرومیت یک داور به 
خاطر پژوهش در همه رسانه ها به انتشار درآمده 
و خیلی زود به رســانه های خارجی هم رسیده تا 
تصویر فوتبال ایران دوباره مخدوش شود. اگر واقعا 
تنها پژوهش دلیل محرومیت این داور بوده باشد، 

یک رای عجیب و کامال غیرمنطقی در فوتبال ایران 
صادر شده است. تا این لحظه هم دپارتمان داوری 
هیچ توضیحی در این ارتباط نداده و هیچ خبری 
از شــفافیت در این مورد نبوده است. پس کامال 
طبیعی به نظر می رســد که گمانه زنی ها در این 
رابطه به اوج برسند و تشکیالت فوتبال ایران، متهم 

اصلی صدور این حکم باورنکردنی باشند.

بزرگ ترین ستاره های خارجی تاریخ لیگ ترکیه

ستاره های تور استانبول! 

ماجرای عجیب محرومیت یک داور زن

پژوهش ممنوع! 

تبدیل کردن سپاهان 
بحران زده اواخر فصل 

گذشته به این تیم سرحال، 
کار بزرگ محرم بوده 

است. او دوباره طالیی ها 
را به فهرست تیم های 

مدعی قهرمانی لیگ برتر 
برگردانده و این کار را 

در حالی انجام داده که با 
مجموعه ای از مصاحبه های 

مثبت، حواشی سپاهان را 
به حداقل رسانده است
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