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 اعزام دختران پينگ پنگ 
براي سهميه المپيك

مسابقات گزینشی المپيک تنيس روي ميز 
در سطح جهان و آســيا آخرین فرصتی است که 
پينگ پنگ بازان ایران به واســطه حضور در آن 
می توانند برای بازی های ۲۰۲۰ توکيو کســب 
ســهميه کنند. این رقابت ها ۲۴ تا ۲۷ اسفندماه 
در ســطح جهانی و ۲۸ تا ۳۰ اسفندماه در سطح 
آسيا برگزار می شــود. قطر ميزبان هر دو رویداد 
اســت. به همين منظور دو عضو تيم ملی تنيس 
روی ميز بانوان کشورمان امشب عازم این کشور 
می شــوند تا پس از طی کردن پروسه های مورد 
تاکيد در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی، 
آماده حضور در ميادین شوند. ندا شهسواری که 
در المپيک ۲۰۱۶ ریو حضور داشت همراه با شيما 
صفایی نمایندگان ایران در بخش بانوان مسابقات 
انتخابی المپيک هســتند که با هدایت حميده 
ایرانمنــش در این رقابت ها شــرکت می کنند. 
اعضای تيم اعزامی ایران بعد از ورود به قطر باید 
تست کرونا بدهند، سپس ۴۸ ساعت متوالی را در 
قرنطينه سپری کنند. بعد از آن در صورت منفی 
بودن تســت اجازه حضور در ميادین تمرینی و 
رقابتی را پيدا می کنند. نوشــاد و نيما عالميان 
دیگر نمایندگان ایران در مســابقات گزینشــی 
المپيک هســتند که هفته اول اســفندماه عازم 

قطر شدند. 
    

ناظمي سوار اتومبيل شد 

سرانجام بعد از گذشــت یک سال از بي ریيس 
بودن فدراسيون اتومبيلراني و موتورسواري، مجمع 
انتخاباتي این فدراسيون برگزار شد. مجمعي که در 
آن ریيسي انتخاب شد که قرار بود به عنوان سرپرست 
برگزارکننده مجمع باشد. در هر حال مازیار ناظمي 
که هفتم بهمن سال گذشــته به عنوان سرپرست 
فدراسيون معرفي شد و از مدیریت روابط عمومي 
وزارت ورزش اســتعفا داد، روز گذشــته به عنوان 
ریيس چهار ســال آینده این فدراسيون انتخاب 
شد. مجمع دیروز ۶ کاندیدا داشت که ندا مطلبي 
در مجمع از رقابت انصراف داد و محمد فراهاني هم از 
پيش انصرافش را اعالم کرده بود تا انتخابات با حضور 
مازیار ناظمي، مهران همتيان، جواد برات و عزیزه 
تراز ادامه پيدا کند. در پایان رای گيری، از ۳9 رای 
ماخذوه، مازیار ناظمــی ۲۰ رای، برات 9 رای، تراز 
یک رای و همتایان 9 رای کســب کردند. بنابراین 
ناظمي که براي ریاســت یک راي کم آورده بود، با 
برات و همتایــان وارد دور دوم رقابت شــد. در دور 
دوم هم ناظمی ۲۵ رای، برات 9 رای و همتایان پنج 
رای کسب کردند تا ناظمی برای چهار سال ریيس 
فدراسيون باشد. ناظمي در حالي ریاست فدراسيون 
را به دست گرفت که شائبه هاي مهندسي انتخابات 
و اینکه او گزینه وزارت ورزش بود، پيرامونش وجود 
داشت. موضوعي که ریيس جدید در واکنش به آن 
گفت:»هرکسی در انتخابات برنده می شود گزینه 
وزارت ورزش است اما من گزینه مجمع و خانواده 
این فدراسيون هستم. اگر من گزینه وزارت بودم، 

همان دور اول رای می آوردم )باخنده(.« 
این در حالي است که ناظمي اگر در دور اول یک 
راي بيشتر مي آورد )قانون نصف به اضافه یک( کار 
اصال به دور دوم نمي رســيد. در هر حال ناظمي در 
حالي به ریاست اتومبيلراني و موتورسواري را بر عهده 
گرفت که دوره سرپرستي اش با حواشي بسياري از 
جمله واردات موتورهاي سنگين گره خورده بود. 
او همچنين از اولين لحظه هاي ریيس شــدنش 
منتقدان بسياري دارد که حتما عملکردش را زیر 

ذره بين خواهند گذاشت. 
    

معروف دست به توپ مي شود؟
ليگ واليبال چين از ۲۵ اسفندماه به صورت 
متمرکز در شهر چين هوانگ دائو آغاز می شود و 
سعيد معروف کاپيتان تيم ملی ایران به همراه تيم 
بایک موتور پکن آماده حضــور در این رقابت ها 
اســت تا بهترین پاســور ليگ ملت های ۲۰۱9 
جهان، باالخره کار خود را در مســابقات رسمی 
تيم بایک موتــور پکن آغاز کند. معروف ســال 
۲۰۲۰ عضو این تيم شــد و مدتي هم با چيني ها 
تمرین کرد اما با گسترش و شيوع کرونا و تعطيلی 
ليگ های ورزشی چين در ســال گذشته، راهی 
آمریکا شــد. او حاال پــس از مدت هــا دوري از 
مسابقه، آماده مي شــود که بار دیگر در ميادین 

واليبال حضور داشته باشد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

مربیگری در فوتبال ایران اساسا 
به یکی از کوتاه مدت ترین شغل ها 
در کشور تبدیل شده است. چراکه 
هر مربی زمان بسیار کوتاهی در 
لیگ برتر دوام مــی آورد. همین 
حاال که لیگ به نیمه راه رسیده، 
تقریبا نصف تیم ها سرمربی شان 
را عوض کرده اند و به نظر می رسد 
این عدد به مرور زمان، بیشــتر و 
بیشتر خواهد شد. بخشی از این 
موضوع، به تجربــه کم مدیرانی 
برمی گردد که تصور می کنند به 
محض روبه رو شدن با اولین نتایج 
بد، باید سرمربی شــان را عوض 
کنند. دلیل مهم دیگر این اتفاق هم 

تعهد کم برخی از مربیان است که به 
محض دریافت یک پیشنهاد بهتر، 
سریعا قید موقعیت قبلی شان را 
می زنند و از تیم پیشین شان، جدا 

می شوند.
    

هفت از 16
ایجاد تغيير روی نيمکت هفت تيم از 
۱۶ تيم ليگ برتری، آن هم در شرایطی 
که ليگ به تازگــی هفته هفدهمش را 
سپری کرده، نشــان از عالقه افراطی 
فوتبال ایران به عوض شــدن مربی ها 
دارد. این موضوع شــاید در کوتاه مدت 
شــبيه یک بحران به نظر نرسد اما در 
درازمدت بدون تردید به مفهوم ثبات 
در فوتبال ایران لطمــه می زند. زمانی 
در همين فوتبــال، مربيانی مثل غالم 

پيروانــی بودند که حضورشــان روی 
نيمکت یک باشــگاه، بخشی از هویت 
آن باشــگاه را تعریف می کرد. شاغالم 
در شيراز، کارخانه بازیکن سازی به راه 
انداخت و ســتاره های متعــددی را به 
فوتبال ایران معرفی کرد. طبيعتا وقتی 
ثبــات از بين بــرود، پدیده هایی مثل 
پيشرفت فنی یا بازیکن سازی هم دیگر 
تحت هيچ شــرایطی ممکن نخواهد 
بود. در یک زمــان کوتاه چند هفته ای، 
یک مربی نمی توانــد هيچ قدمی برای 
آینده یک تيم بردارد. در حقيقت در این 
شرایط، همه چيز در زمان حال خالصه 
می شود و کورسوی اميدی برای آینده 
باقی نمی ماند. عمر مربيگری در فوتبال 
قاعدتا باید چند سال باشد اما در فوتبال 
ایران به چند هفته تقليل پيدا کرده است. 

در این زمان، طبيعی به نظر می رسد که 
پيشرفت جالب توجهی در رده باشگاهی 
اتفاق نيفتد و تيم ها به لحاظ فنی، حرف 

چندانی برای گفتن نداشته باشند.
سالطین تغییر

درســت مثل چنــد ســال اخير، 
تيم های تبریزی باز هم سالطين رقم 
زدن تغييرات روی نيمکت های شــان 
هستند. تراکتورسازی فصل را با عليرضا 
منصوریان شروع کرد و تنها پس از سپری 
شــدن پنج هفته، تصميم به برکناری 
این مربی گرفت. آنها مسعود شجاعی 
را به عنــوان بازیکن-مربی برگزیدند و 
همانطور که انتظار می رفت، مسعود هم 
نتوانست در این موقعيت دوام بياورد. 
انتخاب بعدی آنها برای نيمکت، رسول 
خطيبی بود. فردی که در نيم فصل اول، 

هدایت آلومينيوم اراک را بر عهده داشت. 
خطيبی به تازگــی کارش را با تراکتور 
شــروع کرده اما بعيد به نظر می رسد 
او هم مدت زیادی در ایــن تيم بماند. 
ماشين سازی هم درست همين روند را 
در پيش گرفته است. آنها فصل را با وحيد 
بياتلو شروع کردند، سپس به سراغ سعيد 
اخباری رفتند و حاال مهدی پاشازاده به 
عنوان ســرمربی این تيم انتخاب شده 
اســت. در حقيقت دو تيم تبریزی در 
این فصــل روی هــم ۶ مربی مختلف 
داشته اند. آماری که برای دو باشگاه در 
سطح اول فوتبال ایران، نااميدکننده به 

نظر می رسد.
حتی شما باالی جدولی عزیز! 

طبيعی به نظر می رسد که تغييرات 
در تيم های پایيــن جدولی رقم بخورد 
اما عجيب است که این وضعيت حتی 
شامل حال تيم های باالی جدولی هم 
شده است. اســتقالل همين حاال در 
رده سوم جدول دیده می شود و فاصله 
زیادی با صــدر جدول نــدارد. آنها در 
بسياری از هفته های نيم فصل اول ليگ 
برتر صدرنشين بوده اند اما سرمربی شان 
را تغيير داده اند. در حقيقت روند عوض 
شدن مربيان حتی به ســه تيم باالی 

جدول هم رسيده است.
بازگشت ها

بخشــی از روند تغييرات مربی ها 
در این فصل، مربوط به »بازگشــت« 
بعضی از مربيان به تيم های سابق شان 
است. فرهاد مجيدی دوباره به استقالل 
برگشــته و هدایت این تيم را به جای 
محمود فکری بر عهده گرفته اســت. 
در سه سال گذشــته، این سومين بار 
اســت که مجيدی ســرمربی آبی ها 
می شود. مجتبی حســينی هم پس از 
ســپری کردن یک نيم فصل خوب در 
نفت مسجدسليمان، برای دومين بار 
به عنوان سرمربی باشــگاه ذوب آهن 
اصفهان انتخاب شده است. مردی که 

هم به عنوان دستيار و هم به عنوان مربی 
در این تيم حضور داشته است. 

بازگشــت مهم بعدی، بازگشت 
رسول خطيبی به تراکتور است. کسی 
که یک دوره سرمربی این باشگاه بوده 
و دوران موفقيت آميــزی را در تيــم 
تبریزی پشــت سر نگذاشــته است. 
در حقيقت هيچ کــدام از این مربيان 
در تجربه قبلی شان در این باشگاه ها 
چندان اســتثنایی ظاهر نشده اند اما 
دوباره این فرصــت را پيدا کرده اند تا 

در جایگاه پيشين شان قرار بگيرند.
اخراج های بعدی در راه هستند! 

تصور اینکه روند عوض شدن مربيان 
در ليگ برتر تا پایان فصل روی همين 
عدد هفت باقی خواهد ماند، تصور کامال 
اشتباهی است. بدون تردید، این اتفاق 
در هفته های پيش رو نيز چند بار دیگر 
رخ خواهد داد و باشگاه های دیگری هم 
همين مسير را خواهند رفت. این یک 
جور اپيدمی اســت که هنوز هيچ نوع 
واکســن و درمانی برایش وجود ندارد 
و هيچ راهی برای مقابله با آن، ســاخته 

نشده است.

نگاهی به تغییرات نیمکت ها در لیگ برتر

فراتر از زلزله! 

چهره به چهره

آریا طاری

خيلی ها تصور می کنند ليگ فوتبال فرانسه، 
غيررقابتی ترین ليگ فوتبال اروپا باشد. چراکه 
این اواخر هميشه پی اس جی این ليگ را فتح 
کرده اما آمار نشــان می دهد که از زمان شروع 
قرن ميالدی جدید، ليگ فرانســه بيشــتر از 
هر ليگ دیگــری در دنيا، »قهرمــان« توليد 
کرده است. از ســال ۲۰۰۱ به بعد هيچ ليگی 
به اندازه ليگ فرانســه قهرمان نداشته و این 
موضوع در مقایسه با سایر ليگ ها، یک برتری 
جالب توجه برای لوشامپيونه ایجاد می کند. هر 
چند که به نظر می رسد قدرت گرفتن بيش از 
حد پاریسی ها حداقل در چند سال اخير فضای 
رقابت در این ليگ را تحت تاثير قرار داده است.

فرانسه؛ هشت قهرمان
در شــروع قرن تازه ميالدی، این باشــگاه 
نانت فرانســه بود که باالتــر از تيم هایی مثل 
ليون و ليل، قهرمانی لوشــامپيونه را به دست 
آورد. این هشــتمين قهرمانی تاریخ باشــگاه 
نانت در فوتبال فرانسه محســوب می شد. از 
سال ۲۰۰۲ به بعد، دوران قدرتنمایی باشگاه 
ليون شروع شد. یک نسل رویایی از این باشگاه 
با ستاره هایی مهارنشدنی، توانستند در هفت 
فصل پياپی قهرمانی رقابت های ليگ فرانسه 
را از آن خودشــان کنند. ليون در آن ســال ها 
عمال یک تيم بدون رقيب به نظر می رســيد و 
هيچ کس قدرت رقابت با این باشگاه را نداشت. 
جالب اینکه باشــگاه ليون تا قبل از شروع این 
دوره، هرگز نتوانســته بود قهرمان رقابت های 
لوشامپيونه شود. همه دوره های طالیی البته 
یک روز باالخره به پایان می رسند و برای ليون 
هم درســت همين اتفاق رخ داد. سال ۲۰۰9 
این بوردو بود که باالخره به روند قهرمانی های 
پياپی باشــگاه ليون خاتمــه داد. در پایان آن 
فصل، ليون در رده ســوم جــدول قرار گرفته 

بود. یک ســال پس از بوردو، این مارســی بود 
که توانست خودی نشان بدهد و روی سکوی 
اول ليگ فرانســه برود. در تاریخ ليگ فرانسه 
هنوز هم هيچ تيمی نتوانسته به اندازه مارسی 
قهرمان این ليگ شود. یک سال پس از قهرمانی 
مارسی هم در سال هایی که فوتبال فرانسه عمال 
یک قدرت متمرکز نداشت، تيم ليل توانست 
قهرمانی را از آن خودش کند. پس از آن سال، 
ورود دالرهای نفتی به باشگاه پی اس جی شروع 
شد و این باشگاه ستاره های بزرگی را به خدمت 
گرفت. با این وجود آنها در رقابت با مون پوليه 
بر سر عنوان قهرمانی شکست خوردند. دوران 
باشکوه پی اس جی درست بعد از این شکست 
آغاز شــد. آنها در هفت فصل از هشــت فصل 
گذشته، قهرمان فوتبال فرانسه شده اند و تنها 
در یک فصل، رقابت را به موناکو واگذار کرده اند. 
فوتبال فرانسه از زمان شروع قرن جدید، هشت 
قهرمان مختلف داشــته و از این حيث در بين 
همه ليگ هــای معتبر و درجه یــک اروپایی، 

رکورددار بوده است.
انگلیس؛ 6 قهرمان

سر الکس فرگوســن بهتر از هر کسی راز و 
مرز قهرمانی در ليگ برتر را بلد بود. او در سال 
۲۰۰۱ یونایتد را به چهاردهمين قهرمانی در 
رقابت های ليگ برتر رســاند. بين دو قهرمانی 
یونایتد در سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳، این آرسن 
ونگر بود که با تيمش به عنوان قهرمانی فوتبال 
انگليس دست پيدا کرد. تيم ونگر در سال ۲۰۰۴ 
هم قهرمان شد. آن هم در حالی که حتی یک 
شکست را نيز تجربه نکرده بود. آنها تنها قهرمان 
بدون شکست در تاریخ رقابت های ليگ برتر به 
شمار می روند. در حقيقت در چهار سال اول قرن 
جدید، فقط دو تيم آرسنال و یونایتد قهرمان 
فوتبال انگليس شده بودند اما چلسی با مورینيو 
قدم در مسير متفاوتی گذاشت و دو قهرمانی 
پياپی را جشن گرفت. پس از قهرمانی چلسی، 

یونایتد در سه فصل پياپی روی سکوی اول رفت 
و دوباره چلسی بود که توانست قهرمان جزیره 
شــود. قهرمانی یونایتد در سال ۲۰۱۱، اتفاق 
غيرمنتظره ای نبود اما قهرمانی سيتی در سال 
۲۰۱۲، خيلی ها را غافلگير کرد. سيتی رسما به 
چهارمين تيم قهرمان ليگ برتر در قرن جدید 
تبدیل شــد. ليگ برتر به جز این چهار تيم، دو 
قهرمان خاص دیگر در قرن جدید داشته است. 
اول لسترسيتی که سال ۲۰۱۶ در جریان یک 
معجزه باورنکردنی، توانست جام قهرمانی ليگ 
برتر را به دست بياورد. قبل از شروع فصل، حتی 
خود مهره های لســتر هم باور نمی کردند که 
تيم شــان از قدرت الزم برای بردن ليگ برتر 
برخوردار باشد. ليورپول هم فصل گذشته پس 
از سه دهه، توانست قهرمانی ليگ برتر را از آن 
خودش کند. آنها برای قهرمان شــدن در این 

ليگ، از یک طلسم دور و دراز رد شدند.

آلمان؛ پنج قهرمان
قرن جدیــد در فوتبال آلمــان، با قهرمانی 
بایرن مونيــخ آغاز شــد و یک ســال بعد، این 
دورتموند بود که توانست قهرمان بوندس ليگا 
لقب بگيرد. فوتبال آلمان در ایــن دو دهه، در 
ســلطه بایرن و کمی هم دورتموند بوده است. 
بایرن با ۱۴ قهرمانی در این دو دهه، به مهم ترین 
و بزرگ ترین قدرت فوتبال آلمان تبدیل شده 
است. دورتموند هم مجموعا ســه بار قهرمان 
شده و بوندس ليگا در این سال ها، سه قهرمان 

دیگر هم داشته که به اندازه بایرن و دورتموند، 
تيم های بزرگ و مشهوری نيستند. وردربرمن 
در سال ۲۰۰۴، روی ســکوی اول بوندس ليگا 
قرار گرفت و این ليگ را فتح کرد. در سال ۲۰۰۷ 
هم باشگاه اشتوتگارت دست به یک کار بزرگ زد 
و قهرمان فوتبال آلمان شد. باشگاهی که حاال در 
دسته های پایين تر فوتبال در این کشور گرفتار 
شده است. سومين قهرمان خاص بوندس ليگا 
در این سال ها هم وولفسبورگ بود. تيمی که با 
چند ستاره جوان و چند پدیده خاص، توانست 
همه قدرت های دیگر ليگ آلمان را مغلوب کند.

ایتالیا؛ چهار قهرمان
شــروع قرن جدید در ایتاليا با درخشش 
باشگاه رم همزمان شــد. فرانچسکو توتی که 
هنوز جوان بود در سال ۲۰۰۱ به همراه تيمش 
قهرمانی رقابت های ســری آ را جشن گرفت. 
پس از آن فصل، گرگ ها دیگــر هرگز موفق 

به تکرار این قهرمانی نشدند. پس از موفقيت 
بــزرگ رم، یــووه در دو فصــل متوالی روی 
سکوی اول ســری آ رفت و قهرمانی این ليگ 
را جشن گرفت. پس از آن هم نوبت ميالن بود 
که با کارلو آنچلوتی قهرمانی رقابت های ليگ 
فوتبال ایتاليا را به دست آورد. در فصل بعدی، 
ماجرا کمی پيچيده شــد. این بــار یووه جام 
قهرمانی را فتح کرد اما ماجراهای کالچوپولی 
به وقوع پيوست و قهرمانی از یوونتوس گرفته 
شــد. یووه پس از آن حتی به دسته پایين تر 

ليگ ایتاليا سقوط کرد و دوران بسيار دشواری 
را پشت ســر گذاشــت. پایان دوران باشکوه 
یووه، آغاز سلطنت نراتزوری در فوتبال ایتاليا 
بود. آبی و مشــکی ها با این اتفاق جان تازه ای 
گرفتند و در چهار فصــل متوالی، به قهرمانی 
رسيدند. اینتر در این دوران، تيمی بی رقيب 
به نظر می رســيد و هيچ تيمی نمی توانست 
مقابل آنها بایســتد. ميالن با مکس الگری اما 
باالخره به این ســلطه خاتمه داد و به کمک 
زالتان، جام قهرمانی را به دســت آورد. پس 
از پایان آن فصل بود کــه دوران جدیدی در 
باشــگاه یوونتوس رقم خورد و سلطه جدید 
بانوی پير در سری آ دوباره شروع شد. یووه در 
9 سال گذشته با چند مربی مختلف، قهرمان 
فوتبال ایتاليا شده است. آنتونيو کونته، الگری 
و ساری، توانسته اند یووه را باالتر از همه رقبا در 
فوتبال ایتاليا قرار بدهند. حاال اگر تعداد همه 
قهرمانی های اینتر و ميالن در سری آ را روی 
هم بگذاریم، تازه به تعداد قهرمانی های یووه 

در این ليگ می رسيم.
اللیگا؛ چهار قهرمان

از زمان شروع قرن جدید، فقط چهار باشگاه 
توانسته اند خودشان را به عنوان قهرمان الليگا 
تثبيت کنند. والنســيا اولين تيمی بود که در 
این قرن توانست با هدایت رافا بنيتز، قهرمان 
الليگا شود. آنها ظرف سه سال، دو بار تيم اول 
فوتبال اسپانيا شــدند. رئال در سال ۲۰۰۳ و 
بارسا هم در سال ۲۰۰۵ اولين قهرمانی شان 
را در ایــن قرن در الليگا به دســت آوردند. از 
سال ۲۰۰۵ به بعد، به جز یک فصل، هميشه 
فقط یا رئال مادرید و یا بارســلونا توانسته اند 
قهرمان فوتبال اسپانيا شوند. اتلتيکومادرید 
تنها تيمی اســت که در این سال ها به جز این 
دو باشگاه، روی سکوی اول الليگا قرار گرفته 
است. رئال مادرید در مجموع با ۳۴ قهرمانی 
پرافتخارترین تيم این ليگ به شمار می رود و 
بارسا تا امروز ۲۶ بار قهرمان الليگا شده است. 
این در حالی است که اتلتيکومادرید تا امروز 
فقط ۱۰ بــار قهرمانی این ليــگ را تصاحب 
کرده و والنسيا نيز مجموعا ۶ بار تيم اول ليگ 

فوتبال اسپانيا لقب گرفته است. 

در جست وجوی رقابتی ترین لیگ اروپا

شگفتی فرانسوی! 

ایجاد تغییر روی نیمکت 
هفت تیم از 16 تیم لیگ 

برتری، آن هم در شرایطی 
که لیگ به تازگی هفته 

هفدهمش را سپری کرده، 
نشان از عالقه افراطی 

فوتبال ایران به عوض شدن 
مربی ها دارد. این موضوع 
شاید در کوتاه مدت شبیه 
یک بحران به نظر نرسد اما 
در درازمدت بدون تردید 
به مفهوم ثبات در فوتبال 

ایران لطمه می زند
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