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جایگزین کی روش دردسرساز شد
مدیران  رفت،   کی روش  کارلوس  وقتی  فوتبال و ورزش ایران از مذاکره با مربیان بزرگ 1
خارجی مثل مورینیو، زیدان و کلینزمن حرف 
زدند، اما نیمکت تیم ملی به مارک ویلموتس بلژیکی 
رسید. قرار بود او سبک فوتبال ملی ایران را هجومی و 
اقتدار در آسیا را حفظ کند، اما حضورش در ایران 6 ماه 
بیشتر دوام نداشت. در این مدت تنها 21 روز در ایران 
حضور داشت و 2 میلیون یورو پول نقد گرفت و رفت. 
حاال شکایت 6 میلیون یورویی از فدراسیون به فیفا 

ثبت کرده و خواهان پرداخت کل پول قرارداد خود شده است. پرونده ای که می تواند 
تبدیل به یک فاجعه مثل زمان حضور این مربی در تیم ملی شود.

زنان رنگ ورزشگاه را دیدند
بدون هیچ تردیدی حضور رسمی زنان در  مسابقه 2 تماشای  برای  آزادی  ورزشگاه 
رسمی تیم ملی ایران با کامبوج از مهم ترین 
اتفاقات  سال ایران بود که با فشار فیفا اتفاق افتاد. 
اینفانتینو، رئیس فیفا در مراسم بهترین های  سال 
فوتبال جهان نخستین بار به صورت رسمی خبر 
حضور زنان ایرانی در ورزشگاه را اعالم کرد و پس از آن 
هم در چند نامه به ایران خواهان انجام امور مقدماتی 
شد.  باشگاهی  مسابقات  در  زنان  حضور  برای 
درنهایت کار به جایی رسید که برای بازی تیم ملی با 

کامبوج چند جایگاه اختصاصی برای زنان در نظر گرفتند و بلیت فروشی هم انجام 
شد و این حضور پرشور و تاریخی رقم خورد. البته قبال هم در بازی دوستانه تیم ملی 
مقابل بولیوی و  فینال لیگ قهرمانان آسیا زنان به صورت گزینشی به استادیوم 
زنان در  این موضوع به علت رسمیت پیداکردن حضور  آمده بودند. منتهی 

ورزشگاه فرق داشت و باید دید شرایط در آینده به چه شکل پیش خواهد رفت.

حسرت امیدها 48 ساله شد
زیادی  امید  ایران  المپیک  تیم ملی  طلسم 3  98 سال  در   تا  داشت 
چهل وچهار ساله نرفتن به المپیک را 
بشکند. در این مسیر این تیم مشکالت زیادی 
را متحمل شد که ازجمله آن تغییر سه سرمربی 
بود. این تیم که بازیکنان بسیار خوبی در اختیار 
داشت، درنهایت یک ماه مانده به مسابقات 
استیلی  حمید  هدایت  با  المپیک  مقدماتی 
کارش را رسما استارت زد و به تورنمنت تایلند 

رفت. در این رقابت ها ایران تیم ملی چین را شکست داد و با ازبکستان به 
تساوی رسید، اما شکست مقابل کره جنوبی باعث شد تا از دور حذفی باز 
بمانیم و حسرت مان نزدیک به نیم قرن شود. اتفاقی تلخ برای فوتبال 

ایران که شاید حاالحاال نشود جبرانش کرد.

ناگهان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی شد
تیم ملی ایران سال ها با کی روش رنکینگ  اول آسیا را در اختیار داشت و با رفتن این 4
مربی اقتدار و همه چیز از دست رفت. حاال 
کار تیم ملی به جایی رسیده است که در مرحله انتخابی 
جام جهانی بعد از دو شکست متوالی به بحرین و 
عراق،  حاال برای صعود به مرحله بعدی و حذف نشدن 
از جام ملت های آسیا و جام جهانی محکوم به کسب 
چهار پیروزی هستیم. نتایج ضعیف البته باعث رفتن 
ویلموتس شد. بعد از جدایی او سه ماه فوتبال ایران 

بالتکلیف بود. مدت ها بحث شد که برانکو ایوانکوویچ،  امیر قلعه نویی،  ده بیاسی،  
علی دایی یا یحیی گل محمدی هدایت تیم ملی را برعهده خواهند گرفت، اما با رفتن 
برانکو به عمان، مخالفت سپاهان با حضور قلعه نویی در تیم ملی و مشکالتی که 
برای علی دایی وجود داشت،  ناگهان دراگان اسکوچیچ از هدایت صنعت نفت 
آبادان استعفا کرد و برای چهار بازی شد سرمربی تیم ملی! مربی ای که همه برای او 

آرزوی موفقیت می کنند، اما کارنامه درخشانی ندارد.

نسل طالیی بسکتبال در المپیک
المپیک 2020 توکیو آخرین شانس برای نسل طالیی بسکتبال است که  بازیکنانی همچون حامد حدادی و صمد  نیکخواه را در دل خود جای داده تا 5
آنها برای دومین بار این تجربه شیرین را پشت سر بگذارند. با اینکه  جام 
جهانی در چین بود و کسی از تیم ملی با یک مربی ایرانی خیلی انتظار قرار گرفتن در صدر 
تیم های آسیایی  را نداشت، اما این اتفاق با شکست چین برابر نیجریه و پیروزی پرگل 

ایران برابر فیلیپین رخ داد تا بسکتبال ایران  بعد از 12 سال بار دیگر المپیکی شود .

یحیی و فرهاد جای خارجی های موفق
نیمکت  از  خـــارجی  مـــربیان  رفتــن  با  پرسپولیس و استقالل،   هدایت این 6
آینده دار  و  جوان  مربی  دو  به  تیم ها 
یحیی  پرسپولیس  از  کالدرون  رفتن  با  رسید. 
تومانی  6 میلیارد  رضایت نامه  با  گل محمدی 
پرسپولیس  به  و  کرد  ترک  را  شهرخودرو 
بازگشت. فرهاد مجیدی هم که امسال  بدون 
تیم  سرمربی  ماه  سه  برای  کارنامه  داشتن 
المپیک شده بود و به علت اختالفات با حمید 

رفتن  با  رسما  بود،  داده  استعفا  خود  سمت  از  فنی  کمیته  و  استیلی 
استراماچونی به عنوان سرمربی استقالل انتخاب شد. جدال این دو مربی 
جوان در دربی برگشت هم با تساوی 2 بر 2 به پایان رسید. گفتنی است هر 
از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار هستند و  دو نفر هم نزد هواداران 

توقعات هم از آنها خیلی باالست.

وداع با هرکول خوش خنده
وقتی سیامند رحمان در پارالمپیک ریو  نام 7 به  را  310کیلوگرم  افسانه ای  رکورد 
خود ثبت کرد، چه کسی فکر می  کرد او 
در پارالمپیک توکیو دیگر بین ما نباشد؟ هرکول 
خوش خنده ایران یازدهم اسفندماه سال 98 
به دلیل ایست  قلبی جان خود را از دست داد تا 
که  او  شود.  بزرگی  شوک  دچار  ایران  ورزش 
چندین طالی مسابقات جهانی و  پارالمپیک را 
در دسته فوق سنگین وزنه برداری در کارنامه 
داشت، خودش را برای پارالمپیک توکیو آماده 

می  کرد، اما درحالی که در شهر خودش اشنویه تمرین می کرد، در سی ویک 
سالگی دار فانی را وداع گفت .

انتخاباتی که لغو شد
یکی از مهم ترین اتفاقات فوتبال ایران در  سال 98، ورود فیفا به  از 8 جهانی  فدراسیون  بود.  فوتبال  فدراسیون  انتخابات  پرونده 
خردادماه امسال نمایندگان خود را به ایران فرستاده بود و درنهایت 
وقتی تاج استعفا داد و مسئوالن ایرانی پروسه برگزاری انتخابات را با اساسنامه 
قدیمی آغاز کردند،  فیفا به ایران دو نامه بسیار تند فرستاد و در آن ضمن انتقاد 
از شرایط مدیریتی و اساسنامه ای تأکید کرد انتخابات باید لغو شود و اقدامات 
قانونی برای اصالح اساسنامه که یکی از بندهای آن حذف وزیر ورزش و معاون 
او از مجمع عمومی است، انجام شود. حاال هم فوتبال ایران گرفتار ابهامات 
مدیریتی مربوط به چگونگی اصالح اساسنامه و برگزاری مجمع فوق العاده که 
زمان آن مشخص نیست، شده است. پیش بینی می شود تا هشت ماه آینده 

فدراسیون با این وضع رئیس نداشته باشد.

حسن یزدانی؛ پلنگ تمام نشدنی
از  دوری  یک سال  از  بعد  جویبار  یل  سکوی قهرمانی جهان، در سال 98 بار 9
دیگر توانست یک مدال خوشرنگ به 
 کارنامه افتخارات خود بیفزاید. یزدانی بازهم تنها 
طالیی کاروان کشتی ایران در مسابقات جهانی بود 
و با آمادگی  باالیی که از خود در قزاقستان نشان داد، 
همه را به کسب دومین طالی المپیکی امیدوار 
کرد، اما یک  مصدومیت نابهنگام باعث دوری چند 
ماهه او از تشک و انجام عمل جراحی روی زانویش 

شد. البته حسن  یزدانی با انگیزه و پشتکار مثال زدنی در روزهای پایانی سال 98 
به تشک بازگشت تا برای المپیک توکیو آماده  شود .

سکان والیبال بازهم در دست داورزنی
بــیــشـــتر  را  داورزنـــی  مــحمــدرضـــا  والـــیبال 9+1 ورزش  بـه  عالقه منــــدان 
موفقیت هـای  اکـــثر  می شناســـند. 
والیبـال ایـران در دوره  مدیریـت او رقـم خـورده، 
ورزش  وزیـر  معـاون  به عنـوان  انتخابـش  امـا 
توسـط سـلطانی فر باعـث دوری دو سـاله داورزنی 
 از والیبـال شـد. شـاید کسـی فکـرش را نمی کـرد 
ایـن مدیـر باسـابقه قیـد صندلـی معاونـت وزارت 
ورزش را بـه  دلیـل  بازگشـت بـه والیبـال بزنـد، این 

اتفـاق افتـاد تـا بعـد از دو سـال بی ثبـات در اتـاق ریاسـت ایـن فدراسـیون، 
داورزنـی بـه  جایـگاه سـابق بازگـردد و از حاشـیه های پرتعداد صندلـی معاون 

وزیری هم به دور باشد .

رکوردهای فوق العاده دختر باد
شاید  سال گذشته در چنین مقطعی کمتر  بود. 9+3 آشنا  فصیحی  فرزانه  نام  با  کسی 
سریع ترین دختر ایران که تا پاییز  امسال 
هم با رکوردهای جهانی فاصله زیادی داشت، وقتی 
پارتیزان  یعنی  صربستانی  مطرح  باشگاه  توسط 
بلگراد  جذب شد و به این کشور سفر کرد، رکوردهای 
فوق العاده ای از خود ثبت کرد. او در فاصله یک ماه 
توانست سه بار  رکورد ملی دوی سرعت ایران را ارتقا 
دهد و از آن مهم تر نخستین دختر ایرانی باشد که به 

مسابقات جهانی  دوومیدانی داخل سالن راه پیدا می کند. حاال هم دختر باد به 
دنبال یک اتفاق بزرگ تر یعنی کسب سهمیه المپیک  است .

تحقق رویای کاپیتان شمشیربازی
مجتبی عابدینی به واسطه درخشش در المپیک ریو و کسب عنوان  چهارمی در این مسابقات خیلی بیشتر از قبل  بین مردم شناخته 9+4
شد، اما در سال 98 توانست در شرایطی که برخی اعتقاد داشتند به 
شدت افت کرده، دست به  کار بزرگی بزند. کاپیتان تیم ملی شمشیربازی نخستین 
مدال تاریخ این رشته را در مسابقات جهانی 2019 کسب کرد  و برنزی شد. او 
تیمی  سهمیه  به  هم  بار  نخستین  برای  هم تیمی هایش  کنار  در  البته 
شمشیربازی برای المپیک  توکیو رسید تا حاال برای تحقق یک رویای بزرگ تر 

یعنی مدال المپیک دورخیز کند .

بازگشت دبیر به کشتی بعد از 13 سال
علیرضا دبیر به جز پست  ملی 9+5 کمیته  رئیسی  نایب 
المپیک در یک دوره چهار 
ساله، مدت زیادی بود که از ورزش 
دور  شده بود. قهرمان المپیک سیدنی به 
واسطه حضور در شورای شهر بیشتر به عنوان یک 
چهره سیاسی شناخته می  شد، اما بعد از استعفای 
رسول خادم، او برای بازگشت به کشتی بعد از 13 سال 
تا  که  انتخاباتی  پرحاشیه  شد؛  انتخابات  گود  وارد 

دوروز قبل از آن تأیید صالحیتش نیامده بود. رئیس جدید فدراسیون کشتی اول 
مردادماه سکان  هدایت فدراسیون را در اختیار گرفت و دست به تغییر بنیادی زد .

وقتی جودو فراموش شد 
مسابقات جهانی جودو 2019 به جای اینکه برای ایران یک سکوی  پرش باشد، به یک پرتگاه برای این رشته  تبدیل شد. بعد از اتفاقاتی 9+6
خ داد و او تصمیم به مهاجرت گرفت،  که برای سعید مالیی در ژاپن ر
تالش  شد.  تعلیق  رشته  این  جهانی  فدراسیون  هم  توسط  ایران  جودوی 
میراسماعیلی رئیس این فدراسیون و مسئوالن ورزش ایران  برای رفع تعلیق 
تا امروز که بی ثمر بوده و به نظر می رسد در این اوضاع آشفته فعال جودو 
فراموش شده؛ حداقل  تا بعد از المپیک 2020! رشته ای که می توانست حتی 

یکی از رشته های مدال آور ایران در توکیو باشد .

میزبانی ایران پرید
ضـــعیـــف  دیپلــــماســی  بین المللی در حوزه فوتبال 9+7
هم  دیگر  بار  یک  امسال 
ضربه مهلکی به پیکره فوتبال ایران 
زد. بعد از باالگرفتن تنش میان ایران 
عربی  کشورهای  نفوذ  با  آمریکا  و 

کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد که تیم های ایرانی حق میزبانی در لیگ 
قهرمانان آسیا را نخواهند داشت که به دنبال این تصمیم ایران تهدید به 
کناره گیری از مسابقات کرد. بعد از آن AFC  با بررسی شرایط در بیانیه ای جدید 
اعالم کرد مسابقات پلی آف استقالل و شهرخودرو باید در زمین ثالث برگزار 
شود و سپس مسابقات بیرون از خانه تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا 
در دور رفت انجام خواهد شد. منتهی اگر بازرسان کنفدراسیون بعد از سفر به 
ایران امنیت کشور ما را تأیید کردند، آن وقت مسابقات خانگی در دور برگشت 
در ایران انجام می شود که این تصمیم شامل مسابقه با تیم های عربستانی 
نمی شود. ایران از ابتدا اعالم کرده بود تحت هیچ شرایطی به بازی در کشور 
ثالث تن نخواهد داد، اما درنهایت مسئوالن با سفر به مالزی اعالم کردند از 
باشند.  برگشت میزبان  باشگاه ها در دور  گرفته اند  AFC تضمین  مقامات 
منتهی شواهد و قرائن نشان می دهد که AFC تنها در صورت تأیید امنیتی، 

میزبانی را به تیم های ایرانی خواهد داد.

فوتبال بی رئیس شد
در  تاج  مهدی  مدیریت  ساله  چهار  دوره  هجدهم 9+8 بود  قرار  فوتبال  فدراسیون 
اردیبهشت 1399 به پایان برسد. منتهی به 
دنبال مشکالت شدید مالی و مدیریتی در فدراسیون 
و اوضاع کامال بحرانی فوتبال کشور ، شرایط به شکلی 
رقم خورد که مهدی تاج برای دومین بار سکته قلبی 
کرد و پزشکان به او تأکید کردند که برای حفظ سالمتی 
با  که  هم  او  بدهد.  استعفا  خود  سمت  از  باید 
پرونده های انتقادی و ابهامات مدیریتی بسیار زیادی 

روبه رو شده بود، درنهایت به این توصیه پزشکان عمل کرد و در تصمیمی 
پرسروصدا از ریاست فدراسیون فوتبال استعفا کرد تا حسابی در فوتبال و ورزش 

ایران خبرساز شود. اتفاق جالب توجه اما رضایت عمومی از استعفای تاج بود. 

 8+9 اتفاق مهم
ورزش ایران در سال 98

در  سال 98 البته  چند مهاجرت از 9+2
سوی ورزشکاران 

ایرانی هم به 
خ داد که کام  کشورهای دیگر ر

خیلی ها را تلخ کرد؛ نخستین 
نفر علیرضا فغانی، داور 

بین المللی ایران بود. او که 
اقامت کشور استرالیا را در 
اختیار داشت، نه به عنوان 

پناهجو که به عنوان یک ایرانی 
محل زندگی اش را از تهران به 

سیدنی استرالیا برد. فغانی 
خیلی زود طبق قراردادی به 

عضویت فدراسیون فوتبال 
استرالیا درآمد تا در لیگ این 

کشور قضاوت کند. البته این 
داور برجسته در مسابقات 

بین المللی همچنان به عنوان 
یک ایرانی شرکت می کند و زیر 
پرچم کشورمان در مسابقات 

جام جهانی بعدی نیز احتماال 
حاضر خواهد بود. بعد از 

فغانی نوبت به سعید مالیی، 
جودوکار ایرانی رسید که بعد 

از چند بار رودررو نشدن با 
ورزشکار رژیم صهیونیستی 

تصمیم گرفت بعد از 
مسابقات جهانی دیگر به 

ایران برنگردد. او که البته از 
سوی رئیس فدراسیون 

جهانی جودو هم تحریک 
شده بود، به عضویت تیم ملی 

جودوی آلمان درآمد و اکنون 
برای این کشور مبارزه می کند. 

پرسروصدا ترین ورزشکار 
مهاجرت کرده هم کیمیا 

علیزاده بود. دختر تکواندوکار 
ایرانی که به بهانه سفر تفریحی 

به اروپا رفت، اما ناگهان خبر 
برنگشتنش به گوش رسید. 

علیزاده که در ایران اوضاع 
چندان بدی نداشت و یکی از 

امیدهای کاروان کشورمان 
برای کسب مدال در المپیک 

2020 هم به شمار می رفت، 
درحالی که سهمیه المپیک را 

هم به دست آورده بود و 
می دانست نمی تواند تا 

حداقل دو سال برای کشور 
دیگری مبارزه کند، به ایران 

برنگشت و حواشی زیادی نیز 
درباره اش ایجاد شد. البته 

شایعاتی درباره پشیمان شدن 
کیمیا نیز به گوش می رسد، 

اما بعید است او دیگر به ایران 
برگردد و حاال احتماال باید زیر 

پرچم IOC مبارزه کند. علیرضا 
فیروزجا و یکی از دختران 

رشته شطرنج هم دو ورزشکار 
دیگر مهاجرت کرده در  سال 

98 بودند.

98؛  سال 
مهاجرت ها


