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صدرنشين واليبال مقابل 
شگفتي ساز ليگ

هفتــه دوم از دور برگشــت متمرکز ســی و 
پنجمیــن دوره رقابت های لیگ برتــر والیبال 
روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشــنبه ۲۰، ۲۲ و 
۲۴ دی ماه به میزبانی تهران و در دو ســالن خانه 
والیبال و فدراســیون پیگیری خواهد شد. هفته 
نخست مسابقات با صدرنشــینی تیم شهرداری 
ارومیه به پایان رسید. شاگردان پیمان اکبری در 
تیم شهرداری ارومیه در گام نخست کار سختی 
مقابل تیم شگفتی ساز شهداب یزد خواهند داشت. 
شاگردان محمد عمده غیاثی در تیم شهداب، در 
هفته نخست از سد تیم سیرجان، قهرمان نیم فصل 
مسابقات عبور کردند و با انگیزه عالی مقابل تیم 
شهرداری ارومیه قرار خواهند گرفت. تالش ارومیه 
برای حفظ صدرنشینی و انگیزه شهدابی ها برای 
شکست دیگر تیم قدرتمند مسابقات نوید دیدار 
جذاب و تماشایی را می دهد. در دیگر بازی مهم 
هفته شاگردان رحمان محمدی راد در تیم سپاهان 
باید مقابل تیم بــا انگیزه هورســان صف آرایی 
کنند. شــاگردان عارف باقرزاده در تیم هورسان 
که نخستین سال حضور در سوپر لیگ را تجربه 
می کنند نشان داده اند که به هیچ عنوان نباید از 
سوی رقبا دست کم گرفته شوند در غیر این صورت 
حریف را دچار مشکل و زهر خود را خواهند ریخت. 
هورسان در جایگاه هشتم جدول رده بندی قرار 
دارد و تیم رده دومی سپاهان در صورت پیروزی 
نیم نگاهی به دیدار حســاس شهرداری ارومیه و 
شهداب دارد تا در صورت شکست شاگردان پیمان 
اکبری صدر جدول را از آن خود کنند. تیم فوالد 
سیرجان که با شکست مقابل شهداب یزد از صدر 
به مکان چهارم جدول رده بندی سقوط کرده است 
باید مقابل تیم متحول شــده پیکان تهران قرار 
گیرد. پیکان از »خسوس« خرید خارجی خود در 
نیم فصل مقابل هراز آمل رونمایی کرد. بازیکنی 
که نشان داد عملکرد خوبی دارد و می تواند در کنار 
امیر حسینی و رضا صفایی دیگر خریدهای پیکان 
به تیم کمک کند تا از بحران خارج شود. در دیگر 
دیدارهاي این هفته لبنیــات هراز آمل به مصاف 
شــهرداري ورامین مي رود، آذرباتري ارومیه با 
شهرداري قزوین دیدار مي کند و شهرداري گند و 
راهیاب ملل کردستان مقابل هم به زمین مي روند. 

    
اما و اگر اعزام آزادكاران به ايتاليا

پس از اعالم تقویــم ۲۰۲۱ اتحادیه جهانی 
کشــتی، زمان برگزاری تورنمنــت بین المللی 
»پلیکونه« ایتالیا نیز مشــخص شــد که بدین 
ترتیب ایــن تورنمنت طی روزهــای ۱۴ تا ۱۷ 
اسفند ماه در شهر رم برگزار می شود. اما چندی 
پیش خبرهایــی از اردوی تیم ملی کشــتی به 
گوش رســید مبنی بر اینکه چون این تورنمنت 
بین المللی برخالف ســال گذشته جزو سیستم 
رنکینگ اتحادیه جهانی نیست، در نتیجه اعزام 
آزادکاران ایران به این تورنمنت با توجه به نزدیکی 
زمان رقابت های قهرمانی آســیا، منطقی به نظر 
نمی رسد. بدین ترتیب اعزام آزادکاران منتخب 
ایران به ایــن میدان بین المللی تــا حد فراوانی 
منتفی شد، تا اینکه محسن کاوه مدیر فنی تیم 
ملی کشتی آزاد اظهارات متفاوتی را مطرح کرد 
که نشــان از احتمال حضور ایران در تورنمنت 
ایتالیا دارد. محســن کاوه در اظهارات اخیر خود 
ضمن بیان اینکه اگر حضــور در تورنمنت ایتالیا 
به نفع کشتی کشورمان برای حضور در المپیک 
باشد حتما در آن حضور خواهیم یافت، گفت:»به 
عنوان مثال اگر رقبــای نامدار و بزرگی همچون 
دیوید تیلور آمریکایی در این تورنمنت شــرکت 
کند، شک نکنید که ما هم حسن یزدانی را به این 
تورنمنت می فرستیم. هرچند این تورنمنت جزو 
سیســتم رنکینگ المپیک نیست، اما رنکینگ 
آن برای پیکارهای جهانی سال آینده محسوب 
می شــود و در نتیجــه می تواند برای ما بســیار 
مفید باشد.« این تورنمنت سال گذشته به دلیل 
برخورداری از امتیاز سیســتم رنکینگ اتحادیه 
جهانی با استقبال خوبی از سوی آزادکاران نامدار 
جهان همراه شد و برخی از ملی پوشان ایرانی هم 
درخشش قابل توجهی در این میدان بین المللی 
داشتند. به طوری که محمدحسین محمدیان و 
امیرحسین زارع موفق شدند در اوزان ۹۷ و ۱۲۵ 
کیلوگرم با شکست رقبای بزرگ و عنوان دار خود 
در این مســابقات به عنوان مدعیان اصلی اوزان 

خود مطرح شوند.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

حضور علی کریمــی در انتخابات 
فدراسیون فوتبال ایران، خیلی جدی تر 
از آن چیزی اســت که در ابتدا تصور 
می شد. به نظر می رسد اعالم آمادگی 
جادوگر برای ورود به عرصه انتخابات، 
حالتی نمایشی داشته باشد اما برخالف 
همه گمانه زنی ها، اوضاع کامال جدی 

شده است. جادوگر همیشه یک عزم 
راسخ برای برخورد با فســاد رایج در 
فوتبال ایران داشته و بارها علیه شیوه 
اداره این نهاد موضع گرفته است. حاال 
خود این فرصت را دارد کــه امور را به 
دست بگیرد و شــرایط را اصالح کند. 
کنار رفتن سعید آذری از این رقابت به 
نفع علی کریمی، معنای خاص خودش 
را دارد. سعید آذری یک مدیر مقبول در 

عرصه فوتبال به شمار می رود و در زمینه 
مدیریت باشگاهی، تا امروز موفق نشان 
داده است. او تجربه های بسیار خوبی در 
ذوب آهن و فوالد داشته و بدون شک در 
بین هواداران فوتبال هم یک مدیر قابل 

اعتماد محسوب می شود. 
حاال که چنیــن مدیــری به نفع 
جادوگر کنار رفته، کریمی شــانس 
بیشتری برای بردن انتخابات خواهد 

داشت. با این وجود ســطح رقابت در 
فدراسیون فوتبال ایران، بسیار پیچیده 
و چند الیه به نظر می رســد. معرفی 
رسمی اولین گزینه علی کریمی برای 
نایب رییسی، حسابی هواداران فوتبال 
در ایران را به وجد آورده است. او مهدی 
مهدوی کیا را به عنــوان گزینه نایب 
رییس اول معرفی کرده و در حقیقت 
یک آس بــزرگ را در این انتخابات رو 

کرده است. اینکه مهدی قانع شده در 
کابینه جادوگر حضور داشــته باشد، 
بسیار امیدوارکننده به نظر می رسد. 
حتی تصور فدراسیونی که در آن علی 
کریمی نقش ریاســت را بر عهده دارد 
و مهدوی کیا نایب رییس اولش به شمار 
می رود، فوق العاده است. برای یک لحظه 
تصور کنید به جای ترکیب مهدی تاج و 
علی کفاشیان، کارها به این دو ستاره 
بزرگ سپرده شــود. آن وقت فوتبال 
ایران برای یک جهش بــزرگ آماده 
خواهد بود. با این حــال علی کریمی 
برای ورود به ایــن رقابت، هنوز باید به 

چند تردید و چند ابهام پاسخ بدهد.
ستاره ســابق تیم ملی، تا همین 
حاال چند قدم بسیار مهم برای ریاست 
فدراسیون برداشــته اما این قدم ها به 
تنهایی برای تبدیل شــدن او به مرد 
اول این نهاد کافی به نظر نمی رســند. 
علی اگر واقعا به ایستادن در این جایگاه 
فکر می کند، باید در روزهای آینده تمام 
تمرکز و توانــش را برای این کار صرف 
کند. گرفتن رای مجمع، به طی کردن 
مراحل متعددی نیاز خواهد داشــت. 
کریمی در درجه اول باید اعضای کامل 

تیمش را انتخاب کند. 
همه بایــد بدانند کــه در صورت 
انتخاب شدن جادوگر به عنوان رییس 
جدید، چه کســانی در کنار او حضور 
خواهند داشت. اگر این اعتمادسازی به 
خوبی صورت نگیرد، احتمال شکست 
خوردن کمپین او وجود خواهد داشت. 
عالوه بر این، کریمی بایــد راه و روش 
تزریق ســرمایه به فدراســیون را هم 
مشخص کند. مدیران قبلی دائما از این 
موضوع طفره می رفتند و حاال یکی از 
بدهکارترین فدراسیون های تاریخ در 
اختیار رییس بعدی قرار خواهد گرفت. 
اگر جادوگر استراتژی مشخصی برای 
درآمدزایی در فدراسیون نداشته باشد، 
اوضاع اصال مطابق میل او پیش نخواهد 
رفت. نام علی کریمــی، برای حامیان 
مالی جذاب است و شــانس رسیدن 
فدراسیون به درآمد را افزایش می دهد 
اما در کنار این، باید یک برنامه مدون 

برای اســتفاده از اسپانســرها نیز در 
فدراسیون وجود داشــته باشد. قدم 
مهم بعدی، رایزنــی با اعضای مجمع 
و البی کردن بــرای رای گرفتن از آنها 
خواهد بود. چهره هــای مختلفی که 
وارد کارزار انتخابات شده اند، تا امروز 
مذاکره های زیادی برای رای گرفتن از 
مجمع را پشت سر گذاشته اند. کریمی 
برای رســیدن به آرا، باید آماده سفر 
به شــهرهای مختلف برای مذاکره با 
روســای هیات های فوتبال باشد. او 
شهامت زیادی به خرج داده که وارد این 
بازی شده است. علی پس از چند تجربه 
مربیگری و البته یــک تجربه ناکام در 
مالکیت باشگاهی، حاال خودش را برای 
یکی از مهم ترین پست های فدراسیون 

فوتبال آماده خواهد کرد.
حضور علی کریمی حتــی اگر به 
»شکســت« در انتخابات بینجامد، 
برای فوتبال ایران ارزشــمند خواهد 
بود. چراکه مسئولیت رییس بعدی را 
به شدت ســنگین می کند و انتظارها 
را از او افزایش می دهد. با این حال اگر 
نتیجه انتخابات برد جادوگر باشد، دیگر 
هیچ شکستی از ســوی او پذیرفتنی 
نیست. اگر کریمی به هر دلیلی نتواند 
فدراسیون را نجات دهد، این یک ناکامی 
بسیار بزرگ برای فوتبال ایران خواهد 
بود. آن وقت دیگر درهای فدراسیون 
برای مدت مدید بــه روی فوتبالی ها 

بسته می شوند. 

علی کریمی، فدراسیون فوتبال و چند سوال کلیدی

بهترین دریبل ات را بزن!

اتفاق روز

چهره به چهره

ظرف چند روز گذشته، دو اتفاق بسیار مهم و کلیدی در مسیر انتخابات فدراسیون فوتبال برای علی کریمی رخ داده 
است. اول اینکه سعید آذری به نفع او از رقابت کنار کشیده و دوم، انتخاب مهدی مهدوی کیا به عنوان نایب رییس اول 

او در فدراسیون بوده است. تا اینجا، این بهترین ائتالف با بزرگ ترین نام ها برای اداره فدراسیون فوتبال به شمار می رود 
اما فراموش نکنیم که »مجمع« معادله های خاص خودش را دارد. در حقیقت این »مردم« نیستند که نتیجه انتخابات 

فدراسیون را مشخص خواهند کرد. بلکه گزینه موردنظر باید موفق شود نظر مثبت مجمع را به دست بیاورد.

در فوتبال خودمان، کم نیستند مهره هایی که به هیچ 
قیمتی به خداحافظی فکر نمی کنند. فرزاد حاتمی و محمد 
نوری، دو مثال زنده برای این ادعا به شمار می روند. با این 
حال میزان عالقه آنها به مانــدن در فوتبال به هر قیمتی، 
قابل مقایسه با مدافع راست سابق تیم ملی برزیل نیست. 

حتما »مایکون« را به یاد دارید. 
مدافعی که بهترین سال های فوتبالش را یک دهه قبل 
سپری کرده بود. او در فاصله ســال های ۲۰۰6 تا ۲۰۱۲ 
برای اینتر بازی می کرد و یکــی از مهره های کلیدی این 

باشگاه در مسیر رسیدن به سه گانه تاریخی با ژوزه مورینیو 
بود. مایکون در همان سال به جام جهانی ۲۰۱۰ هم رفت 
و در سمت راست خط دفاعی سلسائو قرار گرفت. مایکون 
در سال ۲۰۱۲ با پیشــنهاد خوب باشگاه منچسترسیتی 
روبه رو شد و فوتبال ایتالیا را به مقصد انگلستان ترک کرد 
اما فقط یک فصل در سیتی دوام آورد و در این باشگاه یک 
مهره ذخیره محسوب می شد. او سپس به رم پیوست و سه 

سال نیز برای این باشگاه توپ زد. 
اواخر ســال ســوم مایکون در رم، خیلی هــا منتظر 
بازنشستگی این بازیکن از فوتبال بودند. او نه با پیشنهاد 
تمدید قرارداد روبه رو شده بود و نه مشتری خاصی در بین 
باشگاه های مختلف داشت. با این حال این بازیکن تصمیم 
گرفت در فوتبال باقی بماند و به تیم آوای در فوتبال برزیل 
برود. مایکون پس از چند سال از یک بازیکن شاخص، به 

یک بازیکن شاغل در »سری C« برزیل تبدیل شد. او که 
زمانی در فینال لیگ قهرمانان اروپا بازی کرده بود، حاال در 
دسته های پایین تر فوتبال در کشورش دیده می شد. با این 
حال حتی چنین شرایطی هم موجب نشد این بازیکن قید 
فوتبال را بزند. او حاال به ایتالیا برگشته و قصد دارد برای تیم 
»سونا« به میدان برود. تیمی که در »سری دی« یا »دسته 

چهارم« فوتبال ایتالیا حضور دارد. 
مایکون زمانــی در همیــن لیگ، یک ســتاره تمام 
عیار بوده و قهرمان ســری آ هم شــده اما حاال وضعیت 
کامال متفاوتــی را تجربه می کند. اینکــه مایکون حتی 
در ســال ۲۰۲۱ هم بی خیال فوتبال نمی شــود، در نوع 
خودش عجیب به نظر می رسد. بســیاری از هم تیمی ها 
و هم نســل های او، بازنشسته شــده اند و حتی مربیگری 
می کنند اما مایکــون در 3۹ ســالگی، همچنان درگیر 

فوتبال است و ظاهرا نمی تواند خودش را در نقطه ای به جز 
فوتبال تصور کند. مایکون به گفته خودش می خواهد تا 
جایی که توان را در ساق هایش احساس می کند در زمین 
مسابقه باشــد و حتی در همین زمین جانش را از دست 
بدهد. رقابت های دسته های پایین تر فوتبال ایتالیا در این 
فصل، مهمان های جذاب زیادی دارنــد. از ماریو بالوتلی 
در سری بی تا مایکون در ســری دی. نفراتی که زمانی در 
سری آ، چشــم ها را خیره می کردند و حاال قرار است در 
استادیوم هایی به میدان بروند که اصال شبیه ورزشگاه های 
اســتاندارد به نظر نمی رســند. مایکون تا همین جا هم 
پیشنهادی کاری خوبی داشته اما ظاهرا عالقه چندانی به 
مربیگری ندارد و تنها خودش را در زمین فوتبال می بیند. 
با این روند بعید نیست او تا ۵۰ سالگی هم مشغول فوتبال 

بازی کردن باشد! 

آریا طاری

انتقال مرتضی تبریزی به اســتقالل، از 
آن انتقال های پرســروصدا در فوتبال ایران 
بود. حتی پای شخص وزیر ورزش هم به این 
پرونده کشیده شــد و تماس او با مدیرعامل 
باشگاه ذوب، روند انتقال تبریزی به استقالل 
را تسهیل کرد. باشگاه اصفهانی برای فروش 
این مهاجــم، مبلغ قابل توجهــی به عنوان 
رضایتنامه گرفت اما در نهایت هیچ چیز در 
لباس استقالل برای این بازیکن خوب پیش 
نرفت. او حاال راهــش را از آبی های پایتخت 
جدا کرده تا برای آبی های سیرجان توپ بزند. 
تبریزی که سابقه بازی در کنار گادوین منشا 
را دارد، حاال در تیم جدیدش به زوج گادوین 

تبدیل خواهد شد.
خبر پیوستن مرتضی تبریزی به گل گهر 
سیرجان، به غیرمنتظره ترین شکل ممکن از 
سوی امیرقلعه نویی در یک برنامه تلویزیونی 
اعالم شد اما تشخیص جدایی این بازیکن از 
جمع آبی ها، اصال سخت به نظر نمی رسید. 
تبریزی حتی پس از پشت سر گذاشتن دوران 
آسیب دیدگی، با این باشگاه تمرین نمی کرد 

و برای ماندن در جمع استقاللی ها با مدیران 
تیم به توافق نرســیده بود. او شانس زیادی 
برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی تیم نداشت. 
وقتی مرتضی پیراهن استقالل را بر تن کرد، 
اوضاع خط حمله این تیم اصال جالب توجه 
به نظر نمی رسید اما این باشگاه حاال نفراتی 
مثل شــیخ دیاباته، مهدی قایدی و ارسالن 
مطهری را در این بخــش از زمین در اختیار 
دارد. در حقیقت مرتضی تبریزی در شرایط 
عادی اولویت چهارم خــط حمله این تیم به 
شمار می رفت و اگر عالقه محمود فکری به 
سبحان خاقانی را هم در نظر بگیریم، تبریزی 
عمال به اولویت پنجم تبدیل می شد. طبیعی 
به نظر می رســید که او آرزوهایش را جایی 
دورتر از استقالل جســت وجو کند. طبیعی 
به نظر می رسید که او به دنبال یک تیم دیگر 
برای خودش باشد. چراکه دوران حضورش 
در استقالل، چیزی به جز یک کابوس بزرگ 

برای خودش و برای باشگاه نبود.
مرتضــی تبریــزی حضــور در ترکیب 
استقالل را با گل زنی شروع کرد. او در همان 
مســابقه اول، دروازه تراکتور را باز کرد تا هم 
اعتماد شــفر را جلب کند و هم شــعارهای 

مثبتی را از روی ســکوها بــه طرف خودش 
بکشــاند. با این وجود ۱3 هفته طول کشید 
تا این بازیکن دوباره بتواند در لیگ برتر برای 
استقالل گل زنی کند. از زمان ورود فرهاد به 
عنوان سرمربی جدید اما شرایط برای تبریزی 
عوض شد. او در سه هفته پایانی فصل، دوباره 

به یک مهره ثابت تبدیل شــد و در دو 
مســابقه هم برای استقالل گل زنی 
کرد. همین آمار خوب در چند هفته 
پایانی، موجب شد استراماچونی در 
شــروع فصل جدید روی تبریزی 
حساب ویژه ای باز کند اما مرتضی 

نتوانست پاسخ خوبی به این 
اعتماد بدهــد. پنالتی 

از دســت رفتــه او 
گل  ی  و بــه ر و ر
ریحــان البــرز و 
نمایش ناراحتی و 
استیصالش با لگد 
زدن به اشــیای 
کنــار زمیــن، 
مرتضــی را یک 
قدم به بن بست 
یک تــر  د نز
کــرد. بیشــتر 
لی ها  ســتقال ا
وقتی از تبریزی 
قطع امید کردند 

که این بازیکــن، موقعیــت دروازه خالی را 
روبه روی ماشین سازی از دست داد. استراما 
به تازگی از اســتقالل رفته بود و تبریزی در 
دقایق پایانی دیدار با ماشــین می توانست 
شکست تیمش را به تساوی تبدیل کند اما 
به شــکل عجیبی این فرصت را هم از دست 
داد تا بخش مهمی از ســکوهای آبی ها 
دیگر امیدی به او نداشــته باشــند. با 
وجود این صحنه دردناک، مرتضی 
تبریزی باز هم تالش کرد تا در تیم 
بدرخشد. بازگشت فرهاد به نیمکت، 
خبر خوبی برای این مهاجم به شمار 
می رفت. چراکه مجیدی رابطه 
خوبی با او داشت اما این 
بار مصدومیت، مانع 
بازی کردن مرتضی 
تبریزی شد و دیگر 
آخرین رشته های 
امیــدواری بــه 
و  درخشــیدن ا
در اســتقالل، پاره 
شــدند. این دیگر 
پایان ماجرا برای 
تبریــزی بــود. 
مهاجمی که حاال 
لیگ بیستم را در 
سیرجان سپری 
خواهد کــرد. او 

از استقالل جدا شده تا برای سرمربی سابق 
همین باشگاه بازی کند.

هیاهــوی زیادی کــه در زمــان انتقال 
مرتضی به استقالل به وجود آمد، نقش بسیار 
مهمی در بن بست او در این باشگاه ایفا کرد. 
این هیاهو از خود تبریــزی بزرگ تر به نظر 
می رســید و رویاهای او را به بیراهه کشاند. 
شــاید اگر مرتضی تبریزی در فضایی آرام تر 
و بدون ســروصدای زیاد به استقالل ملحق 
می شــد، انتظار کم تری از او وجود داشت و 
فشــار کم تری روی شــانه های این بازیکن 
قرار می گرفت. تب و تــاب زیاد جابه جایی او 
با دخالت مســتقیم وزیر اما، این بازیکن را با 
اضطراب زیادی روبــه رو کرد. تبریزی هنوز 
هم می تواند یک مهره مهم در فوتبال ایران 
باشد. هنوز هم می تواند به کورس آقای گلی 
برگردد و خودی نشــان بدهد. او حاال برای 
امیرقلعه نویی بازی می کند و اگر در سیرجان 
بدرخشد، شــاید روزی همراه همین مربی 
به اســتقالل برگردد. ژنرال هم درست مثل 
مرتضی، پایان خوشــایندی در اســتقالل 
نداشــت و به حضور دیگری در این باشگاه 
فکر می کند. شــاید این انگیزه مشترک، از 
آنها یک زوج جذاب برای لیگ برتر نوزدهم 
بسازد. خط حمله گل گهر با حضور تبریزی، 
قدرتمندتر خواهد شــد. البته به شرطی که 
این مهاجم به کیفیت روزهای بازی اش برای 

ذوب آهن برگردد.

ول نکن ترین فوتبالیست دنیا

بی خيال شو  بزرگوار!

فرار از استقالل به طرف قلعه نویی

تب تلخ مرتضی! 

حضور علی کریمی در 
انتخابات فدراسیون فوتبال 

ایران، خیلی جدی تر از 
آن چیزی است که در 

ابتدا تصور می شد. به نظر 
می رسد اعالم آمادگی 

جادوگر برای ورود به عرصه 
انتخابات، حالتی نمایشی 

داشته باشد اما برخالف 
همه گمانه زنی ها، اوضاع 

کامال جدی شده است
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