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 تالش دختران بسكتبال 
براي المپيك

تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان ایران پیش 
از اعزام به رقابت های یونیورسالینی در مسابقات 
انتخابی برای کسب ســهمیه المپیک به میدان 
خواهــد رفت. ملی پوشــان کشــورمان در این 
تورنمنت که با شرکت 20 تیم به میزبانی کشور 
اتریش و طی روزهای 26 تــا 30 ماه می برگزار 
می شــود، در گروهB به همراه ژاپــن، اوکراین، 
ترکمنستان و استرالیا و به عنوان سرگروه برای 
کسب سهمیه المپیک توکیو به رقابت خواهند 
پرداخت. این مسابقات در چهار گروه پنج تیمی 
برگزار می شود و فقط ســه تیم از این رقابت ها به 
المپیک توکیو راه پیــدا می کنند. این تورنمنت 
پیش از مســابقاتی موســوم به یونیورسالینی 
)UOQT( برگزار خواهد شــد. ایــن رقابت ها 
نیز متشکل از 6 تیم است که از بهترین رنکینگ 
جهانی برخوردارند، اما در دو المپیک گذشته )ریو 
و لندن( شرکت نداشتند. این مسابقات به میزبانی 
مجارستان برگزار می شود و از این مرحله یک تیم 
از بانوان و یک تیم از آقایان به المپیک توکیو راه 

پیدا خواهند کرد.
    

 داورزني نگران 
دوري معروف نيست

با شیوع ویروس کرونا، سعید معروف، کاپیتان 
تیم ملی والیبال نزدیک به دو ســال اســت که از 
مسابقات باشگاهی دور شده و فقط سال گذشته 
در رقابت های ملی شــرکت کرده است. قرارداد 
معروف با باشــگاه بایک موتور چیــن و به تعویق 
افتادن چند باره مسابقات این کشور باعث شده تا 
نگرانی هایی بابت آمادگی پاسور ایران در المپیک 
توکیو وجود داشته باشد. هرچند معروف با شیوع 
کرونا به آمریکا رفت و گفته مي شود که خودش را 
از تمرین دور نکرده اما به هر حال بودن در شرایط 
مسابقه تاثیر متفاوتي روي عملکرد و سطح  آمادگي 
دارد. محمدرضا داورزنی، رییس فدراسیون والیبال 
در این باره گفت:»سعید در طول این مدت تمرین 
کرده است. او قراردادی را با باشگاه چینی داشت 
و این کشور به دفعات مســابقاتش را کنسل کرد. 
برنامه ای که از معروف شنیدم، او این روزها دائما 
تمرین می کند. مطمئنم که جای نگرانی نیست. 
تجربه سعید معروف و زندگی حرفه ای او می تواند 
کمک حالش باشد. او بالفاصله بعد از شروع اردوی 
تیم ملی می تواند آمادگی خــود را افزایش دهد. 
همچنین لیگ ملت ها فرصتی بــرای باال رفتن 
آمادگی معروف اســت که کمبود بازی ها جبران 
خواهد شد. ســعید جزو بازیکنانی است که هم 
فدراسیون جهانی و هم رقبای ما در المپیک نگاه 
ویژه ای به او دارند.« طبق برنامه، قرار اســت تیم 
ملي والیبال از فروردین زیر نظر والدیمیر آلکنو کار 
خود را شروع کند. قطعا در تورنمنت هاي پیش رو 
به ویژه المپیک انتظارها از معروف بسیار باالست و 
باید منتظر ماند و دید که کاپیتان در اردوهاي تیم 

ملي به سطح آمادگي مورد انتظار مي رسد یا نه. 
    

هوگوپوشان به بلغارستان مي روند
هشتمین دوره تورنمنت بین المللی صوفیه 
202۱ یکشــنبه ۱۷ اســفندماه و بــه میزبانی 
»صوفیه« بلغارســتان برگزار می شود. تیم ملی 
تکواندو مردان کشــورمان که بیشتر از یک سال 
است در هیچ رویدادی شــرکت نکرده به منظور 
حفــظ آمادگی و بــرای حضور در ایــن دوره از 
رقابت ها روز پنجشنبه )۱۴ اســفند( ایران را به 
مقصد بلغارســتان ترک می کند. تیم ملی ایران 
با ترکیب حســین لطفی در وزن ۵۴- کیلوگرم، 
سروش احمدی در وزن 6۸- کیلوگرم، میرهاشم 
حسینی در وزن ۷۴- کیلوگرم، امیرمحمد بخشی 
در وزن ۸0- کیلوگرم، مهــران برخورداری در 
وزن ۸۷- کیلوگرم و سجاد مردانی در وزن ۸۷+ 
کیلوگرم و با هدایت فریبرز عســکری به عنوان 
سرمربی و علی محمد بسحاق و وحید عبداللهی 
به عنوان مربی در این دوره از مسابقات به میدان 
می رود. تیم ملی کشورمان پس از حضور در این 
تورنمنت، اردوي مشترکی را با همین نفرات به 
همراه آرمین هادی پور که با مصدومیت مواجه 
شــده، با تیم ملی بلغارســتان در این کشور برپا 
می کند و 26 اســفندماه به ایــران باز می گردد. 
این رقابت ها G۱ است و به نفرات اول تا سوم به 

ترتیب ۱0، 6 و 3.60 امتیاز تعلق می گیرد.

منهای فوتبال

آریا طاری

درست همان طور که واضح به نظر 
می رســید، رای دهنــدگان انتخابات 
فدراســیون فوتبال به علــی کریمی 
اعتماد نکردند و حاضر نشدند کلید اداره 
فدراسیون را به او بسپارند. مساله البته 
تنها به اعتماد برنمی گردد. درصد زیادی 

از افراد رای دهنده نگران این بودند که با 
ورود ستاره سابق تیم ملی، منافع شان 
در فوتبال ایــران تاحــدود زیادی به 
خطر بیافتد. در جریان انتخابات، چند 
اتفاق کوچک هم موجب شد که تعداد 
رای های علی کریمی کم و کم تر شود. 
او که شجاعت به خرج داده بود و با وجود 
دانستن نتیجه این رقابت را آغاز کرده 

بود، می توانســت با حضور در مناظره 
تلویزیونی حداقل به افشاگری هایش 
در خصوص شیوه مدیریت فوتبال ایران 
ادامه بدهد. رد کردن این مناظره، تصمیم 
درستی به نظر نمی رسید. چراکه تاک 
شوی اینترنتی این چهره نیز درنهایت 
مجوز پخش را دریافت نکرد و هیچ کس 
نتوانست حرف های جادوگر را بشنود. 

اشتباه کلیدی دوم کریمی، عدم ارسال 
برنامه اش برای اعضای مجمع بود. البته 
که قرار نیســت اعضای مجمع واقعا بر 
اساس »برنامه ها« رای بدهند اما عدم 
ارســال برنامه ها این تصور را به وجود 
می آورد که کریمی برای این کار چندان 
جدی و مصمم نبوده است. به هر حال 
رای علی کریمی در این انتخابات تنها 

روی عدد 9 متوقف شــد. واضح است 
که حتی بسیاری از مدیران عامل لیگ 
برتری هم به این چهــره رای نداده اند. 
اینکه قانون اصالح شده و حاال فوتبالی ها 
می توانند در انتخابات شرکت کنند، به 
خودی خود مساله امیدوارکننده ای به 
نظر می رسد، اما به هیچ وجه برای عوض 
شدن شرایط فوتبال ایران کافی نیست. 
شرایط اداره فدراســیون زمانی تغییر 
خواهد کرد که شکل و شیوه برگزاری 
انتخابات هم حداقل کمی عوض شود. 
اگر قرار باشــد که همیشه همین افراد 
به گزینه های مختلف رای بدهند و به 
همین شکل گزینه ها را انتخاب کنند، 
فدراسیون برای همیشه به همین شکل 

ادامه خواهد داد.
به محض پایان رای گیــری در دور 
اول، انتخابات برای دو گزینه رســما به 
پایان رســید. علی کریمی و مصطفی 
آجورلو دیگر شانسی برای بردن انتخابات 
نداشتند. شهاب الدین عزیزی خادم نیز 
نسبت به کیومرث هاشمی رای بیشتری 
به دست آورده بود. در دور دوم انتخابات 
هر کاندیدایی به ۴0 رای می رسید، بر 
کرسی فدراســیون می نشست و این 
عزیزی خادم بود که توانست با ۴9 رای 
ریاست ساختمان خیابان سئول را کسب 
کند. شــاید رقابت ریاست فدراسیون 
هرگز تا این اندازه نفس گیر نبوده است. 
با این حال باز هم انتخاب این چهره، قابل 
پیش بینی به نظر می رسید. چراکه او به 
نوعی کاندیدای مدنظر حیدر بهاروند به 
شمار می رفت. بدون هیچ تردیدی اگر 
بهاروند هم رد صالحیت نمی شد، حاال به 
عنوان نایب رئیس در فدراسیون فعالیت 
می کرد. حاال احتمال می رود که بهاروند 
به عنوان یکی از مشاوران فدراسیون در 
دوران جدید تصویب شود. عزیزی خادم، 
ســابقه حضور در فدراسیون فوتبال را 
داشته است. او زمانی عضو هیات رئیسه 
بوده و حاال با مجاب کردن روسای هیات 
فوتبال در نقاط مختلف ایران، توانسته 
ریاست مهم ترین نهاد فوتبالی ایران را به 
دست بیاورد. از حاال به بعد، دوران تازه ای 

در فدراسیون آغاز خواهد شد. دورانی که 
می تواند حساسیت های بسیار زیادی را 

به دنبال داشته باشد. 
شیوه انتخابات رئیس فدراسیون، 
برخی نگرانی ها را در مورد رئیس جدید 
ایجاد می کند اما نمی تــوان روی این 
بدبینی زمــان زیادی متوقف شــد. از 
همین حاال چالش های بسیار بزرگی 
برای این مدیر از راه خواهد رســید. در 
درجه اول باید حساســیت های خاص 
و ویژه تیم ملی را در نظر گرفت. تیمی 
که در یک قدمی حــذف از مرحله اول 
مقدماتی جام جهانی قرار گرفته است. 
عزیزی خادم کار بســیار دشواری دارد 
تا بتواند به هر قیمتی، آرامش را در تیم 
ملی حکمفرما کند. ایران در سال های 
گذشته همیشه مشــکالت حادی در 
زمینه برگــزاری دیدارهای تدارکاتی 
داشته است. این مســاله نیز باید به هر 
قیمتی برطرف شــود. مساله کلیدی 
بعدی، بدهی های نجومی فدراسیون 
فوتبال است. فدراســیون همین حاال 
به لحاظ مالی وضعیت ناامیدکننده ای 
را تجربه می کنــد. تزریق منابع مالی و 
کمک گرفتن از اسپانســرها، می تواند 
شرایط را تغییر بدهد. عزیزی خادم که 
برای انتخاب شدن گزینه ای مثل علی 
کریمی را کنار زده، با انتظارهای زیادی 
روبه رو خواهد شــد. او از همین حاال به 
شکل ویژه ای مورد قضاوت قرار خواهد 
گرفت. شاید بیشتر از همه روسایی که 

قبال در این موقعیت قرار گرفته اند.

انتخابات فدراسیون؛ پایانی برای یک رویا

شهر ناسپاس ها! 

اتفاق روز

چهره به چهره

دور اول انتخابات فدراسیون فوتبال سرانجام برگزار شد و دو نامزد انتخابات، به مرحله دوم رقابت رفتند تا در نهایت 
شهاب الدین عزیزی خادم، به عنوان رئیس جدید فدراسیون انتخاب شود. نتیجه این انتخابات تا حدود بسیار زیادی، 

قابل پیش بینی به نظر می رسید. از همان ابتدا هم گفته می شد که علی کریمی، شانسی برای تبدیل شدن به رئیس جدید 
فدراسیون فوتبال ندارد. البته شاید جادوگر هم در جریان انتخابات، چند اشتباه کوچک انجام داد اما همه می دانند که او 
حتی اگر کارش را به بهترین شکل ممکن نیز انجام می داد، باز هم شانسی برای تصاحب کرسی ریاست نداشت. شکست 

دوباره آجورلو در انتخابات هم نکته جالب توجه دیگری به نظر می رسید.

نیم فصل دوم لیگ بیستم امروز برای استقالل آغاز خواهد 
شــد، تیمی که فقط چهار امتیاز با صدر جدول فاصله دارد اما 
پس از شکست در آخرین بازی نیم فصل اول مقابل سپاهان، 
روزهای سختی را پشت سر گذاشته و کلی حاشیه داشته است. 
محمود فکری که پس از نمایش ضعیف تیمش در اصفهان و 
از دست دادن صدرنشینی تا آستانه اخراج پیش رفت، حاال با 
ابقا شدن در سمتش چاره ای جز پیروزی مقابل مس رفسنجان 
در هفته اول نیم فصل دوم ندارد چراکه در غیر این صورت باید 

خودش را آماده کنار رفتن از نیمکت تیم محبوبش کند. به هر 
حال انتظارات از استقاللی که یکی از پرمهره ترین تیم های لیگ 
به حساب می آید، کار را حسابی برای فکری سخت کرده و باید 
دید او می تواند با پیروزی مقابل تیم هشتم جدول با هواداران 
آشتی کند یا خیر. فراموش نکنیم مس، پدیده لیگ بیستم تا 
اینجای فصل بوده و در خانه خودش حریف سرســختي برای 
استقالل به حســاب می آید. مهم تر اینکه استقاللی ها در این 
بازی نمی توانند روی قائدی هم حساب زیادی باز کنند چراکه 
او به تازگی پس از ۱2 روز غیبت به تمرینات برگشته است. البته 
با استقبال گرمی که فکری از او داشــت هیچ بعید نیست در 
رفسنجان فیکس باشد! با خارج شدن قائدی از ترکیب اصلی، 
پیش بینی می شــود شــیخ دیاباته پس از هفته ها به ترکیب 

برگردد و زوج ارســالن مطهری در خط حمله باشد. داریوش 
شجاعیان هم به دلیل مصدومیت بازی امروز استقالل و مس 
را از دست داده است. او در سال های اخیر بیشتر از اینکه برای 
استقالل حکم بازیکن را داشته باشد، حکم تماشاگر را داشته 
و به دلیل مصدومیت بازی های تیمش را از روی ســکو تماشا 

کرده است.
یکی دیگر از دیدارهای مهم امروز بین تیم های ســپاهان 
رده دومی و گل گهر رده نهمی در اصفهان برگزار خواهد شد. 
امیر قلعه نویی که نیم فصل اول را با شکســت سنگین مقابل 
پرسپولیس تمام کرده، مقابل تیم سابقش انگیزه های زیادی 
برای پیروزی دارد. او در اولین بازی این فصل سپاهان را شکست 
داده و بدش نمی آید مقابل تیم سابقش دبل کند. محرم نویدکیا 

هم که حاال سپاهان را به یک قدمی صدر رسانده و تنها دو امتیاز 
با پرســپولیس فاصله دارد، روی سه امتیاز خانگی بازی امروز 

حسابی ویژه باز کرده است.
بازی های این هفته با مصاف نفت مسجدسلیمان و تراکتور 
آغاز می شود؛ تیم هایی که نیم فصل اول را با مجتبی حسینی و 
مسعود شجاعی به عنوان سرمربی تمام کردند اما حاال با یزدی و 
رسول خطیبی رودرروی هم قرار می گیرند. رسول خطیبی که 
در نیمه اول بازی ها نتایج خوبی با آلومینیوم گرفت حاال به تبریز 
برگشته تا تراکتور رده هفتمی را به کورس قهرمانی برگرداند. 
هواداران تبریزی منتظر هســتند تا امروز خطیبی از ترکیب 
جدیدش رونمایی کند. ترکیبی که حاال شجاعی را به عنوان 

بازیکن در اختیار دارد.

آریا رهنورد

تنها چند روز پــس از قطعی کردن قهرمانی 
نیم فصل در ســیرجان، قرمزها امروز در تهران 
نیم فصل دوم را روبه روی ســایپا آغاز می کنند. 
تیم سختکوش ابراهیم صادقی، در نیم فصل اول 
با درخشش خیره کننده اکبر منادی یک امتیاز 
دلچســب از پرســپولیس گرفت. تقابل دوباره 
حسین ماهینی و محسن مسلمان با پرسپولیس 
در یک سو و برخورد دوباره مهدی ترابی با سایپا 
در اولین بازی اش پس از بازگشت به پرسپولیس، 
از جذابیت های این نبرد خواهد بود. در آستانه 
شروع رســمی نیم فصل دوم لیگ بیستم برای 
تیم یحیی، شــاید مرور عملکرد ایــن تیم در 
شــروع نیم فصل های دوم دوره های اخیر لیگ 
برتر خالی از لطف نباشد. در هفت سال گذشته، 
پرسپولیسی ها نیم فصل دوم لیگ برتر سه برد، 

دو تساوی و دو شکست را پشت سر گذاشته اند.
لیگ برتر نوزدهم؛ ترابی در نقش ناجی

شروع رســمی نیم فصل دوم لیگ برتر برای 
پرسپولیس در فصل گذشــته در زمین پارس 
جنوبی جم رقم خورد. تیمی که تا آخرین دقیقه 
پا به پــای قرمزها مبارزه کــرد و به گرفتن یک 
امتیاز امید داشت اما مهدی ترابی در دقیقه 9۵ 
تیر خالص را به این تیم زد تا ششمین برد متوالی 

سرخپوشــان در لیگ برتر به دست بیاید. حاال 
ترابی دوباره برای پرسپولیس به میدان می رود 
و اگر قرمزها بتوانند سایپا را از پیش رو بردارند، 
به ششــمین برد متوالــی در رقابت های لیگ 
برتر رســیده اند. در حقیقت همه چیز می تواند 
درست مثل فصل گذشته برای پرسپولیسی ها 

تکرار شود.
لیگ برتر هجدهم؛ نعمتی به نام سیامک 

در شــروع نیم فصل دوم لیگ برتر هجدهم 
نیز، پرسپولیس به یک پیروزی دلچسب خانگی 
دست پیدا کرد. آنها نمایش کامال برتری روبه روی 
پدیده مشــهد داشــتند و در همان نیمه اول با 
گل های علی علیپور و سیامک نعمتی کار حریف 
را تمام کردند. جالب اینکه هدایت پدیده در آن 
مسابقه بر عهده یحیی گل محمدی بود. مردی که 
حاال روی نیمکت سرخ ها آماده جدال مهم امروز 

با سایپا می شود.
لیگ برتر هفدهم؛ شوک زهیوی

این بــار دیگــر خبــری از پیــروزی نبود. 
پرسپولیســی ها در شــروع نیم فصل دوم لیگ 
برتر هفدهم در زمین فوالد خوزستان به میدان 
رفتند. تنها ۱۴ دقیقه از شروع بازی گذشته بود 
که گادوین منشــا پرسپولیســی ها را از حریف 
پیش انداخت اما در آخرین ثانیه های مســابقه 
رحیم زهیوی کار را به تساوی کشاند تا فرصت 

یک برتری دلچســب خارج از خانــه برای تیم 
پروفسور از دست برود. حامد لک که حاال برای 
پرسپولیسی ها توپ می زند، در آن نبرد گلر فوالد 

خوزستان به شمار می رفت.
لیگ برتر شانزدهم؛ یک نام آشنا 

پرسپولیس در شروع نیم فصل دوم لیگ برتر 
شانزدهم، روبه روی تیمی قرار گرفت که همین 
امروز با آن مسابقه می دهد. در آن فصل هم سایپا 
اولین حریف ایــن تیم در آغــاز نیم فصل دوم 
محسوب می شد. در آن نبرد که ۵0 هزار تماشاگر 
داشت، نیمه اول با تساوی بدون گل تمام شد و 
در شروع نیمه دوم، مهدی طارمی دروازه سایپا 
را باز کرد تا همه امتیازهای آن جدال به حساب 
پرسپولیس واریز شود. پرســپولیس در شروع 
نیم فصل دوم لیگ شانزدهم پس از آن مسابقه 
در چهار دیــدار متوالی بعدی هــم به پیروزی 

دست یافت.
لیگ برتر پانزدهم؛ سوپرایستگاهی رامین 
یکی از جذاب ترین و مهیج ترین شروع های 
پرسپولیس در نیم فصل های دوم، به لیگ برتر 
پانزدهم مربوط بود. جایی که تیم سفیدپوش 
برانکو مقابل پدیده مشــهد قرار گرفت. مهدی 
خیری اولین گل این مسابقه را به ثمر رساند اما 
بالفاصله طارمی کار را به تساوی کشاند. دقایقی 
بعد پرسپولیس روی اشــتباه مهلک محسن 
بنگر و سوشا مکانی گل دوم را هم دریافت کرد 
اما رامین رضاییان در دقیقــه 9۴ با یک ضربه 
ایســتگاهی رونالدویی، نفس حریف را گرفت. 
سوشــا در دقایق پایانی آن نبرد با کارت قرمز 
مستقیم داور روبه رو شد. جالب اینکه دیدار دو 

تیم در نیم فصل اول همان لیگ هم با تســاوی 
دو-دو تمام شده بود.

لیگ برتر چهاردهم؛ آخرین شکست 
آخریــن شکســت قرمزهــا در شــروع 
نیم فصل های دوم لیگ برتر تا امــروز، به لیگ 
برتر چهاردهم مربوط می شود. جایی که حمید 
درخشان و تیمش در ورزشــگاه تختی تهران 
روبه روی نفت قرار گرفتند. اواخر نیمه اول بود 
که غالمرضا رضایی دروازه تیم ســابقش را باز 
کرد. در دقایق پایانــی هم محمد عباس زاده که 
مدت ها درگیر مصدومیت بود، گل تســاوی را 
به ثمر رساند. به نظر می رسید بازی با تساوی به 
پایان خواهد رســید اما امیرارسالن مطهری در 
دقیقه 92 تیر خالص را به پرسپولیس زد. خیلی 
از ستاره های آن روزهای نفت تهران، بعدها برای 

پرسپولیس با استقالل بازی کردند. از جمله کمال 
کامیابی نیا که در آن مسابقه یک کارت قرمز هم از 

داور مسابقه دریافت کرد.
لیگ برتر سیزدهم؛ ضربه سخت کریم 

در لیگ برتر سیزدهم هم نیم فصل دوم برای 
قرمزها با باخت شروع شد. تیمی که در پنج دیدار 
پیاپی نباخته بود، روبــه روی کریم انصاری فرد 
و تیمش زانو زد. کریم درســت یک سال قبل از 
آن برای پرسپولیســی ها به میدان می رفت. در 
مسیر عکس انصاری فرد، مهره هایی هم بودند 
کــه آن روز در ترکیب تراکتور قرار داشــتند و 
بعدها به پرســپولیس پیوســتند. نفراتی مثل 
فرشاد احمدزاده و البته حامد لک که ید طوالیی 
در ایســتادن روبه روی پرســپولیس در شروع 

نیم فصل های دوم لیگ برتر داشته است.

نیم فصل دوم با بازی های جذابی آغاز خواهد شد

شروع داغ نيمه دوم

داستان پرسپولیس و شروع نیم فصل های دوم 

با فرمول پروفسور ببر! 

عزیزی خادم، سابقه حضور 
در فدراسیون فوتبال را 

داشته است. او زمانی عضو 
هیات رئیسه بوده و حاال با 

مجاب کردن روسای هیات 
فوتبال در نقاط مختلف 
ایران، توانسته ریاست 
مهم ترین نهاد فوتبالی 
ایران را به دست بیاورد
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