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از موفقیت های تاریخی تا خداحافظی مدیران قدیمی

چهره برتر ورزش ایران در سال  +

شــهروند| در  ســال 96 ورزش ایران با اتفاقات، 
و شکست های  موفقیت ها  حواشــی، جنجال ها، 
بســیار زیادی همراه بود. به این ترتیب چهره های 
مختلفی هم در عرصه ورزش مورد توجه مردم و  هم 
رسانه ها قرار گرفتند. بعضی ها با شکست و بعضی ها 

با موفقیت! البته تعداد قابل توجهی از اهالی ورزش 
به دلیل اتفاقاتی کــه رقم زدند یــا اتفاقاتی که 
 برایشان افتاد نسبت به ســایر چهره  ها،  چهره تر
بودند!  بد نیست یک بار دیگر در قالب یک گزارش 
این چهره های ویژه  ســال ورزش کشور را بررسی 

کنیم. با این امید که در روزهای آخر ســال آینده،  
وقتی قرار اســت از چهره ها بنویســیم، فقط از 
موفقیت ورزشــکاران و افراد مختلف حرف بزنیم. 
به هرحال بودند چهره های مشــهوری که در چند 
دهه اخیر به صورت ثابــت در ورزش ایران حضور 

داشتند اما سال 96،  ســال خداحافظی آنها لقب 
گرفت. برخی هم با قهرمانی خود دل مردم را شاد 
کردند و به سوی رکوردهای رویایی گام برداشتند. 
حواشــی و ناکامی ها نیز در قرار گرفتن برخی در 

میان 6+9 چهره ورزشی سال بی تأثیر نبود. 

علیرضا کریمی
باید ببازی

علیرضــا کریمی بــدون هیچ 
تردیدی یکــی از مهمترین 
ورزش  چهره های ســال 
ایران بود که در جام جهانی 
زیــر 23 ســال جهــان،  با 
بدشانســی محض از رسیدن 
به مدال بازماند. او در این مسابقات 
درحالی که در فاصله یک دقیقه مانده به 
پایان مبارزه اش از حریف روس پیش بود، 
با نظر کادرفنی مجبور شــد برای روبه رو 
نشــدن با حریفی از رژیم صهیونیستی 
کشتی را با اختالف 11 امتیاز واگذار کند. 
این اتفاق البته محرومیت شــش ماهه از 
ســوی اتحادیه جهانی کشتی را به دنبال 
داشت و کشــتی ایران شــانس آورد که 
تعلیق نشد. منتهی داســتان عدم مبارزه 
با ورزشــکاران اســراییلی هم با واکنش 
غیرمنتظره و سنت شــکنی رسول خادم 
رئیس فدراسیون کشــتی همراه شد. او 
ابتدا مصاحبه هایی انتقادی از سیاست های 
موجود درباره مســائل مربــوط به عدم 
رویارویی با ورزشکاران اسراییلی انجام داد 
و در اعتراض به این شرایط حتی از ریاست 
فدراسیون و سرمربیگری تیم ملی کشتی 
آزاد اســتعفا کرد. اتفاقی که با استعفای 
دسته جمعی مسئوالن کشتی همراه شد 
و بحرانی بزرگ به وجــود آورد. کریمی و 
خادم خبرسازترین چهره های سال ورزش 
کشــور بودند که حمایت ویژه مردم را به 
همراه خود داشتند. البته باید امیدوار بود 
در روزهای ابتدایی  سال 97 تکلیف کشتی 
با بازگشت رسول خادم به این فدراسیون 

روشن شود. 

سهراب مرادی
مرد رکوردشکن

وزنه بردار دســته 9۴ کیلوگرم ایران که در المپیک 2۰1۶ بازگشت فوق العاده ای را رقم زد و به 
مدال طال رسید،  سال 9۶ را قطعا همیشه در گوشه ای از ذهن خود خواهد داشت. سهراب مرادی 
اواخر تابستان در بازی های داخل سالن آسیا حاضر شد و عالوه بر کسب مدال طال رکورد مجموع 
جهان را شکســت. او چند ماه بعد در مسابقات جهانی آمریکا عالوه بر کســب 3 مدال طال، بار 
دیگر رکورد مجموع خودش را جابه جا کرد؛ ضمن این که در حرکت دوضرب هم بعد از 17 ســال 
رکوردی را به نام خود ثبت کرد. سهراب مرادی در آســتانه 3۰سالگی به مرز پختگی و آمادگی 
رسیده و درحالی که نفراتی چون کیانوش رستمی با حاشیه های فراوان نتوانستند به نتیجه الزم 
برسند، حاال او نامش در کتاب رکوردهای وزنه برداری جهان به چشم می خورد. با این وضع باید 
منتظر باشیم تا سهراب مرادی حداقل تا المپیک 2۰2۰ به افتخارآفرینی ادامه دهد. او به عنوان 
کاندیدای برترین وزنه بردار  سال هم معرفی شــد، اما در رقابت با تاالخادزه نتوانست رأی الزم را 

بیاورد. 

حسن یزدانی
آقای نابغه

علی کریمی
در مقابل فساد

کارلوس کی روش
دومین صعود با ایران

کی روش با تیم ملی ایران یک ســال رویایی را ســپری کرد و فقط در ثبت رکــورد تاریخی صعود به 
جام جهانی بدون گل خورده ناکام ماند. تیم ملی با هدایت این مربی پرتغالی برای نخستین بار دو دوره 
متوالی به جام جهانی صعود کرد و این اتفاق با اقتدار کامل و صعود به عنوان تیم اول رخ داد. تیم ملی در نه 
بازی هیچ گلی در مقدماتی جام جهانی از حریفان دریافت نکرد و فقط در بازی آخر مقابل سوریه بود که 
بازیکنان تمرکز همیشگی در بازی ها را نداشتند و دو گل از حریف دریافت کردند تا این رکورد تاریخی از 
دست برود. کی روش البته مثل همیشه با مصاحبه های آتشین و تهدیدهای خود به استعفا در مقاطع 
مختلف سال خبرســاز بود و طبق روال گذشته با چهره های مختلفی چون برانکو،  قلعه نوعی، کریمی،  
اسدی دبیرکل سابق فدراسیون و... درگیری لفظی داشت. در این هفته های آخر سال نیز شایعه رفتن او از 
ایران بعد از جام جهانی بدجوری طرفداران تیم ملی را نگران کرده است. ولی او درحال حاضر بدون توجه 
به این حرف و حدیث ها به فکر آماده سازی تیم ملی ایران برای حضور پرقدرت در جام جهانی و رویارویی با 

حریفانی چون مراکش، اسپانیا و پرتغال در گروه مرگ جام جهانی است.

برانکو ایوانکوویچ
پروفسور خوشبخت

ایوانکوویــچ  برانکــو 
از  بعــد  را  پرســپولیس 
1۰ ســال در بهار  ســال 
9۶ به عنــوان قهرمانــی 
لیــگ برتــر رســاند و با 

این تیــم به جمــع چهار 
تیــم برتر لیگ قهرمانان آســیا 

هم صعــود کرد. منتهی بدشناســی 
مربوط به محرومیت بد موقع طارمی 
و مصدومیت بازیکنــان اصلی مانند 
حسینی و انصاری و کامیابی نیا باعث 
شــد او و تیمش نتوانند برای صعود 
به فینال آســیا الهــالل را از پیش رو 
بردارند. با این حــال مرد کروات یک 
پرسپولیس قدرتمند تر ساخت و لیگ 
هفدهم را به شــکلی آغــاز کرد که از 
همان نیم فصــل اول و با فاصله ایجاد 
شده با ســایر رقبا همه فهمیدند که 
جام در این فصل هم برای پرسپولیس 
خواهد بود و حال که چندین هفته به 
پایان لیگ باقی مانــده آنها قهرمانی 
خود را تقریبا مسجل کرده اند. برانکو 
حاال رویای فینالیســت آسیا شدن را 
با پرســپولیس بعد از تکرار قهرمانی 
لیگ دنبال می کند. کاری که خودش 
معتقد است می تواند هر چقدر هم که 

سخت باشد انجام دهد.

وینفرد شفر
تحول در استقالل

علیرضا منصوریان یک مربی 
رویاپرداز بود که اهداف بزرگی 
داشــت اما راه رسیدن به آن 
را بلد نبود. ایــن بلد نبودن 
باعث شد اســتقالل با وجود 
خریدهای خوب در ابتدای فصل 
لیگ را به بدترین شکل ممکن آغاز کند 
و بدترین رکوردهــا را در تمامی زمینه ها از 
خود برجای بگــذارد. باخت در دربی رفت و 
اعتراض شدید هواداران که به حیا کن رها 
کن رسیده بود باعث شــد او مجبور شود از 
سرمربیگری استقالل استعفا بدهد. بعد از 
منصوریان اما وینفرد شــفر آلمانی آمد که 
در روزهای اول خیلی ها به خاطر سن باالی 
این مربــی به آینده کاری اش با اســتقالل 
امیدی نداشــتند. اما شــفر به شکست نه 
گفت و استقاللی ســاخت که امروز یکی از 
قدرتمندترین و بهترین تیم های ایران و آسیا 
است. شفر حتی دربی برگشت را برد و از خط 
حمله کم فروغ استقالل با خرید تیام سنگالی 
یک خط آتش ویران کننده ســاخت و در 
بعد دفاعی هم رکــورد دقایق گل نخوردن 
یک دروازه بــان را از آن خود کــرد. به این 
ترتیب منصوریان با آن افتضاحات و شفر با 
بازگرداندن استقالل به روزهای اوج هرکدام 

به نوعی از چهره های  سال بودند.
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سعید علی حسینی
بازگشت باشکوه

محرومیت  هشت سال 
دلیل خوبی بود که همه 
علی حسینی  سعید 
را به عنــوان یکی از 
قهرمانان سنگین وزن 
فراموش  وزنه بــرداری 
کنند. منتهی او در تمام این 
مــدت طوالنی محرومیت خــودش را 
نباخت و با صبر و تالش مقدماتی را فراهم 
کرد که بتواند دوباره برای تیم ملی وزنه 
بزند. با پایان محرومیت ناراحت کننده، اما 
او در مسابقات جهانی آناهیم آمریکا روی 
تخته رفت و توانست با کسب مدال نقره 
بازگشتی باشکوه برای خود رقم بزند که 
با واکنش مثبت و حمایت مردم و اهالی 
ورزش هم همراه شــد. دیگر اتفاق مهم 
وزنه برداری سنگین وزن تکرار ناداوری 
در مسابقات جهانی برای بهداد سلیمی 
مانند المپیک برزیل بود که باعث شــد 
او به مدال برنز برســد. این ناداوری البته 
باعث شد بعد از مسابقات جهانی سلیمی 
تصمیم بگیرد خداحافظــی موقتی از 
تیم ملی وزنه برداری داشــته باشــد. در 
چنین شــرایطی همه امیدوار هستند 
بهداد از تصمیــم خودصرف نظر کند و 
خودش را برای مــدال طالی المپیک و 
پس گرفتن عنوان قوی ترین مرد جهان 
از تاالخادزه گرجستانی آماده کند. بدین 
ترتیب می توانیم در سال آینده با داشتن 2 
وزنه بردار آماده در سنگین وزن از گذشته 

امیدوارتر باشیم. 

9
مهدی طارمی 
دروغ مصلحتی

نقطه سیاه کارنامه باشگاه 
به عنوان  پرســپولیس 
بهترین تیم سه فصل 
ایران ،  فوتبــال  اخیر 
که  اســت  اتفاقاتــی 
بــرای مهــدی طارمی و 
علی اکبر طاهری افتاد و منجر 
به محرومیــت باشــگاه از دو پنجره نقل و 
انتقاالتــی و محرومیت ۴ ماهــه طارمی از 
حضــور در میادین با حکم فیفــا به خاطر 
شکایت باشگاه ریزه اسپور شد. عمق فاجعه 
این جا بود که طارمی پس از این که سکوت 
خود را شکســت به صراحت اعتراف کرد با 
مدیران باشگاه تصمیم گرفتند تاریخ قرارداد 
امضا شده با پرســپولیس را جعل کنند و به 
فیفا دروغ بگویند تا بتوانند شــکایت ریزه 
اسپور را دور بزنند. منتهی این اتفاق درنهایت 
ضربه هنگفتی به باشگاه پرسپولیس زد. چرا 
که طاهری به خاطر بازنشستگی و انتقاداتی 
که به عملکرد مالی اش وارد شده بود از باشگاه 
رفت. طارمی هم چنــد روز مانده به پایان 
محرومیتش در شــرایطی که باشگاه از دو 
پنجره نقل وانتقاالتی به خاطر او محروم شده 
بود تصمیم گرفت پرسپولیس را تنها بگذارد 
و قرارداد خود را تمدید نکند و به الغرافه قطر 
برود! طارمی و طاهری بدون شک بزرگترین 
رسوایی فوتبال ایران در ســال اخیر را رقم 
زدند. البته مهدی طارمی که آقای گل لیگ 
شــانزدهم شــد و گل های حساسی برای 
تیم ملی زد، از نظر فنی سال نسبتا خوبی را 

سپری کرد. 

9+1
مهدی قائدی 

فراز و فرود
تکنیکی  قائدی  مهدی 
وقتی  کوتاه قامــت  و 
بــه اســتقالل آمد 
هنوز به سن قانونی 
18 سال هم نرسیده 
بود. با وجود این، نبوغ 
فنی و ســرعت او باعث شد 
خیلی زود بــه یکــی از محبوب ترین 
بازیکنان بین هواداران تبدیل شــود. 
قائدی جوان بــه همیــن ترتیب هم 
مشهور شد و هم محبوب و بازی کردن 
در تیــم بزرگــی چــون اســتقالل 
حاشیه های زیادی هم برایش به وجود 
آورد. در ماه هــای ابتدایی، داســتان 
ســکونت او در تهران و شــرط باشگاه 
برای حضور خانــواده اش در پایتخت 
برای صــدور مجوز زندگــی قائدی در 
منزل شخصی حاشیه ساز بود. اعتراض 
به شــفر و نیمکت نشین شــدن برای 
چند هفته متوالــی و حضور با دمپایی 
بر ســر تمرینات هم بخش دیگری از 
حاشیه ها بود. هک شــدن اینستاگرام 
و انتشــار دایرکت هــای خصوصــی 
البتــه حاشــیه های قائــدی را به اوج 
خود رساند. سپس ســفر یک روزه اش 
به بوشــهر و ســانحه رانندگی ساعت 
1:3۰ بامداد با چند دوســت خود که 
با آسیب دیدگی شدید خودش و مرگ 
فوتبالیست   شاکردوســت ،  احمدرضا 
همراه شــد، باعث شد فصل خیلی زود 

برای او تمام شود.

9+2

رضا علیپور 
یوزپلنگ آسیا

شــاید مردم کمتــر با نام 
رضــا علیپــور آشــنایی 
داشــته باشــند اما این 
قهرمــان ســنگ نوردی 
افتخارات  ایران و جهان 

کارنامــه  در  بی شــماری 
خود ثبت کرده و امســال هم با 

ثبت رکوردهای خارق العاده قهرمان 
سنگ نوردی سرعت جهان شد. رضا 
علیپور کــه عنوان ســریع ترین مرد 
جهان در این رشته را یدک می کشد 
در رقابت های جهانــی نانجینگ در 
جام جهانــی در تمامــی مراحل این 
مســابقات، رکورد کمتر از ۶ ثانیه را 

ثبت کرد.
او در نیمــه نهایی رکــورد ۵ ثانیه 
و ۴8صــدم ثانیه را از خــود بر جای 
گذاشت و توانســت رکورد دنیا را که 
متعلق به »دانیل بودیرف« با زمان ۵ 
ثانیه و ۵8 صــدم ثانیه بود، 1۰ صدم 
ثانیــه جابه جا کنــد. او در فینال این 
رقابت ها بازمان ۵ ثانیــه و ۵۴ صدم 
ثانیــه بر ورزشــکار روس »شــیکاو 
الکســاندر« غلبــه کــرد و به عنوان 

قهرمانی دست یافت.
او حتی به عنوان یکی از کاندیداهای 
برترین ورزشــکار  ســال جهان هم 
انتخاب شد و درنهایت در نظرسنجی 
ســایت بازی های غیرالمپیکی جهان 
توانست عنوان برترین ورزشکار  سال 
را به خود اختصاص دهد تا یک عنوان 

تاریخی دیگر کسب کرده باشد.

8

محمود مشحون 
پایان پیرمرد بسکتبال

دوران امــپـراتـــوری 
محمود مشــحون در 
بسکتبال  فدراسیون 
هم در آذرماه  ســال 
9۶ به پایان رســید 
تا با تغییــر مدیریت، 
جریانی تــازه مدیریت این 
رشــته پرطرفدار را برعهــده بگیرد و 
نســبت به آینده امیدواری بیشــتری 
بــه وجــود بیایــد. رئیس 7۶ ســاله 
بســکتبال ایران کــه در آخرین دوره 
1۶ سال ریاست فدراســیون را برعهده 
داشــت، به دلیل قانون منع اســتفاده 
از بازنشستگان در پســت های دولتی 
مجبور به کناره گیری شــد و به نوعی 
مخالفان پرتعداد خود را خوشحال کرد. 
بعد از کنار رفتن مشحون تغییراتی در 
تیم ملی بــه وجود آمد کــه مهمترین 
اتفاق شــاید بازگشــت صمد نیکخواه 

بهرامی، کاپیتان تیم ملی بود.
2مــاه بعــد از اســتعفای اجباری 
فدراســیون  ریاســت  از  مشــحون 
بســکتبال، اعضــای مجمــع ایــن 
فدراسیون رامین احمدی طباطبایی را 
به عنوان رئیس جدید انتخاب کردند تا 
دیگر ردپایی از رئیــس قدیمی در این 
فدراســیون باقی نماند. طباطبایی هم 
به ســلیقه خود تغییرات زیادی را در 
فدراسیون به وجود آورد که مهمترین 
آن انتخــاب شــاهین طبع به عنــوان 

سرمربی تیم ملی بود. 

9+6
شهربانو منصوریان

از صفر تا سکو
مهرماه 9۶ تیم ساندای 
ووشــوی ایران برای 
در  نــــخستین بار 
در  تاریــخ  طــول 
مجمــوع مــردان و 
زنان به عنوان قهرمانی 
جهان رســید و در خاک 
چین ایــن عنــوان را از این کشــور 

گرفت.
کاپیتــان  منصوریــان  شــهربانو 
تیم ملی ووشــوی بانوان هــم در این 
رقابت ها توانســت به چهارمین مدال 
طالی جهانی خود برســد و قهرمان 

شود.
خواهــران منصوریان که امســال 
بــا حضــور در برنامــه ماه عســل و 
بازگوکردن زندگی ســخت و دشوار 
خود تحســین مردم را برانگیختند و 
بیشــتر مورد توجه قرار گرفتند، حاال 
جــزو معروف تریــن و محبوب ترین 

ورزشکاران زن ایرانی هستند.
مســتند زندگی آنها با نــام »صفر 
تا ســکو« هم بازتاب خیره کننده ای 
در جامعه داشــت. البته در ماجرای 
ســقوط هواپیمای تهران-یاسوج در 
کوه دنا نیــز شــهربانو منصوریان به 
همراه خواهر خود سهیال منصوریان، 
دیگر قهرمان ووشوی ایران و جهان به 
تیم امدادگران برای پیداکردن اجساد 
 قربانیــان این حادثه کمــک زیادی 

کرد.

9+4
کیمیا علیزاده
در اوج ماند

دخــتــــر تـاریخ ساز 
تکوانــدوی ایران که 
در المپیــک 2۰1۶ 
به مدال برنز رسیده 
بــود، درحالــی در 
رقابت هــای قهرمانی 
جهــان کره جنوبی 2۰17 
شــرکت کرد کــه از مصدومیت رنج 

می برد.
کیمیا علیــزاده توانســت با وجود 
مصدومیت در ایــن رقابت ها به مدال 
نقــره جهان برســد؛ اگرچــه بعد از 
بازگشت دچار بیماری عجیبی شد و 
چند هفته ای را در بیمارستان سپری 

کرد.
ســیل برخــی انتقــادات نابجا و 
همچنیــن مصدومیت های این دختر 
تکواندوکار، او را چند ماهی از ورزش 
به طور کلــی دور کرد. بــا این حال، 
علیــزاده اخیرا با قدرت بیشــتری به 
شــیاپچانگ بازگشــت و در انتخابی 
تیم ملی هم با اقتدار به مقام قهرمانی 
رســید و چند مســابقه در لیگ را با 

پیروزی پشت سر گذاشت.
او کــه ســفری همراه بــا نخبگان 
ایرانی بــه فرانســه داشــت، هدف 
خــود را طــالی المپیــک 2۰2۰ 
عنوان کــرده و بعــد از عمل جراحی 
مچ پایــش حاال با صالبت بیشــتری 
 بــه قهرمانــی در تکوانــدوی جهان 

می اندیشد. 

9+5
رضا صالحی امیری

نخبه ورزشی!
رضــا صالحــی امیری 
در انتخاباتــی کامــال 
که  مـــهندسی شده 
هیــچ رقیبــی هم 
توانســت  نداشــت، 
بــه صندلی ریاســت 
المپیک برسد.  کمیته ملی 
حرف و حدیث بر ســر ایــن انتخابات 
و تمایــل شــدید دولت بــرای حضور 
صالحی امیری در این ســمت به قدری 
زیاد بود که از همــان روزی که عنوان 
شــد او برای ریاســت ثبت نام خواهد 
کرد، همه مطمئن بودند که جانشــین 
 کیومــرث  هاشــمی خــودش خواهد 

بود.
جنجــال اول هم وقتی اتفــاق افتاد 
که هیأت اجرایی کمیته المپیک برای 
معرفی نفرات نخبه ای که مجوز حضور 
در انتخابات و مجمع را می توانستند به 
دســت بیاورند ، صالحی امیری را بدون 
داشتن هیچ گونه ســابقه ورزشی )چه 
قهرمانــی و چــه مدیریتــی( به عنوان 
نخبه ورزشــی معرفی کردند و نفراتی 
چون مصطفی  هاشــمی طبا نتوانستند 
در این لیســت جایی داشــته باشند. با 
همین نخبه اعالم شدن، صالحی امیری 
توانســت وارد انتخاباتی شود که هیچ 
رقیبی برای او وجود نداشت و به همین 
ترتیــب در مجمع عمومی بــا صلوات 
رئیس جدید باالترین دستگاه ورزشی 

کشور بعد از وزارت ورزش شد.

9+3

نابغه جوان و جویباری کشتی آزاد ایران 
بدون شــک یکی از بهترین های این رشته 
در ســال های اخیــر بوده اســت و آینده 
درخشان تری پیش رو دارد. حسن یزدانی 

کشتی گیر پرافتخار و بی حاشیه سه 
مدال طــال در مســابقات قهرمانی 
آســیا،  قهرمانی جهان و بازی های 
کشــورهای اســالمی به ارمغان 

آورد تــا ویتریــن افتخارات 
و  ارزشــمندتر  را  خــود 
بزرگ تر کنــد. یزدانی در 
قهرمانی جهــان پاریس 
با تکنیــک و نبوغ خاص 
خــود در کشــتی تمام 
حریفــان را به جز حریف 

روس با ضربه فنی و امتیاز 
باال و قبــل از پایان ۶ دقیقه 

زمان کشــتی شکســت داد تا این رکورد 
خیره کننده نیز چاشــنی شیرین و خوب 
مــدال طالی جهانــش باشــد. یزدانی با 
نظــارت خوبی که از ســوی فدراســیون 
کشــتی و خانواده اش روی او وجود 
دارد قطعا در ســال های آینده هم 
می توانــد از مهمترین چهره های 
ورزشــی  ســال بــا افتخاراتی که 
می توانــد کســب کند، باشــد.

پلنگ جویبــار در آخرین 
در   9۶ ســال  روزهــای 
مصاحبــه ای اعــالم کرد 
امیــدوار اســت بتوانــد 
در ســال 97 هــم بــه 
همیــن روند ادامــه داده 
و تک ستاره کشــتی آزاد 
ایران در میادین بین المللی باشــد.

می تــوان از علی کریمی به عنوان مرد  ســال 
فوتبال ایران نام برد. او با بلند کردن پرچم مبارزه 
با فساد و انتقاد و افشاگری جدی درباره ابهامات 

مالی و مدیریتی فدراسیون فوتبال مدت ها 
مثل همیشه نامش بر سر زبان ها بود. 
پست های مصاحبه های تکان دهنده،  
پســت های تلگرامی و اینستاگرامی 

صریــح علیــه مقامــات فوتبال و 
پرسیدن ســوال های چالشی 

همه و همه باعث شد در طول  
سال مدام نام او بر سر زبان ها 

باشد. مناظره این چهره 
محبوب فوتبــال ایران 
ســاکت  محمدرضا  با 
در  فدراسیون  دبیرکل 
برنامه نود و اسنادی که 
او علیه فدراسیون منتشر 

کرد، بازتابی گسترده در جامعه داشت و حمایت 
چهره های هنری و مردم را برایش به ارمغان آورد. 
جالب اینجاست که فدراســیونی ها هیچ پاسخ 
شــفافی نتوانستند به ســواالت او بدهند. 
کریمی البته امسال به عرصه مربیگری 
هم ورود کرد. لیــگ را با نفت 
تهران آغــاز کرد و یک 
در  رفت وبرگشت 
این تیم داشت. 
با  اما درنهایت 
جهانیان مالک 
وقــت باشــگاه 
اختالف خورد و از این 
تیم جداشد و چند ماه بعد هدایت 
سپیدرود رشت را بر عهده گرفت 
تا با حضورش لیگ هم جذاب تر 

دنبال شود. 


