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علي كريمي به هدف زد
علي كريمي در ماجراي حذف پرسپوليس و استقالل خطاب به 
كساني كه فدراسيون فوتبال را در اين ماجرا مقصر مي دانند يا 
حداقل سهمي را براي فدراسيون قائل هستند حرفي طاليي زد. او 
گفت بهتر است كساني كه چنين انتقادي دارند به مديراني خرده 
بگيرند كه در انتخابات به چهره هاي غيرفوتبالي و غيرمتخصص 

رأي مي دهند. 
به جرأت مي توان گفت اين درست ترين حرف همه زندگي ورزشي 
علي كريمي است. همه ما در يك سري انتخابات و انتصاب ها فقط  فرد 
انتخاب شونده را مي بينيم اما كاري به كساني كه او را انتخاب مي كنند و 

كساني كه به يك نفر رأي مي دهند، نداريم. 
 واقعاً چطور مي شود مجمعي كه خودش به رئيس فدراسيون رأي 
مي دهد، جايي جوابگو نباشد و هيچ كس يقه آنها را نگيرد؟ در اين ماجراي 
حذف پرسپوليس و استقالل هم فقط فدراسيون فوتبال مقصر نيست و 
طبعاً بسياري از مسئوالن سابق ورزش و باشگاه ها هم مقصرند اما حرف 
علي كريمي طال بود و دست روي نكته بسيار حساسي گذاشت كه متأسفانه 

كمتر به آن پرداخته مي شود. 
خود علي كريمي در انتخابات فدراسيون فوتبال فقط ۹ رأي آورد 
تا ثابت شود كه حتي اگر فوتبالي ها پا پيش بگذارند، هيچ فايده اي ندارد 
و آنهايي كه قرار است رأي بدهند، آرايي كاماًل سياسي و شايد هم 

اقتصادي دارند. 
در ماجراي حذف پرسپوليس و استقالل هم ضعف مديريت و 
انتخاب هاي سر تا پا غلط كاماًل مشهود است. انتخاب هايي كه در آنها رد 

پاي انتخاب كنندگان به وضوح ديده مي شود. 

 10 هزار تماشاگر مي آيند 
خانم ها هم محدوديتي ندارند 

 آزادی کـاماًل 
آزاد شـد!

ديدار ايران- عراق 7 بهمن در ورزشــگاه 
آزادي با حضور تماشاگر برگزار مي شود. 
فدراســيون فوتبال از مدت ها پيش به 
دنبال برگزاري اين بازي با حضور تماشاگر 
بود كه براساس خبرهاي رسيده در نهايت 
موفق شد از وزارت بهداشت و همچنين 
ديگر مراجــع قانوني مجوز برگزاري اين 
بازي با حضور تماشاگر را بگيرد. فدراسيون 
فوتبال پيش تر هم مي خواست ديدار ايران 
برابر كره جنوبي را با حضور تماشاگر برگزار 
كند اما چون نتوانست مجوز بليت فروشي 
به بانوان را به دســت بياورد در نهايت با 
مخالفــت فيفا اين بازي بــدون حضور 
تماشاگر در ورزشگاه آزادي برگزار شد. بر 
اساس تأكيد فيفا از اين پس فدراسيون 
فوتبال تنها در صورتي مي تواند ديدارهاي 
تيم ملي را در ورزشــگاه آزادي با حضور 
تماشاگر برگزار كند كه به خانم ها هم براي 
حضور در ورزشگاه بليت بفروشد. پيش تر 

خانم ها به صورت گزينشي در ورزشگاه 
آزادي حاضر مي شدند و بازي تيم ملي را 
تماشــا مي كردند. براي بــازي با عراق و 
همچنين امارات كه 12 بهمن در ورزشگاه 
آزادي برگزار مي شــود مجــوز حضور 
تماشاگران خانم هم در ورزشگاه آزادي 

صادر شده است. 
اما فدراسيون فوتبال چند هزار بليت 
براي ديدار ايران در برابر عراق پيش فروش 
خواهــد كرد؟ بر اســاس خبرهايي كه به 
دســت مان رســيده براي اين بازي در روز 
مســابقه بليت فروشــي نخواهد شد. تنها 
تماشــاگراني مي توانند براي تماشاي اين 
بازي وارد ورزشــگاه آزادي شوند كه بليت 
مســابقه را به صورت اينترنتي خريداري 

كرده باشد. 
فدراسيون فوتبال قصد دارد از 10 هزار 
تماشاگر در ورزشگاه آزادي پذيرايي كند. 
گنجايش ورزشگاه آزادي 78116 نفر است 

و براي اين بازي به اندازه 12 درصد ورزشگاه 
آزادي بليت فروشــي خواهد شــد. اين در 
حالي اســت كه پيش تر مدير كل حراست 
وزارت ورزش و جوانان گفته بود حضور 30 
درصدي تماشــاگر در ورزشگاه ها از سوي 
وزارت كشور به اســتانداري ها ابالغ شده 
است. به نظر مي رسد چون خانم ها هم براي 
اين بازي وارد ورزشگاه مي شوند فدراسيون 
فوتبال تصميم گرفته با فروش بليت كمتر 
مديريت بهتري بر حضور تماشــاگران در 
ورزشــگاه آزادي داشته باشد. نكته جالب 

اينكه رئيس فيفا هم براي تماشاي اين بازي 
به تهران ســفر خواهد كرد. او قرار است در 
سفر به تهران عالوه بر تماشاي حضور بانوان 
در ورزشــگاه آزادي پيگير تأييد اساسنامه 
فدراســيون فوتبال از سوي هيئت دولت و 

همچنين مجلس باشد. 
و اما خريد بليت به تماشاگران اين طور 
خواهد بود هم خانم و هم آقا مي توانند براي 
خريد بليت وارد ســامانه اي كه فدراسيون 
فوتبال معرفي مي كنند، شــوند و بليت را 
خريداري كنند. بعد از پايان بليت فروشي 

مشخص خواهد شد كه 
از 10 هزار نفري كه بليت 

را خريــداري مي كنند چند 
نفر آقا و چند نفر خانم هستند. 

به واقع هيــچ محدوديتي براي 
فروش بليت به خانم ها وجود ندارد. 

بعد از اين بازي همچنين قرار اســت 
حضور تماشاگر در بازي هاي ليگ برتر هم 

صادر شــود. در اين صورت بازي هاي دور 
برگشت ليگ برتر با حضور تماشاگر برگزار 

خواهد شد. 

بيژن طاهري بازيكن و مربي اســبق استقالل در 
گفت وگو با خبر ورزشي، درباره ديدار اخير اين تيم، 
قهرماني استقالل در جدول دور رفت و برگزاري 
مســابقات ليگ برتر بدون كمك داور ويديويي 

اظهاراتي را مطرح كرد. 
  استقالل سرانجام قهرمان دور رفت شد. 

نظرتان در این باره چيست؟
بايد از اين بابت خدا را شكر كنيم و به 
همه بچه هاي تيم اعم از اعضاي كادر 
فني و بازيكنان تبريك بگوييم اما به 
قول معروف بابت اين قهرماني ها نه 

جامي به كسي مي دهند و نه جايي ثبت 
مي شود. اين قهرماني يا همان صدرنشيني 

فقط يك اســم و لقب اســت. زياد نبايد در باد اين 
مسائل خوابيد. كار استقالل تازه شروع شده و يك دوره 

برگشت سنگين و سخت پيش  روي ماست. 
  بازي با نفت مسجدسليمان چطور بود؟

شكر خدا نتيجه  بازي مشخص كرد كه استقالل هيچ 
مســابقه اي را دســت كم نمي گيرد و مقابل همه 
حريفانش با احترام وارد ميدان مي شود و نگاهي به 

جايگاه تيم ها در جدول نمي كند. 
  شرایط ميزباني نفت مسجدسليمان خوب بود؟ 
به یاد داریم که در اراك برخي مسائل باعث دلخوري 

کادر فني استقالل شد؟
اتفاقاً اين جا همه چيز خوب بود، جوي عالي و منظم. 
معموالً مســابقاتي كه آقاي جالل مرادي ناظر آن 

است در بهترين شــكل برگزار مي شود. از ميزباني 
باشگاه نفت مسجدسليمان هم متشكريم. 

  تعدادي از هواداران هــم روي کوه هاي اطراف 
نشسته بودند.

بله. واقعاً باعث تأسف است كه به خاطر كرونا هنوز 
درهاي ورزشگاه ها رو به هواداران باز 

نشده. ما شرمنده طرفداران 
استقالل هستيم. آنها 
ســاعت ها در اهواز 
منتظر ما بودند تا تيم 
به آنجا برود و بازيكنان 

را در فــرودگاه ببيننــد. 
اميــدوارم اين بيمــاري لعنتي 

هرچه زودتر از بين برود تا درهاي ورزشــگاه رو به 
هواداران باز شود. 

  ضربه زبير نيك نفس از خط رد شده بود یا نه؟
بله رد شد و گل بود ولي متأسفانه شوت نيك نفس 
جزو گل هاي استقالل محسوب نشد. ما خودمان هم 

بعداً ديديم كه به گل تبديل شده است. 
  اگر بازي مساوي مي شد این موضوع چه اهميتي 
براي باشــگاه اســتقالل پيدا مي کرد؟ آیا نبود 

کمك داور ویدیویي به ضرر استقالل نمي شد؟
اين اولين اتفاق اين چنيني نبود و قطعاً آخرين اتفاق 
هم نيست. درست است كه ما بازي را با گل هاي زياد 
برديــم ولي اگر بازي مســاوي مي شــد و كار گره 
مي خــورد در آن صــورت ايــن شــوت و اين گل 

ســروصداي زيادي به پا مي كرد. متأسفانه اين قدر 
درباره اين مســئله كه چرا VAR نداريم حرف زده 
شــده كه ديگر بحثش براي مسئوالن لوث شده و 
كســي به آن توجه نمي كند. در نيم فصل دوم كه 
دروازه ها كوچك تر مي شود نبود VAR مي تواند به 
ضرر خيلي از تيم ها شود يا برعكس مي تواند 
سرنوشت يك تيم را در بحث سقوط به 
دسته پايين تر يا قهرماني مشخص 

كند. 
  چرا چنين سيستمي در ایران 

استفاده نمي شود؟
اين ســؤال ما هم هست. وقتي همه 
كشورهاي صاحب فوتبال از اين سيستم 
اســتفاده مي كنند چرا ما در ايــران نبايد آن را 
داشته باشيم؟ اين كوتاهي از طرف كيست؟ ما هم 
در لحظه شوت نفهميديم كه توپ به گل تبديل شد 
و در تصاوير آهسته ديديم. قطعاً كمك داور هم در 
آن لحظه، با آن سرعت باالي توپ متوجه نشده ولي 
وقتي تكنولوژي در چنين مواردي به كمك انسان 
مي  آيد چرا نبايد از آن استفاده كنيم؟ به خدا آوردن 
چنين سيســتمي اين قدرها ســخت نيست كه 
مسئوالن درباره اش حرف مي زنند. اميدوارم هرچه 
زودتر VAR را بياورنــد چون خود ما تا اينجا بابت 
نداشــتن VAR در بحــث داوري و پنالتي هــاي 
سوخته مان كم ضربه نخوريم. مسئوالن لطفاً براي 

نيم فصل دوم در اين باره فكري بينديشند. 

يك منبع موثق در فدراسيون فوتبال خبر داد 
مشکل کنعاني زادگان 
براي تيم ملي حل شد 

آخرين خبر حكايت از اين دارد كه مشكل محمدحسين 
كنعاني زادگان حل شده و به اردوي تيم ملي براي بازي با 
عراق و امارات دعوت خواهد شد. فدراسيون فوتبال براي 
باشگاه محمدحسين كنعاني زادگان نامه زده و بليت پرواز 
از دوحه به تهران را براي او تهيه كرده است. بعد از پخش 
صوتي از كنعاني زادگان در فضاي مجازي اين طور گفته 
شد اين بازيكن با حكم كميته اخالق از حضور در اردوي 
تيم ملي محروم خواهد شد. مدافع تيم ملي اعالم كرده كه 
اين صورت متعلق به او نيست و از سوي كسي تقليد شده 
است. قرار است اين موضوع از سوي پليس پيگيری و نتيجه 
نهايي به كميته اخالق اعالم شــود. بــا توجه به ادعاي 
كنعاني زادگان سرمربي تيم ملي فعالً مشكلي براي دعوت 
از اين بازيكن به اردوي تيم ملي ندارد.  ديدار تيم ملي برابر 
عراق و امارات روزهاي 7 و 12 بهمن در ورزشــگاه آزادي 
برگزار مي شود. اردوي آماده سازي تيم ملي به بهانه بازي 
با عراق و امارات 4 بهمن در زمين شماره 2 كمپ تيم هاي 
ملي آغاز خواهد شــد. تيم ملي در صورت پيروزي در اين 
دو ديدار صعود خود را به جام جهاني  مسجل خواهد كرد.  
با دعوت از كنعاني زادگان، مرادمند بازيكن استقالل ديگر 
شانســي براي حضور در اردوي تيم ملي نخواهد داشت. 
پيش تر اين طور شايعه شده بود مرادمند به اردوي تيم ملي 
دعوت مي شود تا باز هم بتواند براي استقالل در ليگ برتر 

بازي كند. 

پيكارهاي كشتي آزاد قهرماني كشور 
1400 به ميزباني گرگان برگزار شد و 
ديشب با معرفي نفرات برتر پنج وزن 
دوم و تيم هــاي برتر به پايان رســيد. 
اشــتباه داوري در واگذاري امتياز به 
اميرحسين فيروزپور و احمد بذري در 
فينال ۹2 كيلو كــه منجر به پيروزي 
۹-7 فيروزپور شد، با اعتراض تعدادي 
از تماشاگران و دخالت نيروي انتظامي 
تعطيلي مقطعــي و لحظه اي خاتمه 
يافت و كشتي هاي رده بندي و فينال 
12۵ كيلو نيز ادامه يافت. اسامي نفرات 

برتر ۵ وزن دوم به اين شرح است : 
  61 كيلو: 1- محمدباقر يخكشي 
2 - داريوش حضرت قلــي  زاده 3 - 

مجيد داستان و سعيد انوري 

  70 كيلــو : 1 - محمدمهدي 
يگانه جعفري 2 - اكبر فضلي 3 - 
اميرمحمد يزداني و يوسف كامراني 
  7۹ كيلو : 1 - علي سوادكوهي 
2 - بهمــن تيموري 3 - مصطفي 

قياسي و حميدرضا زرين پيكر 
  ۹2 كيلــو : 1 - فيروزپور 2 - احمد 
بذري 3 - حاجيلوئيان و سبحان اصغري 
  12۵ كيلو : 1 – يدا... محبي 2 
- مهدي هاشمي 3 - محمد مرادي 

و عليرضا گرزبر
گفتني اســت بعد از پيــروزي يدا... 
محبي مقابل مهدي هاشمي در سالن 
محل برگزاري مســابقات درگيري 
شديدي ايجاد شد كه نيروي انتظامي 
با دخالت خود به درگيري ها پايان داد. 

علي كريمي با اشاره به ماجراي كانديدا شدنش براي انتخابات رياست فدراسيون 
فوتبــال ادعاي جالبي را مطرح كرد. جادوگر فوتبال ايران و ســتاره محبوب 
هواداران پرسپوليس فاش كرد كه براي حضور در انتخابات فدراسيون فوتبال 
از جعفر ســميعي يك تأييديه مي خواسته اما او اين كار را انجام نداده و بعد از 
اينكه كريمي با شكوري صحبت كرده با تهديد هواداران تأييديه را امضا كرده 
اســت.  كريمي در ادامه گفت: من مطمئن هستم كه مديرعامل سابق باشگاه 
پرســپوليس در انتخابات فدراسيون فوتبال هم به من رأي نداده است و شما 
مي توانيد اين موضوع را پيگيري كنيد تا مطمئن شــويد.   گفتني است علي 
كريمي در انتخابات فدراســيون فقط ۹ رأي آورد و همان طور كه خودش هم 
گفت كاماًل مشــخص بود كه خيلي ها به او رأي نمي دهند. در واقع هر چهره 
فوتبالي ديگري هم جاي كريمي در آن انتخابات حاضر مي شد رأي نمي آورد.

تيم ملي فوتبال ايران در روزهاي 7 
و 12 بهمن دو بازي با عراق و امارات 
برگزار مي كند و به نظر مي رسد در 
همين بهمن تكليف صعود تيم ملي 
به جام جهاني  مشخص خواهد شد. 
طبق برنامه ريزي هاي انجام شده 
بعد از انجام بازي هاي پرسپوليس، 
اســتقالل و ســپاهان در هفتــه 
شانزدهم ليگ برتر، بازيكناني كه از 
اين ســه تيم بــه اردوي تيم ملي 
دعوت خواهند شد، سوم بهمن بايد 
در اردوي تيم ملي خودشــان را به 
كادر فنــي معرفــي كننــد. اما 

لژيونرهايي كه به تيم ملي دعوت 
مي شوند، از چهارم بهمن به اردوي 
تيم ملي اضافه مي شوند. عليرضا 
بيرانونــد و مهدي طارمي كه جزو 
بازيكنان اصلي تيم ملي به حساب 
مي آيند، ســوم بهمن بــه ايران 
مي رسند و بعد از استراحت از چهارم 
بهمن در تمرينات تيم ملي شركت 
مي كنند. فدراسيون فوتبال براي 
ايــن دو بازيكن شــاغل در ليگ 
پرتغال، براي صبح روز يك شــنبه 
سوم بهمن بليت تهيه كرده تا اين 
دو بازيكن تأثيرگذار به ايران بيايند. 

 استقالل و پرسپوليس بدهي ها را تسويه نكنند
از ليگ برتر هم محروم مي شوند 

به نظر مي رسد كنفدراسيون فوتبال آســيا تحت تأثير برنامه اي كه فيفا برايش 
تدوين كرده، به طور جدي مي خواهد حرفه اي سازي ساختار باشگاه ها را دنبال 
كند. استقالل، پرسپوليس و گل گهر به واسطه عدم احراز شرايط الزم نتوانستند 
در ليگ قهرمانان آسيا حضور پيدا كنند و حاال خبرهاي رسيده بيانگر آن است كه 
حاضر شدن در ليگ حرفه اي خودمان هم ديگر به آساني سنوات گذشته نخواهد 
بود و به زودي دردســرهاي جديدي براي تمام تيم هاي ليــگ برتري به ويژه 
بدهكاران ايجاد مي شود. از قرار معلوم تمام تيم هايي كه سال آينده مي خواهند در 
بيست و دومين دوره پيكارهاي ليگ برتر شــركت كنند، بايد از كميته تعيين 
وضعيت، مجوزي تحت عنوان »مجوز ملي« بگيرند. ايــن كميته به زودي در 
آكادمي فوتبال مستقر خواهد شد و تمام تيم ها بايد مدارك خود را براي آن ارسال 
كنند و در صدد رفع نواقص برآيند. كنفدراســيون فوتبال آسيا تأكيد دارد تمام 
تيم هايي كه مي خواهند در پيكارهاي ليگ حرفه اي كشور خودشان شركت كنند، 
بايد چند استاندارد الزم را داشته باشد كه مهم ترين آنها نداشتن بدهي به اشخاص 
حقيقي و همچنين تسويه حساب مالياتي است در غير اين صورت ابتدا هشدار 
مي گيرند، پس از آن جريمه مي شوند. بسته شدن پنجره نقل و انتقاالتي و احتمال 
كسر امتياز تنبيهات بعدي است و البته در نهايت هم لغو اجازه حضور در ليگ برتر 
نهايت مجازاتي است كه براي تيم هاي بدهكار و متخلف در نظر گرفته مي شود. به 
اين ترتيب استقالل و پرسپوليس )و تمام تيم هايي كه ليگ برتري هستند( اگر 
بدهي هاي خود را تسويه نكنند، حداكثر ظرف يك يا دو فصل آينده )البته به شرط 
رعايت دقيق اين قانون( حتي شايد از ليگ برتر خودمان هم محروم شوند. نكته 
جالب توجه ديگر اينكه با توجه به فعاليت مجدد كميته تعيين وضعيت، گذر آبی 

و قرمز پايتخت دوباره به داريوش مصطفوي و كاظم اوليايي مي افتد! 

شــاگردان فرهاد مجيدي مشكلي براي همراهي اين تيم در مسابقه 
پيــش رو در جام حذفي ندارند. با توجه به برگــزاري ديدار تيم هاي 
استقالل و نود اروميه در تاريخ بيست وهشتم آذر تيم استقالل براي 
ديدار مرحله يك هشــتم نهايي هيچ بازيكن محرومي در چارچوب 
رقابت هاي جام حذفي ندارد. تنها بازيكنان اخطاري استقالل مقابل 
نود اروميه آرش رضاوند بود كه در دقيقه ۵6 بازي با كارت زرد جريمه 
شد. ساير بازيكنان استقالل از اين نظر مشكلي براي همراهي اين تيم 
ندارند. ضمن اينكه با حضور وريا غفوري و ابوالفضل جاللي در ديدار 
مقابل نفت مسجدسليمان در حال حاضر هيچ بازيكن مصدومي در 
جمع شــاگردان مجيدي نيست كه نتواند اين تيم را در ديدار بعدي 
همراهي كند. ديدار پيكان و استقالل از ساعت 1۵:30 بيست وهشتم 

دي به ميزباني تيم پيكان برگزار مي شود. 

 گذر  آبی و قرمز
 دوباره به مصطفوي و اوليايي افتاد 

كنفدراسيون هيچ طوري كوتاه نمي آيد 

درگيري شديد در مسابقات کشتي قهرماني کشور

 علي کريمي: مدير عامل پرسپوليس 
هم به من رأي نداد!

استقالل در باد لقب قهرماني نيم فصل نمي خوابد
طاهري: چرا همه دنيا VAR دارند، ايران ندارد؟

اگر بازي 
مسجدسليمان گره 
مي خورد چه کسي 

پاسخگو بود؟  استقالل بدون مصدوم 
و محروم به پيکان رسيد 
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 بيرانوند و طارمي  
سوم بهمن به ايران مي آيند
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