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ابراز همدردی و پیامهای تسلیت ورزشکاران درپی زلزله در غرب کشور

زلزلهای که ورزش ایران را هم تکان داد

یادداشت

عکس ها :ورزش 3

یکشــنبه شــب زلزلــه  7/3ریشــتری در ایــران
اتفاق افتاد که متأســفانه آســیبهای جدی به
مردم غرب کشور خصوصاً سر پل ذهاب ،قصر
شــیرین و ...وارد کرد .بر اثر این حادثه تلخ عده
زیــادی از هموطنــان کشــته شــدند و همچنین
آمــار مجروحان نیز بســیار باال اســت .بر همین
اســاس شــمار زیادی از اهالی ورزش درگذشت
هموطنانمان در غرب کشــور را تسلیت گفتند و
ضمن ابراز همدردی با خانوادههای داغدیده،
برای آنها از خداوند طلب صبر کردند.
علــی دایی ،ســرمربی تیــم فوتبال ســایپا در
صفحــه اینســتاگرام خــود متنی را بــا مضمون
«ایــران مــن تســلیت» منتشــر کــرد و در متــن
ایــن پیــام از نهادهــای امــدادی خواســت تــا
همــه تــوان خــود را در جهــت نجــات ،درمان،
رســیدگی بــه مــردم و بازســازی منطقه بــه کار
گیرنــد .همچنیــن کیانــوش رســتمی ،قهرمان
کرمانشــاهی وزنهبرداری ایــران در المپیک نیز
با همشــهریهای خود همــدردی کرد .او نیز به
همشــهریان خود تســلیت گفت .عــاوه بر این
وینفــرد شــفر ،ســرمربی آلمانــی اســتقالل هم
بــا انتشــار قلــب آبــی رنگ نوشــت« :فکــر ما با
قربانیــان این زلزله وحشــتناک اســت ».برانکو
ایوانکوویچ ،ســرمربی پرسپولیس نیز در پیامی
بــه ابراز همدردی بــا مردم ایــران پرداخت .در
متــن پیــام برانکــو آمده اســت« :همگــی برای
ایــران عزیز دعــا میکنیــم ».ســیامند رحمان،
قویتریــن مرد پارالمپیکی جهان نیز با انتشــار
عکســی این حادثه تلخ را به هموطنان تسلیت
گفت .این وزنهبردار اهل اشــنویه کشــورمان در
صفحه اینســتاگرام خود با انتشــار عکس شمع
در پروفایــل اینســتاگرام و هشــتگ کرمانشــاه،
سرپل ذهاب و سایر مناطق زلزلهزده نسبت به
این اتفاق ناگوار واکنش نشان داد.
بختیــار رحمانــی ،بازیکــن تیــم پیــکان هم
پســتی کنایهآمیــز در صفحــه اینســتاگرام خود
منتشــر کرد و در واکنش به زلزله غرب ایران که
اصلیترین خســارت این زلزله به مســکن مهر
وارد شــده را ایــن گونه بیان کرد« :انگار مســکن
مهر را با کاغذ ســاخته بودند!» احسان حدادی

نیز در صفحه اینســتاگرام خود متنی احساسی
منتشر کرد .در متن پیام قهرمان پرتاب دیسک
ایــران آمده اســت« :تــازه خانهات را گــرم کرده
بــودی و خــودت را بــرای زمســتان آمــاده کرده
بودی که خانهات لرزید ،دیگر سرپناهی نداری،
دیگــر گرمــا نــداری ،پــدر و مــادر و فرزنــد و...
نداری».
عالوه بر این ســایر شــخصیتهای ورزشــی
همچــون علی کریمــی ،کریم باقــری ،داریوش
شــجاعیان ،مهدی رحمتی ،رضا عنایتی ،جواد
نکونام ،حســین ماهینی ،احمدرضــا عابدزاده،
مســعود شــجاعی ،مهــدی مهدویکیــا ،کاوه
رضایــی ،محمد بنــا ،علیرضا حیــدری و بهداد
ســلیمی نیــز در پیامهایــی بــا خانوادههــای
داغدیده ابراز همدردی کردند .همچنین کمیته
ملــی المپیــک و پارالمپیــک هــم در پیامهایی
جداگانه ،این اتفاق ناگوار را تسلیت گفتند.
خبرهــای رســیده از هلنــد و اردوی تیم ملی
نیــز حکایــت از آن دارد کــه بازیکنــان تیم ملی
و کارلــوس کــیروش هــم در بهــت فــرو رفتــه
و اخبــار زلزلــه غــرب ایــران را بــه صــورت زنده
پیگیــری میکردند .دیــروز ملیپوشــان ایران و
ونزوئال پیش از شــروع بازی دوستانه به احترام
زلزلهزدگان یک دقیقه سکوت کردند و بازیکنان
ایران با بازوبند مشــکی بــه مصاف حریف خود
رفتنــد .برهمیــن اســاس کارلــوس کــیروش،
سرمربی تیم ملی هم در پیامی ضمن تسلیت
به مــردم ایران اعالم کــرد« :از خبر ویرانیهای
ایران بسیار متأثر شدم .قوی و متحد بمانید».
مسعود ســلطانیفر ،وزیر ورزش نیز ضمن
عرض تســلیت به خانوادههــای جانباختگان
زلزله غرب کشــور خصوصاً در استان کرمانشاه،
در تماســی تلفنــی بــا مدیــران کل ورزش و
جوانــان کرمانشــاه و ایــام ،دســتور داد تمامی
مکانها و ســالنهای ورزشــی این دو اســتان و
شهرستانهای تابعه برای اسکان موقت حادثه
دیــدگان در اختیار ســتاد مدیریت بحــران قرار
گیــرد و کلیــه امکانــات مورد نیاز و در خواســت
ســتاد برای یاری رســاندن به هموطنان آسیب
دیده و خانوادههای آنان فراهم شود.

توقف استقالل مقابل منتخب کیش در دیداری دوستانه

اخبـــــار
دیــدار دوســتانه تیمهــای اســتقالل و منتخب کیش عصــر دیروز در
ورزشــگاه المپیک در حالی برگزار شد که دو تیم به احترام قربانیان
حادثــه زلزلــه در غرب کشــور یک دقیقه ســکوت کردنــد .در ابتدای
نیمه اول داور مســابقه یک ضربه پنالتی به سود استقالل اعالم کرد
که ســجاد شــهباززاده پنالتــی را خراب کرد تا بــازی در نیمه اول بدون گل به اتمام برســد .با
شروع نیمه دوم خطای مدافع استقالل در محوطه جریمه موجب شد تا تیم منتخب کیش
توســط مهدی مناریزاده به گل برســد .در ادامه حمالت تیم اســتقالل موجب شد تا عظیم
گوک ،گل تساوی آبیپوشان را در دقیقه پایانی بازی به ثمر برساند تا در نهایت این مسابقه
با تساوی یک بر یک به پایان برسد.

افزایش حقالزحمه داوران فوتبال

رئیــس کمیتــه داوران فدراســیون فوتبال اعالم کــرد حق الزحمــه داوران در کلیه
مســابقات لیگهــای کشــور اعــم از فوتبــال ،فوتســال و فوتبال ســاحلی در بخش
آقایان و بانوان افزایش یافته است .فریدون اصفهانیان گفت« :مقرر شد دستمزد
داوران فوتبال  30درصد ،فوتســال و فوتبال ســاحلی  35درصد در بخش آقایان
افزایش پیدا کند .همچنین حقالزحمه داوران فوتبال بانوان  50درصد و فوتسال
و فوتبال ساحلی بانوان  40درصد افزایش پیدا کرد».

تمرین اختصاصی احمدزاده و ماهینی

تمرین نوبت عصر دیروز پرســپولیس فقط به کار بــا توپ و مرور کارهای تاکتیکی اختصاص
داشت .سرخپوشان که به منظور آمادگی برای بازی با پدیده مشهد در هفته دوازدهم آماده
میشــوند ،در تمرین دیروز ،ابتدا بعد از صحبتهای کوتاه برانکو به مدت  10دقیقه دویدند
و ســپس کار با توپ آغاز شــد .بازیکنان بعد از پشت سر گذاشــتن کارهای تاکتیکی خاص مد
نظــر برانکــو در قالب دو تیم ســفید و قرمز بازی کردند .فرشــاد احمدزاده و حســین ماهینی
بــه دلیل مصدومیت به صورت اختصاصــی به تمرین پرداختند .برانکو ایوانکوویچ در پایان
تمریــن سرخپوشــان ،درگذشــت تعدادی از ســاکنان مناطق غربــی ایــران را در حادثه زلزله
یکشنبه شب تسلیت گفت.

نبرد هندبالیستهای ایرانی در لیگ رومانی

تیم هندبال اســتوا بخارست در ناســیونال لیگ رومانی مقابل دیناموبخارست به
برتــری رســید .این دو تیم از هفته دهم لیگ رومانــی به مصاف یکدیگر رفتند .در
استوا ،محسن باباصفری و در دینامو هم نفراتی همچون سجاد و اهللکرم استکی،
علیرضا موســوی و ســعید حیدریراد حضور داشتند که در پایان ،استوا توانست با
نتیجه  31بر  28حریف قدرتمند خود را شکست دهد و صدرنشین شود.

مظاهری :آوارگی همشهریانم در این ماه سرد اتفاق تلخی است
محمد محمدی سدهی

گفتوگو

علی مظاهری ،کاپیتان کرمانشــاهی تیم ملی بوکس در خصوص
زلزلــه کرمانشــاه و کشــته شــدن هموطنان کشــورمان بــه خبرنگار
«ایران» میگوید« :خانواده من در کرمانشــاه ســاکن هســتند و من
پــس از وقوع زلزله با خانــوادهام دائماً در تماس بودم .متأســفانه
مطلع شدم که خسارت جانی زیادی به همشهریان من وارد شده
و به این خاطر بســیار غمگینم ».او ادامه میدهد« :خسارت وارده
به شهرهای اطراف کرمانشاه بسیار باالست و خوشبختانه گروههای
امدادی بالفاصله وارد ماجرا شدند اما کار سخت است و باید همه
حوزههــا بــرای کمک به مردم اســتان بســیج شــوند .همانگونه که
ورزشکاران برای این کار پیشقدم شدند ».این ورزشکار کرمانشاهی
بیان میکند« :خوشــبختانه بالفاصله پس از این اتفاق کمکهای
مالی و معنوی از ســوی مردم عزیز کشــورمان آغاز شــده و کماکان
ادامه دارد .آوارگی همشهریانم در این ماه سرد اتفاق تلخی است
و برای کمک به حادثه دیدگان نیازمند حمایت دولت و مسئوالن

بازیکنان اســتقالل دیروز پیش از آغاز بازی
دوســتانه تیمشــان برابــر منتخب کیــش با در
دســت داشــتن تابلوهایی کــه روی آن نوشــته
شــده بــود «ایران تســلیت ،من هم عــزادارم»
به نوعــی با حادثه دیــدگان زلزله غرب کشــور
ابــراز همــدردی کردند .خارجیهای اســتقالل
(وینفرد شــفر و ســرور جباروف) هــم این تابلو
را در دســت داشــتند و روبــهروی دوربیــن قرار
گرفتند تا به نوعی نشــان بدهند در این حادثه
دردناک با مردم ایران همدرد هستند.
بختیار رحمانی هافبک مطرح فوتبال ایران
و باشــگاه پیکان که اهل سرپل ذهاب است در
خصوص زلزله کرمانشــاه گفت«:خوشبختانه
خانوادهام حالشــان خوب است اما از فامیل و
دوســتانم کســانی هســتند که زیر آوار گیر کرده
و برخــی از آنها فــوت کردهاند .متأســفانه من
اینجــا هســتم و هیــچ دسترســی نــدارم .دلــم
میخواســت آنجا بودم .نمیدانم چه بگویم،
فقــط میتوانم به همه همشــهریانم تســلیت
بگویم ،امیدوارم دیگر غم نبینند».
به دنبــال تأکیــد غالمرضا نــوروزی ،رئیس

استانی هستیم ».مظاهری با اشاره
بــه این موضوع کــه در اتفاقات این
چنینیهمیشهورزشکارانپیشقدم
هســتند ،میگوید« :ما در سالهای
گذشــته نیــز شــاهد حمایتهــای
دلگرم کننده ورزشکاران کشورمان
بودهایم و همیشه سیل عظیمی از
ورزشــکاران کشورمان جلو میآیند
و همیــن موضــوع باعث میشــود
تا مردم نیز پیشــقدم شــوند ».او بیان میکند« :باید از همین جا به
همشهریان تسلیت بگویم .مردم کرمانشاه در طی سالهای پس
از انقالب بارها مقاومت خود را ثابت کردهاند .آنها جنگ تحمیلی
را پشــت ســر گذاشــتند و حال این اتفاق را نیز پشــت ســر خواهند
گذاشت .کردها مردمان مقاومی هستند ،این اقوام همیشه و در هر
موقعیتی خود را ثابت میکنند».

فدراســیون پزشــکی ورزشــی ،دیروز (دوشنبه)
اکیــپ ویژهای از طرف هیأت پزشــکی ورزشــی
کرمانشــاه جهت امدادرســانی به زلزله زدگان
ســرپل ذهــاب بــه مناطــق زلزلــه زده اعــزام
شــدند .این اکیپ پزشــکی ورزشــی متشــکل از
پزشــک ،فیزیوتراپیست ،روانشــناس ،پزشکیار
و امدادگــر هســتند .کاروان پزشــکی ورزشــی
کرمانشــاه با استقرار در استادیوم سرپل ذهاب
ضمــن ارائــه خدمــات تشــخیصی ،درمانــی و
مشاورهای و توانبخشی اقالم دارویی مورد نیاز
را نیز توزیع میکند.
فدراســیون بســکتبال ایــران پیــش از دیدار
حســاس دو تیــم مهــرام و پتروشــیمی از
هفتــه نهم لیــگ برتر بــرای ابراز همــدردی با
زلزله زدههای کرمانشــاه یک دقیقه سکوت در
نظر گرفت تا آسمان خراشها همدردی خود
با هموطنان عزادار را نشان دهند.
ëëتصمیــم خیرخواهانــه علی دایــی و حمایت
فدراسیون
دیــروز علــی دایی جلســهای با مهــدی تاج
برگــزار کــرد کــه یکــی از تصمیمــات جلســه

ســرمربی ســایپا با رئیــس فدراســیون فوتبال،
ادای دیــن و همراهــی جامعه فوتبال کشــور با
حادثــه دیدگان زلزله غرب کشــور و کرمانشــاه
بــود .دایــی کــه در پــی زلزلــه در ورزقــان و
آذربایجــان بــا حضــور در مناطــق زلزلــهزده
اقدامــات و تالشهایــی بــرای کمــک بــه
زلزلــهزدگان داشــت و اقدامات انجام شــده را
پنهان نگه داشــته بود ،در جلســه با تاج اعالم
کرد کــه قصد دارد برای جمعآوری کمکهای
مردمــی و اقدامــات حمایتــی جامعــه فوتبال
دســت به کار شــود و از فدراســیون درخواست
کــرد تــا در اخــذ مجــوز و ســایر اقدامــات او را
همراهی کند.
در ادامــه تاج هم از این پیشــنهاد اســتقبال
و تأکید کرد فدراســیون هم از تمام ظرفیتها
در این مســیر استفاده خواهد کرد .رایزنیهای
علی دایی آغاز شــده و بســیاری از ورزشــکاران
نامدار برخی رشتههای ورزشی با آگاهی از این
تصمیــم دایی اعالم داشــتهاند بــا تمام وجود
در ایــن کار خیرخواهانــه مشــارکت کــرده و از
توان خود استفاده خواهند کرد.

تختی؛ بوئین زهرا
و مسئولیت اجتماعی ورزشکاران

ســالیان زیــادی از زلزلــه بوئیــن زهــرا در اســتان قزوین
میگذرد و شــاید خیلــی از جوانهایی که امروز اتفاقات
ورزش ایــران را دنبال میکنند ،از آن حادثه تلخ چیزی
بــه یــاد نداشــته باشــند .در آن روزهــا ،جهــان پهلــوان
غالمرضا تختی ،چهره اول میدان بود .او که محبوبیت
امیر حاج رضایی
ویــژهای در میــان مردم داشــت ،دســت به کار شــد و با
کارشناس فوتبال
حضــور در میــان مردم کمکهــای نقــدی و غیر نقدی
بسیاری را جمعآوری کرد و به دست زلزلهزدگان رساند .البته تختی یک ورزشکار
اســتثنایی در تاریخ ورزش ماســت و مردم آنقدر به او اعتماد و عالقه داشتند که
بــدون هیچ مشــکلی کمکهای خــود را در اختیار او گذاشــتند تــا محبوبیت یک
ورزشکار بزرگ باعث شود عده زیادی از کمکهای مردمی بهرهمند شوند.
این موضوع نشان میدهد که حاال هم ورزشکاران مطرح ایرانی میتوانند
در کمــک و همراهــی بــا مــردم در زلزل ه اخیری که متأســفانه باعث از دســت
دادن عده زیادی از هموطنانمان در غرب کشور شد ،تأثیرگذار باشند.
ورزشکاران ایرانی که همیشه در کنار مردم بودهاند ،خوب میدانند که قبل
از دوران قهرمانی ،چهرهای گمنام بودند و کســی آنها را نمیشناخت و توسط
همیــن مــردم به چهرههایی معــروف و محبوب تبدیل شــدند و حاال عالوه بر
مســئولیت انســانی که همه ما بر دوش داریم و باید به طرق مختلف به یاری
هممیهنانمان بشــتابیم ،ورزشــکاران یک مســئولیت اجتماعی هم دارند که
خوشــبختانه بیشــتر آنها هم از آن آگاه هستند و میدانند که میتوانند باعث
آرامش و دادن التیام به مردم مصیبت دیده از این بالی طبیعی شوند.
یــادم هســت کــه در زلزله بم ،ســرکار خانم هدیــه تهرانی کــه از هنرمندان
خوب کشــورمان اســت به میان مردم رفته بود و با آنها ابراز همدردی میکرد
و ســعی میکرد تا به نوعی به کمک آنها بشــتابد .در جام جهانی  1990ایتالیا
هــم ،یورگــن کلینزمن کــه یکی از ســتارگان فوتبال آلمــان بود و با ایــن تیم به
قهرمانی رســید ،پس از زلزله رودبار ،پیام تسلیت خود را از محل جام جهانی
برای مردم ایران ارســال کرد که بازتاب زیادی داشــت .حاال هم ورزشکاران ما
بــا حادثه تلخی که اتفاق افتاده ،از طریق شــبکههای مجازی مانند کانالهای
تلگرامی ،توئیتر و اینســتاگرام ،احساســات خود را از این اتفاق بیان کردهاند و
نشان دادهاند که با مردم هستند و در لحظات سخت به کمک آنان میشتابند.

نقره روحانیان در جام جهانی تیر و کمان

اخبــار
بانــوی کمانــدار ایرانــی در جام جهانی مــدال گرفت.
مرحلــه اول رقابــت هــای جــام جهانی داخل ســالن
تیروکمــان در بخش انفرادی و تیمــی زنان و مردان و
رده ســنی جوانان در مراکش برگزار شــد و پریســا روحانیان تنها نماینده ایران
در ایــن رقابت ها موفق به کســب مدال نقره ریکرو انفرادی شــد .مرحله دوم
رقابتهــای جام جهانــی تیروکمان داخل ســالن ماه آذر بــه میزبانی تایلند،
مرحله ســوم ماه دی به میزبانی فرانســه و مرحله پایانی این رقابتها بهمن
ماه در امریکا در تمام ردههای سنی برگزار خواهد شد.

دایی :تاج از مبارزه با فساد استقبال میکند

علی دایی ،سرمربی سایپا گفت دیدار روز گذشتهاش با مهدی تاج،
رئیــس فدراســیون فوتبال در راســتای اخذ مطالبــات معوقهاش از
پرسپولیس نبوده است ولی آماده تقابل با اکبر طاهری ،مدیرعامل
مســتعفی قرمزهــا در دادگاه اســت .دایــی افــزود :تــاج از شــنیدن
اظهــارات روزهــای اخیــر برخــی اعضای شــاخص جامعــه فوتبال
درخصوص رواج فســاد در این ورزش نه تنها ناراحت نشــده ،بلکه
از تشکیل ستادهایی برای مبارزه با این پدیده و برگزاری جلساتی با
سران و مربیان باشگاهها در این راه استقبال میکند.

عبداللهی :در نیم فصل سه خروجی خواهیم داشت

نصراهلل عبداللهی ،سرپرســت تیم فوتبال اســتقالل تهــران در قبال انتقاداتی
که از چاق بودن مفرط ســایناک ،دســتیار جدید و چکی وینفرد شــفر میشود،
گفت :چکار کنیم؟ فرانس پوشــکاش معروف هم با آن همه مهارت فنیاش
 150کیلو وزن داشت! وی همچنین متذکر شد آبیها برای رسیدن به قالبی هر
چه بهتر در نیم فصل سه خروجی خواهند داشت.

سپاهان خواستار رفیعی است

ســپاهان خواســتار مذاکره با ســروش رفیعی شده اســت که چندی
پیش از پرســپولیس جدا و عضو الخور شــد امــا از حضورش در این
باشگاه قطری رضایت ندارد.

پدیده تیم سوم جام شهدا

پدیده در دیدار ردهبندی جام شــهدا مقابل تیــم پارس جنوبی جم به پیروزی
رســید تا رده ســوم این تورنمنت را به خود اختصاص دهد .این بازی با تساوی
یک بر یک در طول  90دقیقه به پایان رسید و پدیده در ضربات پنالتی با نتیجه
چهار بر یک به پیروزی رسید .برای پارس ارسالن مطهری دقیقه ( 18پنالتی)،
بــرای پدیده محمد اســماعیل نظری دقیقــه ( 43پنالتی) گلزنــی کردند .برای
پدیده اکبر صادقی ،محمدرضا خلعتبری ،رضا ناصحی و سعید جاللی پنالتی
خــود را گل کردنــد .بــرای پارس جم فرشــاد ســاالروند گلزنی کــرد اما ضربات
پنالتی وحید حمدینژاد و محمدی مهر را دروازهبان پدیده مهار کرد.

ایران  - 1ونزوئال صفر؛ یک پیروزی دیگر برای تیم کیروش

هلند ،برای جهانبخش<آمد> داشت
تیم ملــی فوتبال کشــورمان عصر روز گذشــته
در چهارمیــن بــازی تدارکاتــی خــود در راه
آمادهســازیاش برای حضــور در جام جهانی
 2018روســیه ،مقابــل تیــم ملــی ونزوئــا قرار
گرفــت .ایــن دیدار در شــرایطی برگزار شــد که
گفتــه میشــد بــدون حضــور تماشــاگر خواهد
بود اما حدود  200هوادار ایرانی روی سکوهای
اســتادیوم نایمخــن حاضــر شــده بودنــد و بــه
تشویق تیم ملی مشغول شدند .ضمن این که
امیر هاشــمی مقدم ،بازیکن ســابق استقالل و
مربی ایرانی نایمخن نیز از میهمانان ویژه این
دیدار بود که بازی را از نزدیک تماشا می کرد.
کارلــوس کــیروش ســرمربی تیــم ملی در
این مســابقه ،ترکیبی از بازیکنان باتجربه را به
میدان فرستاده بود .به این ترتیب که علیرضا
بیرانونــد ،مرتضــی پورعلیگنجی ،ســیدجالل
حســینی ،رامین رضاییان ،احسان حاجصفی،
ســعید عزتاللهی ،علی کریمی ،ســید اشکان
دژاگــه ،علیرضــا جهانبخــش ،وحیــد امیری و
رضا قوچاننژاد  11مرد اصلی ایران را تشــکیل
میدادنــد .ضمــن اینکــه بازیکنان بــه احترام
حادثه تلخ زلزله اســتان کرمانشاه که منجر به
از دســت دادن گروهی از هموطنانمان شــده
است ،با بازوبند مشکی وارد زمین شده بودند.
ایــن بازی بــا حمله ســریع ایران آغاز شــد و
گوچــی یک فرصــت گلزنی بســیار خــوب را در
دقیقه یک مســابقه از دست داد .در ادامه بازی
هــم توپ و میدان در اختیــار یوزهای ایرانی بود
امــا در مقابــل ونزوئال هم که چشــم بــه گلزنی
داشــت یــک فرصــت خــوب در دقیقــه  35به
دســت آورد و ارســال بازیکــن ایــن تیــم روی
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شکایت دستهجمعی از نفت

شــماری از بازیکنــان و مربیــان فصــول گذشــته نفــت کــه ایــن
باشــگاه تهرانــی همچنــان بــه آنها مقروض اســت ،دیروز شــکایتی
دســتهجمعی از نفــت را بــه ســازمان لیــگ فوتبــال ارائــه دادنــد و
خواســتار رســیدگی ایــن نهــاد شــدند .پیشتر افــرادی چــون دایی،
بیرانوند و خلیلی هم به طور انفرادی از نفت شکایت کرده بودند.

سردمداری ساناک در حضور شفر

 6قــدم دروازه ایــران و اشــتباه علیرضا بیرانوند
در خــروج از دروازه ،فرصــت گلزنی خوبی را در
اختیــار مهاجم ونزوئال قــرار داد کــه ضربه او را
ســیدجالل حســینی که در این مســابقه بازوبند
کاپیتانــی را هم بســته بــود ،تــوپ را از روی خط
دروازه برگشت داد تا حریف به گل نرسد و نیمه
اول با تساوی بدون گل دو تیم به پایان برسد.
کــیروش نیمــه دوم را بــا چند تغییــر آغاز
کرد .بــه این ترتیب که محمدرشــید مظاهری
به جای بیرانوند درون دروازه قرار گرفت و اکبر
ایمانــی به جــای عزتاللهی و ســامان قدوس
به جای دژاگه به زمین آمدند.
در دقیقه  56و در یک ضدحمله ،در حالی
کــه دروازهبــان ونزوئــا هــم در خروج اشــتباه
داشــت ،وحیــد امیــری پــاس زمینــی خوبی را
در محوطــه جریمه بــرای علیرضا جهانبخش

مهیــا کرد و ایــن بازیکن در زمینی کــه بارها در
این ورزشــگاه شــهر نایمخن گلزنــی کرده بود،
ایــن بــار بــا پیراهــن ایــران موفــق شــد دروازه
حریــف را روی یــک تــکل بــاز کند و ایــران یک
بــر صفر از حریف امریــکای جنوبی خود پیش
بیفتد.
در ادامه کیروش ســه تعویض دیگر انجام
داد و امیــد ابراهیمــی جــای ســیدجالل ،کاوه
رضایی جای جهانبخش و ســردار آزمون جای
قوچاننژاد به زمین آمدند.
در ادامــه مســابقه ،ونزوئــا بــرای جبــران
گل خــورده تــاش کــرد و چند فرصــت هم به
دســت آورد اما آنها را از دست داد تا این بازی
بــا نتیجه یــک بر صفر به ســود ایران بــه پایان
برســد و ایــران در دیدار تدارکاتــی دیگر هم به
پیروزی برسد.

تمرینات اســتقاللیها در اردوی آنها در کیش روز پنجم خود را نیز ســپری کرد
و ســاناک ،دســتیار جدید و چکی وینفرد شــفر که گفته میشــد برای بدنسازی
آبیها به جمع آنان آمده است ،عمالً طراحی و هدایت تمرینات روز دوشنبه
را در دســت داشــت .خود شــفر نیز در دقایقی پا به توپ شــد تا حــرکات مورد
نظرش را بیشــتر و بهتر برای بازیکنان تشریح کند .شفر بخشی از وقت خود را
مصروف آمادهسازی سجاد شهباززاده کرد که این فصل بازگشت ناموفقی به
جمع آبیها داشته است.

جشن صعود کرواسی و سوئیس

تیمهــای ملــی فوتبال کرواســی و ســوئیس مجوز شــرکت در مرحله
نهایــی جــام جهانی  2018را کســب کردند .یکشــنبه شــب در جریان
دیدارهای برگشــت پلیآف اروپا ،کرواســی در زمین یونان به تســاوی
بدون گل رســید تا در سایه برد  4-1مسابقه رفت ،باال برود و سوئیس
که در خانه ایرلند شــمالی  1-0برنده شــده بــود ،در خاک خود با این
حریف صفر -صفر مساوی کرد تا مثل کرواتها جشن صعود بگیرد.

تاجدار سرمربی صبا شد

در پی کنارهگیری هومن افاضلی از سرمربیگری تیم فوتبال دسته اولی صبای
قم ،سلمان تاجدار یکی از دستیاران وی حائز این سمت شد.

