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علیرضا صمیمی ،محمدرضا سنگ سفیدی و حسین طیبی در گفتوگو با «ایران»:

برنز استقامت جاده به سهرابی رسید

حاال قهرمانی جام جهانی فوتسال را میخواهیم

حامد جیرودی

تیم ملی فوتسال ایران در پانزدهمین دوره جام ملتهای آسیا
بــرای دوازدهمین بــار به قهرمانی رســید تا بار دیگر خــود را به
عنوان قدرتمندترین تیم فوتسال قاره کهن معرفی کند .اما این
قهرمانی برای تیمی که در دوره قبل مســابقات جام جهانی به
مقام سوم رسیده ،به انگیزه خوبی تبدیل شده تا بتواند به رؤیایی
بزرگتــر یعنــی قهرمانی جــام جهانی  2020بیندیشــد .هدفی
وســیع که در ذهن و فکر بازیکنان تیم ملی فوتســال رخنه کرده
و آنها حاال در فکر قهرمانی جهان هســتند .این آرزویی است که
علیرضا صمیمی ،محمدرضا سنگ سفیدی و حسین طیبی در
گفتوگویی که با «ایران» داشتند ،به آن اشاره کردند.
ëëصمیمی:یکسروگردنازتیمهایآسیاییباالتریم
علیرضــا صمیمــی ،درواز ه بان تیم ملی فوتســال درباره جام
ملتهای آســیا و قهرمانــی ایــن دوره از رقابتها ،چنین توضیح
داد« :خوشبختانه ما توانستیم بازیها را خیلی خوب شروع کنیم
و در ادامه هم حریفانمان را شکســت دهیم و قهرمان شــویم .ما
نشــان دادیم که یک سر و گردن از تیمهای آسیایی باالتر هستیم.
چــرا که فکرمان جهانی اســت .هدفمــان حضــور در فینال جام
جهانی است و میخواهیم ثابت کنیم که ایران در رنکینگ جهانی
میتواند باالتر از این هم بیایــد ».وی درباره دروازه بانی خودش و
اینکه چه شــرایطی داشــته هم صحبت کرد« :این رقابتها آیتم
برترین گلر آسیا را نداشت .چون من کمترین گل خورده را داشتم
که این را هم مدیون مربی خوبم امیر فراشی هستم .او در تمرینات
خیلی به من کمک کرد و همچنین دوست خوبم سپهر محمدی
که با کمک هم توانستیم کمترین گل خورده جام را داشته باشیم.
باالخره وظیفه سنگینی روی دوش ماست و توقع زیادی از گلرهای
ایرانی میرود و باید بهترین باشیم و گل نخوریم».
صمیمــی دربــاره اینکه آیا تصمیــم دارد لژیونر شــود یا خیر؟
چنین واکنشی داشت« :لیگ فوتسال ایران ،جزو لیگهای خوب
دنیا محسوب میشود و در بین 3،4لیگ برتر است .قطعاًمن هم
دوســت دارم در تیم خوبی بازی کنم اما باید از تیم فعلی خودم
که مس سونگون و قهرمان ایران است و در جام باشگاههای آسیا
حضور دارد ،بهتر باشد .فکر میکنم تیمهای باالی جدولی اسپانیا
یا روسیه خیلی خوب باشند و دوست دارم در آن تیمها هم بازی
کنم ».وی درخصوص ســؤالی مبنی بر اینکه اگر خبرنگار بود ،چه
تیتری برای تکرار قهرمانی ایران در جام ملتها میزد ،این پاسخ
را داد« :شــیر همچنان شــیر اســت یا عادت ما به قهرمانی ».البته
شــاید خیلیها فکر کنند ایــن قهرمانی راحت به دســت آمده اما
این طور نیست و فشار روانی زیادی روی ما بود .برای اینکه در آسیا
فقط باید قهرمان شویم تا مردم راضی شوند».
ëëسنگسفیدی:نگاهواهدافماازآسیاباالتراست
محمدرضا ســنگ سفیدی ،بازیکن تیم ملی فوتسال هم که
در این رقابتها حضور داشــت ،به خبرنــگار «ایران» گفت« :ما
در ســال  2014در ضربــات پنالتی به ژاپــن باخته بودیم و خاطره
بدی از این تیم داشــتیم و به دنبــال فرصتی بودیم تا آن باخت
را جبــران کنیــم و چه جایی بهتر از بازی فینال که به لطف خدا و
کمک بچهها و کادر فنی توانستیم ببریم و به قهرمانی برسیم».
وی ادامه داد« :ایران درحال حاضر ســلطان فوتســال آسیاست
و همــه تیمهای برتر دنیا هم به ایــران احترام میگذارند .نگاه و
اهــداف ما از آســیا باالتر اســت و به قهرمانی جــام جهانی 2020
فکــر میکنیم و امیــدوارم با برنامهریــزی مــدون ،بتوانیم به آن
برســیم ».ســنگ ســفیدی درباره وضعیت خودش یادآور شــد:
«من در یک سال گذشته در تیم ملی بودم اما نمیدانم اسمش
را بدشانســی بگــذارم یا خیریت؛ مصــدوم بــودم و در بازیهای
داخل سالن آسیا هم محروم بودم .برای همین کمی از تیم دور
شده بودم .در  3بازی اول هم از عملکرد خودم راضی نبودم اما
با صحبتهایی که آقای ناظم الشــریعه با من داشت ،توانست
از لحــاظ ذهنــی من را برگردانــد و در بازی با ازبکســتان ،تایلند و

ژاپن از خودم راضی بودم اما باید دید نظر کادر فنی چیســت».
این بازیکــن درخصوص اینکه چرا لژیونر کمــی در اروپا داریم؟
چنین واکنشــی داشت« :اول اینکه حسین طیبی از ایران در تیم
«غیــرت» بازی میکند که قهرمان اروپاســت و بازیکنان برزیلی
آرزو دارند که در غیرت بازی کنند .بعد هم این به خواست خود
بازیکــن برمیگــردد .لیــگ ایــران هم ســطحش خیلی
باالســت و وقتــی برزیلیها میآینــد در لیگ ایران
بــازی میکنند ،این نشــان از کیفیت باالی لیگ
مــا دارد .ضمن اینکه از نظر مالی هم تفاوت
چندانــی بــا ســایر لیگها نــدارد و بــه خود
بازیکــن بســتگی دارد کــه در این شــرایط
بماند یا برود».
ëëطیبــی :امیــدوارم بــه انــدازه همین
قهرمانیهابهفوتسالاحترامبگذارند
حســین طیبی کــه بــا  14گل عنوان
آقــای گلی ایــن دوره از جام ملتهای
آسیا را به دست آورد ،درباره قهرمانی
تیم ملــی به خبرنــگار «ایــران» گفت:
«خدا را شــکر میکنــم که توانســتیم از
عنوان قهرمانیمان دفاع کنیم و جام را
به ایران بیاوریم تا دل مردم شاد شود .در
این دوره ،تیمها پیشــرفت خوبی داشتند.
فوتســال در آسیا روز به روز پیشرفت میکند
و تیمها مربیان خارجی آوردهاند و خودشان
را به فوتســال روز دنیا نزدیک کردهاند .برای
همیــن ایــن قهرمانــی بیشــتر از  2016بــه ما
چســبید .تیمهــای مدعــی و در کل همــه را
بردیم و هیچ جای حرف و حدیثی را هم باقی
نگذاشتیم .این قدرت فوتســال ایران را نشان
میدهــد و همــه تیمها در آســیا و جهان به ما
احترام میگذارنــد ».وی درباره آقای گلیاش
هــم چنین نظر داد« :از اول هدف ما قهرمانی
بود و بازی به بازی جلو میرفتیم .خدا را شــکر
کنــارش بحث آقــای گلی هم بــرای من پیش
آمد .مــن در جــام ملتهــای  2014ویتنام هم
آقــای گل شــده بــودم .در جام ملتهــای 2016
دو گل کــم آوردم امــا در  2018جبــران کــردم و
عنــوان آقای گلیام را پس گرفتم که این موضوع
بــا زحمت تک تک بچهها به دســت آمــد که این
آقــای گلــی را هــم بــه مــادرم تقدیم مــی کنم».
طیبــی دربــاره وضعیــت آینــده تیــم ملی هم
خاطرنشــان کــرد« :همان طور کــه میدانید،
ما جام جهانی  2020را در پیش داریم و قبل
از آن هــم جــام ملتها که  4تیــم اول آن به
جام جهانی راه پیدا میکنند و برای همین کار
سختتر است .برای همین اگر ما میخواهیم در رنکینگ جهانی
جایگاه بهتری را کسب کنیم یا مقام بهتری در جام جهانی داشته
باشیم و به قهرمانی فکر کنیم ،باید شرایط تغییر کند و از لحاظ
امکاناتی خیلی بهتر شود .بازی تدارکاتی با تیمهای بزرگ خیلی
به ما کمک میکند .امیدوارم نگاه مســئوالن به فوتســال ویژ ه تر
شود .چون واقعاً ما فوتسالیها مظلوم واقع شدهایم و امیدوارم
بــه انــدازه همیــن قهرمانیها برای بچههــای فوتســال احترام و
شخصیت قائل شوند ».این لژیونر فوتسال ایران که در تیم غیرت
قزاقســتان بازی میکند ،درباره اینکه آیا از دیگر تیمهای مطرح
اروپایی هم پیشــنهاد دارد یا خیر ،چنین واکنشی داشت« :درباره
تیــم مطرح بایــد بگویم که غیرت قهرمان اروپاســت و اگر  4تیم
مطرح فوتسال در دنیا را بخواهید نام ببرید ،مطمئن باشید یکی
از آنها غیرت اســت .شــرایط درحال حاضر خیلی خوب اســت و
راضی هستم و حاال باید دید در آینده چه اتفاقاتی میافتد».

ورود سرخابیهای پایتخت به صحنه لیگ قهرمانان

بــه گفتــه ســخنگوی فراکســیون ورزش ،بررســی گــزارش کمیســیون فرهنگی
درخصوص تحقیق و تفحص از سرخابیهای پایتخت ،نخستین دستور خارج
از نوبت مجلس پس از اتمام رسیدگی به بودجه  97کشور خواهد بود.

استخدام روانشناس برای <قائدی>

نمایندگانی از باشــگاه اســتقالل در تدارک ســفر به بوشــهر هســتند
تــا آنجــا به شــرایط مهدی قائدی رســیدگی و در صــورت نیاز ،برای
رهایی وی از افسردگی روان شناس استخدام کنند.

شکست ذوب آهن و تراکتورسازی در آسیا

ذوب آهــن نخســتین بــازی را در لیگ قهرمانان آســیا به حریف خــود واگذار
کرد .شــاگردان امیر قلعه نویی در حالی شب گذشته برابر الدحیل قطر قرار
گرفتند که با گل دقیقه  13اســتنلی کــی روش از میزبان خود پیش افتادند.
این برتری تا اواســط نیمه دوم ادامه داشت تا اینکه الدحیل حمالت خود
را برای جبران گل خورده افزایش داد و در دقیقه  74توسط کریم بودیاف
به گل رسید .ذوبیها هنوز در شوک خوردن گل تساوی بودند که بودیاف
روی اشتباه خط دفاع ذوب گل دوم خودش و تیمش را در دقیقه  76به
ثمر رساند تا الدحیل پیش بیفتد.
در ادامه ذوب آهن که پس از خوردن گلهای پیاپی وضعیت آشفتهای
پیــدا کــرده بــود ،تــوپ و میــدان را از دســت داد و در دقیقــه  84یوســف
المســاکنی گل ســوم را بــرای قطریها بــه ثمر رســاند تا بــازی با نتیجه
 3بــر یــک بــه ســود الدحیل بــه پایان برســد و شــاگردان ژنرال شکســت
را در نخســتین بــازی خــود متحمــل شــوند .گفتنی اســت در دیگــر دیدار،
تراکتورسازی در عمان میزبان االهلی عربستان بود که این مسابقه با گل دقیقه
 67مهند احمد عسیری به سود تیم سعودی به پایان رسید که البته گل االهلی
مشکوک به آفساید بود.

مشکیپوشان در انتظار سرمربی جدید

در پــی قبــول اســتعفای رضا عنایتی توســط ســران مشکیپوشــان،
شــایعات مربوط بــه انتصــاب مجتبی حســینی به عنوان ســرمربی
جدید این تیم در خطر سقوط از لیگ برتر فوتبال کشور قوت گرفت.

پرسپولیس یک پله صعود کرد ،استقالل  12رده سقوط

در جدیدتریــن جــدول ردهبنــدی تیمهای برتــر فوتبال باشــگاهی جهان،
پرســپولیس یــک پله صعــود کــرد و در رده  144دنیا نشســت امــا آبیهای
پایتخــت با  12پله ســقوط ،در رده  212مســتقر شــدند .رئال مادریــد با وجود
نــزول شــگرف اخیــرش ،همچنان تیــم اول دنیا اســت .در جمــع مربیان هم
برانکو ایوانکوویچ با دو پله صعود در رده  145دنیا مســتقر شــد ولی ســیروس
پورموسوی از فوالد خوزستان از رده  378تا رتبه  393تنزل کرد.

تذکر « »AFCدرخصوص استفاده لیزر و پرتاب اشیا

نماینــده « »AFCدر جریــان نشســت هماهنگی دیدار پرســپولیس
ایــران و نســف قارشــی ازبکســتان در لیــگ فوتبــال قهرمانان آســیا
درخصوص اســتفاده احتمالــی هواداران تیم ســرخ از لیزر و پرتاب
اشیا به داخل زمین و تبعات این ماجراها تذکر داد.

خداحافظی فرهاد توکلی بعد از قهرمانی

فرهاد توکلی ســتاره فوتســال ایران که در جام ملتهای آســیا خوش درخشید ،از بازیهای
ملی خداحافظی کرد .وی در دیدار پایانی فوتســال جام ملتهای آســیا مانند سایر بازیها
یکی از بازیکنان تأثیرگذار ایران بود و یک گل نیز به ثمر رســاند .این بازیکن  29ســاله بعد از
اتمام مســابقات ،با انتشــار عکس و متنی کنارهگیری خود از تیم ملی را اعالم کرد و نوشت:
«تبریک به همه مردم ایران و فوتســال دوستهای عزیز .خدایا شکرت .امروز آخرین بازی
ملی من بود و خوشحالم که سهم کوچکی در بزرگترین افتخارات فوتسال کشورم در کنار
طالیی ترین نسل تیم ملی داشتم .با تشکر از همه کسانی که من را در این مسیر کمک کردند.
آرزوی موفقیت برای تیم ملی در آینده .زنده باد ایران ».این خداحافظی در حالی رخ داده
که توکلی هنوز توان بازی در تیم ملی را دارد .البته گفته میشود که نزدیکان وی تالش میکنند وی را از تصمیم خود منصرف
توگویی که داشت اعالم کرد که او را به تیم ملی برمی گردانند .برخی اخبار تأیید نشده
کنند و حتی حسین طیبی هم در گف 
حکایت از برنامهریزی توکلی برای ادامه زندگی خارج از ایران دارد .حســین شــمس سرمربی اسبق تیم ملی فوتسال در این
باره گفته« :توکلی بهترین عقبگیر آسیا و یکی از بهترینهای دنیا است .فدراسیون فوتبال و همتیمیهایش باید هرکاری که
میتوانند بکنند را انجام دهند تا توکلی از تصمیمش منصرف شود .او اگر میخواهد در خارج از کشور زندگی کند عیبی ندارد.
حتی اگر آن طرف دنیا هم باشد ،فدراسیون در هر بازی تیم ملی برایش بلیت میگیرد تا در بازیهای تیم ملی شرکتکند».

صحبت های جالب بهداد پس از حضور در نیوکمپ

قهرمــان وزنهبــرداری المپیــک لنــدن درخصــوص حضــورش در اســپانیا و
ورزشــگاه نیوکمــپ توضیحاتی را ارائه داد .بهداد ســلیمی گفــت« :برای چند
روزی به اســپانیا آمدم و از آنجایی که عالقه زیادی به فوتبال و بارسلونا دارم،
به نیوکمپ رفتم تا بازی این تیم مقابل ختافه را ببینم .از شانس بد من ،بعد
از ســالها بارســلونا در یک بازی گل نزد و تا آخر بازی در حســرت گل ماندم.
دوســتم به شــوخی میگفت یک دقیقه برو بیرون تا بارســلونا گل بزند و بعد
برگرد .انگار مسی هم جادو شده بود و گل نمیزد».

علیپور :به آقای گلی آسیا فکر نمیکنم

علــی علیپور ،گلــزن اول پرســپولیس در نشســت خبری مســابقه دیروز
تیمش برابر نســف قارشــی ازبکســتان گفت فقط به منفعــت تیم فکر
میکند و نه به دستاوردهای شخصی و نه حتی به آقای گل شدن در آسیا.

توبیخ مهاجم المپیاکوس به خاطر ندادن پنالتی به انصاریفرد
مهاجــم صربســتانی المپیاکــوس بــه خاطــر نــدادن ضربــه پنالتــی بــه کریم
انصاریفــرد در جریــان دیــدار یکشــنبه شــب بــا آترومیتــوس مــورد اعتراض
سرمربی اسپانیایی این تیم یونانی قرار گرفت و توبیخ کتبی شد.

شــده و ســه جلســه تمرینی را پشــت ســر نهاده تا مهیای نبرد
امشــب بــا الریان قطر در گــروه چهارم قاره شــود .آبیها امروز
فرشید اسماعیلی را به سبب محرومیت آسیایی به جای مانده
از اواخــر فصــل پیش در خدمت ندارند و محســن کریمی هم
تازه از مصدومیت رسته است اما وینفرد شفر سرمربی و پژمان
منتظری کاپیتان آبیها در نشست خبری این مسابقه در دوحه
با لحنی امیدساز سخن گفتند .شفر گفت :ما حریفانمان را به
خوبی آنالیز و شناســایی کردهایم و هدفمان در این مســابقه،
نه تساوی بلکه پیروزی است .البته الریان هم تیم خوبی است
و باید دید مســیر اتفاقات ما را به کدام ســو خواهد کشــاند .وی
با اشــاره به شــناخت طوالنــیاش از لیگ قطــر و میزبانی این
کشــور در جام جهانی  2022متذکر شد که قطر باید مثل زمان
قهرمانی السد در این رقابتها ،برخوردی جدیتر با این لیگ
آســیایی داشته باشد و تماشاگران بیشتری را به استادیومهای
خالی خود بکشاند .پژمان منتظری ،کاپیتان آبیها هم تصریح
کرد به لطف ســه ســال بــازی در لیــگ قطر ،اطالعــات زیادی
درباره الریان دارد که آن را به یارانش انتقال داده است.
ëëالدروپ :استقالل تیمی بزرگ است
میشــل الدروپ ،ســرمربی معروف و دانمارکی الریان هم
گفــت هرچند اســتقالل را تیمی بزرگ میدانــد اما هدف او و
شــاگردانش ،کســب پیــروزی در این مســابقه اســت .در دیگر
مســابقه امروز گــروه چهارم آســیا ،الهالل عربســتان و العین
امارات روبهروی هم میایستند.

ســرمربی ســپیدرود رشــت عصــر دیــروز در جلســه کمیتــه
انضباطــی در فدراســیون فوتبال حضور یافــت و درخصوص
این جلســه اظهار داشــت« :به کمیته انضباطــی آمدم تا آنها
ما را روشن کنند .هر هفته  5-6تیم بهخاطر مسائل مختلف
جریمه میشــوند؛ این وســط جریمه برای یکــی کمتر و برای
یکی بیشــتر اســت ،در حالی که تخلف یکسان است .قبالً پنج
تیم را جریمه میکردند ،یکی را تشــویق ،اما االن این تشــویق
را هــم نمیکنند ».علی کریمی با اشــاره به صحبتهای اخیر
مهــدی تاج مبنــی بر اینکه بــزودی خیلی از چیزهــا را خواهد
گفت ،خاطرنشــان کرد« :کِی میخواهد بگویــد؟ احتماالً این
صحبتها بعد از جام جهانی انجام میشود ،چون در آستانه
جام جهانی برای تیم ملی حاشیه درست میکند».
او همچنیــن بــه صحبتهــای خبرنــگاری مبنی بــر اینکه
«شما بعد از جلسهای که با مهدی تاج داشتید ،کامالً سکوت
کردید» ،واکنش نشان داد و یادآور شد« :کامل سکوت نکردم،
مــا حرفهایمــان را زدیــم و االن هــم همیــن صحبتهــا را
کردیــم .مگــر چیــزی فرق کرده اســت؟ شــما اگر بــه خودتان
زحمت بدهید و یک سر به کانال تلگرامی من بزنید ،میبینید
که بعضی صحبتها دوباره بازنشر شده است ».کریمی یادآور
شد« :مسئوالن جوابگو نیستند .قرار است یک جوابی بدهند و
مــا هم منتظر جواب میمانیم .ما جوابهایــم را داریم .زیاد
برایمــان احضاریــه آمده اســت .از احضاریــه و «محضاریه»
نمیترسم خوشبختانه .همین که در سایت رسمی فدراسیون
کــه «راه به راه» خبر میگذارد یــا در برنامههای تلویزیونی که
برخی افراد در آن بهنوعی هوایشان را نسبت به رئیس قبلی
فدراسیون خیلی داشتند ،پاسخگو باشند».
وی در واکنــش بــه اینکــه «افــرادی ماننــد علــی دایــی از
صحبتهای اخیر مبنی بر شفافسازی در فدراسیون فوتبال
حمایت کردهاند» ،عنوان کرد :اینها از من حمایت نکنند .من
امروز در این فوتبال هســتم و شــاید فردا نباشــم .خیالتان را
راحــت بکنم ،این دفعه هم بــروم ،دیگر من را در این فوتبال
نمیبینیــد ،ولــی چطور از مــن حمایت کردنــد؟ همین آقای
دایــی کجا از مــن حمایت کرد؟! من که دیگــر نمیخواهم در

 4میلیون دالر برای فاتح لیگ قهرمانان آسیا

همزمــان بــا شــروع فصــل جدیــد لیــگ فوتبــال قهرمانــان آســیا،
« »AFCتصریح کرد به تیم قهرمان این پیکارها که آبان ماه 1397
مشخص میشود 4 ،میلیون دالر جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت.
تسنیم

در ادامــه هفته آغازین از فصــل جدید لیگ فوتبال قهرمانان
آســیا  ،2018امــروز دو تیــم دیگــر ایرانــی ،پــای در میــدان
میگذارند و چون آنها ســرخابیهای پایتخت هســتند ،طبعاً
توجهی بســیار بیشــتر از دیدارهای روز گذشــته تراکتورسازی و
ذوب آهن را به خود جلب خواهند کرد.
ëëایوانکوویچ :هیچ تیمی در آسیا قویتر از ما نیست
پرســپولیس در شــرایطی امــروز پذیــرای نســف قارشــی
ازبکســتان در گروه سوم آسیا در ورزشــگاه آزادی است که فقط
بابت آسیبدیدگی احمد نوراللهی قدری دغدغه فکری دارد.
بــا این حال ،برانکو ایوانکوویچ در نشســت خبری این مســابقه
کوشــید ایــن دیــدار را ســختتر از آنچــه خیلیهــا میپندارند،
توصیف کند و گفت نخستین بازی همیشه سختترین مسابقه
است ،بخصوص وقتی که در خانه بازی میکنید و هیچ چیزی
جــز برد از شــما پذیرفتــه نمیشــود .وی افزود :خوشــحالم که
امســال در شــروع کار مقابل هواداران خود بــه میدان میآییم
و در عین حال احترام ویژهای برای نســف قارشــی قائلم و باید
بســیار مراقب باشیم .من دو بازی اخیر نسف قارشی را دیدم و
کالً در  5دیدار اخیرشــان ،چهار بار پیروز شدهاند .با این حال ما
مصمم هستیم که امسال از دستاوردهای فصل پیش خود نیز
فراتر برویم زیرا معتقدم در لیگ قهرمانان آسیا کالً هیچ تیمی
بهتر از ما نیست و ما توانایی شکست دادن هر تیمی را داریم.
ëëبردیف :حداقل یک امتیاز میخواهیم
دیروز روزیکول بردیف ،ســرمربی نســف قارشی هم گفت
کــه دیدار با پرســپولیس یک امتحان ســخت بخصوص برای
شــاگردان جوانتر اوست اما او امیدوار است که تیمش ضمن
ارائه یک بازی خوب ،حداقل امتیاز را کســب کند .شــایان ذکر
اســت که دیگر دیدار سهشــنبه گروه سوم قاره بین السد قطر و
الوصل امارات برگزار میشود.
ëëشفر :الریان را به خوبی میشناسیم
اســتقالل برخــاف رقیب دیرینش برای بــازی اول خود در
لیگ آسیا دست به سفر زده و از عصر یکشنبه در دوحه مستقر

بررسی گزارش تحقیق و تفحص از سرخابیها

کریمی :این بار از فوتبال بروم ،دیگر بر نمی گردم
نمایی از تمرین دیروز پرسپولیس  /سایت نود

وصال روحانی

اخبــار
در ادامه رقابتهای دوچرخه ســواری قهرمانی آســیا
در میانمار و در ماده استقامت جاده ،مهدی سهرابی
ملی پوش دوچرخه ســواری کشــورمان بــه مدال برنز
رســید .پیــش از این تیــم تایم تریل مــردان صاحب مدال نقره شــده و آروین
معظمی گودرزی نیز در بخش انفرادی برنز گرفته بود.

انتقادهای ادامه دار جادوگر در کمیته انضباطی

تیم برانکو ،ازبکها و تیم شفر قطری ها را هدف میگیرد
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این فوتبال باشم ،اما فقط میتوانم این را بگویم برای اینهایی
که میخواهند باشــند که اگر ســکوت کنند ،وضعیت روزبهروز
بدتر میشــود ».کریمــی ادامه داد« :بــرای انتخاب یک عضو
هیأت رئیســه وقتــی این همه «بگیــر و ببند» اتفــاق میافتد،
فکــر نمیکنم «حاال حاالها» کس دیگر بهغیر از افرادی که در
این دایره هستند ،این شرایط را پیدا کنند .االن وقت آن است
کــه فــردی بیایــد که ایــن فوتبال را درســت کند و تکــراری هم
نباشــد .آدمهای تکراری طبیعتاً کارنامهشان مشخص است
و امتحانشــان را پــس دادهاند .نوش جان آنهایی که ســکوت
میکنند و همینطور کار خودشان را انجام میدهند».
همچنین رئیس کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال پس
از جلسه کمیته انضباطی علی کریمی گفت« :جلسه امروز با
علی کریمی فقط مربوط به رفتار انضباطی ایشان در نشست
مطبوعاتی بازی ســپیدرود و استقالل خوزستان بود .سؤالی از
کریمی شــد و جوابی هم داد و شــما (خبرنگاران) منتظر رأی
باشید ».اسماعیل حسنزاده در واکنش به اینکه لطفاً شفاف
توضیــح دهید ،عنــوان کرد« :طبق بند  13مــاده  20آییننامه
انضباطی ،اجازه نداریم راجع به پروندهای که هنوز رأی صادر
نشــده ،شــفاف صحبت کنیم ».او در پاســخ به ســؤال دیگری
س کیروش و دستیارانش در مصونیت
مبنی بر اینکه آیا کارلو 
قــرار دارند که کمیتــه انضباطی به هیچ مــوردی درخصوص
آنهــا ورود نمیکند ،گفت« :من خســته شــدم و هوا هم ســرد
است و امیدوارم شما دوستان هم روز خوبی داشته باشید!»

اصفهان؛ مقر کنفدراسیون رفتینگ آسیا

اجــاس بینالمللی رفتینــگ با حضور نمایندگان کشــورهای مطرح رفتینگ
در بلگراد برگزار شــد .در این اجالس ایران موفق به کســب یکی از کرسیهای
اصلــی هیــأت  7نفره اجرایی فدراســیون جهانی توســط هادی قاضی عســگر
شــد .همچنین با درخواســت نماینده ایران و طی حکمی از سوی دنیلو بارماز
رئیس فدراسیون جهانی ،اصفهان مقر کنفدراسیون آسیایی رفتینگ شد.

یووه  -تاتنهام؛ دوئل کین و ایگواین

لیگ
امشــب در شــروع مرحلــه حذفــی لیــگ فوتبــال
قهرمانان
قهرمانــان اروپا و پــس از  75روز اســتراحت تیمهای
اروپا
حاضــر در ایــن جــام ،منچسترســیتی بــه میهمانــی
بازل ســوئیس مــیرود ،یوونتوس از تاتنهــام پذیرایی
میکنــد« .من ســیتی» با پیــروزی  5-1خود بــر لسترســیتی در رقابتهای این
هفته لیگ برتر انگلیس برتریاش بر تیم دوم جدول [منچســتریونایتد] را به
 16امتیــاز افزایــش داد و ســرگئی اگهرو که چهار گل از  5گل ایــن تیم را به ثمر
رساند ،میتواند بالی جان بازل هم بشود.
از قضــا بــازل در مرحلــه گروهــی از دســتهای باال آمــد که دیگر «بزرگ» شــهر
منچســتر یعنــی یونایتــد در آن عضویت داشــت و این تیم نامدار انگلیســی را
در ســوئیس  1-0شکست داد .یوونتوس و تاتنهام در شرایطی امشب در دیدار
رفت مرحله یکهشــتم نهایی دوئل میکنند که هر دو بردهایی روحیهساز در
اوایل هفته جاری در لیگ کشــورهای خود داشــتند .تاتنهام دربی جانکاه شهر
لندن را  1-0از آرســنال برد و یوونتوس در زمین فیورنتینا  2-0برنده شــد و در
یک قدمی ناپولی صدرنشــین «ســری  »Aایتالیا باقی ماند .بدون شــک دوئل
گلزنــی هری کیــن از تاتنهام و ایگواین و دیباال آرژانتینــی از یوونتوس از نقاط
اوج دیدار امشب خواهد بود.

