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شب با شکوه ورزشگاه آزادی با حضور پرشور هواداران

پیشبازی

استقالل انتقام نگرفت و صدر نشین ماند

وصال روحانی
تسنیم

تراکتورسازی در پی بردی حیاتی

پرسپولیس روبهروی حریفی پاکباخته

نعیم احمدی  /ایران

بازیهای دور برگشت مرحله گروهی لیگ
قهرمانان آســیا ،عصر روز گذشته با برگزاری
دیدارهایــی پیگیــری شــد .در رقابتهــای
گــروه  Bذوب آهــن در ورزشــگاه شــیخ زایــد
ابوظبــی مقابــل الوحــده امــارات قــرار گرفت
و امیــدوار بــود که هماننــد بازی هفته گذشــته
بتوانــد الوحــده را شکســت دهــد امــا در حالی
کــه نیمه اول این مســابقه رو به پایــان بود ،در
دقیقه  ،45+1ارســال بازیکن الوحده که از روی
خطای بی مورد مدافعان ذوب آهن به دست
آمــده بود با یارگیری اشــتباه مدافعان نصیب
سباســتین تاگلیابو شــد و ضربه ایــن بازیکن از
میــان انبــوه بازیکنان این تیم به گوشــه دروازه
ذوبیها رفت.
در حالی که به نظر میرســید ذوب آهن در
نیمــه دوم برای جبــران گل خورده بــه میدان

بیایــد ،این الوحده بود که باز هم به گل رســید
و در دقیقــه  ،57مــراد باتنا با شــوتی دقیق گل
دوم تیمش را به ثمر رساند.
در دقیقــه  65هــم کلکســیون اشــتباهات
ذوبیهــا تکمیــل شــد و مــراد باتنــا بــا عبــور از
بازیکنــان ذوب آهن ،پــاس در عرض خوبی را
بــرای محمد االکبری فراهم کرد تا این بازیکن
بــا یــک ضربــه گل ســوم اماراتیهــا را بــه ثمر
برســاند که این نتیجه تا پایــان بازی حاکم بود
و شــاگردان امیر قلعهنویی شکســت سختی را
متحمل شدند.
تیام باز هم گل زد
در دیگــر دیــدار دیروز لیگ قهرمانان آســیا
و در گــروه  Dاســتقالل در ورزشــگاه مملــو از
تماشــاگر آزادی مقابــل العیــن قــرار گرفــت
تــا انتقــام خــود را از ایــن تیــم بگیــرد .ایــن در

شرایطی بود که فرهاد مجیدی کاپیتان پیشین
و محبــوب آبیهــا هــم در ورزشــگاه حاضــر
شــده بود تا بــه حمایــت از تیم خــود بپردازد.
ضمن اینکه رضا عنایتی دیگر مهاجم ســابق
استقالل هم در ورزشگاه حاضر شده بود و این
دیدار را از نزدیک تماشا کرد.
اســتقاللیها بــازی را بــا حمایت هــواداران
خــود پرفشــار آغــاز کردنــد و در  10دقیقــه
اول بــازی مالــک تــوپ و میــدان بودنــد امــا با
گذشــت زمــان العیــن با خــروج از فشــار اولیه
بــازی توانســت بــازی را بــه تعــادل بکشــد و
حتــی فرصــت گلزنــی داشــت که ضربــه عمر
عبدالرحمــن به تیــر دروازه اســتقالل برخورد
کــرد .در ادامــه مســابقه اســتقاللیها روی
فرصت طلبی فرشید اسماعیلی یک پنالتی از
داور بــازی گرفتنــد که ضربه مامــه بابا تیام در

رئیس مستعفی بیانیه داد ،سخنرانی کرد و سپس مجمع را نیمه تمام ترک کرد

مزد خوبی از بازیهایمان نمیگیریم
محمد محمدی سدهی

ایسنا

فرصت یک ماهه مجمع کشتی
برای بازگرداندن خادم

برش

باز هم حمالتی را به روی دروازه العین انجام
دادنــد و با وجــود این که بــازی وقتهای تلف
شــده زیادی داشــت و داور هنــگ کنگی حدود
 9دقیقه وقت اضافه گرفت اما شــاگردان شفر
نتوانســتند به نتیجه دلخواه دست یابند و این
بــازی با تســاوی یــک بر یک بــه پایان رســید و
اســتقالل فرصــت پیــروزی برابــر العیــن را از
دســت داد.بــا توجه به پیــروزی الریــان مقابل
الهــال با نتیجه دو بر یک و تســاوی اســتقالل
مقابــل العیــن دو تیــم اســتقالل و الریــان با 6
امتیاز و شــرایط مســاوی از لحاظ گل زده و گل
خورده از دو تیم دیگر شــرایط بهتری دارند که
بــا توجه به تســاوی اســتقالل در خانه حریف،
آبیپوشان در صدر قرار میگیرند و الریان تیم
دوم جــدول اســت .العیــن بــا  4امتیــاز در رده
سوم و الهالل با  2امتیاز قعرنشین است.

توگوی «ایران» با احسان پهلوان ،هافبک جوان و خوش تکنیک تراکتورسازی
گف 

مخالفت با استعفای خادم

مجمع فوقالعاده فدراسیون کشتی ظهر دیروز برای بررسی
و اعــام نظــر درخصــوص اســتعفای رســول خــادم ،رئیس
فدراســیون کشــتی بــا حضــور محمدرضــا داورزنــی معــاون
ورزش قهرمانــی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان ،رؤســای
هیأتهای اســتانی ،نایب رئیس و دبیر فدراســیون کشتی در
محل این فدراسیون برگزار شد.
دقایق زیادی از مجمع نگذشــته بود که رئیس مســتعفی
فدراســیون بیانیهای خطاب به اعضای مجمــع ارائه کرد .در
بخشــی از بیانیــه خــادم آمده بود« :در این چند ســال شــاهد
مظلومیت مدیریت کشتی کشور در برابر مواضع ناخوشایند
آشــکار و پنهان وزارت ورزش و جوانان نسبت به ورزش ملی
کشــور بودهایــد .حضــور مــن اســباب تحمیــل بیمهریهای
مضاعفی بر کشتی خواهد بود .در این چند سال تالش کردم
که از کنار تمامی تنگناهای حاصل از بیتوجهیهای مدیریت
کالن ورزش به کشتی کشور ،بگذرم .کشتی به اندازه کافی تنها
است و منصفانه نیست به واسطه تالش ناموفق آقایان برای
همراه کردن فردی چون من که تمامی ســلولهای وجودش
از کشتی است ،بیش از این ،آب را به روی کشتی ببندند .نکته
آخر اینکه ،اجازه بدهیم فردی مسئولیت فدراسیون کشتی را
بپذیــرد که بتوانــد با ادبیات و افکار مورد نظــر آقایان وزارتی،
فدراسیون را اداره کند .شاید این اتفاق کمی از تنهایی ورزش
ملی کشور بکاهد».
رســول خادم در ادامه و پس از پایان بیانیهاش ســخنرانی
کرد و با اشــاره به مباحث مطرح شــده درباره بحث رویارویی
بــا نماینــدگان رژیــم صهیونیســتی تصریــح کــرد« :موضوع
رویارویی ورزشــکاران کشورمان با حریفان رژیم صهیونیستی
یک بحث ملی و دغدغه همه قهرمانان ملی اســت و ربطی
به اســتعفای من ندارد .این موضوعی اســت که باید پیگیری
شــود و گویا مســئوالن در جریان قرار گرفته و در حال پیگیری
هستند ».رئیس مستعفی فدراســیون کشتی ادامه داد« :من
سه ماه قبل در جلسهای که با حضور داورزنی در محل کارش
داشتم ،این موضوع را گفتم و ایشان به وزیر انتقال داد و این
موضوع بحثی چالشی و جدی برای ورزش کشورمان است و
طبیعت کار ایجاب میکند که مسائل را آرام دنبال کنیم ،اما
مــا به طور مســتقیم در خط مقدم جبهه قــرار داریم و با این
موضوع در ارتباط هستیم و امیدوارم دوستان کمک کنند راه
حلی برای این مسأله پیدا شود».
بعــد از صحبتهای رســول خــادم در مجمع و پافشــاری
وی به اســتعفا ،مسعود ریاضی رئیس هیأت کشتی خراسان
رضوی به عنوان نماینده رؤسای هیأتهای استانی صحبت
کــرد و گفــت کــه اعضــای مجمــع مخالــف اســتعفای خادم
هســتند .در ایــن میان رســول خــادم نیز بالفاصلــه مجمع را
تــرک کــرد .واکنشهــا به همین جــا ختم نشــد و محمدرضا
داورزنی ،معاون وزیر ورزش در حاشیه مجمع اظهار داشت:
«کشــتی به عنوان یکی از رشــتههایی اســت که همــه مردم و
عالقهمندان ورزش چشم امید به نتایج آن دارند و سبدهای
مدالی ما را خوشــرنگ میکند .بنابراین فدراسیون کشتی در

دقیقــه  42وارد دروازه العین شــد تا اســتقالل
نیمــه اول را برنــده بــه رختکن بــرود .در پایان
ایــن نیمه وریــا غفوری مصدوم شــد تا وینفرد
شــفر مجبور به تعویض شود و خسرو حیدری
رابه جای او به میدان بفرستد.
در نیمــه دوم حمــات اســتقالل بــرای باز
کــردن دوبــاره دروازه العیــن ادامــه داشــت و
فرصتهــای خوبــی را هــم به دســت آورد اما
آنهــا را از دســت داد .در مقابــل العینیهــا که
بــه دنبــال زدن گل تســاوی بودنــد ،روی یــک
ضد حمله صاحب موقعیت شــدند و توســط
تســوکا شــیتونی بازیکــن ژاپنی خــود در دقیقه
 78بــه گل رســیدند تا بازی مســاوی شــود .در
ایــن صحنــه شــیتونی با شــوتی دقیــق و زیبا از
پشــت محوطــه جریمــه ،دروازه سیدحســین
حسینی را گشود .در ادامه مسابقه استقاللیها

طبــق اساســنامه اتحادیه جهانی کشــتی ،تنها
اعضــای مجمــع میتوانند رئیس فدراســیون
کشــتی را عــزل یــا نصــب کننــد و بــا توجــه به
مخالفت اعضا با استعفای خادم ،باید مجمع
نســبت بــه ریاســت ایــن فدراســیون تعییــن
تکلیف کنند .در مجمع فوقالعاده فدراسیون
کشــتی ،اعضــای مجمــع تصمیــم گرفتنــد تا
برای بازگرداندن و مجاب کردن رســول خادم
برای بازگشــت فرصت داشته باشند بر همین
اساس مقرر شد اگر رسول خادم به فدراسیون
بازنگشــت ،برای تعیین سرپرست فدراسیون
کشــتی مجمع دیگــری برگزار کننــد .بر همین
اســاس اعضــای مجمع تصمیــم گرفتند یک
ماه فرصت داشــته باشــند تا رســول خــادم را
از اســتعفا منصــرف کننــد و تــا آن زمــان امور
فدراســیون به حمید بنی تمیــم ،نایب رئیس
فدراسیون سپرده شود.

اولویتهای وزارت ورزش اســت .از سوی دیگر وزارت ورزش
از تعهداتی که به فدراســیون کشتی داشته تاکنون  77درصد
آن را پرداخــت کرده و تا پایان ســال نیز باقــی آن را پرداخت
خواهــد کرد .ما اختالفی در مورد همســو یا غیرهمســو بودن
نداریــم و تــاش ما این اســت که حمایت خودمان را بیشــتر
انجــام دهیــم .همــه باید کمک کنیــم که فضــای همدلی به
کشتی بازگردد .امیدواریم که خادم بماند».
مســعود ریاضی ،رئیس هیأت کشــتی خراســان رضوی و
ســخنگوی مجمع فدراســیون کشــتی نیز دربــاره تصمیمات
اتخاذ شــده در مجمع گفــت« :طبق ماده  12اساســنامه ،این
شــرایط دیده شــده و خــادم میتوانــد مدتی را به اســتراحت
بپردازد و نایب رئیس فدراسیون کشتی وظایف او را برعهده
بگیرد .ضمن اینکه خادم غیبتی نداشــته و حتی در یکی ،دو
روز گذشته نیز اسناد مالی را امضا کرده است».

تیــم فوتبــال تراکتورســازی تبریــز  3بــازی خــود در لیــگ
قهرمانــان آســیا را بــا  2شکســت و یک تســاوی بــه پایان
رساند و با یک امتیاز در رتبه آخر جدول چهار تیمی گروه
 Aمســابقات قرار گرفت .ســرخ پوشــان تبریزی نسبت به
 3نماینده دیگر کشــورمان در لیگ قهرمانان آسیا شرایط
خوبــی برای صعود به دور بعد ندارند ،هرچند امیدوارند
که در بازیهای برگشت ،ناکامی  3بازی گذشته را جبران
و بــه مرحلــه بعــد صعــود کننــد .تراکتورســازان در ایــن
شــرایط امروز در ورزشگاه یادگار امام(ره) و با حضور
هواداران خود بــه مصاف الجزیره امارات خواهند
رفت .یکــی از اصلیترین ضعفهای شــاگردان
ارطغرول ســاغالم در بازیهای گذشته از دست
دادن موقعیــتهــای گل بود به گونــهای که این
تیم تاکنون نتوانسته هیچ گلی در  3بازی
گذشته به ثمر برساند.
هافبــک گلزن و خــوش تکنیک
ســرخ پوشــان تبریــزی در
خصوص عملکرد تیمش در
دور رفت لیگ قهرمانان به
خبرنگار «ایران» میگوید:
«در  3بــازی گذشــته از
نظــر خلــق موقعیت و
برتــری در تصاحــب
تــوپ شــرایط خوبــی
داشــتیم مثــاً در بازی
بــا االهلــی و الغرافــه حدود
 10موقعیــت گلزنــی خلــق کردیــم اما
توپهایمــان بــه ثمر نمیرســد و این
موضــوع حقیقتــاً ناراحتکننده اســت.
توپهــای ما راه دروازه را نمیشناســد و
این چیزی جز بدشانسی نیست».
احســان پهلــوان ادامــه میدهــد« :هر
هفته روی ضربــات آخر تمرینات ویژهای
برگــزار میکنیــم و اینکــه توپهایمــان به
گل تبدیــل نمیشــود شــاید یکــی از نقــاط
ضعفمــان باشــد .در بازیهــای لیــگ
میبینیــم کــه ایــن اتفــاق میافتــد و مــا با
وجود چندین موقعیت ،به گل نمیرسیم
امــا تیــم حریــف بــا یــک موقعیــت موفق
میشــود بــازی را بــا پیــروزی پشــت ســر
بگذارد».
او با اشــاره به این موضوع که همه معتقدند
تراکتورسازی زیبا بازی میکند ،میافزاید« :بازی
زیبــا بــا گل تکمیل میشــود و امیــدوارم که در 3
بازی دور برگشــت بتوانیــم دروازه حریفانمان را
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باز کنیم .در بازی با االهلی شایســته برد بودیم اما نتیجه
را واگــذار کردیــم در بــازی بــا الجزیــره و الغرافــه نیز این
اتفاق برای ما افتاد».
هافبــک تکنیکــی تراکتورســازی از عملکــرد خــودش
راضــی اســت« :در هــر تیمــی که حضــور داشــتهام برای
موفقیت تیمم تمام تالشــم را کردهام و در تراکتورسازی
هم ســعی میکنــم در تمامی بازیها بــرای تیمم مثمر
ثمــر باشــم .فکر میکنــم تا بــه اینجا برای تراکتورســازی
خوب کار کردم و از عملکردم رضایت دارم .تیم ما برای
بازی با الجزیره شرایط خوبی دارد و در این چند روز هم
تمرینات خوبی را پشــت ســر گذاشتیم .امیدوارم
نخســتین بازی خانگیمان را با برد پشــت ســر
بگذاریم تا شانسمان برای صعود از این گروه
باقی بماند».
پهلــوان در خصــوص دیــدار بــا الجزیــره
و حضــور تماشــاگران در ایــن بــازی
میگویــد« :حضــور هــواداران قوت
قلبی اســت برای تمامی بازیکنان
تیــم .قطعــاً آنها هــم از نتایجی
کــه تراکتورســازی در  3بــازی
گذشته کســب کرده ناراحت
هســتند امــا مطمئنــم کــه
امروز با وجود این ناکامیها
هــواداران همچنــان بــرای
حمایــت از مــا بــه ورزشــگاه
میآیند».
او ادامــه میدهــد« :جایــگاه فعلــی
شایســته تراکتورســازی نیســت و مــا مــزد
خوبــی از بازیهایمــان نمیگیریــم.
متأســفانه بازیهــای خوبــی کــه انجــام
میدهیــم بــه نتیجــه مطلــوب ختــم
نمیشــود 2 .بــازی داخــل خانه داریــم و در
بازیهــای رفــت نشــان دادیم کــه میتوانیم
خوب بازی کنیم ،تنها مشــکل ما ضربات آخر
است که امیدوارم این مشکل برطرف شود».
هافبک گلزن تیم تراکتورســازی بیان میکند:
«کار ما برای صعود به دور بعد سخت است ،ولی
حق نداریم ناامیدشــویم .بــرای صعود از این گروه
باید هر سه بازی برگشت را ببریم که نخستین بازی ما
یعنی بازی بــا الجزیره برای ما اهمیت زیادی دارد .پس
از آن نوبــت الغرافه اســت که باید بدشانســیهای بازی
رفت را فراموش کنیم و به فکر شکست این
تیــم در خانه باشــیم .در صورتی
کــه  6امتیــاز ایــن دو بــازی را
بگیریم ،بــازی آخر با االهلی
برایمان حکم مرگ و زندگی
دارد».

در ادامــه هفتــه چهــارم از مرحلــه گروهــی مســابقات فوتبال لیــگ قهرمانان
آســیا  ،2018امــروز دو تیم دیگر ایرانی بــه میدان میآیند .یکی تراکتورســازی
کــه میکوشــد از نیمــه راه حــذف شــدن برگــردد و دیگــری پرســپولیس که در
صورت رســیدن به ســومین پیــروزیاش ،صعود خود را تقریبــاً حتمی خواهد
کــرد .تیم تبریزی از ســاعت  16:00پذیرای الجزیره امارات در ورزشــگاه یادگار
امام(ره) تبریز است که تک امتیاز حاصلهاش در گروه اول رقابتها محصول
تســاوی بدون گل هفته پیش مقابل همین رقیب بوده ولی در همان مســابقه
هــم تراکتوریها میتوانســتند در صورت اســتفاده بهتر از فرصتهایشــان ،به
پیروزی دســت یابند .کســب چنیــن نتیجهای در دیدار برگشــت امــری حیاتی
بوده و فشــار روی ارطغرول ســاغالم ،ســرمربی ترکیهای تراکتور را که در لیگ
برتر هم نتایج متضادی گرفته است ،کاهش خواهد داد .الغرافه که روی شاخ
وســلی اســنایدر هلندی و مهدی طارمی ایرانی میچرخد ،در صورت پیروزی
در زمیــن االهلی ،کار این گروه را طوالنیتر و به دو هفته پایانی مرحله گروهی
مســابقات وابســته خواهد ســاخت .ســاغالم در نشست خبری مســابقه امروز
یک خواســته مهم داشــت و آن سرشــار شــدن ورزشگاه از تماشــاگران و ایجاد
روحیهای عالی از این طریق در اردوی تراکتوریها است .او افزود باید با گلزنی
و فتح دیدار سهشنبه ،مقدمات پیروزی در دو دیدار بعدی را هم فراهم کرد.
مسابقهای حساس مقابل چشمهای کولینا
پرسپولیس در حالی امروز از ساعت  18:45در چهارمین بازیاش در گروه سوم
آســیا میهمان الوصل در امارات اســت که تا هفته پیش همراه با السد قطر ،بخت
نخســت صعود به حســاب میآمد اما شکست  1-0یاران ژاوی و پورعلی گنجی در
زمین نسف قارشی ازبکستان معادالت را تغییر داد و  3تیم  6امتیازی را به حکم
تفاضل گل در ردههای اول تا ســوم جدول نشــاند که به ترتیب پرسپولیس ،السد و
نسف هستند و به همین منوال ،اهمیت دیدارهای هفته چهارم را بیشتر ساخت.
برانکو ایوانکوویچ دیروز در نشست خبری این مسابقه در دوبی گفت :چون همین
هفتــه پیــش با الوصل دیدار رفت را برگزار کردیم ،مســابقه دوممان به ســبب باال
رفتــن میــزان آشــنایی دو حریــف از یکدیگر ،ســختتر خواهد بــود .الوصل تیمی
پاکباخته اســت و راهی بجز غلبه بر ما ندارد زیرا در غیر این صورت حذف خواهد
شــد و برخالف آنچه دیدار رفت و پیروزی ما در آن مســابقه گواهی داد ،حریف ما
تیم کوچکی نیســت و اصوالً در لیگ آسیا چیزی به اسم تیمهای ضعیف نداریم.
موفقیت در آســیا هدف اصلی ما اســت زیرا قهرمانیمان در لیگ داخلی حتمی
شــده است .الزم به توضیح است که امشب السد و نسف قارشی هم برای دومین
بار رو در رو میایستند با این فرق که تیم قطری به لطف میزبانی از بخت بیشتری
برای پیروزی و صعود برخوردار است .این را نیز بگوییم که یک تماشاگر ویژه دیدار
روز سهشنبه پرسپولیس با الوصل ،پییر لوئیجی کولینا ،داور معروف و سر تراشیده
و بازنشسته ایتالیایی است که از دیروز وارد دوبی شده است.

اخبـــار

سلطانیفر :مسئولیت صفر تا صد تیم امید
با فدراسیون فوتبال است

وزیــر ورزش و جوانــان صبــح دیروز در جلســه ســتاد عالی
بازیهــای آســیایی بــا تأکیــد بــر حمایــت وزارت ورزش و
جوانــان و کمیته ملــی المپیک از تیم فوتبــال اعزامی به بازیهای آســیایی 2018
جاکارتا افزود« :مســئولیت صفر تا صد تیم امید برای این مســابقات با فدراسیون
فوتبال است .جوانان بسیار خوبی در فوتبالمان داریم و هدفگذاری این تیم باید
بازیهای المپیک  2020توکیو باشــد تا با برنامهریزی سه ساله بعد از  44سال هم
به المپیک صعود کنیم و هم نتایج خوبی بگیریم ».مسعود سلطانیفر بازیهای
آسیایی را فرصت بزرگی برای مربیان ،بازیکنان و فدراسیون فوتبال ایران دانست
و خطاب به تاج ،رئیس فدراســیون فوتبال گفت« :برنامهریزی جدی و بلندمدت
خود را برای تیم ملی امید هماکنون شروع کنید تا بعد از بازیهای المپیک 2020
این تیم بتواند اســتخوانبندی اصلی تیم ملی بزرگســاالن را تشــکیل دهد و آینده
فوتبــال ما را تضمین کند ».به گــزارش «ایران» ،در روزهای اخیر بحثهای زیادی
در رابطه با انتخاب سرمربی جدید تیم ملی فوتبال امید مطرح شده و در این بین
نام گزینههایی همچون زالتکو کرانچار و حسین فرکی نیز به گوش می رسد که البته
شانس کرانچار برای حضور بر روی نیمکت تیم ملی امید بیشتر از فرکی است.

علیرضا کریمی از سربازی معاف شد

علیرضــا کریمــی ،کشــتیگیر ایرانی چنــدی پیش حاضر به مســابقه با
حریف اسرائیلی خود نشد و پس از آن مورد تقدیر رهبر معظم انقالب
نیز قرار گرفت .دیروز سردار موسی کمالی ،رئیس اداره سرمایه انسانی
ســرباز ســتاد نیروهــای مســلح از معافیــت علیرضــا کریمــی از انجام
خدمت سربازی خبر داد و گفت« :با موافقت فرمانده کل قوا ،بهمنظور
قدردانــی از اقــدام جوانمردانــه ورزشــکار قهرمان علیرضــا کریمی در
حمایت از مردم فلسطین ،او از خدمت سربازی معاف شد».

رئیس باشگاه پائوک با اسلحه گرم وارد زمین شد!

از هفته بیســت و پنجم رقابتهای ســوپرلیگ یونان ،پائوک تیم رده سومی لیگ
یونان میزبان آ.ا.ک آتن صدرنشــین و یاران شــجاعی بود .این دیدار در شــرایطی
کــه بــا تســاوی رو بــه پایان بود با گلــی که در دقیقه  90به ثمر رســید ،به ســود تیم
پائوک همراه شد .این گل که به نظر میرسید در موقعیت آفساید به ثمر رسیده،
بــا اعتــراض تیــم آ.ا.ک آتن همراه شــد تا این بــازی متوقف و به جنجال کشــیده
شــود .ایوان ســاویدیس ،رئیس باشگاه پائوک یکی از معترضان بود و در حالی به
سمت داور رفت که یک اسلحه به همراه داشت .او داور را تهدید کرد و گفت« :تو
ُمردی ».مانولو خیمنس ،ســرمربی اســپانیایی تیم آ.اِ.ک آتن که از نزدیک شاهد
ماجــرا بــود ،در ایــن خصوص به نشــریه مارکا گفــت« :او به ســمت داور و بعد به
ســمت رختکــن تیم مــا رفت و همــه را تهدید میکرد .مــا از آنچــه رخ داد نگران
نشــدیم ،اما وقتی که شــما آن ســاح را میبینید با خودتان فکر میکنید که اگر او
دست به کاری جنونآمیز میزد و اسلحهاش را درمیآورد ،چه اتفاقی میافتاد».
بر همین اســاس اتفاقات رخ داده در دیدار پائوک و آ ا ک آتن ،باعث شــد دولت
یونــان وارد ماجــرا شــود و دســتور بــه تعلیق ســوپر لیگ فوتبــال این کشــور دهد.
همچنین دولت یونان خواستار دستگیری ایوان ساویدیس شد.

امیدواری «سهویا» به حذف منچستر در اولدترافورد

در ادامــه دیدارهــای برگشــت مرحلــه یکهشــتم نهایی لیــگ فوتبال
قهرمانــان اروپا امشــب دو دیــدار دیگر برگزار میشــود و در یکی از آنها
منچستریونایتد در شرایطی از سهویا پذیرایی میکند که مسابقه رفت با
این حریف اســپانیایی بدون گل مساوی کرده است .با اینکه این نتیجه
در ظاهر از شــرایط بهتر شــیاطین سرخ حکایت میکند اما یک تساوی
تــوأم با گلزنــی در اولدترافورد هم کافی اســت تا اســباب حــذف آنها و
صعــود ســهویا را فراهم آورد .در همیــن ارتباط ،دیروز رئیس ســهویا و
سایت اینترنتی این باشگاه هم متذکر شدند پس از  60سال تالش برای
رسیدن به مرحله یکچهارم نهایی این جام ،اینک فرصت الزم برای
این مهم پدید آمده است و نباید به آسانی از آن گذشت.

