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گفت وگوی «ایران» با پیام صادقیان که میخواهد با درخشش در ترکیه به روزهای اوج بازگردد

نایب قهرمانی سایپا در واترپلو آسیا

حاال سرمربی «عثمانلی» روی من حساب میکند
همبازیانم و سرمربی فکر نمیکردند بتوانم نقش مهمی در تغییر نتیجه بازی مقابل فنر باغچه ایفا کنم
وحید عیدی

پیــام صادقیان این روزها در باشــگاه
عثمانلــی اســپور روزهــای
نســبتاً خوبی را نســبت بــه قبل
میگذرانــد .او در آخریــن بــازی
تیمش مقابل فنرباغچه توانســت
در  5دقیقــه حضــورش در زمیــن ،پــاس گل
زیبایــی را داده و نقــش عمــدهای در تســاوی
 1-1تیمــش ایفا کنــد .حاال مربیــان و بازیکنان
عثمانلی اســپور حســاب دیگــری روی بازیکن
ایرانی تیمشــان باز میکنند و از این رو پیام به
گفته خودش کارش در تیم ترکیهای ســختتر
هم خواهد شــد .گفتوگــوی خبرنگار «ایران»
با پیام صادقیان که پس از حواشــی زیاد قصد
دارد دوباره به روزهای اوج بازگردد را در ادامه
میخوانید.
ëëابتــدا از شــرایط خــودت در تیــم عثمانلــی
برایمان بگو.
بــرای اینکه خــودم را در ایــن تیم ثابت
کنــم ،نیــاز بــه زمــان دارم .در روزهــای
ابتدایــیام در اینجا شــرایط اصالً مناســب
نبــود .مصدومیــت و مســمومیتهایی
کــه بــا آن مواجــه شــدم ،باعــث شــده بود
اعتمــاد مربیــان و همبازیــان
خود را از دست بدهم اما
خوشــبختانه آن روزهــا

تمام شــد و االن وضعیتم نســبت به قبل بهتر
شــده .البتــه باید تــاش کنم در آینده شــرایط
بهتر از این شود.
ëëچه زمانــی به بازیکــن فیکس تیمــت تبدیل
خواهی شد؟
برای بازی کردن باید ابتدا اعتماد سرمربی
تیــم را جلب میکــردم که این اتفــاق در بازی
با فنرباغچــه رخ داد .بعد از آن مســابقه تفکر
ســرمربی تیم و حتی بازیکنان بزرگتر نسبت
به من عوض شده و این را بخوبی در تمرینات
حس میکنم .امیدوارم در بازی آینده فرصت
بیشتری برای عرض اندام داشته باشم چرا که
از هر نظر وضعیتم عالی است.
ëëبه نظر میآید شــرایط تیمت اصالً مناســب
نیست؟
بلــه نتایجــی کــه تیــم در این فصــل گرفته
اصــاً خــوب نبــوده و وضعیت خوبــی هم در
جــدول نداریــم اما من بــه آینده تیمم بســیار
امیــدوارم و اعتقاد دارم شایســته قــرار گرفتن
در اینجای جدول نیســتیم .عثمانلی همیشــه
جــزو تیمهای میانــه جدولی بود امــا االن یک
رده مانــده به آخریم و این موضــوع هواداران
را ناراحت کرده است.
ëëچرا اینقدر دیــر در تیمت فرصــت بازی پیدا
کردی؟
زمانــی که بــه تیــم عثمانلی اســپور آمدم،
بعد از مدتی دچار مســمومیت شــدید غذایی

شــدم و این مســأله مــرا از نظــر آمادگی عقب
انداخــت .مجــدداً خــودم را بــه فــرم مطلوب
رســاندم و فکــر کنــم  3بــازی قبــل از دیــدار با
فنرباغچه بود که توانســتم به لیســت  18نفره
راه پیــدا کنــم .در ادامه شــرایط داشــت خوب
پیــش میرفــت کــه مصدومیــت کشــاله رانم
باعــث شــد بــاز هــم از تمرینــات گروهــی دور
شــوم .امــا همین که ســرمربی تیــم در بازی با
فنرباغچه به من اعتمــاد میکند ،یعنی اینکه
شــرایط با گذشــته خیلی فرق کرده و مطمئن
هستم در آیندهای نزدیک در ترکیب اصلی به
میدان خواهم رفت.
ی اســپور در چه پســتی بــه میدان
ëëدر عثمانلــ 
میروی؟
اینجــا ســرمربی تیــم از مــن در کنارههــا و
پشــت مهاجمان اســتفاده میکند .در هر ســه
پســت راحتــم امــا خودم دوســت دارم پشــت
مهاجم و بازیکن آزاد باشم.
ëëخــودت هم فکر میکــردی مقابــل فنرباغچه
اولیــن بــازیات را در ترکیه انجــام دهی و پاس
گل بدهی؟
انتظــار خــودم این بــود که زودتــر از اینها
بــه میــدان بــروم .وقتــی راهــی زمین شــدم
شاید هیچ یک از همبازیانم فکر نمیکردند
بتوانــم نقش مهمــی در تغییــر نتیجه بازی
ایفا کنم .بعد از بازی خودشان این صحبت
را بــا من کردنــد و حتی ســرمربی تیم گفت

از ایــن بــه بعد یک حســاب دیگــری روی تو
خواهم کرد.
ëëدوست داری در فوتبال ترکیه بمانی؟
همه هدف و رؤیای من بازی در جام جهانی
اســت .سرمربی تیم به من قول داده که در این
راه کمکم کند .میدانم کار بســیار سختی برای
بازگشــت به تیم ملی دارم اما به ترکیه آمدهام
تا با درخشش در اینجا مزدم را بگیرم.
ëëبعــد از بــازی بــا فنرباغچــه ،همه هــواداران
پرســپولیس در صفحــات اجتماعــی خواهــان
بازگشــت تو به ایــن تیم شــدند ،پیغامت برای
آنها چیست؟
خوشــحالم که هــواداران پرســپولیس هنوز
هم مــرا دوســت دارنــد .فقط در یــک صورت
راضی به بازگشت به فوتبال ایران خواهم شد
آن هم بازگشــت به پرسپولیس است .دیگر در
ایران در هیچ تیمی به غیر از پرسپولیس بازی
نخواهم کرد.
ëëخیلیهــا فکــر میکنند کــه حاشــیهها اجازه
نمیدهند تو به روزهای اوجت برگردی!
اصــاً دوســت نــدارم در مــورد گذشــته و
بیمهریهایــی که بــه من شــد ،صحبت کنم.
تنهــا دغدغــه من این اســت بتوانــم در اوج به
تیم ملی برگردم و جایگاهی برای خود دســت
و پا کنم .در این یکی دو ســال اندازه صد ســال
تجربــه کســب کــردم و درس بزرگــی از آنهــا
گرفتم.

در روز تجدید دیدار کالنی و جباری و پاسخگویی مدیرعامل استقالل به هواداران

این مراسم حاضر بودند و بر مزار وی فاتحهای قرائت
کردند .در جریان مراسم دیروز ،علی جباری استقاللی
و حســین کالنی پرسپولیســی تجدید دیدار و روبوسی
و از خاطرات اکبر افتخاری که همبازی درخشــان آنها
بود ،ســخن گفتند و ســید رضــا افتخــاری مدیرعامل
فعلــی اســتقالل مجبور بــه پاســخگویی به هــواداران

انتخاب

مراســم تشــییع پیکر اکبر افتخاری ،مهاجم برجســته
ســابق باشــگاههای دارایــی ،اســتقالل ،عقــاب و
پرســپولیس و همچنین تیم ملــی فوتبال ایران صبح
دیروز در ورزشــگاه شــیرودی برگــزار و در نهایت پیکر
وی در قطعه نامآوران بهشــت زهرا به خاک ســپرده
شد .بسیاری از اهالی فوتبال از باشگاههای مختلف در

پیکر اکبر افتخاری در قطعه <نامآوران> آرام گرفت
تیمــش شــد که میگفتنــد آبیهــا چرا امســال چنین
وضع نامســاعدی دارند و وی تقصیر را گردن مدیران
ســابق باشــگاه انداخت که به گفتــه وی 160 ،میلیارد
تومــان بدهی به جای گذاشــتهاند .بدتــر از همه اینکه
وســایل یکــی از پیشکســوتان حاضر در مراســم دیروز
توسط سارقی خدانشناس به سرقت رفت.

گفتوگوی «ایران» با زهره هراتیان ،رئیس «ایفمارک»

پولی که کیروش پیگیر آن است وسایل خریدیم

حامد جیرودی

تسنیم

«پولهــای تیــم ملی دســت یک خانم اســت!»
این جملهای بود که کارلوس کیروش ،سرمربی
تیــم ملی هفته پیش و قبل از اردوی اروپایی تیم
ملــی به زبان آورد تا همه نگاهها به ســمت زهره
هراتیــان رئیــس ایفمارک در ایران بــرود .اما این
پزشــک مورد تأیید فیفا و همســر هومن افاضلی
مربی فوتبال ،در حاشیه برگزاری کنگره «فوتبال
کلینیــک» که روز گذشــته در مرکــز همایشهای
رازی در تهــران برگزار شــد و در گفتوگویی که با
خبرنگار «ایران» داشت ،توضیحاتی ارائه و تأکید
کرد که هیچ پولی دست او نیست!
ëëدربــاره فعالیتهــای ایفمــارک در ایــن مــدت
توضیحمیدهید؟
از ســال  2005فیفــا الیســنسهایی را تحــت
عنوان مراکز عالی پزشــکی در اختیار کشــورهایی
که شــرایطش را دارند ،گذاشــته که ما هم از سال
 2015با یک تالش بســیار فشــرده ،موفق شدیم
ایــن مجــوز را بگیریم 29 .کشــور فقــط این مجوز
را دارند که در آســیا ،قطر ،ژاپــن ،امارات و ما این
مجــوز را دارنــد .ایــن مرکز خدمات پزشــکیاش
را در ســطح اســتانداردهای اروپایی بــه بازیکنان
حرفــهای ،آماتــور و حتی مدارس فوتبال و ســایر
رشتهها ارائه میدهد.
ëëبرانکــو هم به کنگره ایفمارک آمده بود و به نظر
میرسد که خیلی از مجموعه شما راضی است.

بلــه .کادر پزشــکی پرســپولیس با نظــر آقای
برانکو ،تمام بازیکنان خودشان را از فصل گذشته
تاکنــون به ایفمارک میفرســتند .به خاطر اینکه
اعتقــاد داشــتند وقتــی وســایل پزشــکی در جای
خوبی هست ،حرفهای هست که بازیکن به آنجا
برود که دوره درمان کوتاهتری را طی کند.
ëëبا این شرایط ،پس چرا کارلوس کیروش با شما
خوبنیست؟
ببینیــد؛ من اصالً موافق نیســتم که ایشــان با
ما خوب نیســت! شــرایط باعث شــده که ایشــان
قضاوتهایــی را بــر اســاس اطالعــات غلطــی
که به دســتش میرســد ،درباره ما داشــته باشــد.
هیچوقت گفتمانی صورت نگرفته که بر اســاس
آن ،ما با هم صحبت کنیم.
ëëشما خودتان پیشنهادی برای جلسه با کیروش
ندادهاید؟
مــن فکــر میکنم کــه آقای تــاج باید ایــن کار
را انجــام بدهــد کــه دو طــرف بیاینــد صحبــت
کننــد .به هر حــال ما اگر پیشــنهادی نمیدهیم،
نمیخواهیم که استرســی به تیم ملی وارد شود.
چون نمیدانیم که واکنش ایشــان چیست اما با
توجه به شــرایطی که ایفمارک و تیم ملی دارند،
ایــن ارتبــاط نزدیک میتوانــد به ســود دو طرف
تمام شود.
ëëکــیروش گفته بود پولهای تیم ملی دســت
یک خانم اســت که گویا منظورش شما بودید.

البتــه تاج توضیــح داد این پولی اســت که فیفا
خواسته به ایفمارک اختصاص پیدا کند.
شــما بروید در بخش توسعه فیفا ،ببینید چه
پولهایی بابت چــه پروژههایی به فدراســیونها
میدهنــد .از زمــان حضــور آقــای اینفانتینــو هــر
فدراسیونی میتواند  750هزار دالر پروژه تعریف
کند که بعد به تصویب فیفا میرســد و آنها برای
مــا اجــرا میکنند .از محــل پروژهای کــه تصویب
شــده بود ،پول مســتقیماً به حساب شرکتهایی
کــه مــا وســایل از آنهــا خریــداری کــرده بودیــم،
واریز شــد .چون پروژهها را فیفا این طور تصویب

به خاطر پدرم میخواستم دروازهبان شوم

امیر عابدزاده :آرزویم حضور در <رئال> است

آرزوی دروازهبــان جــوان تیــم ملی فوتبــال حضور در
رئــال مادرید اســت .امیر عابدزاده کــه برای حضور در
اردوی تدارکاتــی تیــم ملــی فوتبال در اتریــش به تیم
ملی دعوت شــده اســت ،از حضور در تیم ملی بســیار
خوشــحال است« :این امتیاز بزرگی است که من اینجا
هســتم .یکی از آرزوهایــم این بود .بنابراین احســاس
بسیار خوبی دارم که با تیم ملی هستم».
عابــدزاده دربــاره کــی روش همچنیــن نظــر داد:
کــیروش تجربه زیادی دارد .او در باشــگاههایی مانند
رئال مادرید و منچســتر یونایتد کار کرده اســت .ما هم
امــروز بازیکنان زیــادی در اروپا داریم .همــان طور که
گفتــم ایــن یک امتیاز بــزرگ برای من اســت که اینجا
هستم».
او درباره آموختههایش از احمدرضا عابدزاده هم
حــرف زد :من یادم اســت که همیشــه بــه خاطر پدرم
میخواســتم دروازهبــان شــوم .برخی اوقــات مربیان
من سؤال میکنند که چرا این کار را انجام دادم .برای

مثــال چرا توپ را به شــکل خاص خــودم گرفتم .این
ویژگی را از پدرم آموختــم .وقتی جوانتر بودم برخی
اوقات در پســت مهاجم بازی میکردم اما همیشه به
فکر دروازهبان شدن بودم».
امیر در مورد رؤیاهای خود نیز صحبت کرد« :رؤیای
خودم این است که روزی برای رئال مادرید بازی کنم.
مــن دیدم چطور کیلــور ناواس از لوانته بــه رئال رفت.
پهپــه را هــم دیدم که قبــاً در ماریتومو بــوده و به رئال
مادرید رسید .پس من هم میتوانم به آنجا برسم».

میکند و تمام اســنادش هم موجود است اما در
این بین ،برداشتها جور دیگری بوده است.
ëëپس پول تیم ملی دست شما نیست؟
نــه خوشــبختانه حتــی پــول ایفمــارک هــم
دست من نیست .فیفا میگوید چه میخواهید،
خودش اجرا میکند .مثالً در مورد همین کنگره،
فیفــا نمیآیــد  50هــزار دالر بــه مــا پــول بدهد و
میگویــد چــه میخواهیــد و مــن میگویــم که 5
مــدرس میخواهم کــه هزینه رفــت و آمدش را
شــما بدهیــد .فیفــا در ایــن مــدت به غیــر از پول
الیسنســی که داده بود تا ایفمارک در ایران ایجاد

شود(البته زمان آقای کفاشیان هم  500هزار دالر
داد تا وسایل به ما تحویل داده شد)هیچ پولی به
ما نــداده .االن ما  13قرارداد که بین شــرکتها و
فیفا امضا شــده و یک نســخه آن نــزد فیفا و یک
نســخه آن نــزد ماســت ،داریــم کــه پولــی کــه به
صورت یورو یا دالر بابت خرید وسایل هزینه شده
به چه صورت است.
ëëحاال امیــدوار هســتید که کــیروش هم با شــما
بهتوافقبرسد؟
ما اصالً باید بپرســیم که چرا این اتفاق افتاد؟
آقــای کــیروش همــکاری بســیار خوبــی را بــا ما
داشــت .زمانــی که مــن در فیفــا در بحــث «الون
پالس» ســخنرانی داشــتم ،من و آقــای کیروش
عکســی را با پرچم الون پــاس با هم گرفتیم که
در کتابچههای فیفا چاپ شد .ببینید چه اطالعات
غلطی از طریق چه کسانی به آقای کیروش داده
شــده و مــن فکــر میکنم که آقــای تاج بــه دنبال
ایــن اســت که ایــن جــو آرام را کند و مــا به عنوان
کســانی که هدفمان توســعه فوتبال ایران است،
میخواهیم تیم ملی آرامش داشته باشد و من به
این خاطر پاسخ ندادم که میدانم آقای کیروش
تحت فشار است و نمیخواهم باعث شوم که این
فشار بیشتر شود .چون همه ما دوست داریم تیم
ملــی به مرحله دوم جام جهانــی صعود کند .ما
عشقمان ایران اســت و به شخص کاری نداریم.
چه آقای کیروش باشد ،چه یک نفر دیگر!

اخبــار
رقابتهــای قهرمانــی واترپلو جام باشــگاههای آســیا
دیــروز بــه میزبانی بانکــوک به پایان رســید و تیمهای
ســایپا و دانشــگاه آزاد بــه عنــوان نمایندگان ایــران به
مصاف رقبای خود رفتند .در دیدار نخســت آســتانه قزاقستان با برتری مقابل
نماینده تایلند بر سکوی نخست ایستاد و قهرمان شد .در بازی دوم سایپا موفق
شد حریف کرهای خود را از پیش رو بردارد و به عنوان نایب قهرمانی این دوره
از رقابتها برسد و به رقابت های جهانی راه یابد .همچنین دانشگاه آزاد دیگر
نماینده ایران نیز از ســد جاپاین تایلند گذشــت تا با قرار گرفتن در جایگاه سوم
جدول ردهبندی به کار خود پایان دهد.

یک طال ویک نقره بانوان اسکی روی آب

تیــم ملــی اســکی روی آب کشــورمان در بخــش کیبــل اســکی در
مســابقات قهرمانــی آســیا کــه در شــهر کائوجونــگ تایــوان برگــزار
می شــود صاحب  2مدال ارزشــمند طال و نقره شــد .در رقابت های
روز دوم ،ریحانه تقدیسی مدال طال و الناز گوهری مدال نقره کسب
کردنــد تــا بــرای اولین بــار بانــوان اســکی روی آب ایــران در میدان
آسیایی صاحب مدال شوند.

مدال نقره احمدیصفا در مسابقات جهانی کیک بوکسینگ

امیــد احمدیصفــا ،ملیپــوش کیــک بوکســینگ واکــو کشــورمان در فینــال
رقابتهــای جهانــی مجارســتان با شکســت مقابل رقیبــی از روســیه به مدال
نقره دســت یافت .دو ملیپوش دیگر ایران به نامهای محمود ســتاری و امید
نصرتــی در دومین مبــارزه خود در ایــن رقابتها مقابل رقبای خود شکســت
خورده و از گردونه پیکارهای جهانی مجارستان خارج شدند.

تراکتورسازی دومین فینالیست جام شهدا

دیــدار تیــم هــای تراکتورســازی و پدیــده در چارچــوب تورنمنــت
چهارجانبــه جام شــهدا دیروز در ورزشــگاه شــهر قدس برگزار شــد
کــه ایــن دیدار در  90دقیقه با تســاوی  2بر  2به پایان رســید تا اینکه
در ضربات پنالتی تراکتورســازی موفق شــد با نتیجــه  4-5پدیده را
شکســت دهــد و به فینــال راه یابد .دیــدار ردهبندی جام شــهدا روز
دوشــنبه بیــن پدیده و پــارس جم و دیــدار فینال روز سهشــنبه بین
سایپا و تراکتورسازی برگزار خواهد شد.

یک دستیار چکی برای شفر

از دیروز یک مربی اهل جمهوری چک به
نــام جیری ســاناک به کادر فنی اســتقالل
کــه در کیــش اردو زده اســت ،اضافه و وی
دســتیار وینفرد شــفر شــد .آخرین پســت
ســاناک ،هدایت تیم جوانان باشگاه مالدا
در کشــور چــک بــوده اســت .خبــر دیگر از
اســتقالل اینکه حضور مســتمر پســر ســرور جپاروف در تمرینات اســتقالل این
شائبه را به وجود آورده است که شاید این هافبک ازبکستانی میخواهد پسرش
را عضو تیم ردههای سنی پایه این باشگاه و وی را نیز رسماً آبیپوش کند.

تجمع اهالی بوکس مقابل وزارت ورزش

در شــرایطی کــه چند ماهــی از خروج احمــد ناطق نوری و سرپرســتی
افشین داوری در فدراسیون بوکس می گذرد ،تعدادی از اهالی بوکس
دیروز با حضور مقابل وزارت ورزش علیه افشین داوری موضع گرفتند
و در نامه ای به وزیر ورزش اعالم کردند سرپرســت فدراسیون در حال
مهندســی انتخابــات بــه ســود خودش اســت .آنهــا مــواردی همچون
تعطیلــی اردوهای تیم ملی ،برکناری مربــی کوبایی و لغو حضور تیم
کوبا در ایران را در نامه اعتراض آمیز خود به وزیر اطالع دادند.

استودیوی تلویزیونی پرسپولیس راهاندازی شد

اســتودیوی باشــگاه پرســپولیس در ورزشــگاه شــهید کاظمــی آمــاده شــد و
مصاحبههای بازیکنان و مربیان این تیم برای تلویزیون اینترنتی پرســپولیس
در این اســتودیو ضبط خواهد شــد .اجرا و کارگردانی ایــن مصاحبهها برعهده
حامد تهرانی علوی بازیگر ســینما و تلویزیون کشــورمان است که در برنامهای
تحــت عنوان خط قرمــز مصاحبهها و حاشــیههای تمرینــات ،بازیها و موارد
دیگر را از تیم پرسپولیس به تصویر میکشد.

تاج خواستار دالیل حذف جوانان شد

در پــی حذف غیرمنتظره تیم ملی فوتبــال جوانان ایران در مرحله
مقدماتــی مســابقات قهرمانی جوانــان آســیا  2018در خاک اردن،
مهدی تاج رئیس فدراســیون فوتبال از کمیته جوانان فدراسیون که
تیمهای ملی ردههای ســنی پایه زیرمجموعه آن به شمار میآیند،
خواستار توضیحاتی در این خصوص شد.

برانکو :حق گرفتن بازیکن نداریم ،نپرسید!

برانکو ایوانکوویچ ســرمربی پرسپولیس پس از پایان تمرین این تیم درخصوص
محرومیت شــجاع خلیلزاده گفت« :به نظر من این محرومیت درست نیست،
اگر قرار بود این طور کســی محروم شــود باید کل تیم اســتقالل محروم میشد».
برانکو درباره بحث حضور اشــکان دژاگه در پرســپولیس چنین واکنشــی داشت:
«ما اصالً به بازیکن جدید فکر نمیکنیم چون حق گرفتن بازیکن نداریم .تیم ما
عالی است و نتایج خوبی گرفتیم ،طارمی  ۲ماه دیگر برمیگردد و به اندازه کافی
بازیکــن داریم .وقتی حق گرفتن بازیکن نداریم چرا این ســؤاالت را میپرســید؟
تا یک ســال آینده ســؤالی در اینباره نپرسید!» وی درباره شرایط این باشگاه هم
اعــام کــرد« :من نمیدانم چه تغییراتی قرار اســت رخ بدهد ،فعالً میدانم که
طاهری مدیرعامل است و کاشانی و ترکاشوند هم گفتند که او میماند».

تساوی دربی نوجوانان

نوجوانان پرســپولیس و اســتقالل ،در دربی این رده سنی به تساوی
رســیدند .در چارچــوب دیدارهــای هفتــه بیســت و یکــم نوجوانــان
تهران ،استقالل در زمین هویزه میزبان پرسپولیس بود که این بازی
با تساوی یک بر یک پایان یافت.

رسانههای ایتالیا پس از شکست برابر سوئد:

<ونتورا> بیهویت است

در پــی شکســت  1-0جمعــه شــب ایتالیــا برابــر ســوئد در
دیدارهای رفت پلیآف انتخابی جام جهانی  2018در قاره
اروپا ،رســانههای ایتالیا با حملهای تــازه به جامپیرو ونتورا،
ســرمربی ناکام این تیــم ،وی را مردی بــدون هویت و فاقد
اســتراتژیهای الزم توصیــف کردنــد .تک گل پیروزیســاز
ســوئدیها را یوهانســون در دقیقــه  62بــه ثمــر رســاند اما
آتزوریهــا دوشــنبه شــب در دیدار برگشــت در خــاک خود
فرصــت تالفی را خواهند داشــت .از ســوی دیگــر ،تیمهای
ملی اســترالیا و هنــدوراس در دیگر مســابقه پلــیآف جام
جهانی بیســت و یکم در خاک هندوراس به تساوی صفر-
صفر رضایت دادند و کار را به دیدار برگشت کشاندند که آن
هم چهارشنبه در شهر سیدنی برگزار میشود.
ëëسنگال هم مسافر روسیه شد
جمعــه شــب در ادامــه مســابقات مقدماتی جــام جهانی
فوتبــال  2018در قــاره آفریقــا ،ســنگال در زمیــن آفریقــای
جنوبی به برتری  2-0رســید و با همین برد مســافر روســیه
شد .دیافرا ساخو و امکیزه گلهای سنگال را به ثمر رساندند.

editorial@iran-newspaper.com

23

هشتمی تنیس دختران ایران در آسیا

نمایندگان تنیس کشورمان در جایگاه هشتمی آسیا قرار گرفتند .در مسابقات
تنیس زیر  12سال قهرمانی آسیا که به میزبانی قزاقستان برگزار شد ،تیم ملی
تنیس کشورمان در پایان این رقابت ها در جایگاه هشتم ایستادند.

ویسی :برکنارم کنید ،چون خودم نمیروم!

ëëآرژانتین میزبان جام جهانی را شکست داد
جمعه شــب در جریان مسابقات دوســتانه ،تیمهای نامدار
انگلیس و آلمان در ورزشگاه ویمبلی لندن بدون گل مساوی
کردند .در ســایر مســابقات قابل ذکر ،بلژیک هم با مکزیک
 3-3مســاوی کــرد ،لهســتان و اروگوئه نیز به تســاوی صفر-
صفر رضایت دادند .دیروز (شــنبه) هم دیدارهای دوســتانه
برگزارشدکهدرمهمترینبازیآرژانتیندرورزشگاهلوژنیکی
به مصاف روســیه رفت و توانســت بــا گل ســرخیو آگوئرو در
دقیقه 86میزبان جام جهانی 2018را شکست دهد.

عبداهلل ویســی که شــایعات برکناریاش از سمت سرمربیگری تیم
فوتبال اســتقالل خوزســتان داغ شده اســت ،گفت خودش استعفا
نمیدهــد و اگــر اصراری بر نبــودن وی دارند ،بهتر اســت برکنارش
کنند .وی افزود :اگر ما برویم ،کل فوتبال دست فاسدها میافتد!

برتری پیشکسوتان تهران با هتریک پیوس

در دیداری دوســتانه که به مناسبت سالروز درگذشت زنده یاد «فریدون رادبوی»
بازیکن اســبق باشــگاه هما در ورزشــگاه شــهید شــیرودی تهران برگزار شــد ،تیم
منتخــب پیشکســوتان تهران مقابل یــاران رادبوی به پیروزی رســید .در این بازی
که به قضاوت نوید مظفری برگزار شد ،پیشکسوتان با حساب سه بردو به پیروزی
دست یافت که هر سه گل این تیم توسط فرشاد پیوس به ثمر رسید.

