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کیروش :قرار نیست جلوی اسپانیا و پرتغال برقصیم!

ســایت فوتبــال زون هلند گزارشــی از
تیــم ملــی فوتبــال ایــران منتشــرکرد.
در ابتــدای ایــن گــزارش ،نویســنده
عنــوان کــرد علیرضــا جهانبخــش،
اشــکان دژاگــه ،ســردار آزمــون و رضا
قوچاننــژاد ،ســتارههایی هســتند کــه
برای مســابقات جام جهانی روســیه،
کــیروش قصد دارد بــه آنها تکیه کند
امــا مربــی پرتغالــی از وضعیت دیگر
بازیکنــان ،بخصــوص آن دســته کــه

در لیــگ ایــران حضــور دارنــد ،راضی
نیســت .کــیروش در ایــن گــزارش
چنیــن صحبــت کــرده« :شــاید ایــن
حرفی که میخواهم بزنم باعث شود
تا کســی ناراحت شــود ولی بــرای من
اصالً فرقی نمیکند .دو بازی دوستانه
اخیر ما بخوبی نشــان داد که بازیکنان
مــا بهلحاظ ســرعت و نبردهای تن به
تن بــرای جام جهانی آماده نیســتند.
بــرای اینکــه بازیکنان به مــرز آمادگی

برســند ،راهحلی وجــود دارد و آن هم
گــرد هم آوردن بازیکنــان در محیطی
ویــژه و اجــرای برنامههــای تمرینــی
اســت .همیــن حــاال باید مشــکالت را
حــل کنیم چون فردا بــرای انجام این
کار دیر خواهد بود».
در ادامــه صحبتهــای کــی روش
آمــده« :بــازی در جــام حذفــی ایران،
لیگ برتر و حتی لیگ قهرمانان آســیا
برای رســیدن به ســطح آمادگی که ما

محرومیت سنگین برادران عبدولی

انتظــار داریم ،بــرای بازیکنان داخلی
کافی نیســت .هر کســی که حرفی غیر
از ایــن را بزنــد ،دروغ میگویــد .اگر ما
برنامــه آمادهســازی مناســبی ترتیب
ندهیــم ،در جــام جهانــی شانســی
نخواهیم داشت».
کــیروش یــادآور شــده« :از بــازی
مقابــل مراکــش چه انتظــاری دارید؟
انتظــار دارید ما به جام جهانی برویم
تــا مقابل پرتغال و اســپانیا برقصیم؟

خیــر ،بلکــه آنجــا یــک جنــگ واقعی
خواهــد بــود .کشــورهایی همچــون
پرتغــال و اســپانیا 50 ،40 ،یا  60ســال
جلوتر از ایران هســتند .آیــا میتوانیم
ایــن اختــاف زیــاد را در ایــن فرصت
کم به حداقل برســانیم؟ مدافعان ما
باید قادر باشــند که دهها بار با رونالدو
بــه هــوا بپرنــد ،در غیــر اینصــورت
شانســی در مقابله با رونالدو نخواهند
داشت».

گفتوگوی «ایران» با لژیونر و آقای گل فوتسال

دربی آسیایی سرخابیها « 90به  10خواهد بود»

دیروز گفته شــد در صورتی که پرســپولیس و اســتقالل در مرحله
یکچهارم یا نیمه نهایی لیگ فوتبال قهرمانان آســیا به یکدیگر
برخورد کننــد ،طبق قواعــد بینالمللی ظرفیت ورزشــگاه آزادی
بــه نســبت  90درصــد بــه  10درصــد (میزبــان در قبــال میهمان)
تقســیم خواهد شــد .این در حالی اســت که در دربیهــای تهران
در چارچــوب لیــگ برتر بدون توجه به شــرایط میزبانی ،ظرفیت
استادیوم به طور  50-50بین دو تیم تقسیم میشود.

طیبی :مهمترین جایزه ماندگاری نامم است
میدانم جهانبخش چه کار سختی انجام داده تا آقای گل شود
حامد جیرودی

روزنامهنگار

افتخــار پشــت افتخــار .حســین طیبــی
لژیونــر ایرانــی غیرت قزاقســتان که پس
از افتخــارات فردی و باشــگاهی در ســال
 ۲۰۱۷بــ ه عنــوان پنجمین فوتسالیســت
برتــر جهــان معرفــی شــده بــود ،در
ســال  2018و شــروع ســال  97هــم بــه
افتخارآفرینی خود ادامه میدهد .طیبی
ک ه در ایــن فصل از مســابقات لیگ برتر
فوتســال قزاقســتان بــه مقــام قهرمانی
دســت یافت ،با به ثمر رساندن  37گل،
عنوان آقای گلی این مســابقات را نیز به
خــود اختصاص داد تا پــس از آقای گلی
جــام حذفــی قزاقســتان ،ارمینکــو کاپ
روســیه و جام ملتهای آسیا ،چهارمین
عنــوان آقای گلــی خود را به دســت آورد
تــا همچنان نــام خــود را به عنــوان یکی
از بهتریــن بازیکنــان فوتســال جهــان به
ثبت برســاند .ایــن بازیکن مشــهدی در
گفتوگویی که با «ایران» داشت ،درباره
آقــای گلــی علیرضــا جهانبخــش هــم
صحبــت کرده و تأکید دارد که میداند او
چه ســختیهایی برای آقای گلی کشیده
است.
ëëدربــاره قهرمانــی اخیــرت با«غیــرت»
صحبتمیکنی؟
درباره قهرمانی غیرت باید بگویم که
تیم ما همیشه شرایط خاص خودش را
دارد و همیشــه برای قهرمانی میجنگد
و همیشــه هم خودش را برای قهرمانی

میبنــدد و مدعــی قهرمانــی در لیــگ
قزاقســتان به شــمار میرود .خدا را شکر
امســال هم قهرمان شدیم .البته امسال
کارمان خیلی ســختتر شــده بود .چون
پلیآف به بازیهایمان اضافه شده بود.
نحــوه بــازی در پلــیآف هــم نســبت به
پلیآفهــای دیگر خیلی ســختتر بود.
خود من در روســیه بازی کردهام .آنجا 5
بازی پلیآف داشت اما اینجا  7بازی بود
و هر تیمی که  4بازی را میبرد ،به مرحله
بعد میرفت .پلیآف هم در دو مرحله
برگزار میشــد و به همین خاطر بازیها
هــم فشــرده شــده بــود .امســال دو تیم
دیگر هم به لیگ قزاقســتان اضافه شده
بودند که خیلی تیمهــای خوبی بودند و
بازیکنــان برزیلی زیادی داشــتند .یکی از
ایــن تیمها در برخی از مقاطع لیگ ما را
اذیت هم میکرد .ضمن اینکه ســهمیه
لیــگ قزاقســتان هــم بــرای شــرکت در
لیگ قهرمانان اروپا 2 ،تیم شده بود و به
همین خاطر بازیها حساس شده بود.
ëëآقای گلی لیــگ قزاقســتان را هم که به
دستآوردی.
بله همین طور است و بابت این آقای
گلی خدا را شــکر میکنم .این چهارمین
آقای گلی من در یک فصل ورزشــی بود
و خیلــی هم شــیرین بود .بــا اینکه من 2
بازی آخر فینــال را به دلیل مصدومیت
از دســت داده بــودم و نتوانســتم بــازی
کنــم ،باز هم تعداد گلهایــم جوری بود
که به من نرســیدند .شما جدول گلزنان
را هــم که نــگاه کنید ،میبینیــد که تا نفر

پنجــم بازیکنان برزیلی هســتند .حتی 2
نفر از رقیبانم در تیم خودمان بودند .به
هــر حال ،لطف خدا شــامل حالم شــد و
فصل ورزشــیام با این آقــای گلی کامل
شد .چون سختی زیادی در این یک سال
از نظر بازی کشیدم .هم بازیهای لیگ،
هــم بازیهای اروپا و هــم بازیهای تیم
ملی خیلی فشــرده بود و من قبلش هم
اســتراحت نداشــتم و برای تیم ویتنامی
در جام باشگاههای آسیا بازی کرده بودم
و فکــر میکنــم بــا ایــن اتفاقی کــه افتاد،
خستگی از تنم درآمد.
ëëکسب4عنوانآقایگلیدر4تورنمنت
مختلفبسیاردشواراست.اینموفقیت
راچطوربهدستآوردی؟
خدا را شکر میکنم .وقتی بحث آقای
گلی میشــود ،باید به این موضوع توجه
داشت که همه نفرات در آن تیم زحمت
میکشــند .من هم خیلی خوشحالم که
این اتفاق برایم افتاد و تشــکر میکنم از
تک تک نفرات که در کسب این عنوانها
من را یاری کردند .هم بازیکنان تیم ملی
و هم در تیم باشــگاهیام .آقای گلی اول
من جام حذفی قزاقستان بود .بعد جام
ملتهــای آســیا ،بعــد از آن جام معتبر
اریمنکــو روســیه و بعد هم لیــگ .از این
شرایط بسیار خوشحالم .همیشه تالش
میکنــم کــه شــرایط خوبــی در فوتســال
داشــته باشــم .وقتی میبینم که تالشم
ثمره میدهد ،خیلی خوشحال میشوم
و انگیزهام  2برابر میشــود و امیدوارم که
سالهای آینده باز هم اتفاقهای بهتری

بازگشایی تمرینات پرسپولیس از  26خرداد

گرشاسبی :مسلمان گفت تمدید کنم تا روی نیمکت بنشینم؟

در غیــاب برانکو که برای اســتراحت به کرواســی بازگشــته و
بازیکنــان پرســپولیس کــه تا  26خــرداد از تمرینــات معاف
شدهاند و البته افشین پیروانی که در فوتبال ممنوعالفعالیت
شده (و قرار است در  10روز آینده جانشین وی معرفی شود)
دیروز حــرف اول را در جمع قرمزها ،حمیدرضا گرشاســبی
زد .سرپرســت قرمزهــا متذکــر شــد کــه در قــرارداد جدیــد
ســرمربی کــروات پرســپولیس و دســتیارانش  15درصــد به
دریافتی آنها اضافه شــده است و البته برانکو به سبب بسته
بــودن پنجره نقــل و انتقاالتی به روی ســرخها ،نگــران بوده
اســت .گرشاســبی افزود« :برانکــو برای رفــع نگرانیهایش،
بنــدی را در قــراردادش میخواســت کــه براســاس آن هــر
زمان که خواســت ،قادر به ترک پرسپولیس باشد اما ما او را
متقاعد کردیم که از خیر این قضیه بگذرد .در مورد محسن
مســلمان هم بایــد بگویم وقتی مســأله تمدید قــراردادش
مطرح شــد ،گفت دوباره بیایم تا نیمکتنشین شوم؟ البته
برانکــو از ما خواســته اســت کــه او را نگه داریم ».گرشاســبی
ادامه داد« :متأسفانه به علت نقصانهای بزرگ در گذشته،
فیفا و  CASما را دروغگو میپندارند و همین مســأله ســبب
شده درخواست ما برای رفع ممنوعیت خرید نفرات تازه با
نظر مثبت روبهرو نشود .در مورد فهرست تیم ملی و کمبود
نفرات پرســپولیس در آن نیز معتقدم آن فهرست نباید در

آســتانه دیدار ما با الجزیره منتشر میشــد تا اثر روحی بدی
روی مــا نگــذارد اما بــه هر حال بــه خاطر منافــع تیم ملی،
نســبت به این قضیه ســکوت اختیار میکنیم ».دیروز کریم
باقری ،دســتیار ایرانی برانکو هم در مورد محســن مسلمان
اظهار نظر کرد و گفت فقط به صرف ارائه تصاویری از قیافه
ناراحت و بیتفاوت این بازیکن در زمان صعود پرسپولیس
در لیــگ آســیا ،نبایــد وی را متهم کرد و برای خــود او نیز در
گذشــته این گونــه اتفاقــات رخ داده اســت و یقیــن دارد که
مســلمان هم خوشحال بوده اســت .باقری همچنین تأکید
کرد پرســپولیس از هیچ کس خواهــش نمیکند در این تیم
بماند و این یک مسأله قلبی است.

برایمبیفتد.
ëëبــرای آقــای گلــی جایــزه ویــژهای هــم
دریافتکردی؟
برای آقای گلی همان تندیسی است
کــه به مــا میدهند و برایمــان میماند و
خیلی هم برای شــخص خودم با ارزش
است .ضمن اینکه یک سری تقدیرهای
دیگــر هم از طرف باشــگاه شــدم ولی در
کل مهمتریــن جایــزه بــه نظــر مــن این
اســت که اســم شــما میمانــد و ماندگار
میشود.
ëëراســتی دربــاره آقــای گلــی علیرضــا
جهانبخــش در لیــگ هلنــد چــه نظــری
داری؟
از این اتفاق خیلی خوشــحال شدم و
این عنوان مهم را به علیرضا جهانبخش
تبریــک میگویــم .او خیلــی کار بزرگــی
انجــام داده و مــن میدانم کــه او چه کار
ســختی انجام داده تا آقای گل شــود .به
نظــرم کســب ایــن عنــوان اصــاً اتفاقی
نیســت .من میدانم کــه او چقدر تالش
کرده اســت و به نظرم یک افتخار بزرگ
برای ایران است .ضمن اینکه این افتخار
بــرای خودش هم هســت و مــا ایرانیها
هــم بــه علیرضــا جهانبخــش افتخــار
میکنیم.
ëëشرایط ،تیم ملی فوتســال در سال ۹۷را
یبینی؟
چطورم 
تیم ملی شــرایط خوبی دارد .ســالی
کــه گذشــت ،ســال پرفروغــی بــرای تیم
ملــی بــود .مــا در  3تورنمنــت قهرمــان
شــدیم .بازیهای داخل ســالن آســیا در

پاداش برابر مدالآوران آسیایی و پاراآسیایی

هادی رضایی سرپرســت کاروان ایران در بازیهای پاراآســیایی  ۲۰۱۸گفت:
«طبــق مصوبه دولت ،پاداش مدالآوران آســیایی و پاراآســیایی باید برابر
باشد و امیدوارم در این دوره از بازیها نیز شاهد این مسأله باشیم».

تمرین تیم ملی با حضور لژیونرها

تیــم ملــی فوتبــال ایــران در ادامــه تمرینــات آمادهســازی خود،
از ســاعت  ۱۰:۳۰صبــح روز گذشــته در مرکــز پــک بــه تمریــن
پرداخــت .در بخــش نخســت ایــن تمریــن احســان حــاج صفی،
کریم انصــاری فرد ،مهدی طارمی ،محمدرضــا خانزاده ،مهدی
ترابــی و علی قلــیزاده با اســتفاده از دوچرخههــای ثابت خود را
آمــاده بخشهای بعدی تمرین کردند .پس از انجام این بخش،
ایــن  6بازیکــن بــه دو گــروه تقســیم شــدند و هــر گــروه تمرینات
طراحی شــده مخصــوص به خود را زیــر نظر کادر فنــی تیم ملی
و بــا نظارت کارلوس کیروش برگزار کردند .اشــکان دژاگه و علی
کریمــی نیز همزمان با تمرین این بازیکنان ،تمرینات مخصوص
خــود را انجام دادنــد .تمرین تیم ملی عصر دیــروز هم با حضور
ملی پوشان در زمین چمن پژوهشگاه نفت از ساعت  ۱۷:۳۰آغاز
شد و بازیکنان به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند.

ترکمنســتان ،تورنمنت اصفهــان و بعد
هم جام ملتهای آسیا که با قهرمانی در
این رقابتها ،سال عالیمان تکمیل شد
و امیدوارم این موفقیتها ادامه داشــته
باشد .به شــرطی که امکاناتمان بیشتر
شــود و اگر بخواهیم شرایط جام جهانی
گذشته را داشته باشیم و آن را تکرار کنیم
یا حتی بهتر شویم ،باید امکانات بهتری
داشــته باشــیم و نــگاه مســئوالنمان به
فوتسال هم به اندازه افتخاراتش باشد تا
شأن و شخصیت بچهها حفظ شود.

ابراهیمی در انتظار هفته آینده

امیــد ابراهیمــی هافبــک ملیپــوش اســتقالل در بــازی رفــت اســتقالل و
ذوبآهــن از ناحیــه اســتخوان روی پــا بــا مصدومیت نســبتاً شــدیدی
مواجــه شــد .او کــه بــازی برگشــت را از دســت داد در انتظــار تأیید
پزشــکان اســت تــا تمریناتش را شــروع کند .قرار اســت هفته
آینــده دوبــاره از پــای ابراهیمــی عکــس گرفته شــود تا
پزشــکان مشــخص کنند او چه زمانــی میتواند
تمریناتــش را شــروع کنــد .بهبــود
مصدومیت ابراهیمی پیشرفت داشته
و او مشــکلی برای همراهی تیم ملی در
جام جهانی  2018نخواهد داشت.

انصاری مدال قهرمانیاش را
به مزایده گذاشت

آبیها در آستانه تعطیلی  20روزه

محمــد انصاری مدافع ملی پوش پرســپولیس گفت« :قرار
شــد بــه  14کــودک زلزلــهزده کرمانشــاه که در ایــن ســانحه پدر و
مادرشــان را از دست دادند کمک کنیم .من هم مدال قهرمانیم
را بــرای کمــک بــه کــودکان زلزلــه زده به مزایــده گذاشــتم ».وی
همچنیــن یــادآور شــد« :به نظــرم بازیکنان خوشاخــاق زیادی
در فوتبال ایران هســتند .فکر نمیکنم کارت زرد دلیلی بر خوش
اخالقی یا بد رفتاری یک بازیکن باشد».

جواب سران استقالل به ادعاهای ژنرال
در حالــی کــه وینفــرد شــفر میخواهــد روز شــنبه بــرای
تعطیالتی ســه هفتهای از ایران برود و تمرینات اســتقالل
نیــز به همین مدت تعطیل میشــود ،روز گذشــته صرف
بازتابهــای مســابقه ســنگین سهشــنبه شــب آبیهــا بــا
ذوب آهن اصفهان در لیگ قهرمانان آســیا شــد .دیداری
کــه منجر به شکســت  3-1تیم اصفهانــی و صعود آبیها
شــد و امیر قلعهنویی ،ســرمربی ذوبیهــا در اظهارنظری
عجیب نتیجه آن را به ســران فدراســیون فوتبال و وزارت
ورزش تبریــک گفــت و مدعــی شــد آنهــا خواهــان بــرد
اســتقالل بودهانــد و داور مســابقه از اخــراج دو بازیکــن
اســتقالل خــودداری کــرده و یــک پنالتــی این تیــم را هم
نادیــده گرفته اســت .حســن زمانــی ،عضو هیــأت مدیره
استقالل در حالی که این تیم به مرحله یکچهارم نهایی
لیگ قهرمانان رســیده ،گفت  90درصد راه قهرمانی طی
شــده و افزود شایســته اســت قلعهنویی کام تیم سابقش
را بعــد از ایــن برد بــا کالمهایی از آن دســت ،تلــخ نکند.
نصراهلل عبداللهی ،سرپرســت اســتقالل گفت قلعهنویی
نظرش را گفته ولی حقیقت آن اســت که اســتقالل خوب
بــازی کــرده و او البتــه تیــام را «بانمــک»(!) هــم خوانــد.
دیــروز شــایعاتی در مــورد میــزان پــاداش آبیهــا بعد از
ایــن برد تــازه مطرح شــد و برخــی گفتند رضــا افتخاری،

تیام؛ نخستین «خارجی»  3گله آبیها در لیگ آسیا

مدیرعامــل آبیهــا به قدری شــادمان بوده کــه به نفرات
تیم وعده پاداشــی  5هزار دالری را داده است .عبدالعلی
چنگیــز ،مهاجم برجســته دهه  60اســتقالل نیز به ســران
آبــی هشــدار داد برخالف آنچــه در مــورد کاوه رضایی در
تابســتان سال پیش اتفاق افتاد ،اجازه ترک استقالل را به
تیــام ندهند .البته نوذر رودنیل ،کارشــناس داوری فوتبال
هــم در اظهاراتــی کــه تأییــدی بــر گفتار ژنــرال بــود ،داور
عمانی را بســیار ضعیف خواند و گفــت دو بازیکن آبیها
(تیــام و باقــری) باید اخراج میشــدند و یــک ذوب آهنی
(فخرالدینی) هم سزاوار کارت قرمز بود .قدر مسلم اینکه
این پایان دعواهای دو تیم نیست!

ی لویــد ســاموئل،
خبــر درگذشــت جــ 
مدافــع ســابق ترینیــداد و توباگویــی
اســتقالل در ســانحه رانندگــی و در 37
ســالگی ،خبری بود که همه دوستداران
فوتبــال را متأثــر کــرد اما حــاال جزئیات
بیشــتری از ایــن حادثــه گــزارش شــده
اســت .پلیس چشــایر انگلیس با انتشار
بیانیــهای خبــر داد کــه حوالــی ســاعت
 7:55تصادف شــدیدی بیــن خودروی
رنجروور ســاموئل و یک دســتگاه ون در
یکــی از خیابانهــای روســتای هایلــی
واقــع در شــهر چشــایر صــورت گرفــت
کــه در ایــن ســانحه رانندگــی مدافــع
پیشــین تیم زیر  21سال انگلیس در دم
جــان خــود را از دســت داد .همچنیــن
راننــده  54ســاله ون نیز در این ســانحه
رانندگی دچار جراحات جدی شده و به
بیمارستان انتقال یافته است.

مامــه تیــام ،مهاجم ســنگالی تیم فوتبــال اســتقالل با هتتریک سهشــنبه
شــب خود برابر ذوب آهن به جمع نادر و ســه نفرهای پیوست که پیشتر در
بازیهای آســیایی این تیم هتتریک کرده بودند .البته هر سه استقاللی که
قبالً به این موفقیت رسیده بودند ،ایرانیاند و غالمحسین مظلومی ،فرهاد
مجیدی و علی لطیفی هستند و با این اوصاف تیام نخستین خارجی انجام
دهنــده ایــن مهم در صحنــه رقابتهای قارهای اســت .مجیــدی و لطیفی،
هتتریکشان مقابل «هامنمن» لبنان تحقق یافته بود.

مارادونا مدیر یک باشگاه بالروس شد

دیهگــو ماردونــای مشــهور و آرژانتینــی کــه هیــچ گاه در دنیــای
مربیگری به دســتاورد مهمی نرسیده ،دیروز به ریاست و در عین
حــال مربیگــری باشــگاه دینامو برســت بــاروس منصوب شــد و
در پی آن ،در اینســتاگرامش آورد :از اعتماد ســران برســت تشکر
میکنم و امیدوارم اینجا موفق باشم.

هواداران السد خواستار تمدید پورعلی گنجی

روزنامــه الرایه قطر گزارش داده ،هواداران الســد منتظر هســتند که باشــگاه
خیلی زود آینده مرتضی پورعلی گنجی ،مدافع ایرانیشــان را مشخص کند.
هــواداران بــا توجه به عملکرد عالــی مدافع ایرانی در ایــن فصل در ترکیب
الســد میخواهنــد او در فصــل آینده نیــز بمانــد .پورعلی گنجــی در ابتدای
ایــن فصــل قــراردادش را به مدت یک ســال تمدید کــرد که بــا پایان فصل
قراردادش به پایان میرسد.

جزئیاتی از تصادف دلخراش ساموئل

بــر اســاس گــزارش رســانههای
انگلیســی ،مدافــع پیشــین تیمهــای
اســتونویال و بولتــون ،پــس از رســاندن
فرزندانش به مدرسه ،در راه بازگشت به
خانه دچار این سانحه رانندگی شد و در
اثر آتشســوزی خودرویــش جانش را از
دست داد .نیروهای پلیس ،آتشنشانی
و آمبوالنسهــای هوایی بالفاصله پس
از گزارش تصادف عازم صحنه شــدند،
اما شــدت آتشســوزی به قدری بود که
نیروهــای امــدادی فرصتی برای نشــان
دادن واکنش بموقع پیدا نکردند.
یکی از شــاهدان عینی که نزدیک به
صحنه بود ،ســعی کرد پــس از بروز این
سانحه با شکستن شیشه ،مدافع پیشین
استقالل تهران را از داخل خودرو بیرون
بکشــد ،اما شدت شــعلههای آتش این
اجــازه را بــه وی نــداد .این شــاهد عینی

آرای کمیته انضباطی فدراسیون کشتی در مورد حواشی
رقابتهــای انتخابــی اعــام شــد کــه طــی آن ،ســعید
اخبــار عبدولی به یکسال محرومیت (شش ماه قطعی و شش
مــاه تعلیقی) به همراه  25میلیون ریال جریمــه نقدی ،کرامت عبدولی به
یکســال محرومیت (شــش ماه قطعی و شــش مــاه تعلیقی) بــه همراه 50
میلیــون ریــال جریمــه نقــدی ،ســامان عبدولی  6مــاه محرومیت (ســه ماه
قطعی و ســه ماه تعلیقی) ارشــک محبی  6ماه محرومیت قطعی و مهدی
ُشــربی نیــازی به  3مــاه محرومیت قطعــی محکوم شــدند .همچنین آرای
تشویقی کشتی گیران شرکتکننده در رقابتهای انتخابی هم اعالم شد که
یــداهلل محبی با  3ســکه بهــار آزادی به همــراه لوح تقدیر ،حســن یزدانی با
 2ســکه بهار آزادی به همراه لوح تقدیر و محمدعلیگرایی با یک ســکه بهار
آزادی به همراه لوح تقدیر ،تشویق شدند.

پیام تاج به نمایندگان ایران در آسیا

ادای احترام بازیکنان  2تیم آستون ویال و میدلزبورو به ساموئل

گفت« :ســاموئل را داخل خودرو دیدم،
ســعی کــردم او را بیــرون بکشــم ،امــا
شــعلههای آتش خیلی زیاد بود و دیگر
دیــر شــده بود ».ســاموئل و همســرش،
ســه فرزند بــه نامهای جاورن  10ســاله،
لیکیل  8ســاله و آمارا  5ســاله داشــتند.
پس از این اتفاق برخی هواداران فوتبال

در صحنــه حاضر شــدند و با قــرار دادن
دسته گل در محل حادثه با خانواده وی
ابراز همدردی کردند.
همچنین پیش از بازی سهشنبه شب
اســتونویال و میدلزبورو در مرحله نیمه
نهایــی پلــیآف صعــود بــه لیــگ برتر،
بازیکنــان دو تیــم و تماشــاگران حاضــر

در ورزشــگاه ویالپارک به ســاموئل ادای
احترام کردند .این بازی با تساوی بدون
گل پایان یافت تا استونویال در مجموع
دو دیدار رفت و برگشت با نتیجه یک بر
صفر راهی فینال پلیآف شود و حریف
فــوالم شــود .ســاموئل کــه ســابقه بازی
برای تیمهای زیر  18سال ،زیر  20سال و

تصویری از صحنه آتش گرفتن ماشین ساموئل

زیر  21سال انگلیس را دارد ،بیش از 200
بــازی لیــگ برتری بــا پیراهــن تیمهای
اســتونویال و بولتون انجــام داده بود .او
بین سالهای  2011تا  2014به مدت سه
فصل برای اســتقالل تهــران بازی کرد و
ســپس در آخریــن فصــل بازیگریاش
یک فصل برای پیکان به میدان رفت.

مهــدی تــاج رئیــس فدراســیون فوتبــال با انتشــار پیامــی صعود
تیمهای پرســپولیس و اســتقالل به جمع  8تیم برتر قاره کهن در
رقابتهای لیگ قهرمانان آســیا در فصل  2017_2018را تبریک
گفت و برای نماینــدگان ایران در ادامه رقابتها آرزوی موفقیت
کــرد .وی همچنیــن در ایــن پیــام ،از تالش تیمهــای ذوب آهن و
تراکتورســازی ،دو نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان آســیا در
فصل جاری قدردانی کرد.

سیمکارت اهدایی به حسینی ،به نام فردی دیگر است

دیروز گفته شد سیدجالل حسینی ،کاپیتان پرسپولیس بهمن ماه سال پیش
در مراســمی که اسپانسر مشترک ســرخابیهای پایتخت برپا کرده بود ،یک
ســیمکارت هدیــه گرفته اما بعداً مطلع شــده که این ســیمکارت متعلق به
یک فرد (خانم) دیگر است!

