ســرمربی تیــم ملــی فوتســال در خصــوص انتشــار
اســامی نفــرات دعــوت شــده بــه اردوی ایتالیــا
اظهــار داشــت :ایــن لیســت از ســوی مــا نبــوده
است.
لیســت تیــم ملــی فوتســال جهــت اردوی ایــن تیــم در
ایتالیــا در روز برگــزاری دیدارهــای هفتــه یازدهــم لیــگ
برتــر اعــام شــد و برخــی مربیــان به ایــن اقــدام اعتراض

سرمربی تیم ملی فوتسال :لیست اعالم شده از سوی ما نبوده است
داشــتند امــا «ســید محمــد ناظمالشــریعه» ســرمربی
تیــم ملــی فوتســال در ایــن خصــوص و در گفتوگــو
بــا ایرنــا اظهــار داشــت :هرگونــه لیســت رســمی تنهــا از
ســایت فدراســیون فوتبــال انتشــار پیــدا میکنــد و من

نیــز نمیدانــم چــه کســی ایــن اســامی را انتشــار داده
است.
وی افــزود :در ایــن لیســت؛ ســینا پــرکاس حضــور دارد
امــا آیــا ایــن دروازهبان کــه پایش شکســته را مــا دعوت

میکنیم؟ پس معلوم میشــود این لیســت از ســوی ما
نبوده است و مربیان باید به کسانی معترض باشند که
این اسامی را انتشار دادند.
ســرمربی تیــم ملــی فوتســال گفــت :ایــن لیســت

بــرای اردوی قبلــی بــوده و تغییراتــی دارد .بــه
زمــان خــودش لیســت تیــم ملــی اعــام میشــود.
اســامی مدنظــر مــا بــه کشــور ایتالیــا فرســتاده شــده
است.
تیم ملی فوتســال ایران  ۲۸آذر ماه اردوی تدارکاتی خود
را در ایتالیا برپا میکند و در این اردو به مصاف تیم ملی
ایتالیا خواهد رفت.
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دیروز در هفته ششم مقابل متمولترین تیم لیگ برتر ؛

کالنتری:

فجریها دویدند ،سپاهان گل زد

سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی گفت :خدا را شاکرم که این
تهــا چیزهایی
باخــت را بــه مــا داد چون گاهــی اوقات در باخ 
میتوان یافت که در برد نیست.
علیاصغــر کالنتــری بعد از بازی مقابل ســپاهان در نشســت
خبــری ،اظهــار داشــت :در ابتدا به ســپاهان تبریــک میگویم.
بچ ههــای مــا تمــام تــاش خــود را کردنــد و تــا جایــی کــه
میتوانستند زحمت کشیدند .حق سپاهان در بازی برد بود.
بازی چون در زمین ما بود شــکل بازی آنها به گونهای بود که
باید میبردند .به سرمربی و کادر این تیم هم تبریک میگویم.
االن هــم خدا را شــاکرم کــه این باخت را به مــا داد چون گاهی
تهــا چیزهایــی م یتــوان یافــت کــه در
گاهــی اوقــات در باخ 
بــرد نیســت .تیــم ما تیــم جوانی اســت در کنار چنــد باتجربه.
تــاش میکنیــم تجربیــات را انتقال دهیم ،صحبــت کنیم و از
باختــی که اتفــاق افتاد برای بازیهای آینــده درس بگیریم .به
هــواداران میگویم از نتیجه ناراحتیم اما بچهها تالش خود را
کردند .شاید یک جایی بیشتر از این زورشان به تیم پرقدرت
سپاهان نرسید .سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی گفت :االن
دربــاره زمیــن صحبت نمیکنم ،قرار اســت دوســتان بررســی
کننــد .اگر مــا بخواهیم دربــاره زمین صحبت کنیــم میگویند
چــون بــازی را واگــذار کــرده در ایــن باره حــرف زده اســت ،مگر
اینکــه تیمهای حریف بگوینــد .کالنتری دربــاره اعتراضاتی که
در بــازی داشــت و کارت گرفــت ،تصریــح کــرد :روی صحن ـهای
کــه گل اول را خوردیم اعتراض داشــتم و هنــوز اعتراض دارم.
روی صحنه دوم هم همین طور .باز هم فیلم را میبینم ،من
کارت زرد را گرفتم اما اگر دیدم من اشتباه کردهام عذرخواهی
میکنم .به داور گفتم من فیلم را میبینم شما هم ببین .اگر
قرار باشد روی زمین این چنینی خطایی نباشد اما خطا گرفته
شود اغماض است .خدا کند ما اشتباه کرده باشیم.

فجر شهید سپاسی :صفر
فوالد مبارکه سپاهان 2
گل هــا :عــزت ا ...پورغــاز دقیقــه 35محمدرضــا
حسینی دقیقه 58
داور :ناصــر جنگــی -محمدجــواد مــداح -مهــدی
سیفی -یاسر همرنگ
اخطار :فرشاد احمدزاده( )۴۰محمدرضاحسینی()۵۰
امید منصوری( )۶۹گئورگی گولسیانی()۷۰
فجرشهید سپاسی:
ایمــان صادقــی ،عرفــان معصومــی ،محمــد قنبری،
علــی موالیــی ،امیــد منصــوری ،ســعید زار ع ،حمیــد
نعمتی(-۷۰محمدپارسا سیمکانی)
احمــد زنــده روح(-۶۴اتابــک زارعی) ،میــاد احمدی،
رضا آقابابایی(-۶۴شهرام گودرزی)حسین مهربان
سرمربی :علی اصغر کالنتری
سپاهان:
کریستوفر کنت ،گئورگی گولسیانی ،عزتا ...پورقاز،
دانیــال اســماعیلیفر ،امیــد نورافکــن ،مســعود
ریگی ،محمد کریمی ،فرشــاد احمــدزاده ،محمدرضا
حســینی( -۷۵یاســین سلمانی) سجاد شــهباززاده،
شهریار مغانلو(-۹۰+۳حسن شوشتری)
سرمربی :محرم نوید کیا
ســپاهان بــا ارائــه یــک بــازی برتــر در حافظیــه موفق
شــد چهارمیــن پیــروزی فصلــش را بــه دســت آورد.
فجرسپاســی در حافظیــه خالــی از تماشــاگر میزبــان
ســپاهان مدعی بــود .در ابتــدا بازی متعــادل دنبال
یشــد امــا ایــن ســپاهان بــود که بــا گذشــت زمان
م

برتــری خــود را بــه حریــف دیکتــه کــرد و در روزی کــه
چمــن ورزشــگاه شــیراز کیفیــت مطلوبــی نداشــت
روی ســانتر احمدزاده و ضربه ســر پورقــاز از میزبان
پیش افتاد.
یهــا بــرای
در نیمــه دوم ایــن مســابقه تــاش فجر 
برگردانــدن بــازی نتیجــه نداشــت و ســپاهان روی
یــک حرکــت ســریع بــا مثلــث مغانلــو ،شــهباز زاده
و حســینی تیــر خــاص را بــه میزبــان زد و در ادامــه
نیــز فرصــت بــرای بیشــتر کــردن اختــاف نتیجــه را
داشــت .ایــن مســابقه بســیار پــر برخــورد دنبــال
شــد و داور چندیــن بــار از کارت زردش اســتفاده
کــرد .ضمــن اینکــه کالنتــری و بازیکنــان فجــر
بــه گل دوم ســپاهان بســیار معتــرض بودنــد و
اعتقــاد داشــتند خطــا روی مهربــان گرفتــه نشــده
است.
فجــری هــا در ایــن دیدار بــه ماننــد ســایر بازیهای
گذشــته خود از دوندگی های خوبی برخوردار بودند
آنهــا بــا دوندگی هــای بی امانی کــه در میانــه میدان
داشــتند بــه خوبــی نفــس زردپوشــان اصفهانــی را
گرفتنــد امــا بازیکنــان فــوالد مبارکــه ســپاهان کــه از
تجربــه باالیــی برخــوردار بودنــد و بــه نوعــی میتوان
گفــت این تیــم یکی از متمول تریــن تیم های لیگ
برتــر فوتبال کشــورمان می باشــد با توجــه به تجربه
باالیــی کــه داشــتند و از شــم گلزنی خوبــی برخوردار
تهــای به دســت آمده
بودنــد توانســتند از موقعی 
به خوبی اســتفاده کنند و دو بار دروازه فجر شــهید
سپاســی بــاز کننــد اگرچه فجــر در این دیــدار بازی را

تیــم فوتبــال اســتقالل در دیــدار برابــر گل گهــر
ســیرجان به نتیجه تســاوی رســید تا ســومین بازی
را بدون کســب پیروزی پشت ســر بگذارد و فرصت
رسیدن به صدر جدول را از دست بدهد.
از هفتــه ششــم رقابــت هــای لیــگ برتــر دو تیــم
اســتقالل و گل گهــر در ســیرجان بــه مصــاف هــم
رفتنــد کــه این دیدار در نهایت با تســاوی بدون گل
به پایان رســید تا هر یک از دو تیم یک امتیاز از این
بازی کسب کنند.
تیــم فوتبــال اســتقالل بــا ترکیــب علیرضــا رضایــی،
ســیاوش یزدانــی ،محمــد دانشــگر ،عــارف آقاســی،
مهدی مهدی پور ،آرش رضاوند ،وریا غفوری ،متین
کریــم زاده (از دقیقــه  ۴۶جعفــر ســلمانی) ،ســعید
مهــری (از دقیقــه  ۴۶رضــا آذری) ،امین قاســمی نژاد
(از دقیقــه  ۴۶ارســان مطهــری) و محمدرضــا آزادی
(از دقیقــه  ۸۵امیــر حســین حســین زاده) در ایــن
مسابقه بازی کرد.
محمــد حســین اکبــر منــادی ،آرمیــن ســهرابیان،
علیرضــا علــی زاده ،مهــدی تیکــدری (از دقیقــه ۶۹
رضــا شــکاری) ،فرشــید باقــری (از دقیقــه  ۴۶نویــد
عاشــوری) ،میــاد زکــی پور ،ســعید صادقی ،مســیح
زادهــدی ،محمد رضا خانزاده ،امین پور علی و اریک
بایناما (از دقیقه  ۶۹محمد آقاجانپور ) هم بازیکنان
گل گهر در بازی با استقالل بودند.
نیمه نخســت این بــازی در حالی به پایان رســید که
اغلــب دقایق بــازی در میانــه زمین در جریــان بود و

کمتــر میل تهاجمــی نزد دو تیم به چشــم میخورد.
آبی پوشــان تنها در دو نوبت تا حدودی روی دروازه
گل گهر خطرســاز شــدند که هیچیک از این توپها
به ثمر ننشست.
تنهــا صحنه بحث بــر انگیز در نیمــه اول ،صحنهای
مشــکوک بــه برخــورد توپ بــه دســت مدافعان گل
گهــر داخــل محوطــه جریمــه بــود کــه اســتقاللیها
معتقــد بــه پنالتــی بودند ولــی داور چنیــن اعتقادی
نداشت.
در دقیقــه  ۶۰اولیــن صحنــه جــدی و خطر بــزرگ این
بازی خلق شد که آن هم سهم استقالل بود .جعفر
ســلمانی با فرار پشــت مدافعان گل گهر پاس بلند
ســیاوش یزدانــی را دریافت کــرد و در موقعیت تک
بــه تــک بــا دروازه بــان حریــف قــرار گرفــت کــه ضربه
بازیکن استقالل توسط اکبرمنادی راهی کرنر شد.
در نهایــت ایــن بــازی بــدون رد و بــدل شــدن گل و
بــا نتیجــه مســاوی بــه پایــان رســید تــا اســتقالل ۱۲
امتیازی شــده و در رده ســوم جدول قرار گیرد و گل
گهــر نیــز  ۱۰امتیــازی شــده و موقتا در جایــگاه پنجم
قرار گیرد.
اتفاق ویژه این مســابقه ،محرومیت «رودی ژستد»
و «کویــن یامــگا» دو مهاجــم خارجــی اســتقالل بــود
کــه بــا اعالم ســازمان لیگ ،اجــازه حضــور در زمین را
بــه دلیل عــدم ارائه ضمانــت های الزم پیــدا نکردند
و فرهــاد مجیــدی دقایقــی قبل از شــروع ایــن دیدار
مجبور شد ترکیبش را تغییر بدهد.

خدا را شاکرم این باخت را به ما داد

واگــذار کــرد امــا به جــرأت میتــوان گفت کــه در این
دیــدار جنــگ دارا و نــدار بــود جنگ یکــی از تیمهای
تــا دندان مســلح فوتبال کشــورمان بود کــه با توان
مالــی خوبــی کــه دارد توانســته بازیکنــان زیــادی را
جــذب کند اما فجــر با قدرت جوانــی و دوندگی های
خوبی که دارد و با تکیه بر درایت علیاصغر کالنتری
امربی و نام آشــنای فوتبال فارس و کشور توانست
یــک فوتبــال قابــل قبــول را بــه نمایــش بگــذارد
ســپاهانیها بــه غیــر از دو گلــی کــه به ثمر رســاندند
در حــد و اندازه یک تیــم مدعی نبودند و اگر جوانان
فجــر بهخوبی قدر فرصتها را میدانســتند و دقت
عمــل بیشــتری را در زدن ضربــات نهایــی چاشــنی
حــرکات خود میکردند بدون شــک ســپاهان نیز به
ماننــد اســتقالل با حداقل یــک امتیاز از شــیراز می
رفت
* شرح گلها:
فجــر  ۰ســپاهان (۱دقیقــه  :۳۵عــزت ا ...پورقــاز ):
ســپاهان پشــت محوطه صاحب ضربه ایســتگاهی
شــد کــه ســانتر خــوب فرشــاد احمــدزاده روی ســر
عــزت اهلل پورقــاز نشســت و گل اول بــازی بــه ثمــر
رسید.
فجر  ۰ســپاهان ( ۲دقیقه  :۵۸محمدرضا حســینی):
فــرار از ســمت چــپ ســجاد شــهباز زاده روی پــاس
مغانلــو منجــر به پــاس در عرض دقیق شــهباز زاده
بــرای حســینی شــد و محمدرضــا حســینی دروازه
صادقی را برای بار دوم باز کرد.
* دقایق حساس:

دقیقــه  :۸ضربــه خــوب کرنــر زنــده روح را کنت راهی
کرنر کرد.
دقیقــه  :۵۵فرصــت مناســب بــرای فجــر روی ضربه
کرنر که توســط مدافع ســپاهان به بیرون فرســتاده
شد.
دقیقــه  :۷۳موقعیــت خطرنــاک بــرای ســپاهان کــه
شــوت ســجاد شــهباز زاده از بــاالی دروازه فجــر بــه
بیرون رفت.
دقیقــه  :۷۴بهتریــن موقعیــت فجــر در ایــن بــازی
بــه دســت امــد که پاس شــهرام گــودرزی را حســین
مهربان به پای کنت زد.
دقیقــه  :۷۸فرصــت تــک بــه تــک بــرای مغانلــو کــه
توسط ایمان صادقی دور شد.
دقیقه  :۸۳شــوت پای چپ زیبای فرشاد احمدزاده
از پشت محوطه به تیرک افقی فجر برخورد کرد.
* اتفاق ویژه:
ســپاهان پــس  14ســال و  2مــاه توانســت فجــر را
در شــیراز شکســت دهــد .ســپاهان آخریــن بــار در
 ۲۰شــهریور  ۱۳۸۶در لیــگ هفتــم بــا هدایــت لــوکا
بوناچیــچ بــا نتیجــه دو بــر صفر توانســت فجــر را در

شیراز شکست دهد .سپاهان در لیگ های هشتم
و نهم و یازدهم و دوازدهم و لیگ ســیزدهم مقابل
فجــر در شــیراز  ۴باخــت و یــک مســاوی بــه دســت
آورده بود.
* در حاشیه:
*وضعیت بد چمن حافظیه باعث اعتراض و شوکه
شدن بازیکنان سپاهان شد.
*فرشاد احمدزاده در نیمه نخست درحالی که بازی
متوقــف بــود توپ را بــه پای بازیکن حریــف کوبید تا
یک کارت زرد بی مورد را دریافت کند و دقایقی بازی
با تنش دنبال شود.
*گل دوم ســپاهان در شــرایطی بــه ثمــر رســید کــه
پیش از ضدحمله ســپاهان حســین مهربان نقش
بــر زمیــن شــده بــود و فجریهــا بــه شــدت بــه گل
سپاهان معترض بودند.
*اعتراض شــدید اصغر کالنتری سبب شد داور او را
بــا کارت زرد جریمه کند و شــخصا بــرای آرام کردن او
به کنار زمین برود.
*محمدرضــا حســینی پــس از گلزنی به فجــر ترجیح
داد مقابل تیم سابقش خوشحالی نکند.

تساوی خوابآور در سیرجان؛

سومین توقف متوالی استقالل
استقالل پس از  ۳پیروزی پیاپی در ابتدای لیگ ،در
ســه هفته متوالی مســاوی کرد و در دو بازی آخر نیز
موفق به گلزنی نشده است.
* برتری خانگی تراکتور با گلزنی سامورایی
تیــم فوتبــال تراکتــور تبریــز بــا گلزنــی «محمــد
عبــاسزاده» مهاجــم باتجربــه خود در دیــدار مقابل
پدیده به برتری یک بر صفر دست یافت.
در هفتــه ششــم لیــگ برتــر فوتبــال باشــگاههای
ایــران ،تراکتــور در ورزشــگاه شهیدســلیمانی تبریــز
میزبــان تیــم بحــرانزده پدیــده بــود و در نهایــت به
پیروزی یک بر صفر رسید.
قضاوت بازی را «کمیل غالمی» با کمکهای «عسگر
محمدی» و «عباس پورحیدری» برعهده داشت.
در نیمــه نخســت تــاش شــاگردان «ســولدو» کــه
میزبــان بودنــد بــرای گلزنــی ســودی نداشــت و
میهمان به خوبی از دروازهاش محافظت کرد.
در نیمــه دوم نیــز تراکتــور بــرای رســیدن بــه برتــری
تــاش زیــادی انجــام داد و در دقیقــه  ۸۳اشــتباه
مدافعــان میهمــان موجــب شــد تــا «محمــد
عباسزاده» مهاجم باتجربه تراکتور که تنها دقایقی
از حضــورش در میــدان میگذشــت ،گلزنــی کــرده و
میزبان را به پیروزی برساند.
تراکتور با کسب این پیروزی تحت هدایت سرمربی
اهل کرواســی و جدید خود به امتیاز هفت رســید تا
به شــرایط خــود در جدول سروســامان دهد .پدیده
هم با قبول پنجمین شکســت فصل در امتیاز یک
و قعرجدول باقی ماند.
* هوادار ترمز آلومینیوم را کشید
فوتبــال هــوادار تهــران در هفته ششــم رقابتهای
لیــگ برتــر میهمــان خــود و صدرنشــین لیــگ یعنی
آلومینیوم اراک را متوقف کرد.
تیمهــای فوتبــال هــوادار و آلومینیوم در ورزشــگاه
انقــاب کــرج و بدون حضــور تماشــاگران به مصاف
یکدیگــر رفتنــد که این بازی با تســاوی صفر بر صفر
همراه شد.
قضــاوت ایــن دیــدار را بیــژن حیــدری به همــراه علی

میرزابیگــی و حمیدرضــا افشــون برعهــده داشــت.
اراکیها که با هدایت «رســول خطیبی» نمایشهای
خوبــی از خــود بــه نمایــش گذاشــته و تــا پیــش از
ایــن دیــدار با  ۱۱امتیــاز و تفضل گل بهتر نســبت به
اســتقالل صدرنشــین لیــگ بودند ،بــرای حفظ روند
خــوب خــود ،بــازی را از همــان ابتــدا هجومــی آغــاز
کردند.
در ســوی مقابل ،هوادار که با هدایت «رضا عنایتی»
نخســتین فصــل حضــور در لیــگ برتــر را تجربــه
میکند ،شــرایط خوبی نداشــته و پیش از این دیدار
با تنها ســه امتیاز ،یک پله باالتر از پدیده قعرنشین
در رتبه پانزدهم جدول قرار داشت.
نخســتین حملــه جــدی آلومینیوم با شــوت روی پا
ینــژاد رقــم خــورد که بــا واکنش
و دیدنــی محمــد عل 
خوب بشاگردی راهی کرنر کرد.
تیر یک روی
محمــود قایــد رحمتی در دقیقه  ۱۸روی ِ
ارســال کرنر میــاد فخرالدینی تأثیر گذاشــت و توپ
در آستانه ورود به دروازه هوادار ،باردیگر با واکنش
بشاگردی راهی به دروازه نبرد.
علیرضــا نقــی زاده در دقیقــه  ۳۲در ســمت راســت
محوطــه جریمــه هــوادار صاحــب تــوپ شــد و
بشــاگردی ضربــه وی را با زاویهبندی مناســب ،مهار
کــرد؛ نیمه نخســت این دیــدار با تســاوی بدون گل
به پایان رسید.
در نیمــه دوم بــاز هــم ایــن آلومینیــوم بــود کــه
تــوپ و میــدان را در اختیــار داشــت و در دقیقــه
 ۵۹محمــد امیــن اســدی بــا یــک فــرار عالــی خــود را
بــه محوطــه جریمــه رســاند امــا بــاز هــم بشــاگردی
در موقعیتــی تکب هتــک ضربــه وی را راهــی کرنــر
کرد.
در دقیقه  ۶۳محمد جواد محمدی اولین موقعیت
جدی هوادار را با یک ضربه دیدنی از ســمت راســت
محوطــه جریمــه دروازه آلومینیوم ایجاد کرد که این
ضربه با واکنش دیدنی پورحمیدی راهی کرنر شد.
بــازی تــا دقایــق پایانــی صحنــه چنــدان حساســی
نداشــت و در دقیقــه  ۸۹پیمــان میــری در موقعیتی

تــک به تک بــا پورحمیدی گلر آلومینیــوم ،توپ را با
ضربهای عجیب او از باالی دروازه به بیرون زد و این
دیدار در نهایت با تساوی بدون گل خاتمه یافت.
* جدال پرگل نساجی و پیکان برنده نداشت
دیدار تیمهای نســاجی مازنــدران و پیکان تهران در
چارچوب هفته ششــم رقابتهای لیگ برتر فوتبال
ایران با تساوی  ۲بر  ۲به اتمام رسید.
تیمهــای نســاجی مازنــدران و پیــکان تهــران در
چارچوب هفته ششــم رقابتهای لیگ برتر فوتبال
ایــران در شــهر ســاری بــه مصــاف هــم رفتند کــه در
پایان تساوی پرگل  ۲بر  ۲به ثبت رسید.
ایــن بــازی جذاب در نیمه اول تنها یک گل داشــت.
کریــم اســامی در دقیقــه  ۳۶تــوپ ســرگردان در
محوطــه جریمــه را کنتــرل کــرد و بــا ضربــهای دقیــق
بــه تــور دروازه فرهــاد مجد کرمانشــاهی چســباند تا
دومین گل این فصل خود را بزند.
در  ۴۵دقیقــه دوم پیــکان بــرای جبــران گل خــورده
پیــش کشــید و توانســت کامبــک بزنــد .ابراهیــم
صالحی ،کاپیتان خودروســازان ،ستاره این تیم بود.
او ابتــدا در دقیقــه  ۶۶ارســال اســماعیل بابایــی را با
ضربــه ســری زیاد همــراه کرد تا همه چیز به تســاوی
کشــیده شــود و  ۱۱دقیقــه بعــد از اشــتباه علیرضــا
حقیقی در خروج از دروازه و مدافعین نســاجی بهره
برد و با شــوتی محکــم در دهانه دروازه گل دوم تیم
میهمان را به ثمر رساند.
امــا ایــن پایــان ماجــرای ایــن مســابقه جــذاب نبود.
نســاجی که دوست نداشــت دومین باخت خانگی
را تجربــه کنــد موفــق شــد در دقیقــه  ۸۲بــه وســیله
حسن نجفی نتیجه را  ۲بر  ۲کند .نجفی با تیزهوشی
تــوپ را از بیــن مدافعین و دروازه بــان پیکان ربایید
و دروازه بــدون گلر را باز کرد تا این جدال تماشــایی
برنده نداشته باشد.
نســاجی بــا ایــن تســاوی  ۶امتیــازی شــد و در رده
یازدهــم جــای گرفــت و پیــکان بعــد از باخــت هفته
قبل با ثبت این تساوی  ۱۱امتیازی شد و در جایگاه
چهارم قرار گرفت.

نویدکیا :چرا سازمان لیگ جواب ما را در مورد هواداران نداد؟
ســرمربی تیــم فوتبــال ســپاهان گفــت :هــر
کســی ایــن زمیــن را تأییــد کــرده بایــد مدارکــش
را دور بریــزد چــون ایــن زمیــن بــه درد فوتبــال
نمیخورد.
محرم نویدکیا در نشســت خبری بعد از بازی مقابل
فجرسپاســی در هفته ششــم لیگ برتر ،عنوان کرد:
از کانون هواداران فجر در ابتدا تشکر میکنم .نکته
دیگــر اینکه درباره زمین بازی باید بگویم ،هر کســی
ایــن زمیــن را تایید کــرده باید مدارکــش را دور بریزد
چون این زمین بــه درد فوتبال نمیخورد .نمیدانم
چطــور این زمیــن را تایید میکنند؟ تیمــی مثل فجر
که بعد از این همه ســال آمده باعث تأســف اســت
شــیراز چنین زمین افتضاحی داشــته باشــد .شــاید
بــه مــن ارتباطی نداشــته باشــد اما به ســرمربی فجر

میگویــم بازیهــای بیــرون را خوب بــازی میکنید .از
 15بــازی تا پایان فصل بــه نظرم  5برد هم نمیآورند.
بــه شــهر دیگــری برونــد و با ایــن بازیکنــان خوب در
ایــن زمیــن نمیتــوان کاری کــرد .برای ســازمان لیگ
باعث تأسف است.
ســرمربی تیــم فوتبــال ســپاهان خاطرنشــان کــرد:
موضوع دیگر به هواداران مربوط است .به سازمان
لیــگ نامــه زدیــم و گفتیــم شــرایط بــرای هــواداران
چطــور اســت کــه متأســفانه جــواب مــا را ســازمان
لیــگ نــداد .اســتقالل و پرســپولیس بــا هــوادار
بــازی کردنــد .شــرایط مــا بهتر اســت و اســتادیوم ما
بهتریــن اســت حتــی ای اف ســی هــم از امکانــات
تعریــف کــرد .امکانــات بهتــری نســبت بــه تیمهــای
دیگــر داریم اما نمیدانم چــرا جواب ما را نمیدهند.

چــون یــک بــازی بــا هــوادار بــرای اســتقالل دادنــد
و حــاال بــرای اینکــه صــدا بخوابــد بــه پرســپولیس
میدهنــد باعــث تاســف اســت .اگــر بــازی با هــوادار
کار اشــتباهی اســت چرا دوباره اجازه بــازی با هوادار
میدهند؟
نویدکیــا درباره بــازی گفت :نیمه اول بــازی معمولی
یســازی خــوب در زمیــن بــد بــود .نیــم
بــدون باز 
ساعت اول نمیتوانستیم کاری کنیم ،بچهها تحت
تأثیــر زمیــن افتضــاح بودنــد .در ضربــه ایســتگاهی
بــه گل رســیدیم و فشــار از روی تیــم مــا برداشــته
شــد .نیمــه دوم بهتــر بودیــم ،فجــر احساســی بازی
یکــرد چــون میخواســت جبــران کنــد .از روزنــه
م
دفــاع مرکــزی و تــوپ های پشــت محوطه اســتفاده
کردیــم ،موفــق بودیــم امــا اواخــر بــازی خیلــی از

موقعیتهــا اســتفاده نکردیــم .بــاز هــم میگویــم
فجــر تیــم خوبی اســت و بچههایشــان بــا انگیزه کار
میکردند اما برادرانه میگویم این زمین به درد فجر
نمیخورد.
وی درباره اینکه شما مهاجمان خوبی دارید اما گل
نمیزننــد ،اظهــار داشــت :کامــا حرف شــما را قبول
میکنــم ،بهتریــن مهاجمــان ایــران را دارم .بچههای
مــا موقعیتهــای زیــادی ایجــاد کردنــد ،چه بــازی با
ذوب آهــن کــه باختیم چــه بازی با تراکتــور .برای من
مهــم نیســت مهاجــم حتمــا گل بزنــد دیدگاهــی که
به غلط جا افتاده اســت .از مهاجمان راضی هســتم
و کارشــان را خــوب انجــام میدهنــد امــا اینکــه گل
میزننــد یا نه برای من مهم نیســت برای خودشــان
مهم است.

یک سال حبس تعلیقی برای کریم بنزما

کریــم بنزمــا بــه یــک ســال حبــس تعلیقــی محکــوم شــد.در
دادگاه کریــم بنزما که مربوط به تالش بــرای اخاذی با یک نوار
ویدئویــی از هــم تیمــی خــود ماتیــو والبوئنا بــود ،کریــم بنزما،
بازیکن فرانســوی به یک ســال حبس تعلیقی محکوم شــد.
خبرگــزاری فرانســه روز چهارشــنبه گــزارش داد مهاجــم رئــال
مادرید باید  ۷۵هزار یورو جریمه بپردازد.
وکالی بنزمــا اعــام کردنــد که بــه این حکم اعتــراض خواهند
کرد.ایــن اتهامــات به ژوئــن  ۲۰۱۵باز می گــردد؛ زمانی که ماتیو
والبوئنا ،هافبک فرانســوی از کریم بنزما شــکایت کرد .محور
اتهامــات علیــه بنزمــا گفتگــوی خصوصــی بیــن او و والبوئنــا
درباره نوار ویدئویی بود.

چک  ۵۰۰هزار دالری عربستان به AFC
بعد از قهرمانی الهالل!

رئیس فدراسیون فوتبال عربستان به کنفدراسیون فوتبال
آسیا کمک مالی کرد.بالفاصله بعد از قهرمانی الهالل در لیگ
قهرمانان آســیا ،فدراســیون فوتبال این کشور چک  ۵۰۰هزار
دالری را به شــیخ ســلمان ،رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا
داد که تحت عنوان پیشرفت پروژهای در قاره آسیا است.
بنیــاد رویــای آســیا( )DREAM ASIA FOUNDATIONپروژهای
برای پیشــرفت فوتبال در قاره آســیابا هدایت کنفدراســیون
فوتبال آسیاســت .شــیخ ســلمان گفت :مایلــم از طرف AFC
و خانــواده فوتبــال آســیا از فدراســیون فوتبــال عربســتان
ســعودی به خاطر ســخاوت باورنکردنی آنها تشــکر کنم که
بــدون شــک به عنوان یــک کاتالیزور برای ما عمــل می کند تا
تأثیر مثبتی بر زندگی افرادی که به ما نیاز دارند داشته باشد.
من مطمئن هســتم که این کمک مالــی ،جاهطلبیهای AFC
را برای تقویت و ارتقای حاشیهنشــینترین جوامع در سراسر
قــاره تقویت خواهد کرد .یاســر حســن المیس ـهحال ،رییس
فدراســیون فوتبــال عربســتان نیز گفــت :ما خوشــحالیم که
ایــن فرصت را داریــم تا از طریق این مشــارکت ،این همکاری
را بــا کنفدراســیون فوتبــال آســیا و بنیــاد «رویــای آســیا» AFC
تقویت کنیم .به عنوان یکی از اتحادیههای پیشرو عضو AFC
و کشوری که در هر سطحی با فوتبال درگیر است ،مهم است
کــه در راس امــر بمانیم که هــدف آن اســتفاده از ورزش برای
منافع بیشتر بشریت است.

واکنش رودی فولر به واکسن نزدن
بایرنیها

ســرمربی نامدار آلمانی به انتقــاد از افرادی پرداخت که بدون
دلیل واکســن کرونا نمی زنند.مهاجم ســابق تیم ملی آلمان
و برنــده جــام جهانــی  ،1990افراد واکســینه نشــده را محکوم
کــرد و هشــدار داد کــه آنهــا بایــد عواقــب کار خــود را متحمل
شوند.واکســن نــزدن جاشــوا کیمیچ در بایرن مونیخ ســبب
شــده اســت تا خیلــی از بازیکنان ایــن تیم به دردســر بیفتند
و قرنطینــه شــوند .رودی فولــر مدیــر ورزشــی بایرلورکوزن به
ایــن اتفاقات واکنش نشــان داد و گفت :متقاعد کردن همه
برای واکســینه شــدن به این آسانی نیست .همه بازیکنان و
کارکنان باشــگاه لورکوزن در حال حاضر دو دوز واکســن خود
را زدهانــد .اساســا ،هرکســی که دلیل پزشــکی بــرای مخالفت
نــدارد ،بایــد واکســینه شــود .اگر نه ،من آن را بســیار ناپســند
می دانم .این نظر شــخصی من اســت .این افــراد اکنون باید
عواقــب آن را نیــز تحمــل کننــد  -مــن فقــط در مــورد فوتبــال
صحبت نمی کنم ،بلکه به طور کلی حرف می زنم.
بایرن مونیخ با وجود غیبت چند بازیکن خود که در قرنطینه
هســتند توانســت با نتیجه  ۲بر یک دیناموکیف را شکســت
دهــد تا قاطعانــه در صدر جدول گروه خود در لیگ قهرمانان
قرار داشته باشد.

