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علی پروین:

به استادیوم میروم و با جام برمیگردیم

اسطوره باشــگاه پرسپولیس معتقد اســت این تیم قادر
است در بازی برگشــت نتیجه را به سود خود تغییر دهد
و از شانس مناســبی برای دستیابی به پیروزی در آزادی
برخوردار است.
به گزارش «ورزش ســه» ،پرسپولیس در شرایطی که در
نیمه اول دیدار مقابل کاشیما آنتلرز نمایش خوبی از خود
به جا گذاشته بود در نهایت بازی را با نتیجه  2بر  0واگذار
کرد تا شــرایط برای جبران و دستیابی به عنوان قهرمانی
آسیا سخت شود.
علی پروین ،اســطوره باشــگاه پرســپولیس در خصوص
نتیجه کســب شــده اینطور توضیح میدهد :در دوره ما
هم همیشــه از تیمهای کرهای و ژاپنی وحشت داشتیم.
ســرعت آنها همیشــه برای تیمهای ایرانی دردسرســاز
اســت .عربها معموال فوتبال بــا حوصله بازی میکردند
اما شــرقیها برخی ضعفهای تکنیکــی و تاکتیکی خود
را هم با سرعتشــان میپوشــانند و با آن مقابل حریف
دردسرساز میشوند.
وی درباره شــانس پرســپولیس برای جبــران نتیجه در
تهــران میگوید :هــر کس اعتقاد ندارد که پرســپولیس
نتیجه میگیرد روز شــنبه به اســتادیوم نرود .من خودم
که میروم و خیلی به نتیجه گرفتن تیم امیدوار هســتم.
پرســپولیس اگر بتواند در نیمه اول بــه حریف گل بزند
شــانس زیادی دارد تا برنده شــود .من مطمئن هستم با
آن فضای اســتادیوم و حمایت هواداران بچهها هم تالش

میکنند تا در نیمه اول کار حریف را تمام کنند.
پروین معتقد است نباید از دریافت گل در این بازی واهمه
داشــته باشــند و با همان نمایش هجومی خود حریف را
تســلیم کنند :خب این بازی فینال است .حاصل زحماتی
که کشــیدند اینجا مشخص میشــود .تا اینجا هم خیلی
زحمت کشیدند و دمشان گرم اما آنها میتوانند در آزادی
به نتیجه برسند .اگر بخواهند از گل خوردن بترسند بازی

را باختیم .به نظرم باید با ســه فــوروارد به حریف حمله
کنیــم .البته خود آقا برانکو همه چیــز را بهتر میداند و
مطمئن هســتیم برنامه و نقشــه خوبی بــرای این بازی
خواهد داشت.
پیشکسوت سرخپوشان نســبت به اخراج سیامک نعمتی
در آن دقایق انتقاد دارد و ناراحتی خود را بازگو کرد :آخه
چه کسی اینطور در کنار پرچم کرنر به حریف میپیچد؟

آن هــم وقتی که داور خطا گرفتــه ،برادر من آن حرکت
دیگر چیست و چرا تیم باید  10نفره شود و مهمتر اینکه
در بازی برگشت هم نیستی .با توجه به بسته بودن پنجره
نقل و انتقاالتی و این اخراج کار ســختتر شد و بنده خدا
برانکو باید ببینیم چه تصمیمی میگیرد.
علی پروین که روزگاری یکی از حامیان امید عالیشاه بود
نمایش این بازیکن را نیز در دیدار مقابل کاشیما پر اشتباه
میداند :من از حرفم ناامید نیســتم و واقعا عالیشاه از نظر
فنی خوب اســت .ببینید در این دو سالی که بازی نکرده
از نظر روحی کامال تحت فشــار است و باید حمایت شود.
او بازیکن خوبی است و فوتبال بلد است .در آن دقایق اما
باید بداند کجا بازی میکند و حتی یک دقیقه هم فرصت
گیرش آمد باید قدرش بدانــد و با تمرکز و هدفدار بازی
کند .امید در بازی برگشت وظیفه سنگینتری دارد و باید
در کنار بقیه به دنبال جبران نتیجه باشد.
اسطوره باشگاه پرسپولیس در پایان بار دیگر با اعالم اینکه
روز شنبه و در بازی برگشــت در استادیوم آزادی حاضر
خواهد شــد گفت :این یک بازی بزرگ است و همه باید
در کنار تیم باشند.
همه بــه این بچهها اعتماد داریم و میدانیم که میتوانند
کار بزرگــی انجــام دهند .در نیمه اول واقعــا فوق العاده
بودند و امیدواریم در تهران کار ژاپنیها را تمام کنند .این
بازی خودم هم به اســتادیوم میروم انشااهلل با دست پر
برگردیم خانه و جام را بگیریم.

همه احتماالت صعود در هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا

یوونتوس و سیتی در آستانه صعود
فاصله  ۳امتیازی بارسا تا سرگروهی

هفته چهارم مرحله گروهی رقاب 
تهای لیگ قهرمانان اروپا
در حالی این امشــب و فردا در  ۱۶شهر مختلف هواداران را
بــه وجد میآورد که چند تیم میتوانند در پایان بازیها بار
صعود به مرحله بعد را ببندد و چند تیم ضعیف  ۳دور قبل
هــم در صورت تکرار نتایج بد قبلــی ،همین هفته با فصل
جاری معتبرترین جام باشــگاهی اروپا خداحافظی خواهند
کرد .به گزارش ســایت نود ،از این منظر بررسی احتماالت
صعود و حذف تیمها خالی از لطف نیست.
فتح جوزپه مهآتزا مساوی با سرگروهی!
مه مترین بازی شب اول هفته چهارم میتواند مترادف صعود
بارسلونا باشد.
نبرد این تیم در خانه اینترمیالن چنانچه با تکرار پیروزی در
بازی رفت همراه شود ،تیم والورده را به عنوان سرگروه راهی
دور بعد خواهد کرد .از سوی دیگر اینتر در صورت برتری در
نبرد بزرگ ورزشگاه جوزپه مهآتزا و تساوی در بازی همزمان

آیندهوون و تاتنهام جشن صعود برپا میکند.
شرایط خوب دورتموند
در گــروه اول هــم دورتمونــد در صورت پیــروزی مقابل
اتلتیکومادرید ،صعود و سرگروهی خوش را تثبیت میکند
اما اتلتیکو در صورت پیروزی و تساوی در بازی بروژ و موناکو
خودش را در جمع  ۱۶تیم برتر خواهد دید .تســاوی بروژ و
موناکو اگر با برد اتلتیکو در بازی همزمان همراه شود ،حذف
نمایندگان بلژیک و فرانسه و صعود اتلتیکو و دورتموند را در
پی خواهد داشت.
آژاکس و بایرن در صف صعود
برخــاف تصورات اولیه در گروه پنجم ،آژاکس نســبت به
بایرن به صعود نزدیکتر است .برتری مقابل بنفیکا آنها را
به دور بعد میرساند و اگر این اتفاق رخ دهد و بایرن هم در
بازی رودررو آ اک آتن را ببرد ،آن وقت آژاکس و بایرن با هم
صعود میکنند .بنفیکا در صورت تحمل یک شکست دیگر و

پیروزی بایرن با جام وداع خواهد کرد.
چشم منچسترسیتی به ساقهای هوفنهایم
در گروه ششم ،منچسترسیتی با برتری مقابل شاختار شرایط
بهتری مییابد و اگر این برد با شکست هوفنهایم مقابل لیون
همراه شــود ،تیم گواردیوال را به دور بعد میرساند .در این

صورت تیم آلمانی از صعود بازمیماند.
حال خوب یوونتوس
در گروه هشــتم ،یوونتوس برای صعود تنها کافی است به
منچســتریونایتد نبازد .این تیم اگر پیروز شــود ،صعود به
عنوان سرگروه را جشن میگیرد.

کریم انصاریفرد:

برای رسیدن به تیمی بزرگ ،بیشتر تالش میکنم

لژیونر فوتبــال ایران از حضــورش در فوتبال انگلیس به
نیکی ســخن گفت و تاکید کرد که برای رسیدن به یک
تیم بزرگ ،هر روز به تالشش اضافه میکند.
به گزارش ایسنا ،باالخره قرارداد کریم انصاریفرد ،مهاجم
تیم ملی فوتبال ایران با باشــگاه ناتینگهام نهایی شــد و
این بازیکن توانســت در یک دیــدار پیراهن تیمش را بر

تن کند .انصاریفرد ،از نخســتین تجربه بازیاش در لیگ
انگلیــس و تفاوتش با تجربیات قبلی ســخن گفت که در
ادامه میخوانید:
قراردادت با ناتینگام باالخره نهایی شد و توانستی
برای این تیم بازی کنی .اکنون شرایط چطور است؟
من از همــان روزی که بــا المپیاکوس قطــع همکاری

کردم یعنی  ۳۱اگوســت که روز آخر نقل و انتقاالت بود،
بــا ناتینگهام قرارداد بســتم و هر روز ســر تمرین حاضر
میشــدم و فقط منتظر بودم که مجوز کارم صادر شــود.
این فاصلهای که بین عقد قرارداد و صدور مجوز کار افتاد
شاید خیلیها را نگران کرد اما از همان اول مطمئن بودم
که کارم درست میشود .همین دیروز هم توانستم با تیمم
بازی کنم و برد خوبی هم آوردیم و شرایط بهتر شد.
از کشوری مثل یونان و لیگ فوتبالش به کشور و
لیگ بزرگی آمدهای.
خیلی خوشــحالم که وارد فوتبال انگلیس شــدم .شرایط
فوتبــال انگلیس خیلی با یونان فــرق میکند و فکر کنم
اینجا مادر فوتبال دنیاســت .به نظرم خیلی میتواند به
من کمک کند تا ادامه فوتبالم بهتر باشــد .البته هنوز به
هدفهایی که دارم نرسیدهام.
از اول که فوتبال را شــروع کردم میخواستم به یک تیم
بــزرگ بروم و هنوز هم به تالشــم ادامه میدهم .هر روز
بیشــتر تالش میکنم و سعی میکنم بیشتر یاد بگیرم تا
به هدفم برسم.
از اولین تجربه بازیات در انگلیس برایمان بگو.
خیلی حس خوبی بود .اصال این جا یک دنیای دیگر است.
همیشه اســتادیومها پر اســت و مردم حمایت میکنند.
امکانات ســختافزاری و نرمافزاری بسیار خوب است .این
قدر شرایط برای فوتبال بازی کردن راحت و در عین حال

سخت اســت که جذابیتها را بیشتر میکند .لیگ بسیار
سخت و فشردهای است و بازیکنان درجه یک اروپایی در
آن بــازی میکنند و از نظر فوتبالی و تجربه خیلی به من
کمک خواهــد کرد .کل دنیا میداننــد که لیگ انگلیس
برترین لیگ دنیاست .خیلی فشرده است و بازیکنان تراز
اول زیادی در آن بازی میکنند.
باید هر روز در تمرین و بازیها صد درصد آماده باشــی تا
عملکرد خوبی داشته باشی.
خبرنگاران و رســانهها خیلی روی این لیگ تمرکز دارند
و در دنیا بازتاب زیادی دارد بنابراین باشــگاهها شرایطی
را فراهــم کردهاند که بازیکنــان در آرامش خاطر بتوانند
آمادگی خود را حفظ کنند.
سالهاست که لژیونر فوتبال ایران در اروپا هستی.
با این حال ،شرایط زندگی و کار در انگلیس برایت
راحت است؟
این ششمین ســالی است که بیرون ایران بازی میکنم و
قبال به این شــرایط عادت کردهام .در اروپا از کشوری به
کشور دیگر رفتن ،تغییر زیادی در فرهنگ زندگیام ایجاد
نمیکند و فقط باید ســریع خودم را با شرایط جدید وفق
دهم .خدا را شــکر از شهر ناتینگهام خیلی راضی هستم.
مردم این شــهر عاشق فوتبال هستند و تیم قدیمی شهر
که دو بار هم قهرمان اروپا شــده هــواداران زیادی دارد.
امیدوارم در این تیم مثمر ثمر باشم.

گادوین منشا:

حاال وقتش است که ژاپنیها ببینند در آزادی چه خبر است
مهاجم نیجریهای تیم پرســپولیس از انگیزه باالی سرخها
برای بازی برگشــت با کاشیما ســخن گفت .پرسپولیس
نماینده فوتبال ایران باید شــنبه در دیدار برگشت فینال
لیگ قهرمانان آســیا در تهران به مصاف کاشــیما برود.
گادوین منشان مهاجم نیجریه پرســپولیس درباره بازی
برگشت و شکست ســرخها در کاشیماساکر گفت :ما در
لیگ قهرمانان آسیا امســال در خانه شکست نخوردیم و
این نکته خوبی است.
باید در بازی برگشــت تا جایی که ممکن اســت حمله
کنیم و گل بزنیم .امیدوارم مــن و علی بتوانیم تیم را به
بــازی برگردانیم .تیم واقعا نیاز دارد که ما بتوانیم در خط
حمله گلزنی کنیم و تیم را به موفقیت برسانیم .متاسفانه
بازی بدی داشتیم و نتیجه مورد نظرمان را کسب نکردیم.
حاال کارمان در فینال لیگ قهرمانان سخت شده است .او

در ادامه صحبتهای خود گفــت :ما برابر تیمهای خوب
زیادی که خیلی بهتر از کاشــیما بودند بازی کردیم .السد
خیلی از کاشــیما قویتر بود ولی متاسفانه گلهای مفتی
در بازی رفت دریافت کردیم.
ســخت تالش میکنیم تا بتوانیــم در خانه جبران مافات
کنیم و برنده شــویم .پرسپولیس بعد از شکست در بازی
رفت برابر الجزیره و در ادامه الدحیل در بازیهای برگشت
موفق به شکســت و جبــران و مافات شــد و حاال برای
سومین بار چنین شرایطی ایجاد شده است و پرسپولیس
بازی رفت را باخته و باید در خانه به میدان برود.
منشــا در پایان خاطر نشــان کرد :وقتی به ژاپن رسیدیم
در ورزشــگاه جو تماشاگران را شــاهد بودیم .حاال نوبت
آنهاست که به تهران بیاییند و ببینند چه چیزی در تهران
خواهند دید.

در دیــدار برگشــت مهمترین موضوع این اســت که گل
نخوریــم و بتوانیم گل اول را به ثمر برســانیم و در ادامه

گلهــای بعدی .امیــدوارم هواداران در ایــن دیدار ما را
حمایت کنند و بتوانیم تیم را به موفقیت برسانیم.

ستاره شمشیربازی ایران و جهان:

خداحافظی میکردم هم برای کسی مهم نبود

قهرمان شمشیربازی ایران و جهان گفت :استعداد در ایران
زیاد اســت و پدری به من میگفت پسر خردسالم شبها با
یاد شما و شمشیربازی میخوابد .به گزارش فارس :مجتبی
عابدینی  ،در مورد غیبتش در اردوی تیم ملی شمشیربازی
اظهار داشت :اردوی تیم ملی از نیمه سوم مهر ماه آغاز شده
و من هم حضور داشــتم و در جریان تمرینات از ناحیه مچ
پا مصدوم شــدم و به همین دلیل چند روزی اســت که به
فیزیوتراپی مشغول هستم .پزشکان گفتند میتوانم در جام

جهانی بازی کنم اما بهتر اســت این کار را انجام ندهم .اگر
میخواســتم بازی کنم ،باید پایم را تیپ میکردم و ممکن
بود مصدومیتم بدتر شــود .به همین دلیل تصمیم گرفتم
اســتراحت کنم .وی گفت :تا یک ماه دیگر باید فیزیوتراپی
انجام دهم و فکر میکنم به جام جهانی بعدی که بهمن ماه
برگزار میشــود ،میرسم .خوشبختانه همه بچهها با انگیزه
زیــادی در تمرینات حضور دارند و امیدوارم نتایج خوبی در
جام جهانی الجزایر کسب کنند.
خداحافظی میکردم هم برای کسی مهم نبود
ملیپوش شمشــیربازی در مورد تغییر نظرش برای ماندن
در شمشیربازی و اینکه تا چه زمانی میخواهد بازی کردن
ادامه دهد ،گفت :یک بار خداحافظی کردم اما برگشــتم و
فعال میخواهم بازی کنم .با خودم فکر کردم و به این نتیجه

رســیدم که کنار هم بگذارم اتفاق خاصی نمیافتد و کسی
پیگیرم نخواهــد بود .وی ادامه داد :در حال حاضر دو هفته
است مصدوم شدم و یک نفر هم زنگ نزده حالم را بپرسد.
حــاال اگر خداحافظی کرده بودم که دیگر هیچ .متاســفانه
ورزش ما طوری نیســت که بعد از خداحافظی شما بتوانید
یک کار جدید را آغاز و حمایت شوید.
در همان ابتدای کار  15نفر ثبت نام کردند
عابدینی عنوان کرد :یک سالن را خودم به تنهایی راهاندازی
کردم تا استعدادها را کشف کنم اما در این زمینه هم کسی
همکاری نمیکند .این مدرســه به صورت خصوصی است و
در همان ابتدا  15نفر ثبتنام کردند که برای اولین بار خوب
است اما گسترش آن نیاز به حمایت دستگاههای دیگر مانند
سازمان ورزش شــهرداری دارد که در نقاط مختلف تهران
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سالن در اختیار ما قرار دهد.
پدری میگفت پسرم شبها با یاد شما میخوابد
وی با اشاره به اینکه استعدادهای زیادی در این رشته داریم،
گفت :هنگام ثبتنام پدر یکی از بچهها به منمیگفت پسرم
شبها با یاد شما میخوابد و عالقه خاصی به شمشیربازی
دارد .مطمئنا اگر بها بدهند ،شمشــیربازی ایران متحولتر
خواهد شــد .هر چه سالن و امکانات داشته باشیم به همان
میزان ورزشکار هم بیشتر میشود .در حال حاضر تمام کارها
را خودم انجــام میدهم و انگیزه زیادی داریم که بتوانم در
جاهای دیگر هم به شمشیربازی ایران خدمت کنم منتهی
تنها نمیشــود و حمایت هم نیاز اســت .این اولین مدرسه
شمشیربازی است که در تهران راهاندازی شده و رفته رفته
باید بیشتر شود.

پرسپولیس امیدوار به ورزشگاه آزادی
رسول شمالی ورزنده

پرسپولیس ایران دیدار ســخت برابر تیم کاشیماآنتلرز ژاپن را واگذار کرد تا در
بازی برگشت درتهران همچنان امیدهایش را زنده نگهدارد ...... .دیدار رفت فینال
فوتبال لیگ قهرمانان آسیا درحالی با پیروزی تیم کاشیما آنتلرز ژاپن در مقابل
پرسپولیس ایران به پایان رسید که پرسپولیسیها از همان آغاز بازی با یک بازی
تهاجمی نشان دادند که بدنبال یک فوتبال جوانمردانه و بدور از حاشیه هستند
و اگر در دقایق اولیه شــانس همراهشان بود به گل هم میرسیدند که متاسفانه
اینگونه نشد و تیم کاشیما در نیمه دوم به دو گل رسید و پیروز این میدان شد.
پرسپولیس هرچند در نیمه نخست این دیدار حساس  ،بازی خوبی را به معرض
نمایش گذاشــت اما در ادامه و بخصوص در چهل وپنج دقیقه دوم دچار چالش
و گرفتار حواشــی شد و بازیکنان این تیم نتوانستند آن بازی روان خود را به رخ
حریف ژاپنی بکشــند و کاشیما از همین زاویه ســود برد و توانست از عدم هم
آهنگی بازیکنان پرسپولیس در خط میانی ودفاع سود برده و دوگل خود را از دو
بازیکن برزیلی اش وارد دروازه پرسپولیس کند تا کار قرمزپوشان ایرانی در تهران
کمی مشگل شود اما حاال همه چیز برای پرسپولیس به پایان نرسیده و درحقیقت
پرســپولیس یک بازی حساس دیگر در مقابل کاشیما آنتلرز ژاپن درتهران دارد
اما این بار درورزشــگاه بزرگ آزادی و با حضور دهها هزار تماشــاگر ایرانی که
یکصدا پرسپولیس ایران را تشویق خواهند کرد بنابراین باردیگر پرسپوایس امید
دارد که به قهرمانی برســد .نکته قابل توجه در دیدار برگشت حضور هواداران
و تماشــاگران در ورزشگاه آزادی اســت که تشویق بی امان آنها و حمایت همه
جانبه آنها از پرســپولیس میتواند قهرمانی سرخپوشــان ایرانی را تضمین کند
اگرچه جبران دوگل خورده از تیمی بمانند کاشــیمای ژاپن کار ســختی است
اما بنظر میآید که پرسپولیســیها با حمایت وپشتیبانی هواداران و عالقمندان
بــه گلهای برتری هم برســند واین مورد را ما قبال هم از تیم پرســپولیس در
برابر تیم الدحیل و الســد قطر دیدهایم که امیدواریم این بار و در آســتانه فتح
جام قهرمانان آســیا این پرسپولیس باشــد که کاشیما را در تهران مغلوب کند.
تیمهای آسیایی معموال در ورزشگاه آزادی تهران به نوعی تسلیم حضور پرتعداد
هواداران و تماشــاگران ایرانی میشوند و معموال کمتر تیمی است که بتواند در
ورزشــگاه آزادی به پیروزی برسد به هرحال یاران دوازدهم پرسپولیس ایران در
دیداربرگشت فوتبال فینال لیگ قهرمانان آسیا در آزادی اجازه نخواهند داد که
تیم ژاپنی کاشیما آنتلرز به پیروزی وحتی گل برسد پرسپولیسیها یقین داشته
باشند که در بازی برگشت در ورزشگاه آزادی تهران همه ایرانیها حاضر خواهند
بود و انشــااهلل حماسه ملبورن در تهران تکرار خواهد شد .هنوز امید فتح جام
قهرمانان آســیا برای پرسپولیس پابرجاســت و هیچ چیز به پایان نرسیده و در
واقع پرســپولیس یک نیمه بازی را برگزار کرده و نیمه دیگر این فینال شــنبه
آینده در تهران خواهد بود که به هرحال پرســپولیس ایران که میزبان این بازی
اســت باروحیه بهتر وشادابتر دربرابر کاشیما قرار میگیرد و امید زیادی است که
مهاجمان پرســپولیس دراین دیدارحساس با حمایت همه تماشاگران ورزشگاه
آزادی گلزنی کنند ونتیجه را به نفع پرسپولیس رقم بزنند .پرسپولیس اگرچه در
دیدار حساس برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا سیامک نعمتی مهاجم کلیدی
خــودرا به علت گرفتن کارت قرمز دراختیار ندارد اما هنوز بازیکنان جوانی مثل
آدام همتی برروی نیمکت قرمزپوشــان هستند که به هرحال میتوانند با توان
فیزیکی وجوانی خود پرسپوایس را کمک کنند تا به گل برتری برسد .به هرحال
بازی برگشت یک دیدار مهم و سرنوشت ساز برای پرسپولیس هست که از همه
توان وداشــتههای خود استفاده کند که دراین مســیر نکته بسیار مهم حضور
بیش از یکصد هزار تماشــاگر در آزادی است که به قطع یقین فضا را برای تیم
ژاپنی ســخت خواهد کرد بنابراین با این اوصاف امیدواریم که پرسپولیس ایران
دراین دیدار مهم درتهران با امیدو انگیزههایی که از سوی هواداران وتماشاگران
ازروی ســکوها میگیرد حتما به پیروزی خواهد رسید .پرسپولیس ایران گرچه
در ورزشگاه کاشیما ژاپن با دریافت دوگل از حریف ژاپنی خود مغلوب دیداررفت
فینال شد اما هنوز بازی به پایان نرسیده و ادامه فینال درورزشگاه آزادی دنبال
میشود وکاشیما این بار بایستی در برابر یکصد هزار تماشاگر ایرانی از نتیجه ای
که در ژاپن بدست آورده حفاظت کند که بنطر میآید که کاربسیار سختی را پیش
رو دارد که یقینا همین همینطور هســت و امیدواریم که تیم پرسپولیس ایران
دردیداربرگشت با یک بازی منطقی وتاکتیکی وهمچنین با حمایت تماشاگران
وعالقمندان به فوتبال ایران که روز شنبه آینده ورزشگاه آزادی را پرخواهند کرد
با پیروزی برتیم کاشیما آنتلرز ژاپن انشااهلل به جام قهرمانی دست یابد.
اخبارکوتاه

اعالم رای دیدار سپاهان اصفهان و نساجی قائمشهر

کمیته انضباطی رای خود را در خصوص دیدار
تیمهای ســپاهان اصفهان و نساجی قائم شهر
از سری رقابتهای لیگ برتر فوتبال در هفته
نهم صادر کرد.
مسابقه تیمهای سپاهان اصفهان و نساجی قائم
شــهر در حالی برگزار شد که از سوی عزتاهلل
پورقاز ،بازیکن تیم ســپاهان اصفهان تخلفاتی
مبنی بر عدم رعایت مقررات و رفتار غیر ورزشــی با نماینده فدراسیون رخ داد.
وی به توبیخ کتبی محکوم شــد .به دلیــل تخلف بیاضعلی پورممی ،مربی تیم
ســپاهان اصفهان مبنی بر رفتار غیر ورزشی و تحریک نیمکت حریف که منجر
به اخراجش شد ،وی به توبیخ کتبی محکوم شد .محمد عباس زاده ،بازیکن تیم
نســاجی قائمشهر به دلیل اعتراض به داور و اهانت وی پس از پایان مسابقه ،به
یک جلسه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت  ۱۰میلیون ریال جریمه نقدی
محکوم شــد .تیم نساجی مازندران به دلیل داشتن شش بازیکن اخطاری ،باید
 ۴۸میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

عزم فوتبال ساحلی ایران برای شکست برزیل

مســابقات جام بین قارهای فوتبال ساحلی از
امــروز و به میزبانی امارات و با حضور هشــت
تیم برگزار میشــود که تیم ملی ایران هم در
گروه دوم این رقابتها حضور دارد .هشــتمین
دوره رقابتهــای جــام بین قــاره ای فوتبال
ســاحلی همانند هر ســال در کشــور امارات
برگزار میشــود .این رقابتها از ســال  ۲۰۱۱آغاز شده است که در هفت دوره
قبل ،تیمهای روســیه و برزیل هر کدام با ســه قهرمانی و دو نایب قهرمانی پر
افتخارترین تیمهای این مسابقات هســتند .تیم ملی ایران نیز در سال ۲۰۱۳
موفق شــد به مقام قهرمانی برسد .ایران یک نایب قهرمانی هم در سال ۲۰۱۶
به دســت آورده است .تیم ملی ایران که اوکتاویوی برزیلی را روی نیمکت خود
میبینــد با تلفیقی از بازیکنان جوان و با تجربه ،در این دوره در گروه  Bباید با
تیمهای آمریکا ،تاهیتی و روسیه به رقابت بپردازد .ایران در اولین مسابقه خود
فردا باید از ســاعت  ۱۹:۳۰به وقت ایران به مصاف تیم تاهیتی برود .شاگردان
اوکتاویو همگی مصمم هســتند تا دوباره ایران را به مقام قهرمانی این رقابتها
برســانند .صحبتهای آنها نشــان میدهد برزیل را قدرتمندترین رقیب خود
میدانند اما برای تصاحب قدرت ،از این تیم پر افتخار عزم خود را جزم کردهاند.
برزیل در دو ســال گذشته دو قهرمانی به دست آورده است که در سال ۲۰۱۶
این قهرمانی با شکست ایران در فینال به دست آمد.

خستهایم ولی به قهرمانی فکر میکنیم
گو اویوا ضمن اعتراف به خســتگی بازیکنانش
قبل از دیدار برگشت با پرسپولیس عنوان کرد
این تیم از جو ورزشگاه آزادی نخواهد ترسید.
کاشــیما در بازی رفت فینــال لیگ قهرمانان
توانست  ۲بر صفر پرسپولیس را شکست دهد
و حاال باید برای دیدار برگشت آماده شود .گو
اویوا سرمربی کاشــیما قبل از دیدار با پرســپولیس گفت :فشردگی بازیها و
خستگی کار ما را کمی سخت کرده ولی این شرایطی بود که از ابتدای فصل با
آن مواجه بودیم و چیز جدیدی نیست و نباید بهانهای برای ما باشد ۹۰ .دقیقه
با قهرمانی در آســیا فاصله داریم و مطمئنم بازیکنانم برای رســیدن به هدف
خودشــان تالش خواهند کرد .ما بازیکنان خوبی در اختیار داریم و تمام تالش
خودمان را خواهیم کرد تا در بازی برگشت نیز موفق باشیم .سرمربی تیم ژاپنی
در ادامه اضافه کرد :شاید بتوان گفت که از نظر ذهنی و فیزیکی خسته هستیم
ولی با کمی اســتراحت برای دیدار برگشت آماده خواهیم شد و خودمان را به
این دیدار میرسانیم.

