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سکوت وریا بعد از جدایی از فوالد شکست
وریــا غفــوری به شــایعات 
عجیبــی که در رابطه با او وجود 

دارد واکنش نشان داد.
به گزارش »ورزش سه«، بعد 
از کش و  قوس هــای زیادی که 
وجود داشــت نهایتا وریا غفوری 
و باشــگاه اســتقالل تهران در 
تابســتان به پایان راه رسیدند و 

این بازیکن بعد از چند فصل حضور در جمع آبی ها با این تیم وداع کرد. 
بعد از شایعات فراوانی که در رابطه با وریا مطرح بود نهایتا با نظر مثبت جواد 
نکونام این باشــگاه فوالد بود که با مدافع سابق استقالل قرارداد امضا کرد تا این 

بازیکن در این فصل برای قرمزهای شهر خوزستان توپ بزند.  
با این حال وریا در نیم فصل اول نتوانست آنطور که انتظار می رفت در ترکیب 
فوالد خوزستان به میدان برود و نهایتا او چندی قبل رسماً قرارداد خود را با این 
تیم فسخ کرد تا داستان او و تیم خوزستانی زودتر از حد تصور به پایان برسد.  

بعد از پایان کار غفوری در فوالد شــایعاتی در رابطه با او مطرح شد که یکی 
از آنها به احتمال عدم اجــازه به این بازیکن برای ادامه فعالیت در فوتبال ایران 
اختصاص داشــت که حاال او به این موضوع واکنش نشان داده است. غفوری در 
استوری اینستاگرام خود نوشــت: »به نام حق، سالم بر همه عزیزانی که پیگیر 
وضعیت بنده بودند. بعد از جدایی از تیم فوالد خوزســتان)که در زمان مناسب 
توضیحاتی خواهم داد( شــایعاتی مبنی بر ممنوعیت حضورم در لیگ فوتبال به 
وجود آمده که به هیچ عنوان صحت ندارد. انشــااهلل در روزهای پیش رو تصمیم 

خواهم گرفت و در یکی از تیم های داخلی فعالیت خودم را آغاز خواهم کرد.«

پنجمین قهرمانی مهدی طارمی در پورتو
پورتــو بــا پیــروزی مقابل 
اسپورتینگ لیســبون در فینال 
جــام اتحادیه پرتغــال به مقام 

قهرمانی این رقابت ها رسید.
به گــزارش ایســنا، پورتو و 
اسپورتینگ لیسبون در چارچوب 
دیدار فینال جام اتحادیه پرتغال 
به مصاف هم رفتند که این دیدار 
با پیروزی یک بر صفر پورتو به پایان رسید تا مهدی طارمی به یک جام دیگر به 

همراه غول پرتغالی برسد.
پورتو در این دیدار خیلی زود توســط اســتفن استاکیو در دقیقه ۱۰ به گل 
رسید. پس از این گل اسپورتینگ به دروازه پورتو فشار وارد کرد تا به گل برسد 
اما پس از این که پائولینیو، بازیکن اسپورتینگ در دقیقه ۷۲ با دریافت کارت زرد 
دوم از زمین بازی اخراج شد، بازی در اختیار پورتو قرار گرفت تا اینکه در دقیقه 

۸۶ توسط ایوان مارکانو به گل دوم رسید.
مهدی طارمی در این دیدار در ترکیب ابتدایی پورتو بود و به طور کامل بازی 
کرد. این دیدار درگیری و حاشــیه کم نداشت و داور در جریان بازی هشت کار 
زرد و یــک کارت قرمز داد. عالوه بر این، پس از پایان بازی اتاویو، بازیکن پورتو 
که اسپورتینگی ها بارها روی او خطا کردند، با بازیکنان حریف درگیر شد تا داور 

مجبور شود پس از پایان بازی هم از کارت هایش استفاده کند.
قهرمانــی در جام اتحادیه پرتغال، پنجمین جــام قهرمانی مهدی طارمی به 

همراه پورتو است.

توافق قلی زاده با تیم ترکیه ای
بازیکن ایرانی تیم شــارلوا با 
توافق  به  ترکیه  تیم کاسیم پاشا 
رســید و راهی این تیم خواهد 

شد.
به گزارش ایسنا ، کاسیم پاشا 
یکی از تیم های سوپرلیگ فوتبال 
ترکیه برای انتقال علی قلی زاده، 
وینگر راســت تیم ملی فوتبال 
ایران با این بازیکن به توافق رسیده است و این بازیکن در ادامه فصل با پیراهن 

این تیم در لیگ ترکیه به میدان خواهد رفت.
این بازیکن ۲۶ ســاله تهاجمی در این فصل در ۲۱ بازی برای باشــگاه خود 

شارلوا به میدان رفته و یک گل و یک پاس گل به ثبت رسانده است.
او در جــام جهانی نیز برای تیم ملی ایران بازی کرد و توانســت در دیدار با 

انگلیس برای ایران یک پاس گل بدهد.
پیــش از این یک ســایت بلژیکی اعالم کــرد علی قلی زاده و امیرحســین 
حســین زاده دو بازیکن ایرانی تیم شارلوا هر دو این تیم بلژیکی را ترک خواهند 
کرد. قلی زاده بیش از ۴ ســال در شارلوا بوده ولی امیرحسین حسین زاده تنها ۶ 

ماه پس از ورودش به این تیم در فکر جدایی است.  

کلین شیت و امتیاز، هدایای عنایتی به مسجدسلیمانی ها
نفت مسجدسلیمان در اولین 
بازی با هدایت غالمرضا عنایتی 
پس از ۶ مسابقه شکست نخورد 

و موفق به ثبت  کلین شیت شد.
بــه گزارش ایرنــا، تنها بازی 
هفدهــم  هفتــه   گل  بــدون 
رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران، جدال بین ۲ تیم نفت مسجدسلیمان و هوادار 
تهران بود که با حســاب بدون گل خاتمه کرد تا ۲ تیم مانند بازی رفت تن به 

تساوی بدهند.
این نتیجه در شــرایطی رقم خورد که رضا عنایتی، برای اولین بار به صورت 
رسمی روی نیمکت نفت MIS نشست و توانست به یک امتیاز دست پیدا کند. 

یک امتیازی که مقدمه ای مثبت برای ۱۳ بازی باقیمانده به حساب می آید.
مسجدســلیمانی ها پس از ۶ باخت متوالی با رضا مهاجری و ابراهیم اشکش 
موفق شدند در یک بازی با باخت روبرو نشوند. آنها پس از تساوی بدون گل برابر 
مس رفسنجان در هفته  دهم تمام دیدارهای بعدی خود را به تیم های ذوب آهن، 
فوالد، ســپاهان، آلومینیوم، ملوان و مس کرمان باختند و در این مدت ۱۷ گل 

دریافت کردند.
نفتی ها اما حاال با این تســاوی بدون گل هم روند باخت های متوالی خود را 
شکستند و هم بعد از ۶ بازی، موفق به ثبت کلین شیت شدند. اتفاقی که کم کم 

داشتند آن را فراموش می کردند اما دوباره موفق به انجامش شدند.
نباختن و گل نخوردن، ۲ پالس مثبت از سوی عنایتی برای هواداران متعصب 
نفت مسجدســلیمان بود تا به آینده امیدوار باشند. حاال باید به سراغ شکستن 
طلسم بعدی رفت. نماینده  شهر اولین ها پس از پیروزی ۲-۱ مقابل صنعت نفت 
آبادان در هفته  پنجم دیگر بردی را در لیگ برتر تجربه نکرده اند و در ۱۲ مسابقه  
برگزار شــده ۱۰ باخت و ۲ تساوی عایدشــان شده است. آنها برای بقا و جبران 

فاصله  چهار امتیازی با منطقه  امن نیاز به برد دارند.
نفتی ها در این هفته باید به تهران بروند و رو در روی پیکان قرار بگیرند.

تیم مجتبی حسینی در هفته  هفدهم با یک گل از سد میهمانش مس کرمان 
گذشت و به نفت به طور غیر مستقیم یاری رساند.

ارسالن کاظمی در بسکتبال آسیا می درخشد
ســتاره تیم بســکتبال ذوب 
آهن اصفهان، همچنان در جمع 
برترین های سوپرلیگ غرب آسیا 

حضور دارد.
به گزارش ایسنا، هفته چهارم 
رقابت های سوپر لیگ بسکتبال 
غرب آســیا، در حالی با پیروزی 
تیم ذوب آهن ایران مقابل بیروت 
کالب لبنان به پایان رسید که دو بازیکن ایرانی خود را به جمع برترین های این 

مسابقات رساندند. 
ارســالن  کاظمی، ستاره ملی پوش تیم ذوب آهن اصفهان تنها بازیکن ایرانی 
اســت که از روز نخســت این رقابت ها در جمع برترین ها حضور دارد. او تا پایان 
هفته چهارم، در دو فاکتور تاثیر گذارترین و ریباندرترین بازیکن، بین سه نفر اول 

این مسابقات قرار گرفته است.

اخبار کوتاه

بازیکن خارجی جدید پرســپولیس حدود 
۲ سال قبل از ســانحه  هوایی که برای باشگاه 
شاپه کوئنسه رخ داد، از این تیم جدا شد. لقب 
اصلــی این بازیکــن باتجربه »موز« اســت اما 
خــودش اعالم کرده دیگر به این لقب عالقه ای 
ندارد. به گزارش ایرنا، لئاندرو پریرا جدیدترین 
خرید خارجی تیم فوتبال پرســپولیس است. 
بازیکنــی ۳۱ ســاله و ۱۹۰ ســانتی متری که 
آمــده تا فقدان یورگن لوکادیــا را برای یحیی 
گل محمدی و هواداران پرسپولیس از بین ببرد 
و نشان دهد یک بازیکن ایده آل برای خط حمله  
پرســپولیس است. در ادامه شاهد نکات جالبی 
از زندگی شــخصی و حرفه ای این فوتبالیست 
خوش استایل و البته آسیب پذیر)مصدومیت های 
زیادی را در این ســال ها تجربه کرده اســت( 

خواهیم بود.
مردی از دیار موتورسوارها

و اسکوترسوارها
او در منطقه  آراساتوبا به دنیا آمد. شهری در 
شمال غربی ایالت سائوپائولو با حدود ۲۰۰ هزار 
نفر جمعیت که ۳۷درصد مردمش با اسکوتر و 
موتورسیکلت در خیابان ها تردد می کنند. باید 
دید لئاندرو نیز این عالقــه را همراه خود دارد 

یا خیر.
از روزهای طالیی در شاپه کوئنسه

تا دچار نشدن به یک مرگ تراژیک
او با تیم شاپه کوئنســه به توافق رســید و 
توانســت برای اولین بار در ســطح اول فوتبال 
برزیل بازی کند. پریرا ۲۵ ســپتامبر موفق شد 
در جریان برد سه بر صفر مقابل پارانائنسه اولین 

گلش را هم به ثمر برساند. 
او در چهار ماه ۱۰ گل به ثمر رساند و باعث 
شد تا مورد توجه چند تیم بزرگ قرار بگیرد و 
نهایتا با عقد قراردادی به عضویت تیم پالمیراس 
دربیاید. حدود ۲ سال بعد هواپیمای حامل تیم 

شاپه کوئنسه دچار سانحه  شد و اکثریت قریب 
به اتفاق بازیکنان کشته شدند تا فوتبال برزیل 
و جهان شــاهد یک اتفاق تراژیک باشد. پریرا 
اما در آن ایام روزهای متفاوتی را پشــت ســر 
می گذاشت و سرنوشتش همانند هم تیمی های 
سابقش نشد. او در پالمیراس نمایش درخشانی 
را به منصه  ظهور گذاشــت و قهرمانی سری آ را 
هم به دســت آورد و تنها چند ماه کافی بود تا 

با عقد قراردادی سه ساله به عضویت تیم کلوب 
بــروژ بلژیک دربیاید و اولیــن چالش خارج از 

برزیلش را تجربه کند.
ورود به فوتبال آسیا با ژاپن

ماتسوموتو یاماگا، اولین تیم این بازیکن در 
فوتبال آسیا بود. 

او بــرای اولین بار به قاره  کهن آمد و خیلی 
سریع به تیم مشهورتر سانفرس هیروشیما قرض 

داده شــد و تا پایان سال ۲۰۲۰ برای آنها بازی 
کرد. ۲۲ گل در ۳۸ بازی کمک کرد تا پیشنهاد 
جالب توجهی از تیم گامبااوزاکا دریافت کند و 
با آنها تجربه  حضور در لیگ قهرمانان آسیا را هم 

به دست بیاورد. 
آقای بِنانا، در جی لیگ ۹۴ بازی انجام داد که 
ماحصــل آن ۳۰ گل و ۶ پاس گل بود و در هر 

۱۷۸ دقیقه یک گل زد.

پریرا با چه اعدادی به پرسپولیس آمد؟
حاال لئاندرو پریرا با ســابقه  بــازی در ۱۲ 
باشــگاه مختلف و ۱۴ جابه جایی در حدود ۱۲ 
سال، به پرســپولیس آمده است. بازیکنی که 
پســت اصلی اش مهاجم نوک اســت اما سابقه  
بازی در پســت وینگر چپ و راســت را هم به 
میزان خیلــی محدود در کارنامه اش دارد که با 
توجه به قد و قامتی که از او سراغ داریم، به نظر 
می رسد چندان برای کناره ها گزینه ای ایده آل 
نباشــد. او حدود چهار ماه قبل آخرین گلش را 

در یک بازی رسمی به ویسل کوبه زد.
از رونالدو و زیدان تا بنزما و لوا

پریرا در یکــی از مصاحبه هایش اعالم کرد 
که رونالدوی برزیلی و زین الدین زیدان الگوهای 
فوتبالی او هستند ولی در این سال ها عالقه مند 
به بازی کریم بنزما و روبرت لواندوفسکی بوده 

است.
با فردی عاشق سروکار دارید

لئانــدرو بِنانا، چند هفته  قبل ازدواج کرد. او 
عالقه  عجیبی به همســرش دارد و اگر ســری 
به صفحه  شــخصی او در فضای مجازی بزنید 
کامال متوجه این مســاله خواهید شد. لئاندرو 
روی کفش پای راســت خود نام همســرش را 
به همــراه عدد مورد عالقه اش حک کرده و نام 

»JHEY۹« کامال مشخص است.
او را موز صدا نزنید

لئاندرو مارکــوس پِروچنا پریــرا ملقب به 
لئاندرو بِنانا)مــوز(، لقب این بازیکن بلندقامت 
موز است و وقتی که در تیم موژی میریم بازی 

می کرد این لقب به او داده شد.
مساله ای که می توان علتش را از او پرسید. 
با این حال او چند سال قبل اعالم کرد که این 
لقب در برزیل به معنای ضعیف است و او دیگر 
دوست ندارد کسی با این لقب صدایش بزند چرا 

که اعتقاد دارد یک بازیکن و انسان قوی است.

ملی پوش کشــتی ایران با تایید موضوع تغییر وزن خود 
برای حضور در بازی هــای المپیک ۲۰۲۴ پاریس، گفت: با 
یک برنامه کارشناســی شده باید به یکی از وزن های ۸۶ یا 

۹۷ کیلوگرم بروم.
کامران قاسم پور  در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: به اردوی 
تمرینی تیم ملی کشتی آزاد دعوت شدم اما نامم در فهرست 
اعزام به مســابقات رنکینگ دار کرواسی نیست. کادر فنی و 
فدراسیون برای اعزام من تصمیم جداگانه دارند و قرار است 
تا پیش از آغاز ســال جدید اعالم شود. تابع دستورات کادر 
فنی هستم و هر تصمیمی بگیرند تبعیت خواهم کرد. البته 
بایــد بعد از اردوهای تیم ملی کشــتی به اردوی تیم بانک 
شــهر بروم و قرار است با این تیم در جام باشگاه های جهان 

شرکت کنم.
دارنــده ۲ مدال طــالی پیکارهای جهانی با اشــاره به 
احتمال حضور وی در المپیک ۲۰۲۴ پاریس، تصریح کرد: 
همه دوســت دارند المپیک را تجربه کنند و من نیز از این 
قاعده مستثنی نیستم. برای رسیدن به المپیک برنامه دارم. 
المپیک آوردگاه بزرگ و نهایت آرزوی هر ورزشکاری است. 
البته برای رســیدن به پاریس نیاز به تغییر وزن دارم و باید 

به یکــی از اوزان ۸۶ یا ۹۷ کیلوگرم بــروم. عضو تیم ملی 
کشــتی آزاد ایران ادامــه داد: در صحبت های علیرضا دبیر 
رییس فدراسیون و احسان امینی مربی تیم ملی بحث تغییر 
وزن من مطرح شــده و آن را به بعــد از رقابت های جهانی 
۲۰۲۳ بلگراد موکول کردند. خــودم باید تصمیم نهایی را 
بگیرم. من نیز با مشورت کادر فنی و بزرگان کشتی این کار 
را انجام خواهم داد. تغییر وزن کار راحتی نیست اما می توانم 
با یک برنامه کارشناسی شده آن را با کمترین آسیب ممکن 
انجام دهم. به گزارش ایرنا، کامران قاسم پور ملی پوش کشتی 
آزاد ایران در مســابقات قهرمانی سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۱ 
موفق به کسب مدال طال وزن ۹۲ کیلوگرم شد. وی در سال 
۲۰۲۲ و در جهانی بلگراد با شکست جی دن کاکس آمریکا 
به یکی از قدرت های نوظهور جهان کشــتی تبدیل شــد. 
قاسم پور در ســال ۲۰۲۱ کاکس را در نیمه نهایی شکست 
داد و در دیدار نهایی نیز موفق شــد مقابل ماگومد قربان اف 
از روسیه با نتیجه ۸ بر ۴ به پیروزی برسد و نخستین طالی 
جهانی خود را ضرب. قاســم پور در صــورت حضور در وزن 
۸۶ کیلوگرم باید در چرخه انتخابی مصاف سختی با حسن 
یزدانی نابغه کشــتی ایران و جهان داشته باشد. در وزن ۸۶ 

کیلوگرم همچنین دیوید تیلــور آمریکایی و آتور نایفنوف 
روس حضور دارند. در صورت حضور قاســم پور در وزن ۹۷ 
کیلوگرم وی ابتدا باید از سد مدعیانی مانند مجتبی گلیچ، 
محمدحسین محمدیان و امیرعلی آذرپیرا بگذرد و در ادامه 
برای فتح سکوی پاریس به طور حتم عبدالرشید سعداهلل یف 

تانک روس ها و کایل اســنایدر نابغه کشتی آمریکا در وزن 
۹۷ کیلوگرم حریفان سرسختی برای او خواهند بود. ضمن 
آنکه قاسم پور در فینال جام جهانی ۲۰۲۲ در آمریکا مقابل 
میزبان، برای نخســتین مرتبه در وزن ۹۷ کیلوگرم حضور 

یافت و برابر اسنایدر تن به شکست داد.

ســیاوش یزدانی مدافع سابق تیم استقالل که با باشگاه 
ســپاهان به توافق رســید، گفت: دنبال بهانه بودند من را 
قربانی کنند. به گزارش  مهر، ســیاوش یزدانی مدافع تیم 
فوتبال اســتقالل که در لیســت مازاد این تیم قرار داشت، 
ســرانجام پس از فسخ قراردادش از سوی این باشگاه راهی 
تیم ســپاهان شــد و به جمع شــاگردان »ژوزه مورایس« 
پیوســت. یزدانی که سال گذشته یکی از ارکان اصلی خط 
دفاعی اســتقالل و تیم فرهاد مجیدی بود، این فصل مورد 
غضب »ریکاردو ساپینتو« قرار گرفت و در نهایت با نظر این 
مربی پرتغالی از لیست کنار گذاشته شد. این مدافع که کار 
حضورش در سپاهان تمام شده است، امروز با انتشار پیامی 
از اســتقالل و مدیران این باشگاه گالیه و اعالم کرد قربانی 
»ترکاندن بمب« در این تیم شــده. او همچنین از بازیکنان 
استقالل به دلیل سکوت در قبال فسخ قراردادش به صورت 

غیر مستقیم انتقاد کرد.
متن پیام یزدانی به این شرح است:

خانه جایی اســت که وقتی ســر پناه خود را از دســت 
داده ای بــه آن جا پناه میبری اما امــان از روزی که خانه 

خودت هم امن نباشــد.  ســالم به هواداران عزیز استقالل. 
روزی که با اســتقالل با افتخار و شوق و ذوق قرارداد امضا 
کردم هرگز فکر نمی کردم خداحافظی ام از تیم محبوبم به 
این شــکل باشــد اما حاال با دلی  پر از غــم و اندوه،با کلی 
خاطره تلخ و شیرین دست تقدیر ما را از هم جدا کرد،شما 
میخواهید به رویایتان ادامه دهید اما دیگر نمیتوانید، حاال 
این جدایی رویا نیست و واقعیت است. حاال من به شما نیاز 
دارم چون همیشــه عشق را به من نشان دادید. شاید هرگز 
فکر نمی کردم به خاطر وعده ترکاندن بمب قربانی شوم که 
اگر این اتفاق برای هر یک از همبازیانم می افتاد و لحظه آخر 

بیرونش می کردند سکوت نمی کردم.
 هرگز فکر نمی کردم بی ســر و صــدا چند هفته با کمر 
مصدوم و تزریق آمپول برای استقالل بازی کنم ولی حتی 
یک نفر درون تیم به این موضوع اشاره نکند و حتی مربیان 
هموطنــم از ترس به هــواداران حرفی نزننــد. هرگز فکر 
نمی کردم که یــک روز غیرتم را لگدمال کنند چون دنبال 
بهانه می گشــتند که من و امثال من را قربانی کنند. هرگز، 
هرگز، هرگز ... و در آخر؛ خدا را شــکر می کنم به وعده ای 

که روز اول پوشیدن پیراهن استقالل مقابل فوالد به خودم 
دادم عمل کردم، تا روز و لحظه آخر ایستادم،دم نزدم، نفس 
عمیق کشــیدم و بغضم را خــوردم. رفتم چون خانه ام امن 
نیســت، ممنون بابت تمام خاطرات شیرینی که برایم رقم 

زدید،استقالل همچی به من داد. عشق، تعصب و غیرت … 
همیشه مدیون شما هستم و یک تکه از قلبم همیشه پیش 
شــما می ماند. از همه شما حاللیت میطلبم،اگر خوب یا بد 

بودم. دوستتان دارم.

فرار مهاجم جدید پرسپولیس از مرگ

برنامه خاص تانک ایرانی برای فتح پاریس

سیاوش به سپاهان پیوست

یزدانی: دنبال بهانه بودند قربانی ام کنند

به گزارش »ورزش سه«، سیدجالل حسینی که اولین 
فصل حضور روی نیمکت پرســپولیس به عنوان دســتیار 
یحیی گل محمدی را ســپری می کند، در این مدت تالش 
کرده با دوری از فضای رسانه ای، نخستین دوره مربیگری 
خود را پشت سر بگذارد. حســینی در این مدت مشغول 
کسب تجربه از مربیان پرسپولیس و همچنین شرکت در 
کالس های مربیگری بــوده تا با دریافت مدرک خود روی 

نیمکت بنشیند.
او در این مدت در هیچ مصاحبه و گفت و گویی شرکت 

نکرده و حاال به این سکوت نسبتا طوالنی خاتمه داده و در 
مورد اتفاقات بازی فوالد اظهار نظر کرده است. حسینی که 
در تیم ملی هم بازی جواد نکونام بود و به عنوان بازیکن نیز 
بارها مقابل تیم های او به میدان رفته، اتفاقات بازی را دور 

از شان فوتبال ایران دانسته است.
بازی در اهواز همیشه دشوار است

ســیدجالل در ابتــدای صحبت هایش گفــت: از ابتدا 
می دانســتیم بازی ســختی در پیش داریم. بازی کردن با 
فوالد در اهواز برای همه تیم ها ســخت است و ما هم خود 

را برای یک بازی ســخت آماده کــرده بودیم، اما در طول 
بازی اتفاقاتی را شاهد بودیم که واقعا عجیب و غریب بود 

و به نظر من در شأن هیچ تیمی نیست.
اعتراض هماهنگ آن ها به داور عجیب بود

مربی قرمزها در مورد اتفاقات بازی عنوان کرد: به نظرم 
اینکه این همه اعتــراض هماهنگ به داور از ابتدای بازی 
انجام شــود عجیب بود. برای هر خطا یا اوت ســاده هم 
به داور اعتراض می کردند و مشــخص بود که می خواهند 
داور را تحت تاثیــر قرار دهند. عالوه بر نیمکت، کلی آدم 
هم روی سکوها بود که مشخص بود هماهنگ شده عمل 
می کننــد و فقط با داد و فریاد می خواســتند کار داور را 

سخت کنند که در نهایت موفق هم شدند.
تماشاگران فوالد فحاشی می کردند

او درباره جو ورزشــگاه اظهار داشت: مگر قبل از بازی 
نگفتند که بازی بدون تماشــاگر است؟ پس این همه آدم 
پشــت نیمکت فوالد از کجا آمده بودند؟ این نمی شود که 
قوانین فقط در تهران رعایت شود. چرا ناظران و نمایندگان 
فدراسیون فقط در تهران ســخت گیری می کنند؟ بعد ما 
دیدیم که بین دو نیمه تازه می خواستند این افراد را بیرون 
کنند و جالب اینکه بعد از شــروع بازی همه آن ها دوباره 

برگشتند!
به نظر من مشــکل اصلی از سازمان لیگ و فدراسیون 
اســت که قدرت کافــی برای برگزاری درســت بازی ها و 
اجرای قوانین را ندارند وگرنه در هر شــهری که ما رفتیم 

وضعیت همین بود.
ولی دیروز عالوه بر اینکه فوالد تماشــاگر داشت، این 
افراد فحاشی و توهین هم می کردند. واقعا نمی شد طوری 

مدیریت کرد که این افراد وارد ورزشگاه نشوند؟
فوالد می خواست جنگ و دعوا راه بیاندازد

وی افزود: ما فوتبال بازی می کنیم و فوالد آمده بود که 
برای امتیاز گرفتن جلوی پرســپولیس، بازی را به جنگ و 
دعوا و حاشیه بکشاند و موفق هم شدند. یک مربی خارجی 
داشــتند که از اول بازی روی سکو فقط داد می زد و چون 
فارسی بلد نبود بعضی مواقع که بقیه افراد کنارش به داور 
فحاشی می کردند و صداهای عجیب و غریبی درمی آورد! 
به نظر من این ها قشــنگ نیست و از آن بدتر اینکه دو بار 
وســط بازی توپ را داخل زمین انداختند که این کارها را 

در لیگ محالت هم دیگر نمی بینیم.
داور ترسید و نتوانست بازی را مدیریت کند

ســیدجالل حســینی در پایان خطاب به مســئوالن 
تصمیم گیر فوتبال ایران گفت: وقتی می گویم فدراســیون 
در زمینــه برگزاری بازی ها ضعف دارد یکی از دالیلش در 
عملکرد داوران است. آقای بنیادی فر داور خوبی است، اما 
دیروز در این جو واقعا ترســیده بود و نتوانســت بازی را 

مدیریت کند.
البته قبول دارم که هر داوری با این فضایی که درست 
کرده بودند کار سختی داشــت اما داور بین المللی از چه 
چیزی می ترسد که آن پنالتی واضح را نمی گیرد؟ ما واقعا 
چند هفته اســت که از داوری ضربه می خوریم ولی چون 
ســکوت کردیم و مثل بقیه تیم ها به داوران حمله نکردیم 

باید اینطوری سرمان را ببرند؟
در این هفته ها سرمان در کار خودمان بود و فقط روی 
تمرین و بازی تمرکز کرده بودیم وگرنه ما هم بلدیم مثل 

خودشان رفتار کنیم.

جایی در دنیا نیست که توپ توی زمین بیندازند

سیدجالل: مربی خارجی فوالد صداهای عجیب در می آورد!


