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ورزشی

 19کشور محرومیت ورزشی روسیه را خواستار شدند
ستادهای ملی ضد دوپینگ  19کشور عمدتا غربی محرومیت کامل روسیه را از میزبانی
و حضور در تمام رویدادهای ورزشی بین المللی خواستار شدند.
به گزارش ایرنا  ،براساس گزارشی که در ماه میالدی گذشته منتشر شد ،بیش از
هزار ورزشکار روس از برنامه دوپینگ دولتی این کشور در سالهای  2011تا 2015
بهره مند شده اند.

همگام با المپیک

درگذشت بازیکن نفت تهران

امیرحس��ین مرادی بازیکن تی��م امید نفت
تهران ک��ه به دلی��ل گازگرفتگی چند هفته
ای در بیمارستان بستری بود ،روز چهارشنبه
درگذش��ت .به گزارش باش��گاه نفت تهران،
«امیرحس��ین مرادی» بازیکن تیم امید نفت
تهران که به دلیل گازگرفتگی در بیمارستان
بستری بود ساعت  10روزچهارشنبه دار فانی
را وداع گفت.م��رادی به علت گازگرفتگی در
منزل یکی از دوس��تانش ابتدا در بیمارستان
یاس سپید بستری ش��د و پس از هماهنگی
باشگاه نفت به بیمارستان تریتا تهران انتقال
یاف��ت.وی مدت��ی در کما بود و پ��س از آن
ش��رایطش بهبود یافت ،اما این فوتبالیس��ت
با اخ�لاق و ج��وان روز چهارش��نبه جان به
جانآفرین تسلیم کرد.

شکایت مجدد فوالد از رفیعی

حضور س��روش رفیعی در پرسپولیس بعد از
اتم��ام دوران خدمت س��ربازی ،واکنش تند
باش��گاه فوالد خوزس��تان را در پی داش��ت.
مدیرعامل باشگاه فوالد طی روزهای گذشته
اعالم کرد که س��روش از نظر قانونی بازیکن
فوالد محس��وب میش��ود.به گ��زارش ایلنا،
باشگاه فوالد خوزستان روزچهارشنبه مجددا
در مورد پرونده عقد قرارداد س��روش رفیعی
با باش��گاه پرس��پولیس به کمیته انضباطی
ش��کایت کرد.فوالدیها در ش��کایت جدید
خ��ود مدعی هس��تند ،این بازیک��ن  38روز
دیگر با سرخپوشان خوزستانی قرارداد دارد
و بای��د تا پایان قرارداد خود برای این تیم به
میدان برود.

همگام با المپیک

مربی خوش شانسی هستم

س��رمربی تیم فوتبال رئال مادرید با اشاره به
دس��تاوردهای خود در سال گذشته میالدی
گفت که مربی خوش شانسی است .به گزارش
ایرن��ا  ،زین الدین زیدان س��رمربی تیم رئال
مادرید گفت مربیگری ش��غل لذت بخش��ی
اس��ت .زیدان از طرف مجله فرانس فوتبال به
عنوان س��رمربی سال شناخته شد .در مراسم
انتخاب بهترینهای فوتبال جهان که دوشنبه
ش��ب در زوریخ برگزار ش��د ،کلودیو رانیری
سرمربی لسترس��تی جایزه بهترین سرمربی
س��ال  2016را از آن خ��ود کرد .زیدان بعد از
رانیری دوم شد .زیدان اولین سال سرمربیگری
خود را در رئال مادرید با موفقیت پش��ت سر
گذاش��ت .او بعد از دوران کوتاه رافائل بنیتس
بر روی نیمکت رئال ،جانش��ین او شد .زیدان
پنج ماه بعد با کهکشانیها فاتح لیگ قهرمانان
اروپا شد .او عالوه برآن ،عناوین قهرمانی سوپر
جام اروپا و جام باشگاههای جهان را نیز بدست
آورد .ای��ن تی��م در حال حاضر صدرنش��ین
جدول اللیگا است و ر کورد  29مسابقه بدون
شکس��ت را در تمام رقابتها در کارنامه خود
دارد.این دس��تاورها موجب ش��د که فرانس
فوتبال زیدان را به عنوان س��رمربی برجسته
سال  2016انتخاب کند.ملی پوش سابق تیم
ملی فوتبال فرانسه گفت که احساس میکند
بطور باورنکردنی خوش شانس��ی اس��ت و از
عملکرد خ��ود لذت میبرد .زیدان در این باره
گفت :من خوش ش��انس هستم که توانستم
آنچه را که عاشق آن هستم انجام دهم و طعم
پیروزی را بچشم .من در دوران بازی فوتبال و
اکنون به عنوان سرمربی به این موفقیت دست
یافتم .من همه کارها را با شوق انجام میدهم،
چون میدانم زمانی تمام میشود .این زندگی
یک س��رمربی اس��ت .ولی در حال حاضر به
آن فکر نمیکن��م ،در باره چیزهایی که امروز
میبینم فکر میکن��م چون از عملکرد خودم
لذت میبرم .زیدان در رقابت با رانیری قهرمان
لیگ برتر انگلیس از تصاحب جایزه مربی سال
فیفا بازماند .س��رمربی ایتالیایی لسترس��یتی
22درصد آرا را کس��ب ک��رد و 17درصد آرا
نصیب زیدان شد.

س��رمربی تیم فوتب��ال پیکان درم��ورد راهکار حل
مش��کل اتفاقات اخی��ر فوتبال ایران ب��ا بیان اینکه
رسانههای ورزشی کشور عالقمند به جنجال سازی
هستند،گفت :بهتر است حق را به برانکو و کی روش
ندهیم تا با کمک و همفکری آنها و همیاری رسانهها
این مش��کل برطرف شود .مجید جاللی در نشست خبری پیش
از دیدار با گسترش فوالد تبریز افزود :فضای رسانههای ورزشی
در کش��ور عالقمند به جنجال س��ازی و درگیری اس��ت و اگر

رسانههای ورزشی عالقمند جنجال سازی هستند

نگاه مخرب به موضوعات فوتبال وجود نداش��ته و
فضای منطقی حاکم باشد ،ش��اهد اتفاقات خوبی
برای فوتبال ملی و باشگاهی خواهیم بود.وی اظهار
داشت :بهتر است حق را به هیچکدام از این دو نفر
ندهی��م تا با کمک و همفکری خود آنها و همیاری
رسانهها این مشکل برطرف شود.جاللی درخصوص وضعیت تیم
پیکان در نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال باش��گاههای کش��ور
گف��ت :بع��د از پایان نیم فصل اول ،ش��ناخت بهت��ری از تیم و

بازیکن��ان پیدا ک��رده ایم و فضای خوبی در باش��گاه و مدیریت
پیکان به وجود آمده اس��ت .همچنین انگیزه و تالش بازیکنان
نوی��د بخش روزه��ای خوبی در ادام��ه لیگ برت��ر خواهد بود.
س��رمربی تیم فوتبال پیکان جاللی درخصوص بازیکنان جدید
در فص��ل نقل و انتقاالت یادآور ش��د :یک مداف��ع از راهآهن و
9بازیکن از تیمهای پایه پیکان جذب کرده ایم که بیش��تر آنان
زیر 19س��ال هس��تند و در ادامه رقابتهای لی��گ برتر از آنان
استفاده میکنیم.

هفته شانزدهم رقابتهای لیگ برترفوتبال

استقالل  -نفت
باچاشنی انتقام

دایی :به چه دلیل دنبال محروم کردن من بودند؟ چون حرف حق را زدم.
میخواهند مرا ساکت و خاموش کنند .آقایان هزار سال دیگر نمیتوانید مرا
خاموش کنید .چطور داور به آن راحتی بازیکن مرا اخراج میکند .خدا را شکر
میکنم داوران ما در این یک صحنه که نباید اخراج میشد ،متفق القول هستند
اولین هفته بعد از تعطیالت نیم فصل رقابتهای
لیگ برتر فوتبال ایران در حالی برگزار میشود که
تقابل علی دایی و منصوریان و از آن طرف برانکو و
حسین فرکی از جذابیتهای آن به شمار میرود.
به گزارش ایس��نا ،هفته شانزدهم رقابتهای لیگ
برتر فوتبال ایران ب��ا برگزاری  ۷دیدار در روزهای
پنجشنبه و جمعه به پایان میرسد.
پنجشنبه  ۲۳دی ۹۵

پیکان – گسترش فوالد
ساعت  ۱۵ورزشگاه شهدای شهرقدس

تیم فوتبال پیکان در نیم فصل اول رقابتهای لیگ
برتر فراتر از انتظار ظاهر شد و توانست با  ۲۵امتیاز
در رده چهارم قرار بگیرد .آنها در حالی میزبان تیم
گسترش فوالد هستند که حریفشان از اواسط نیم
فصل اول روندی رو به رش��د را طی کرده اس��ت.
هر دو تیم به لحاظ فنی در ش��رایط خوبی به سر
میبرند و انتظار میرود بازی تماشاگرپس��ندی را
ارائه دهند .تنها محروم این دیدار ماهان رحمانی از
تیم پیکان است.تیم فوتبال پیکان در نقلوانتقاالت
نیم فصل تاکنون مهران موس��وی را جذب کرده
و برون��و از این تیم جدا ش��ده اس��ت .در س��وی
مقابل تیم گس��ترش فوالد محمد اوسانی ،محمد
نصرتی و محمدرضا خرسندنیا را جذب کرده و از
آن طرف محمدرضا خلعتبری و محسن عمیدی از

این تیم جدا ش��دهاند.دیدار رفت دو تیم با تساوی
بدون گل به پایان رسید.
استقالل خوزستان – تراکتورسازی
ساعت  ۱۵:۳۰ورزشگاه غدیر اهواز

ش��اگردان پورموس��وی در حال��ی میزب��ان تی��م
تراکتورس��ازی هس��تند ک��ه اخی��را در ای��ن تیم
پرداختیهایی صورت گرفته و به لحاظ روحی روانی
در شرایط بهتری قرار دارند .هرچند که آنها شباهتی
به تیم فصل گذشته خود ندارند ولی انتظار میرود
که بتوانند نمایش قدرتمندی برابر تراکتورس��ازی
رده دومی ارائه دهند .تیم فوتبال تراکتورسازی در
فصل نقل و انتقاالت تاکنون موفق به جذب احمد
نوراللهی و امید عالیشاه شده و از آن طرف سروش
رفیعی بازیکن تاثیرگذار این تیم از جمع شاگردان
امیر قلعهنویی جدا شده و باید دید تیم تراکتورسازی
چگونه جای خالی رفیع��ی را پر میکند .از طرفی
وضعیت جاس��م کرار و تراکتورس��ازی هم چندان
مشخص نیست و شاید تراکتوریها در این زمینه
هم دچار مشکل شوند.دیدار رفت دو تیم با تساوی
 ۲بر  ۲به پایان رسیده است.
نفت تهران – استقالل
ساعت  ۱۶:۳۵ورزشگاه تختی تهران

دو تیم نفت و اس��تقالل قبل از ش��روع نیم فصل
در چهارچ��وب ج��ام حذفی به مص��اف هم رفتند
که ش��اگردان علی دایی در نهایت موفق به حذف
استقالل ش��دند .آن دیدار حواشی زیادی را با خود
به همراه داش��ت از جمله اینک��ه علی دایی مدعی
ش��د فحاش��یها علیه او س��ازمانیافته بوده است.
دلخوریها ادامه داش��ت تا اینکه باش��گاه استقالل
رسما از علی دایی ش��کایت کرد و در همین زمان
باش��گاه نف��ت از دادن ایمان مبعلی به اس��تقالل
خودداری کرد.این دیدار شاید تا حدی جنبه انتقامی
هم برای اس��تقاللیها داشته باش��د ولی این روزها
وضعیت اس��تقالل هم چندان جالب نیست .آنها با
مشکالت زیادی در داخل تیمشان روبهرو هستند.
جابر انصاریهافبک استقالل قطعا در این دیدار به
دلیل مصدومیت غایب خواهد بود و بر اساس برخی
اخبار انتظار میرود علیرضا منصوریان بار دیگر سید
حسین حس��ینی را درون دروازه تیمش قرار دهد.
نتیجه دیدار نفت و اس��تقالل میتواند استقالل را
وارد جری��ان تازهای کند و ب��ه همین دلیل انتظار
میرود که استقاللیها برای سه امتیاز بازی تالش
زیادی کنند.محمد دانشگر بازیکن نفت تهران و علی
دایی سرمربی این تیم در این دیدار محروم هستند.
لوانتقاالت
دو تیم نفت و استقالل تاکنون در فصل نق 
بازیکنی را جذب نکردهاند ولی از جمع استقاللیها
آرش افشین جدا شده اس��ت.دیدار رفت دو تیم با
تساوی یک بر یک به پایان رسید.
جمعه  ۲۴دی ۹۵

ماشینسازی تبریز – فوالد خوزستان
ساعت  ۱۴ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

ش��اگردان فرهاد کاظمی یکشنبه هفته جاری در
چارچ��وب یک بازی عقب افتاده برابر س��ایپا قرار
گرفتن��د و با وج��ود اینکه از حری��ف خود پیش
بودند ،در نهایت به تس��اوی  ۳بر  ۳رضایت دادند.
آنها نش��ان دادند هنوز در فاز دفاعی دچار مشکل
هس��تند ولی به لحاظ تیمی وضعیتشان بهتر از
قبل شده است .چیزی جز سه امتیاز خانگی برابر
فوالد نمیتواند کاظمی و شاگردانش را راضی کند.
از آن طرف تیم فوالد که از اواسط نیم فصل روند
رو به رش��دی را طی کرده ،امیدوار است با کسب
سه امتیاز از تیم قعرنش��ین فوتبال ایران حتی تا
رده س��وم جدول هم باال بیاید.تیم ماشینس��ازی
در فص��ل نقل و انتقاالت س��عید قائدیفر ،محمد
رحمتی ،شهاب زاهدی و فردین عابدینی را جذب
کرده و از آن طرف س��امان نریمان جهان ،محمد
نصرتی و مهرداد بایرامی از این تیم جدا شدند اما
تیم فوالد تاکنون خروجی و ورودی نداشته است.
سعید مهری بازیکن تیم ماشینسازی تنها محروم
این بازی است.دیدار رفت دو تیم با برتری ۲بریک
تیم ماشینس��ازی به پایان رس��ید .آن دیدار تنها
پیروزی ماشینسازی در فصل جاری است.
پدیده – سپاهان
ساعت  ۱۴ورزشگاه ثامن مشهد

تیم فوتبال پدی��ده با قرار گرفتن در رده دوازدهم
جدول رقابتهای لیگ برتر نیاز جدی به کس��ب
س��ه امتیاز بازی با س��پاهان دارد .ش��اگردان رضا
مهاجری در این فصل به لحاظ عملکرد فنی قابل
قبول کار کردند ولی در نتیجهگیری چندان موفق

نبودن��د .از آن طرف تیم س��پاهان امیدوار اس��ت
ب��ا پیروزی برابر پدیده عالوه ب��ر اینکه خودش را
بین  ۵تیم باالی جدول قرار میدهد ،خیز بلندی
ت ب��رای قهرمانی هم بردارد.تیم فوتبال
برای رقاب 
س��پاهان در فصل نقل و انتقاالت جالل عبدی را
جذب کرده و در حال انجام کارهای نهایی مسعود
حسنزاده است .از این تیم سعید قائدی فر ،پدرو
هنریکه و عماد میرجوان جدا ش��دند .از آن س��و
تیم پدی��ده تنها دیوید ویک��روم را جذب کرده و
محمدرضا خرس��ندنیا از این تیم جدا شده است.
ش��جاع خلی��لزاده مدافع س��پاهان در این بازی
محروم اس��ت و نمیتواند تیمش را همراهی کند.
دیدار رفت دو تیم با برتری یک بر صفر تیم پدیده
مشهد به پایان رسید.
ذوب آهن – سیاه جامگان
ساعت  ۱۵ورزشگاه فوالدشهر اصفهان

تیم فوتبال ذوب آهن با قرار گرفتن در رده س��وم
رقابتهای لیگ برتر در نیم فصل اول نش��ان داده
که مانند سالهای گذشته به عنوان یک مدعی در
رقابتهای لیگ برتر حاضر اس��ت .بعد از جدایی
یحیی گلمحمدی ،حس��ینی دس��تیار او هدایت
ذوب آه��ن را بر عهده گرفت و تا به اینجای فصل
نتایج خوبی را کس��ب کرده است .روی کاغذ آنها
کار خیلی س��ختی برابر س��یاه جام��گان ندارند.
س��یاه جامگانی که با حضور خداداد عزیزی کمی
شرایطش بهتر ش��ده ولی همچنان از گزینههای
جدی سقوط به دسته پایینتر محسوب میشود.
مطمئنا شاگردان عزیزی از اهمیت این دیدار اطالع
دارند و نمایشی پرانگیزه را برابر ذوب آهن خواهند
داشت .مرتضی تبریزی از تیم ذوب آهن و محسن
آقایی به همراه موسی ترائوره از تیم سیاه جامگان
محرومان این بازی هس��تند .همچنین احس��ان
پهلوان از تیم ذوب آهن به دلیل مصدومیت به این
دیدار نخواهد رس��ید.دیدار رفت دو تیم با برتری
 ۲بر یک تیم سیاه جامگان به پایان رسید.
پرسپولیس – سایپا
ساعت  ۱۶:۳۵ورزشگاه آزادی تهران

آخرین دیدار هفته ش��انزدهم رقابتهای لیگ برتر
را دو تیم پرس��پولیس و س��ایپا برگ��زار میکنند.
پرسپولیس به عنوان قهرمان نیم فصل رقابتهای
لیگ برتر امیدوار اس��ت با خریدهایی که داش��ته،
بتواند مقتدرانهتر از نیم فص��ل اول بازی کند و در
نهایت جام قهرمانی را باالی س��ر ببرد .پرسپولیس
از ملیپوش��ان زیادی برخوردار است و این مسئله
توقعات را از این تیم باال برده است .از طرفی برانکو
ایوانکوویچ سرمربی این تیم در اظهاراتی به انتقاد از
اردوی تیم ملی پرداخته بود .همین مسئله باعث شد
تا بازیکنان پرسپولیس زودتر از سایرین به تیمشان
بازگردند.به لحاظ کلی شانس پیروزی پرسپولیس
در این دیدار خیلی بیشتر از سایپا است .تیم فوتبال
پرس��پولیس از خط دفاعی مستحکم و خط حمله
قدرتمندی برخوردار است .آنها از هماهنگی باالیی
برخوردارن��د و از آن ط��رف تیم س��ایپا در گلزنی
دچار مشکل است .تیم سایپا در طول فصل جاری
ضعیفت��ر از انتظارها ظاهر ش��ده و حتی یک بار
حسین فرکی از س��متش در این تیم استعفا داده
اس��ت .شاید پیروزی برابر پرس��پولیس بتواند تیم
س��ایپا را از بحران فعلی خارج کن��د و از آن طرف
پرس��پولیس را وارد بحران کند.فاصله کم امتیازی
پرسپولیس با تراکتورسازی باعث میشود تا برانکو
ایوانکوویچ سایپا را دست کم نگیرد و برای سه امتیاز،
تیمش را آرایش کن��د .برانکو و فرکی در تیم ملی
فوتبال ایران م��دت زیادی با یکدیگر همکار بودند
و تقابلشان قطعا از جذابیتهای خاصی برخوردار
است.در فصل نقل و انتقاالت تیم فوتبال پرسپولیس
خریدهای مهمی را انجام داد .آنها توانستند سامان
نریمان جهان و س��روش رفیعی را جذب کنند و از
این تیم احمد نوراللهی ،امید عالیشاه ،شهاب زاهدی
و محمد رحمتی جدا شدند .در آن سو تیم سایپا،
ایوب کالنتری ،حامد لک ،عزتاهلل پورقاز ،محمدرضا
خلعتب��ری و محمدرضا س��لیمانی را جذب کرد تا
ش��کلی جدید از خود در نیم فصل دوم ارائه دهد.
از این تیم مهدی بدرلو ،رینالدو زاکاریاس و مسعود
حسنزاده هم جداییاش از این تیم تقریبا تمام شده
اس��ت.دیدار رفت دو تیم با برتری یک بر صفر تیم
پرسپولیس به پایان رسید.
دایی:هزارسالدیگرهمنمیتوانیدخاموشمکنید

س��رمربی تیم نفت در آخرین اظهار نظرش دوباره
کمیت��ه انضباطی و فدراس��یون فوتب��ال را به باد
انتق��اد گرفت و برای مهدی تاج ابراز تاس��ف کرد.

نمی دانم چطور در
فوتبالی که دم از حرفه
ای بودن میزنند،
زمین اختصاصی ما را
به رقیب میدهند که
در آن تمرین کند؟
شما چنین چیزهای را
در دنیا دیده اید؟
فقط در لیگ قهرمانان
اروپا تیم حریف قبل
از بازی یک جلسه حق
تمرین دارند .علنا حق
میزبانی ما را با این
کار زیر سوال بردند
دایی گفت :آقایان هزار س��ال دیگر هم نمیتوانید
مرا خاموش کنید! به گ��زارش مهر ،علی دایی در
نشست خبری پیش از بازی نفت تهران با استقالل
در جم��ع خبرنگاران گفت :متاس��فانه تعدادی از
بازیکنان را به خاطر مصدومیت در اختیار نداریم.
همچنین کمیته محترم انضباطی دانشگر بازیکن
ما را محروم کرد تا دس��ت ما برای این بازی خالی
باشد .وی افزود :با اینکه همه چیز در این مدت علیه
ما بوده ،خوب تمرین کردیم و آماده بازی و پیروزی
هستیم .س��رمربی تیم نفت با بیان اینکه این تیم
لیست خروجی ندارد ،گفت :چند بازیکن جدید را
به نفت معرفی کردیم تا جذب کنیم ولی متاسفانه
شرایطش فراهم نشد و به تیمهای دیگر رفتند .ما
بی سر و صدا کارمان را انجام دادیم و نمیتوانم نام
بازیکنان را مطرح کنم .دایی درباره تمرین کردن
استقالل در زمین تختی ،تصریح کرد :متاسفانه در
این مدت همه اتفاقات علیه نفت بوده است .قرارداد
تیم نفت با ورزشگاه تختی به صراحت اعالم شده
است و بازی ما در این ورزشگاه برگزار میشود .این
در قرارداد آمده اس��ت .نمیدانم چطور در فوتبالی
که دم از حرفه ای بودن میزنند ،زمین اختصاصی
ما را به رقیب میدهند که در آن تمرین کند؟ شما
چنین چیزهای را در دنیا دیده اید؟ فقط در لیگ
قهرمانان اروپا تیم حریف قبل از بازی یک جلسه
ح��ق تمرین دارند .علنا حق میزبان��ی ما را با این
کار زیر سوال بردند .برای مسئوالن استادیوم تختی
متاسفم .متاسفانه در این مدت مسائل علیه ما بوده
از بازی حذفی با اس��تقالل تا االن.وی در خصوص
محرومیتش به خاطر رای کمیته انضباطی گفت:
آقایان رای را سیزدهم صادر کرده اند در حالی که
به باش��گاه ما نامه نزده اند .نوزدهم کارمند باشگاه
رای م��را میدهد و هم��ان روز تقاضای واخواهی
ک��ردم .متاس��فانه بای��د دنبال مس��ئوالن کمیته
انضباطی بدوی��م .یکی از اعضای کمیته انضباطی
از روز بیس��تم در محل کارش حض��ور ندارد! بعد
خودش��ان را با فیفا مقایس��ه میکنند .چند وقت
اس��ت کمیته انضباطی ما از پنج به سه نفر تقلیل
یافته ولی جایگزین پیدا نکرده اند .وکیل من دنبال
این مس��ئله اس��ت .تمام طبقات فدراسیون را زیر
پا گذاشته آخر س��ر کمیته درآمدزایی فدراسیون
گفته اس��ت بای��د ۲۰۰هزارتومان بدهی��د .ما که
ش��کایت مالی نکرده بودیم .با این حال این مبلغ
را هم ریختیم .فدراسیون با این ۲۰۰هزارتومانها
نمیتواند بقا یابد .این کار را کردیم که دیگر بهانه
ای نداشته باش��ند .اگر کمیته انضباطی را دیدید
م��ا را خبر کنید که کارم��ان را انجام بدهیم .ما با
این رای مش��کل داریم.سرمربی نفت تصریح کرد:
این آقایان با این رای قوانین مملکت را زیرس��وال
بردند .دنبال محروم ک��ردن علی دایی بودند .چرا
بعد از محروم کردن من به باشگاه نامه نزدید؟ برای
مهدی تاج متاسفم .ریاست فدراسیون فقط پشت
میز نشستن نیس��ت .رئیس فدراسیون باید روی
تمام کمیتهها نظارت کند .مگر میش��ود کمیته
انضباط��ی که خودش را ب��ا کمیته انضباطی فیفا
مقایس��ه میکند پیدا نیستند .بعد بدون آنکه مرا
بخواهند رای صادر میکنن��د .به چه دلیل دنبال
مح��روم کردن من بودند؟ چون حرف حق را زدم.
میخواهند مرا ساکت و خاموش کنند .آقایان هزار
سال دیگر نمیتوانید مرا خاموش کنید .چطور داور
به آن راحتی بازیکن مرا که اصال ش��اید خطا هم
نباید میگرفت ،اخراج میکند .خدا را شکر میکنم
داوران م��ا در ای��ن ی��ک صحنه که نبای��د اخراج
میشد ،متفق القول هستند.

