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آغازهفتههفتملیگبرترباتقابلهایجذاب

سوژه

پرونده خارجی ها ،همچنان خربساز!

گلگهر  -استقالل
 ۳بر صفر یمشود؟

گروه ورزش/با این که امروز هفته هفتم مسابقات لیگ برتر آغاز می
شود اما پرونده دیدار تیم های گل گهر سیرجان و استقالل در هفته
ششم به خاطر حاشیه های فراوانی که داشت ،همچنان باز است!
جلوگیری از بازی بازیکنان خارجی استقالل از یک سو و استفاده
گل گهر از یک بازیکن آفریقایی که به خاطر نداشتن سابقه ملی با
قوانین لیگ و جذب بازیکن خارجی منافات دارد ،از سوی دیگر
باعث شده که این بازی تمام شده همچنان سوژه رسانه ها باشد.
استقاللی ها پس از بازی طی شکایتی رسمی خواستار رسیدگی
به تخلف گل گهر و بازیکن گابنی اش شدند و حاال یک عضو ارشد
در باشگاه استقالل از احتمال3بر صفر شدن دیدار استقالل  -گل
گهر در آینده نزدیک توسط ارکان قضایی فدراسیون فوتبال خبر
داده است .به گفته این مقام مسئول ،اسناد و مدارکی به دست
باشگاه استقالل رسیده که نشان میدهد بازیکن گابنی گلگهر
شاخصههای الزم و ابالغ شده از سوی سازمان لیگ برای حضور در
اینبازیرانداشتهاماخالفمقرراتبرگزاریلیگبرتر،اینبازیکن
مقابل تیم فوتبال استقالل به میدان رفته است البته مسئوالن گل
گهر هم به این مسئله واکنش نشان داده و مدعی شدند با استناد به
نامه فدراسیون گابن این بازیکن کلیه شروط حضور در لیگ ایران را
دارد به همین دلیل مدیران فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ کارت
بازیاینبازیکنراصادرکردند؛اماگفتهمیشودمسئوالنسازمان
کلیهمسئولیتحقوقیایناتفاقرابهعهدهباشگاههایلیگبرتری
گذاشتهاندوتاکیددارندچنانچهمشکلیپیشبیایدسازمانلیگ
هیچ مسئولیتی در قبال اعتراضهای احتمالی نخواهد داشت.
با توجه به اتمام حجت سازمان لیگ با باشگاه های لیگ برتری،
برخی معتقدند استقاللی ها می توانند با استناد به مدارک ناقص
بازیکنآفریقاییگلگهرنتیجهرا3برصفربهسودخودبرگردانند.
خراسان در این باره نظر یک کارشناس حقوقی ورزش را جویا
شد که این فرد مطلع در پاسخی کوتاه گفت« :پرونده باید از
جهات مختلف بررسی شود و نمی توان بر اساس ادعای دو طرف
ماجرا قضاوت کرد .احتمال 3بر صفر شدن بازی وجود دارد اما
احتمال آن کم است ».اگر استقاللی ها بتوانند حرف شان را به
کرسی بنشانند و قوانین و مقررات انضباطی هم همراهی شان
کند و بازی 3بر صفر به سودشان اعالم شود ،در آستانه بازی
با پرسپولیس حسابی شارژ روحی خواهند شد .البته این
احتمال هم هست که پرونده به این زودی بسته نشود و رای با
تاخیر صادر شود یا هیچ تغییری در نتیجه ایجاد نشود.

تهدید رکورد دایی از سوی سردار
پیروزیپرگلتیمملیفوتبالایرانبرابرسوریه،یکنکتهنسبتامهمداشتکهکمتربهآنپرداختهشد
اماسردارآزمون،مهاجم ۲۶سالهتیمملیباگلزنیدرایندیدار،بهرکوردگلهایملیجوادنکونام
رسیدوبهعلتبازیملیکمتر،دررتبهسومبهترینگلزنانتاریخفوتبالایرانقرارگرفت.این
مهاجم برای رسیدن به صدرجدول این فهرست راه طوالنی و درازی در پیش دارد اما
میتوانددرسال ۲۰۲۲میالدیحداقلکریمباقری،مربیخوددرتیمملیراپشت
سربگذارد.کریمباقریکهبهعنوانیکهافبکدرتیمملینقشآفرینیمیکرد،
بهترین هافبک گلزن فوتبال ایران به شمار می رود .او با  ۵۰گل زده باالتر از
آزموندررتبهدوماینفهرستقرارداردوبهنظرچنداندورازدسترسآزمون
نیست .در صورتی که آزمون روند گلزنی خود در تیم ملی را به همین منوال
ادامهدهد،مطمئناازباقریعبورخواهدکردولیبرایرسیدنبهعلیدایی،
از این لحظه نیازمند ۷۰گل ملی دیگر است! سردار با ۳۹گل در ۶۰بازی
ملی،بعدازعلیدایی،بهترینآمارگلزنیرابهازایتعدادبازیداشتهاست.

اخبار

یزدانی :بغض سنگینی در سینهام بود
حسنیزدانینابغهکشتیآزادایراندرگفتوگوباسایتفدراسیونجهانی
نکاتجالبیرامطرحکرد.ستارهکشتیایراندربخشعمدهایازاینگفت
وگوبافروتنیپذیرفتکهدرشکستهایقبلیمقابلدیویدتیلور،حریفاز
او بهتر بوده است .یزدانی در مقایسه شب فینال المپیک و فینال مسابقات
جهانی اسلو گفت« :دو شب متفاوت بود .آن شب با ناراحتی و سختی و این
شبهمباخوشحالیگذشت.درفینالاسلوبغضیدرسینهامبودکهربطی
بهحریفمقابلنداشتوفقطبرایخالیکردنخودمبود».

کاروان ایران با  ۱۶۵ورزشکار عازم بحرین شد
کاروان ایران برای شرکت در چهارمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان،
دیروز با  ۱۶۵ورزشکار در رشته های پاراتنیس روی میز ،پارابدمینتون،
پاراتکواندو ،گلبال ،پارادوومیدانی ،پارا شنا ،پاراوزنهبرداری ،بوچیا و
بسکتبال با ویلچر ،راهی بحرین شد .ورزشکاران پس از حضور در بحرین
ابتدا به مدت سه روز کالسبندی خواهند شد .مراسم افتتاحیه چهارمین
دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان یازدهم آذر برگزار میشود و رقابتها
تا پانزدهم آذر ادامه خواهد داشت .چهارمین دوره بازیهای پاراآسیایی
جوانانباحضور ۸۰۰ورزشکاردر ۹رشتهورزشیبرگزارمیشود.

سومی بانوان تکواندوکار در رقابتهای آزاد جهان
اولین دوره مسابقات آزاد قهرمانی جهان تکواندوی زنان )G4( 2021با
حضور  ۱۷۰تکواندوکار از  ۳۱کشور طی روزهای چهارم تا ششم آذر در
ریاض برگزار شد .در پایان این رقابتها ،فدراسیون جهانی تکواندو جدول
ردهبندی رقابتها را منتشر کرد که بر اساس این جدول ،تکواندوکاران
ایران با کسب یک مدال طال (زهرا شیدایی) و دو برنز (کوثر اساسه و ملیکا
میرحسینی) توانستند جایگاه سومی جهان را به خود اختصاص دهند.
تکواندوکاران روسیه با دو مدال طال ،چهار نقره و دو برنز در رده اول
قرار گرفتند؛ انگلیس با یک مدال طال و سه برنز در جایگاه دوم ایستاد.
کرهجنوبی ،برزیل ،ترکیه و ساحل عاج نیز که هر کدام یک مدال طال
گرفتند در رده چهارم هستند.

آفساید

رقباینفتیسرخابیدرآستانهدربی

گروه ورزش /هفته هفتم رقابت های لیگ برتر از امروز با برگزاری پنج بازی آغاز
می شود؛ هفته ای که برای استقالل و پرسپولیس در آستانه دربی تهران بسیار حائز
اهمیت است و هیچ کدام از دو تیم دوست ندارند با ناکامی به استقبال حساس ترین
بازی فصل خود بروند .امروز استقالل در آبادان به مصاف صنعت نفت می رود و
قطعا تقابل مجیدی و استقالل با منصوریان و زردهای آبادان یکی از جذابیت های
این هفته لیگ برتر است .استقالل با  3تساوی متوالی به این بازی رسیده و فرهاد
مجیدی بهتر از هر کس دیگری می داند که هر نتیجه ای غیر از برد در آبادان یعنی
زنگ خطر؛ زنگ خطری که در آستانه دربی به صدا درآمدنش می تواند کار را برای
آبیهایپایتختبسیارسختکند.مجیدیهفتهگذشتهدرسیرجانمقابلگلگهر
 2امتیاز حساس را در حالی از دست داد که یک ساعت قبل از بازی با اعالم سازمان
لیگ مجبور شد ژستد و یامگا را از ترکیب تیمش خارج کند .از سوی دیگر مرادمند
و چشمی هم به دلیل سرماخوردگی در آن بازی
حضور نداشتند اما در بازی امروز مجیدی هم
نفرات خود را در اختیار دارد و هم به خوبی
می داند که تکرار یک نمایش ضعیف دیگر
و از دست دادن امتیاز یعنی برنده تر شدن
تیغ انتقادات .استقالل در حالی به مصاف
زردهای آبادان می رود که در سه هفته اخیر
تنها یک گل به ثمر رسانده است اما در مقابل
اگر پای سیدحسین حسینی در شیراز
لیز نمیخورد ،میتوانست تنها
تیم بــدون گل خــورده لیگ تا
پایان هفته ششم هم باشد.
اســتــقــال ایــن آمـــار خوب
در دفــاع را بیشتر مدیون
مالکانهبازیکردنشاست
اما در حالی که این تیم در
بازیهای مقابل حریفان
خود برتری محسوسی از
نظر مالکیت توپ داشته
با این حال نتوانسته از این
مــزیــت در خلق موقعیت
بهره بــبــرد .مسلما در این
بازی فرهاد و گابریله پین به
دنبال حل این معضل هستند
و امیدوارند با هماهنگ تر شدن
ژستد و یامگا ،تیم در آستانه دربی
بتواند در فــاز تهاجمی هم مثل فاز
تدافعیراهبیفتد؛البتهصنعتنفتدر
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بازیهفتهگذشتهمقابلپرسپولیسنشاندادکهخیلیبهحریفموقعیتنمیدهد
واحتماالمجیدیوتیمشکارآسانیمقابلمنصوریانوشاگردانشنخواهندداشت.
در سوی مقابل البته منصوریان هم برای توقف استقالل چندان دستش باز نیست
و حسن بیتسعید ،فرزاد جعفری ،محمود مطلقزاده ،حسین ساکی و رضا جبیره
بازیکنان مصدوم صنعت نفت هستند که به بازی امروز نمی رسند.
***
دردیگربازیمهمامروز،پرسپولیسدرورزشگاهآزادیمیزباننفتمسجدسلیماناست.
پرسپولیسیهابعدازسههفتهناکامیباالخرههفتهگذشتهتوانستندبایکبردشیرین
مقابل نفت آبادان به جمع مدعیان برگردند اما در بازی هفته گذشته چیزی که مهم تر
از کسب  3امتیاز بود ،نمایش قابل قبول و فوتبال مالکانه ای بود که سرخ ها به نمایش
گذاشتند .در بازی مقابل صنعت نفت با تصمیم یحیی گل محمدی پرسپولیس دوباره
به آرایــش  ۴-۴-۲همیشگی خود بازگشت؛ یحیی
بــرای بهبود ساخت بــازی تیمش در این مسابقه،
امید عالیشاه ،مهدی ترابی و وحید امیری را به
صورت همزمان در ترکیب قرار داد تا بتواند با
اتکا به جابهجاییهای پرشمار این سه ،فشار
مرکز زمین نفت را بشکند که در این عمل هم
موفق بود .نمایش سرخها مقابل آبادانیها،
شباهت زیادی به نمایشهای درخشان آنها در
دور گروهی فصل گذشت ه لیگ قهرمانان
آسیا داشت و بعد از چند هفته سخت،
هـــواداران ایــن تیم را به ادامــه فصل
امــیــدوار کــرد .با نمایش خوبی که
پرسپولیسدرمقابلنفتبهخصوص
در بحث ساخت بازی از عقب زمین
داش ــت ،بهنظر میرسد کادرفنی
دوبــاره به استفاده از آرایــش چهار
دفاعه بازگردد ،احتما ًال عالوه بر
دفاع چهار نفره امروز هم شاهد
حضور همزمان عالیشاه ،ترابی و
امیری در ترکیب یحیی خواهیم
بود.حریفامروزپرسپولیستیمی
استکهاحتماالبایکبازیبستهبه
دنبالکسبحداقلامتیازخواهد
بود و فراز کمالوند هم بارها ثابت
کرده که راه امتیاز گرفتن از رقبای
قدرتمندرابهخوبیبلداستالبتهدربازی
امروز ،کمالوند به دلیل محرومیت نمی
تواندازکنارخطتیمشراهدایتکند.

عابدزاده رای نیاورد
با اعــام رسمی فدراسیون بین المللی تاریخ و
آمــار ،جانلوئیجی دوناروما دروازهبــان ایتالیایی
تیم پار یسنژرمن به عنوان بهترین دروازه بان
جهان در سال  ۲۰۲۱انتخاب شد.این دروازه
بان توانست امسال در یورو  ۲۰۲۰همراه ایتالیا
درخشش خوبی داشته باشد و قهرمان شود.
همچنین امیر عابدزاده ،دروازهبان تیم ملی ایران
که در باشگاه پونفرادینا عضویت دارد ،در بین
نامز دهای بهترین درواز هبــا نهــای جهان قرار
داشــت کــه رای نــیــاورد و شانس حضور در بین
برترینها را از دست داد.

شکایت پرسپولیس
از یک استقاللی

باشگاه پرسپولیس از یک خبرنگار صدا و سیما
و یــک بازیکن پیشین استقالل شکایت کــرد.
پرسپولیس به تازگی از همین ناحیه آسیبهایی
دیــد کــه اوج آن در برنامه  20:30بــود .سید
مجید صــدری در همین بــاره نامه اعتراضی و
گالیهآمیزی را برای پیمان جبلی ،رئیس سازمان
صدا و سیما ،ارسال کرد .در این نامه با اشاره به
موارد مستندی که وجود داشت ،به رویکرد منفی
بعضی برنامهسازان به پرسپولیس و هواداران آن
انتقاد شد .همچنین باشگاه پرسپولیس به دلیل
اظــهــارات خــاف واقــع علیه پرسپولیس و عضو
کادرفنی تیم ،از سوی امیر حسین صادقی که
مسبوق به سابقه است ،از این بازیکن پیشین
فوتبال شکایت کرد.

بازی های هفته هفتم لیگ برتر
▪امروز

پیکان – گل گهرسیرجان ساعت 15
نفت آبادان – استقالل؛ساعت 16
سپاهان – نساجی مازندران ؛ساعت 16
مس رفسنجان – هوادار تهران؛ ساعت 16
پرسپولیس – نفت مسجد سلیمان؛ساعت 18
▪فردا

پدیده مشهد-فجر سپاسی؛ساعت 15
آلومینیوم اراک-ذوب آهن؛ساعت15
فوالد-تراکتور؛ساعت 16

اعتراضاستقاللبهانتخاباکبریان

حل مشکلیامگا و ژستد با تایید ضمانتنامه

درپیانتخاباینداوربرایدیدارنفتآبادان-استقالل،این
باشگاه نامه ای به سازمان لیگ ارسال کرد .استقاللیها در
این نامه با مروری بر اشتباهات اکبریان در سه فصل گذشته
علیه تیم استقالل ،به انتخاب اکبریان اعتراض کردهاند.
نکاتی که استقالل آن ها را هایالیت کرده به این شرح است:
پنالتیاعالمنشدهرویقائدیدردربیفصلگذشته،مردود
اعالمشدنگلروحا...باقریدرآبادانومحرومیتبیدلیل
فرشید اسماعیلی در بازی سلیمان با استقالل که منجر به
دربی دور رفت فصل  ۹۹-۹۸شد .اکبریان در همین بازی
جنجالی ترین قضاوت خود را انجام داده و جالب این که آن
بازی هم در آبادان برگزار میشد .با این حال کمیته داوران
تصمیمگرفتهوقعیبراعتراضاتنگذارد.

سازمانلیگفوتبالپسازاینکهباشگاهاستقاللضمانتنامهمعتبربانکیبرایصدورکارتبازی
یامگاوژستد،ارائهنکرد،اقدامبهلغومجوزموقتبازیایندوبازیکنکرد.جنجال
ایناتفاقجاییبودکهنامهسازمانلیگفوتبالساعت(۱۳:۲۹کمترازدو
ساعتماندهبهبازیمقابلگلگهرسیرجان)بهدستاستقاللیهارسید.
پسازایناتفاق،باشگاهاستقاللاعالمکرداینباشگاهبهایندلیلکهبه
عنوان شرکتی دولتی نمیتواند ضمانتنامه بانکی ارائه کند ،اقدام به
تحویلیکوثیقهملکیبهارزش ۵۰۰میلیاردتومانوارائهسفتهبهارزش
مبلغقراردادبهایندوبازیکنکردهاستودرادامهسازمانلیگدردومرحله
بهادعایباشگاهاستقاللپاسخداد.یکمنبعآگاهدرباشگاهاستقاللدرگفتوگوباایسنابا
تاییداینمطلباظهارکرد:موسساتمالیواعتباری،نظرباشگاهاستقاللرابهصورتکتبی
مبنیبراینکهموسساتمالیواعتباریهممانندبانکهابدونافتتاححساب،قادربهصدور
ضمانتنامهنیستند،تاییدکردند.بنابراینژستدویامگامشکلیدربازیبانفتآبادانندارند.

همه نگاه ها به دوشاتله پاریس

مسی یا لوا؟ فقط چند ساعت صبرکنید!

گروه ورزش /امروز عصر همه نگاه ها به سالن تئاتر دوشاتله در قلب
پاریس خواهد بود؛ جایی که در آن قرار است مراسم توپ طال برگزار
شود و مهم ترین جایزه انفرادی سال فوتبال جهان به یکی از ستارگان
دنیای توپ گرد اهدا شود .توپ طال از سوی مجله فرانس فوتبال هر
سالبهبهترینبازیفوتبالاروپااعطامیشود.ازاینجایزهبرایاولین
بار در سال 1956رونمایی شد و اولین برنده آن استنلی ماتیوس بود.
در فاصله سالهای  ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۵میالدی طی قــراردادی بین
فرانس فوتبال و فیفا ،این جایزه بهطور موقت با بازیکن سال فوتبال
جهان ادغام شد و توپ طالی فیفا نام گرفت .با این حال،
این همکاری در سال  ۲۰۱۶میالدی پایان یافت و
جایزه با نام توپ طال به کار خود ادامه داد و نام
جایزه «ساالنه فیفا» نیز به بهترین بازیکن
مرد فیفا تغییر یافت .با پیشنهاد گابریل
آنو ،نویسنده مطرح و پرآوازه ورزشی،
توپ طال براساس رأیگیری میان
روزنامهنگاران ورزشــی هر سال به
یک بازیکن فوتبال مرد که در طول
سالبهترینعملکردراداشته،اعطا
می شد و از سال  ۲۰۰۷میالدی،
سرمربیها و کاپیتانهای تیمهای
ملی نیز حق رأی پیدا کردند .در اصل،
تــوپ طال جــایــزهای مختص بازیکنان
اروپــایــی بــود امــا از ســال  ۱۹۹۵میالدی
به بعد ،تــوپ طال به بازیکنانی با ملیتهای
غیراروپایی که در فوتبال اروپا شاغل بودند نیز تعلق
می گرفت .ژرژ وهآ بازیکن باشگاه فوتبال آ.ث .میالن
تنهابرندهآفریقاییاینجایزه،نخستینبرنده
غیراروپایی است که در سالی که قوانین

تغییریافت،موفقبهکسباینجایزهشد.رونالدوبازیکنباشگاهفوتبال
اینتر میالن نیز نخستین برنده اهل آمریکای جنوبی بود .لیونل مسی
رکوردبیشترینتعدادجایزهراداردوششباربرندهتوپطالشدهاست.
کریستیانورونالدونیزپنجباربرندهتوپطالشدهاست.هرچندکهمدتی
پیشفهرستیبلندباالازکاندیداهایدریافتاینجایزهمنتشرشداما
بهنظرمیرسدفقطدوبازیکنشانسرسیدنبهتوپطالی 2021را
خواهند داشت .مسی یکی از شانس های اصلی رسیدن به این جایزه
است .او فصل قبل با بارسلونا تنها قهرمانی در جام حذفی را به دست
آوردبااینحالدربسیاریازبازیهایکتنهتیمشرانجاتداد
ومهمتراینکهباتیمملیفوتبالآرژانتین،قهرمانی
درکوپاآمریکاراکسبکرد.لواندوفسکینیز
دیگر بازیکنی است که می تواند برای
اولین بار توپ طال را لمس کند .اگر
بحرانکرونانبودوتوپطالدرسال
 ۲۰۲۰به بازیکنی داده می شد،
قطعا او کسی جز لواندوفسکی
نبود؛ بازیکنی که در سال۲۰۲۰
توانست  ۴۸گل با بایرن به ثمر
برساند و قهرمانی در سه گانه
را کسب کند .لواندوفسکی به
درخشش در سال جاری ادامه داده
و خیلی ها توپ طالی امسال را حق او
می دانند.در این چند ماه گمانه زنی ها در
خصوص برنده توپ طالی  2021با محوریت
نام مسی و لوا نقل محافل بوده و حاال فقط چند ساعت
باقیماندهتافقطیکنامازپاکتطالییخارجشود؛
پاکتی که از آن یا نام مسی خارج خواهد شد یا
لواندوفسکی!

ویژه

برگزاری جلسه کمیسیون ورزشکاران در غیاب  3چهره

کنایههای سنگین ساعی ،حدادی و گنجزاده
در جلسهای پرحاشیه
گروه ورزش /نخستین جلسه کمیسیون پرحاشیه ورزشکاران کمیته ملی المپیک
دیروز درحالی برگزار شد که حسن یزدانی و محمدرضا گرایی به دلیل فراموشی
صالحیامیریدردرجنامحمیدسوریاننابغهاسبقکشتیفرنگیایران،درفهرست
چهارورزشکارانتصابیازسویرئیسکمیتهملیالمپیک،ایننشستراتحریمکردند.
البتهیزدانیوگراییتنهاغایباننخستینجلسهنبودندوعالوهبرآنهانداشهسواری
ملیپوش تنیس رویمیز نیز در این نشست حضور نداشت .در جلسه دیروز انتخابات
رئیسونایبرئیسکمیسیونورزشکارانبرگزارشدکهطیآنسجادگنجزادهبهعنوان
رئیس کمیسیون و نجمه خدمتی نیز در کسوت نایب رئیس کمیسیون ورزشکاران
کمیتهملیالمپیکانتخابشدند.اینانتخاباماخالیازحاشیهنبودواحسانحدادی
که در رقابت برای کسب کرسی ریاست با گنجزاده کم آورد و تنها 5رای در مقابل11
رای سجاد کسب کرد ،در تبریکی عجیب و غریب خطاب به گنجزاده گفت« :دفاع از
حقوقورزشکاراناینرانمیطلبدکهفردیخجالتیازحقشاندفاعکند».گنجزاده
نیز حرفهای حدادی را بیپاسخ نگذاشت و گفت« :حتم ًا چیزی در خودم دیدهام که
برای ریاست کمیسیون ورزشکاران کاندیدا شدهام ».البته حدادی ،بهداد سلیمی
را نیز از نیش و کنایههایش در امان نگذاشت و پیشاپیش ،عضویت سلیمی در هیئت
اجرایی کمیته ملی المپیک را به او تبریک گفت! کنایه هادی ساعی به بهداد سلیمی
ودرخواستاوبرایتعویقانتخاباتریاستهمازدیگرحاشیههاینشستدیروزبود.
ساعیدرواکنشبهصحبتسلیمیکهپیشترگفتهبودکمیسیونورزشکارانکارایی
نداشتهاست،خطاببهسلیمیگفت«:شماعضوکمیسیونبودیوفقطدریکجلسه
از چهار جلسه شرکت داشتی .اگر تشریف داشتی کارایی بیشتر میشد ».او پاسخ
انتقاد زهرا نعمتی به عملکرد کمیسیون و هیئت اجرایی را هم اینطور داد« :جواب
اینها را نمیدهم ».ضمن این که قهرمان اسبق تکواندوی ایران معتقد بود به دلیل
غیبتیزدانیوگراییدرجلسهامروز(دیروز)بهتراستبرایبرگزاریانتخاباتیبدون
تنش،انتخاباترئیسونایبرئیسکمیسیوندرزماندیگریبرگزارشودکهالبتهاین
اتفاقرخنداد.گفتنیاستسیدرضاصالحیامیرینیزدرواکنشبهتحریمنشستاز
سویکشتیگیرانگفت«:راهورودسوریانبهکمیسیونورزشکارانجنجالنیست».

