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حرکت شائبهبرانگیز سرمربی تیم ملی
و سکوت کمیته فوتسال

خادم فوتبال ملی ایران هستم
ســرمربی تیــم فوتبــال اســتقالل تهــران معتقــد
اســت اهمیــت تیــم امیــد کمتــر از تیــم ملــی
بزرگســاالن نیســت و موفقیــت ایــن تیــم اتفــاق
مهمی    بــرای فوتبــال ایــران اســت.

دیــدار حمیــد بنــی تمیــم سرپرســت فدراســیون کشــتی بــا پرســنل
فدراســیون کشــتی روز یکشــنبه در محــل خانــه کشــتی عبــداهلل
موحــد برگــزار شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،در ایــن دیــدار حمیــد بنــی تمیــم ضمــن تشــکر
از زحمــات تمامی    اعضــای فدراســیون کشــتی کــه در چنــد ســال
گذشــته بــا تــاش شــبانه روزی موجــب افتخارآفرینــی کشــتی در
میادیــن بیــن المللــی شــدند ،اظهــار کــرد :فدراســیون کشــتی در
مــدت زمــان شــش ســال گذشــته بــه افتخــارات فراوانــی دســت
یافــت کــه بســیاری از آن بــرای اولیــن بــار در تاریــخ کشــتی بــود و
بــه جــز نتایجــی کــه کشــتی ایــران در مجارســتان داشــت در ســایر
میادیــن موفــق بودیــم.
سرپرســت فدراســیون کشــتی ادامــه داد :در ایــن مــدت  ۴ماهــه کــه
بــه عنــوان سرپرســت فدراســیون کشــتی در خدمــت کشــتی هســتم
نیــز ســعی کــردم بــا کمــک همــه همــکاران تمامی    برنامههــا را
بــه نحــو مطلوبــی انجــام دهیــم کــه خوشــحالم کــه بــه ایــن هــدف
خــود رســیدیم.
بنــی تمیــم تصریــح کــرد :در ایــن مــدت چنــد ماهــه کــه از حضــور
رســول خــادم در کشــتی محــروم بودیــم ،بــه برخــی از افــراد کــه
فکــر میکردنــد رســول خــادم بــا آدمهــای کوچکــی کار میکــرد
ثابــت کردیــم کــه تمامی    افــراد در فدراســیون کشــتی و همــکاران
وی بــزرگ هســتند و کشــتی کشــور توانســت بــه خوبــی کارهــای
خــود را پیــش ببــرد.
نایــب رئیــس و دبیــر ســابق فدراســیون کشــتی اظهار داشــت :در حال
حاضــر فدراســیون کشــتی یکــی از موفــق تریــن فدراســیونهای
ورزشــی چــه از نظــر قهرمانــی و چــه از نظــر اجرایی اســت و کشــتی
توانســته اســت بــا کمــک حامی    مالــی خــود ،وزارت ورزش و کمیتــه
المپیــک تاکنــون از پــس هزینههــای خــود برآیــد و در ایــن شــرایط
ســخت اقتصــادی تمامی    برنامههــای خــود را انجــام دهــد.
بنــی تمیــم در پایــان خاطرنشــان کــرد :بــرای تمامی    همــکاران
خــود در فدراســیون کشــتی در ســال جدیــد آرزوی موفقیــت و
ســامتی میکنــم ،امیــدوارم کشــتی بتوانــد رونــد موفقیــت خــود
را تــداوم دهــد و ایــن ورزش پــر افتخــار در المپیــک موفــق باشــد.
همچنیــن در ایــن دیــدار تعــدادی از مدیــران و مســئوالن فدراســیون
نیــز از زحمــات حمیــد بنــی تمیــم و مجموعــه اداری و اجرایــی
فدراســیون قدردانــی کردنــد.
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بــه گــزارش ایســنا ،وینفــرد شــفر کــه
یکشــنبه شــب در ضیافــت ویــژه اعضــای تیــم

ملــی امیــد حضــور یافــت در ایــن خصــوص
گفــت :بســیار خوشــحالم کــه افتخــار حضــور در
ایــن جمــع را داشــتم و بایــد بگویــم ایــن تیــم
بــرای همــه اهالــی فوتبــال اهمیــت زیــادی

دارد .در واقــع اهمیــت تیــم امیــد کمتــر از تیــم
بزرگســاالن نیســت .مــن بــه عنــوان یــک مربــی

خارجــی کــه در فوتبــال ایــران مهمــان هســتم
همیشــه در خدمــت فوتبــال ملــی بــودهام و
هــر کاری کــه از دســتم ســاخته باشــد بــرای
تیمهــای ملــی ایــران انجــام میدهــم.
ســرمربی آلمانــی باشــگاه اســتقالل اضافــه
کــرد :حمایــت از تیــم امیــد وظیفــه همــه
باشگاههاســت و بســیار ناراحتــم کــه صیادمنــش
و آذری بــه دلیــل مصدومیــت در ایــن مقطــع
نمیتواننــد تیــم المپیــک را همراهــی کننــد.
کرانچــار مربــی بــزرگ و توانمنــدی اســت کــه
امیــدوارم در ایــن تیــم موفــق باشــد و ســربلندی
ایــن تیــم اتفاقــات خوبــی را در ایــن رده بــرای
فوتبــال ایــران رغــم بزنــد .بــه نوبــه خــودم بایــد
بگویــم کــه هــر کمکــی از مــن ســاخته باشــد
بــا تمــام تــوان انجــام میدهــم و امیــدوارم
تیــم امیــد ایــران ابتــدا از ایــن مرحلــه صعــود
کنــد و در بازیهــای تهــران حمایــت هــواداران
فوتبــال را در ورزشــگاه آزادی بــه همــراه داشــته
باشــد ،هوادارانــی کــه همیشــه از تیمهــای ملــی
حمایــت کردهانــد و ایــن بــار هــم نبایــد تیــم
امیــد را تنهــا بگذارنــد.

مدیر تیم ملی فوتبال زیر  ۲۳سال مطرح کرد

درخواست حضور رایگان و آزاد خانوادهها در ورزشگاه
برای بازیهای امید
مدیــر تیــم ملــی فوتبــال امیــد میگویــد درخواســت داده بــرای بازیهــای
تیــم ملــی امیــد حضــور خانوادههــا در ورزشــگاه آزاد باشــد.
بــه گــزارش ایســنا ،حمیــد اســتیلی مدیــر تیــم ملــی امیــد در حاشــیه تمریــن
ایــن تیــم گفــت :از وزیــر ورزش و صالحــی امیــر و دکتــر ســجادی تشــکر
میکنــم کــه روحیــه خوبــی بــه مــا دادنــد و مســئله ورزشــگاه آزادی را بــرای
مــا حــل کردنــد .امیــدوارم مــردم هــم در ورزشــگاه حاضــر شــویم .تــاج هــم
نهایــت تالشــش را بــرای رفــع مشــکالت تیــم ملــی امیــد میکنــد تــا عیــدی
خوبــی بــه مــردم دهیــم .از آنهــا خواســتیم کــه ورود خانوادههــا را آزاد بگذارنــد
و بلیــت بازیهــا هــم رایــگان باشــد.
وی ادامــه داد :کادرفنــی و بازیکنــان از لحــاظ مالــی چیــزی نگرفتنــد و آنهــا را
بــه گونـهای عــادت دادیــم بــه مســائل مالــی فکــر نکننــد .ایــن مســائل بــرای
انگیــزه بازیکنــان خیلــی مهــم اســت .صالحــی امیــری و ســلطانی فــر قــول
دادنــد کــه امیــدواری بازیکنــان را بیشــتر کننــد و روحیــه خوبــی بــه آنهــا دهنــد.
اســتیلی اضافــه کــرد :مــا تمــام برنامههایــی کــه کرانچــار گفتــه بــود را انجــام
دادیــم و فقــط اردوی آخــر چــون در برنامــه نبــود ،کارهــا ناقــص انجــام شــد
و چنــد بازیکــن در اختیــار مــا قــرار نگرفتنــد .البتــه دیــروز در بــازی تدارکاتــی
بــا ســوریه همــه بازیکنــان را در اختیــار داشــتیم و تنهــا چنــد بازیکــن مصــدوم

ادامه روند ناامیدکننده صالح در لیورپول

رونــد ناامیدکننــده محمــد صــاح در
بازیهــای اخیــر خــود بــا لیورپــول
همچنــان ادامــه دارد.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از دیلــی میــل،
هــر چنــد لیورپــول توانســت بــا نتیجــه  ۲بــر
یــک فــوالم را شکســت دهــد و موقت ـ ًا بــه
صــدر جــدول برســد ولــی همچنــان پــای
محمــد صــاح بــه گل بــاز نشــده اســت.
محمــد صــاح  ۷بــازی اســت کــه نتوانســته
بــرای لیورپــول گلزنــی کنــد و ایــن باعــث
شــده اســت تــا جایگاهــش را در صــدر جدول
لیــگ برتــر از دســت بدهــد .صــاح در بــازی برابــر فــوالم تــاش زیــادی کــرد تــا بتوانــد گلزنــی کنــد و
نمایــش انفــرادی هــم داشــت و بارهــا بــدون اینکــه هــم تیمیهایــش را ببینــد ،اقــدام بــه زدن شــوت کــرد
کــه بــاز هــم در گل زدن ناموفــق بــود.
ایــن در حالــی اســت کــه ســادیو مانــه توانســته بــه خوبــی وظیفــه صــاح در گلزنــی را انجــام دهــد و
گلهــای خوبــی در بازیهــای اخیــر بــرای تیمــش بــه ثمــر رســانده اســت.
لیورپــول بایــد بعــد از تعطیــات باشــگاهی ،در خانــه بــه دیــدار تاتنهــام بــرود و در ادامــه دیــدار دشــواری
برابــر ســاوتهمپتون خواهــد داشــت.

کــه در بازیهــای ســایپا و اســتقالل مصــدوم شــده بودنــد همــراه مــا نیســتند.
مصدومیــت زامهــران شــدت نــدارد .انتظــار چنیــن چیــزی داشــتیم زیــرا
میدانســتیم بازیهــا لیــگ پرفشــار اســت و امیدواریــم بــا بقیــه بازیکنــان
بــا قــدرت در مســابقات حاضــر شــویم .مــا چنــد جلســه بــا فتاحــی داشــتیم
و تــا بازیکنــان بیشــتری در اختیــار مــا قــرار بگیرنــد امــا ایــن اتفــاق نیفتــاد.
یــک روز قبــل از اولیــن بــازی مــا لیســت  ۲۳نفــره تیــم ملــی امیــد منتشــر
میشود.

فغانی :همه داوران اشتباه میکنند

ســرمربی تیــم فوتبــال ســپاهان و داور بینالمللــی
فوتبــال ایــران در یــک برنامــه رادیویــی جــدال
رســانهای هفتــه اخیرشــان را ادامــه دادنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،امیــر قلعهنویــی ســرمربی
ســپاهان اظهــار کــرد :مــا ســپاهانی را تحویــل
گرفتیــم کــه در  ۲ســال گذشــته ســال خوبــی
نداشــت .بــا اســناد میگویــم کــه از نظــر
هزین ـهای تیــم پنجــم لیــگ هســتیم .بــا مدیــران
ســپاهان کــه صحبــت میکردیــم برنامــهای
ســه ســاله داشــتیم زیــرا بعضــی تیمهــای لیــگ
برتــری بودجهشــان دو برابــر ماســت .مــا یــک
بــازی مهــم داریــم و اگــر ببریــم دوبــاره بــه صــدر

فکــر مشــکالت آنهــا هســتم .مهــرزاد معدنچــی و
نیکبخــت بــه خاطــر دلگیریهایشــان علیــه مــن
خاطــره گفتنــد .مــن گفتــم کــه از داوران خاطــره
بــد دارم امــا توهیــن نکــردم .مثـ ً
ا از پنالتــی هــم
خاطــره بــد دارم مثــل پنالتــی مهدویکیــا در
مالــزی .کاش دوســتانی کــه حــرف زدنــد ،مطالعــه
میکردنــد زیــرا مــن فقــط گفتــم خاطــره بــد
دارم .آقــای ترکــی گفتنــد کــه بــا اســناد حــرف
میزننــد ،بیاینــد بگوینــد کــه اسنادشــان چیســت؟
مــن بــه وکیلــم گفتــم کــه مســائل حقوقــی ایــن
مصاحبــه را بررســی کننــد.
قلعهنویــی افــزود :خاطــرهای را بگویــم کــه

ایران هنوز سرمربی ندارد؛ "پول" تمام شده است

یک سایت معتبر هلندی به آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال ایران اشاره کرد.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از  ،ADفدراســیون فوتبــال ایــران هنــوز بودجــه الزم بــرای جــذب یــک
ســرمربی را نــدارد و علیرضــا جهانبخــش و هــم تیمیهایــش هنــوز بــدون ســرمربی هســتند.
بــه دلیــل بحــران مالــی در کشــور نفــت خیــز ایــران ،وزارت ورزش ایــن کشــور قــادر بــه تأمیــن بودجــه
الزم بــرای جــذب ســرمربی تیــم ملــی ایــن کشــور نیســت .تیــم ملــی فوتبــال ایــران از مــاه ژانویــه تاکنــون
بــدون ســرمربی بــوده اســت .کارلــوس کـیروش ،ســرمربی پرتغالــی بعــد از حــذف از جــام ملتهــای آســیا
از هدایــت تیــم ملــی ایــن کشــور کنارهگیــری کــرد .وزارت ورزش ایــران نامهایــی چــون ژوزه مورینیــو،
لــورن بــان و یورگــن کلینزمــن را مطــرح کــرد کــه نیازمنــد منبــع مالــی زیــادی اســت .هــر چنــد مهــدی
تــاج ،رئیــس فدراســیون فوتبــال ایــران اعــام کــرده اســت اشــاره بــه ایــن نامهــا یــک شــوخی بــزرگ
بــوده اســت.

ســرمربی تیــم ســیدنی اســترالیا بــه حمایــت از خریــد زمســتانی
تیمــش پرداخــت.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از ،The World Game
رضــا قوچاننــژاد مهاجــم ایرانــی در زمســتان و نقــل و انتقــاالت
زمســتانی راهــی تیــم ســیدنی اســترالیا شــد ولــی در گلزنــی چنــدان
موفــق نبــوده و شــروع کنــدی در ایــن تیــم داشــته اســت .او تنهــا
یــک گل بــه ثمــر رســانده اســت.
اســتیو گوریــکا ســرمربی تیــم ســیدنی بــا حمایــت از ایــن بازیکــن
ایرانــی گفــت :قوچاننــژاد بازیکــن خــوب و باتجربــهای اســت و
اضافــه شــدن او بــه تیــم مــا باعــث قدرتمندتــر شــدن تیــم شــده اســت .مطمئــن هســتیم کــه گل زدنهــای
او ادامــه خواهــد یافــت و او در بهتریــن زمــان ممکــن بــار دیگــر خــودش را نشــان میدهــد و میتوانــد
بــرای تیــم مــا گلزنــی کنــد.
ســیدنی کــه در لیــگ قهرمانــان آســیا نیــز حاضــر اســت امیــدوار اســت بــا درخشــش بازیکــن ایرانــی بتوانــد
یکــی از دو تیــم صعــود کننــده از گــروه خــود بــه مرحلــه بعــد رقابتهــا باشــد.
رضــا قوچاننــژاد تاکنــون توانســته یــک گل در لیــگ اســترالیا بــرای تیــم جدیــدش بــه ثمــر برســاند .او بــه
صــورت قرضــی از آپوئــل نیکوزیــای قبــرس راهــی تیــم ســیدنی اســترالیا شــد.

بـه گـزارش ایسـنا ،غیبت محمـد ناظمالشـریعه ،سـرمربی تیم ملی فوتسـال
در بـازی فینـال لیـگ برتـر بیـن مـس سـونگون و گیتیپسـند باعـث شـد
کارشناسـان و رسـانهها از او انتقاد کنند و ناظمالشـریعه نیز در پاسـخ ،عنوان
کـرد بـرای تماشـای بـازی فینـال از او دعوت بـه عمل نیامـده بود اما سـپس
مشـخص شـد سـرمربی تیم ملی همزمان با بـازی فینال در حال افتتاح شـعبه
یـزد آکادمی    فوتسـال خود بوده اسـت .آکادمـیای که با عنـوان «آکادمی    ناظم»
در حـال گسـترش بـوده و سـرمربی تیـم ملـی بـه دنبال تأسـیس شـعبههای
دیگری از آن در سـایر شـهرهای کشـور اسـت .این در حالی اسـت که کمیته
فوتسـال سـه سـال پیش حضور تمـام مربیان ملـی در فعالیتهایی که شـائبه
سوءاسـتفاده از جایگاهشـان ایجـاد میکنـد را ممنـوع کـرده بود.
همـان زمـان برخـی از مربیـان ملـی مجبور شـدند بیـن باشـگاه و تیـم ملی،
یکـی را انتخـاب کنند .محمد  هاشـمزاده در مقطعی با باشـگاههای گیتیپسـند
اصفهـان و میثـاق تهـران همـکاری میکـرد امـا بـه دلیل ایـن که مربـی تیم
ملـی بـود ،از فعالیـت در رده باشـگاهی کنـار کشـید .رضـا لـک نیـز زمانی که
دسـتیار خسـوس بـود ،هدایـت گیتیپسـند را بـه عهـده داشـت و در نهایـت
مجبـور شـد بـه دلیـل قـراردادش بـا باشـگاه ،از تیم ملـی کنارهگیـری کند.
ایـن قانـون در رده بانـوان هـم جـدی گرفتـه شـد و کمیته فوتسـال همیشـه
بـه دلیـل همکاری شـهرزاد مظفـر با تیم لیـگ برتری دانشـگاه آزاد بـا وی در
چالـش بـود .مظفر امـا معتقـد بود بـه خاطر پاییـن بـودن مبلغ قـراردادش با
تیـم ملی ،بـا دانشـگاه آزاد همکاری میکند و حاضر اسـت در صـورت افزایش
قـراردادش توسـط کمیتـه فوتسـال ،از تیم باشـگاهیاش کنارهگیـری کند.
محمـد ناظمالشـریعه کـه پیـش از انتخابـش بـه عنـوان سـرمربی تیـم ملی
باشـگاه صدرای شـیراز را راهانـدازی کرده و مدیریـت میکرد ،بعـد از قرارداد
بـا فدراسـیون فوتبال هیچ سـخنی از فعالیت در رده باشـگاهی به میـان نیاورد
امـا اکنـون بعـد از گذشـت چهـار سـال از حضـورش در تیـم ملـی ،کارش در
باشـگاه «صـدرای شـیراز» و «آکادمی    ناظـم» را از سـر گرفته و حتـی اقدام به
فـروش امتیاز آکادمی    و تأسـیس شـعبه در شـهرهای دیگر میکنـد .این اتفاق
درحالـی میافتـد که تیم ملی در آسـتانه روزهای سرنوشتسـازی قـرار دارد و
بایـد در دو سـال پیشرو برای مسـابقات جـام ملتهای آسـیا  (۲۰۱۸انتخابی
جـام جهانـی) و جـام جهانـی  ۲۰۲۰آمـاده شـود .امـا کمیتـه فوتسـال که در
زمـان ریاسـت رضـا افتخـاری و علـی کفاشـیان حساسـیت زیـادی روی این
مسـائل داشـت با آمـدن داود پرهیـزگار تاکنون هیچ واکنشـی بـه فعالیتهای
مـوازی سـرمربی تیم ملی در رده باشـگاهی نشـان نداده اسـت.
سـرمربی تیـم ملـی نیـز اکنـون بعـد از افتتـاح آکادمی    خـود در شـیراز ،یزد و
کرمـان بـه دنبـال گسـترش آن در شـهرهای دیگر اسـت.

قلعهنویی :داوران فوتبال شریف هستند

سایت هلندی:

حمایت سرمربی سیدنی از قوچاننژاد

سـرمربی تیـم ملـی فوتسـال درحالـی اقـدام بـه تاسـیس آکادمی    کـرده کـه
کمیتـه فوتسـال پیشتـر حضـور مربیـان ملـی در فعالیتهـای مشـابه را منع
کـرده بود.

برمیگردیــم .خــدا را شــکر کــه عنایتــش بــه مــا
کمــک کــرد .ســپاهان و پدیــده معــادالت امــروز را
بــه هــم زدنــد .مــن روز بــازی بــا فــوالد خیلــی
خوشــحال بــودم و انــگار بــه مــن عیــدی دادنــد
زیــرا فوتبــال مــا بــه ایــن مکانهــای ورزشــی
نیــاز دارد .بازیکنــان مــا بیــش از توانشــان در
زمیــن تــاش میکننــد.
او کــه در برنامــه "تهــران ورزشــی" رادیــو تهــران
صحبــت میکــرد در بــاره داوریهــای لیــگ
برتــر اظهــار کــرد :شــما آرشــیو مصاحبههــای
مــن را ببینیــد .هیچکــس بــه انــدازه مــن در بــاره
مشــکالت داوری صحبــت نکــرده اســت .مــن در
بــاره ایــن مشــکالت ،حــرف میزنــم و زمانــی
هــم بــا آقــای نظــری صحبــت کــردم کــه در آن
زمــان رئیــس کمیتــه داوران بــود .بــه آنهــا گفتــم
درصــدی از فــروش بلیتهــا را بــه داور بدهیــم.
مــن میدانــم کــه داوران مــا شــریف هســتند و بــه

آقــای کامرانیفــر بــه مــن گفتنــد مشــکلی بیــن
فغانــی و هــواداران تراکتورســازی اســت کــه مــن
گفتــم فغانــی افتخــار فوتبــال ایــران اســت و
بعــد از نشســت خبــری هــم از او حمایــت کــردم
و ســعی کــردم فضــا را بهگونــهای بســازم کــه
ایــن کــدورت برطــرف شــود .مــن نمیدانــم چــرا
جامعــه داوری واکنــش نشــان داد و ایــن گونــه
برخــورد کــرد.
در ادامــه برنامــه ،علیرضــا فغانــی روی خــط آمــد
تــا در بــاره جــدال رســانهای خــود بــا قلعهنویــی
کــه در هفتــه اخیــر رخ داد ،مناظــره کنــد.
گفتوگــوی ســرمربی ســپاهان و داور بینالمللــی
فوتبــال ایــران بــه ایــن شــرح بــود:
فغانــی :شــما بــه مــن توهیــن کردیــد و بــه مــن
گفتیــد قلــدر خــان فوتبــال ایــران و مــن در
جایگاهــی نبــودم کــه جــواب شــما را بدهــم.
قلعهنویــی :مــن گفتــم از  ۴تــا داور خاطــره بــد

دارم .فغانــی هــم ممکــن اســت از مــن خاطــره بــد
داشــته باشــد .خاطــره بــد یعنــی باعــث شــده کــه
قهرمانــی تیمــم از بیــن بــرود .ایــن هجمــه ســایر
داوران درســت نیســت.
فغانــی :اگــر پســت اینســتاگرامی    داوران در حمایــت
از مــن هجمــه بــه شماســت ،کارهــای شــما را چــه
میتــوان نامگــذاری کــرد؟
قلعهنویــی :مــن از ایــن  ۴تــا داور خاطــره بــد دارم.
آقــای فغانــی شــما مصاحبــه خودتــان را بخوانیــد و
ببینیــد کــه چــه چیــزی گفتیــد.
فغانــی :خبرنــگاران در بــاره پشــت پــرده پرســیدند
و مــن هــم گفتــم در بــاره قلعهنویــی حــرف
نمیزنــم و فقــط میگویــم هــر کســی کــه از
پشــت پــرده فوتبــال حــرف میزنــد خــودش دو
دســتی بــه فوتبــال چســبیده اســت .همــه داوران
اشــتباه میکننــد .مث ـ ً
ا دیــدار ســپاهان و نســاجی
پنالتــی ســپاهان کــه بیــرون از محوطــه بــود در
داخــل محوطــه گرفتــه شــد.
قلعهنویــی :آن بــازی پنالتــی بــود و شــما بــا بغــض
حــرف زدیــد .داور یــک پنالتــی مقابــل اســتقالل
گرفــت و برگردانــد امــا اعتــراض نکردیــم .تنهــا
ســود مــا در دیــدار اســتقالل و ســپاهان بــود
کــه خالــد شــفیعی پنالتــی کــرد و دو امتیــاز ســود
بردیــم ،آنهــم اگــر پنالتــی گل میشــد .اگــر
صحنــه خطــای خلیــلزاده را میدیدیــد اخــراج
نمیکردیــد؟ یــک بــار مــن و شــما در بیــن دو
نیمــه در ورزشــگاه آزادی در بــاره یــک بازیکــن
صحبــت کردیــم کــه بیــن خودمــان بمانــد ولــی
اگــر خواســتید تلفنــی بــه خــود شــما میگویــم.
شــما کــه وجهــه بینالمللــی داریــد ،خــوب نیســت
کــه نــگاه بــاال بــه پاییــن داریــد.
فغانــی :مــن ســعی میکنــم از ایــن نقدهــا اســتفاده
کنــم و نــگاه بــاال بــه پایین نداشــته باشــم و ســعی
کــردم همیشــه بــا قلعهنویــی محترمانــه صحبــت
کنــم .بــه هــر حــال شــما همیشــه هجمههــای
خودتــان را ایجــاد میکنیــد و مصاحبههــا را
انجــام میدهیــد و ســپس در بــاره گفتمــان حــرف
میزنیــد .اگــر بنــا بــه خاطــره گفتــن باشــد ســنگ
روی ســنگ بنــد نمیشــود.
قلعهنویــی :در بــازی النصــر و تراکتورســازی یــا
پــگاه و اســتقالل خاطــره خــوب دارم و خاطــره
گفتــن بــا تهمــت زدن و انــگ زدن فــرق دارد.
مــن گفتــم خاطــره بــدی دارم و خاطــرهام ایــن
بــود کــه باعــث شــد قهرمان ـیام از دســت بــرود.
امیــدوارم مــردم از فوتبــال لــذت ببرنــد .قبــل ســال
نــو اســت ،اگــر کســی از حرفهــای مــن ناراحــت
شــده مــن از او حاللیــت میطلبــم.

تاج:

نتوانستیم دالر و رینگیت وارد
کشور کنیم

رئیــس فدراســیون فوتبــال میگویــد بــه دلیــل
تنگناهــای بینالمللــی نتوانســتند بخشــی از
پاداشهــای تیــم ملــی را بــه ایــران وارد کننــد.
بــه گــزارش ایســنا ،مهــدی تــاج در بازدیــد
وزیــر ورزش و جوانــان و رئیــس کمیتــه ملــی
المپیــک از اردوی تیــم ملــی امیــد اظهــار کــرد :بــا
حمایتهــای وزیــر ورزش و جوانــان توانســتیم
میزبانــی مرحلــه مقدماتــی را بــه دســت بیاوریــم.
در ادامــه علــی رغــم برگــزاری داربــی اســتقالل و
پرســپولیس در ورزشــگاه آزادی ،مســئوالن ایــن
مجموعــه برگــزاری بازیهــای تیــم ملــی در آزادی
موافقــت کردنــد کــه اتفــاق خوبــی بــود.
وی همچنیــن بــه اقدامــات فدراســیون فوتبــال
بــرای پــس گرفتــن میزبانــی مرحلــه پایانــی
انتخابــی المپیــک در رده بانــوان ،گفــت :قــرار بــود
بازیهــای تیــم ملــی بانــوان در فلســطین برگــزار
شــود کــه بــا پیگیریهــای مــا قــرار شــد ایــن
مســابقات در قطــر برگــزار شــود.
رئیــس فدراســیون فوتبــال بــا اشــاره بــه وضعیــت
تیــم ملــی امیــد افــزود :تیــم ملــی برآمــده از لیــگ
برتــر اســت .تیمهــای لیگبرتــر هــم بســیار
آمــاده هســتند .شــرایط تیــم ملــی را خــوب
میبینــم .شکســت مقابــل ســوریه را هــم خــوب
ارزیابــی میکنــم .بازیکنــان مــا بــا ســختی
مســابقات آشــنا شــدند .هیــچ گونــه کاســتی بــه
جــز مســائل مالــی نداریــم.
وی ادامــه داد :تنهــا مشــکل مــا آوردن دالر و
رینگیــت (واحــد پــول مالــزی) ایــران اســت کــه
نتوانســتیم وارد کشــور کنیــم .قبــ ً
ا پولهــا را وارد
و هزینههــا را تأمیــن میکردیــم.
تــاج بــا تاکیــد بــر اینکــه تیــم ملــی امیــد مربــوط
بــه کمیتــه ملــی المپیــک هــم میشــود ،تاکیــد
کــرد :امیدواریــم کمیتــه ملــی المپیــک بــه ایــن
تیــم کمــک کنــد و بعــد از ســال بــه المپیــک
صعــود کنیــم .در انتظــار یــک کمــک جــدی از
ســوی کمیتــه ملــی المپیــک هســتیم .مــا بــه خاطــر
تنگناهــای بینالمللــی بــه مشــکل برخوردیــم.
رئیــس فدراســیون فوتبــال همچنیــن ادامــه داد:
آقــای فغانــی توضیحاتــی در بــاره داوری بــه
بازیکنــان دادنــد تــا بــه خاطــر جوانــی در حیــن
مســابقات بــه خاطــر بیتجربگــی اخــراج نشــوند.
در بــاره بحــث دوپینــگ هــم توضیحاتــی ارائه شــد
تــا بــه غیــر از مســائل فوتبالــی ،آموزشهــای الزم
بــه تیــم ملــی ارائــه شــود .ایــن کارهــا را انجــام
میدهیــم کــه تیــم ملــی خیلــی پــر تــوان آمــاده
شــود.

