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طلبمان را نمیدهند زور هم میگویند
کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس می گوید از این که توسط هواداران به عنوان بهترین
بازیکن دو بازی اخیر تیم ملی انتخاب شد ،خوشحال است ...

معــاون ورزش حرف ـهای و قهرمانــی وزارت ورزش و
جوانــان گفــت :اینکــه یــک نهــاد بینالمللــی بعــد از
چهــار ســال بــه فدراســیونهای بینالمللــی اعــام
میکنــد کــه اساســنامه آنهــا مشــکل و نیــاز بــه
اصــاح دارد ،جــای تامــل و ســوال اســت .او گفــت
نامــه  IOCبــه اصطــاح نوعــی اهانــت بــود.
بــه گــزارش ایســنا ،نصــراهلل ســجادی در رابطــه بــا
مســائل اخیــر در بــاره اساســنامه فدراســیونهای
ورزشــی و موضعگیــری کمتیــه ملــی المپیــک
گفــت( IOC :کمیتــه بینالمللــی المپیــک) قــرار
نیســت اساســنامه فدراســیونها را تصویــب کنــد.
بــرای خــود مــن ایــن ســوال مطــرح اســت کــه
چطــور شــد فدراســیون بینالمللــی المپیــک بعــد
از المپیــک ریــو چنیــن نام ـهای را بــه کمیتــه ملــی
المپیــک ارســال کــرده و اعــام کــرده اســت کــه
اساســنامه برخــی از فدراســیونهای ورزشــی
نیــاز بــه اصــاح دارد .اگــر قــرار اســت بــه قضیــه
اساســنامه فدراســیونها پرداختــه شــود ،بایــد بعــداز
المپیــک لنــدن بــه ایــن مســئله پرداختــه میشــد
نــه بعــد از المپیــک ریــو.
وی گفــت :از ســال  ۹۲کــه در وزارت ورزش کارم
را آغــاز کــردم ۱۶ ،انتخابــات در ایــن ســال۱۶ ،
انتخابــات در ســال  ۱۵ ،۹۲انتخابــات در ۱۳ ،۹۳
انتخابــات در  ۹۴و ســه انتخابــات در  ۹۵برگــزار
کردیــم کــه در مجمــوع  ۴۷انتخابــات برگــزار شــده
و در تمــام انتخابــات رئیــس فدراســیون بــا امضــای
اعضــای مجمــع انتخــاب شــده و نماینــده کمیتــه
ملــی در ایــن  ۴۷انتخابــات حضــور داشــته و فقــط
در آخریــن انتخابــات مــا نماینــدهای از کمیتــه ملــی
المپیــک نداشــتیم کــه البتــه اشــکالی هــم نــدارد،
زیــرا بــرای خــود دالیلــی داشــتهاند کــه اینجــا
جــای بحــث آن نیســت .حــال بــرای مــن ایــن
ســوال مطــرح اســت کــه یــک دفعــه چــه شــد کــه
ایــن مســئله از ســوی کمیتــه بینالمللــی المپیــک
و آن هــم بعــد از چهــار ســال مطــرح شــده اســت؟
واقعــ ًا تــا بــه االن کمیتــه بینالمللــی المپیــک در
خــواب بــوده و یــک دفعــه بــه فکــر مطــرح کــردن
بحــث اساســنامه فدراســیونها شــده اســت؟
مــا  ۴۷انتخابــات را بــا همیــن اساســنامه قبلــی
برگــزار کردیــم .حداقــل بایــد در ســال  ۹۲یــا ۹۳
و همچنیــن در  ۹۴و یــا قبــل از المپیــک ریــو ایــن
بحــث بایــد مطــرح میشــد نــه االن.
وی اضافــه کــرد :البــد کمیتــه بینالمللــی المپیــک
ایــن مالحظــه را کــرده کــه المپیــک تمــام شــود و
خواســتهاند کــه مــا چهــار ســال خــوب کار کنیــم
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کاری نکنیم برای تکرار موفقیت فوتسال  ۲۴سال دیگر صبر کنیم
سرمربی تیم ملی فوتسال میگوید تکرار موفقیت این تیم سخت است.محمد ناظم الشریعه
در نشست خبری خود اظهار کرد :ابتدا میخواهم ایام محرم حسینی را ...

سجادی:

نامه  IOCنوعی اهانت است

واکنش کمیته المپیک بعد از  4سال عجیب بود

تــا بــه ورزش لطمـهای وارد نشــود .بــه نوعــی ســعی
کردهانــد مراقــب مــا باشــند .ایــن مســئله جــای
تعمــق و ســوال دارد و حتــی وزارت ورزش و جوانــان
میتوانــد در ایــن زمینــه اعتــراض خــود را نســبت
بــه ایــن نامــه اعــام کنــد .ایــن یــک نــوع بــه
اصطــاح اهانــت اســت کــه یــک نهــاد بینالمللــی
بــه فدراســیونهای بینالمللــی بعــد از چهــار ســال
بگویــد چــه خبــر اســت و ایــن جالــب نیســت.
ســجادی خاطرنشــان کــرد :اعــام کردهانــد کــه

ســالهای گذشــته بــه گونههــای مختلــف تکــرار
شــده اســت .مــن بــه هیــچ نهــادی کــه مســئول
ورزش اســت اتهــام نمیزنــم ،بلکــه میگویــم
کســی کــه ایــن حــرف را میزنــد بایــد اطــاع
داشــته باشــد کــه حداقــل هشــت تــا  9تــا از ایــن
اساســنامه را بعــد از ایــن ماجــرا تأییــد کردنــد.
وی گفــت :نام ـهای کــه بــرای اصــاح اساســنامهها
از ســوی کمیتــه بینالمللــی المپیــک آمــده بــه
اعتقــاد مــن بایــد بازنگــری شــود.

دولتهــا در امــور فدراســیونها دخالــت میکننــد،
در حالــی کــه دیدیــد بعــد از هــر انتخاباتــی وقتــی
رئیــس فدراســیون انتخــاب میشــد ،رئیــس
فدراســیون بینالمللــی بــه فــرد منتخــب تبریــک
میگفــت .اگــر مشــکلی در اساســنامه وجــود
داشــت ،رئیــس فدراســیون بینالمللــی ایــن
تبریــک را نمیگفــت .آخریــن انتخابــات برگــزار
شــده هــم رئیــس فدراســیون جــودو بــود کــه از
ســوی فدراســیون جهانــی انتخــاب وی را تبریــک
گفتنــد .پــس اگــر دخالتــی صــورت میگرفــت ایــن
تبریــکات نیــز مطــرح نمیشــد .ایــن حکایــت طــی

ســجادی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه نظــر
منشــور المپیــک دربــاره فدراســیونها همیــن اســت
اظهارکــرد :منشــور المپیــک میگویــد در بخــش
اختیــارات و قلمــرو قانونــی قوانیــن کمیتههــای
ملــی المپیــک بایــد بــا قوانیــن کشــوری کــه
تأســیس کــرده و دارای مقــر اســت مطابقــت
داشــته باشــد .ایــن بــه آن معنــی اســت کــه IOC
میگویــد اساســنامهای کــه نوشــته شــده بایــد
بــا قوانیــن داخلــی کشــور تطابــق داشــته باشــد
و بــه قوانیــن آن کشــور احتــرام گذاشــته شــود.
فدراســیونها بــا پــول و امکانــات دولــت اداره

آن سو
ناظمالشریعه:

کاری نکنیم برای تکرار موفقیت فوتسال
 ۲۴سال دیگر صبر کنیم
سـرمربی تیـم ملـی فوتسـال میگویـد تکـرار موفقیـت ایـن تیـم
سـخت اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،محمـد ناظـم الشـریعه در نشسـت خبـری خود
اظهـار کـرد :ابتـدا میخواهم ایـام محرم حسـینی را تسـلیت بگویم
و بـه خاطـر مقـام سـومی ایـران در جـام جهانـی تبریـک میگویم.
خیلـی از مربیـان از ابتـدا در کنـار ایـن تیـم بودند تـا بتوانیـم به این
جایـگاه برسـیم .امیـدوارم توانسـته باشـیم جبـران مافـات کنیم .ما
خیلـی خیلـی سـختی کشـیدیم .برای همیـن سـختیها بود کـه خدا
عـزت داد.وی افـزود :ایـن مقام حـاال حاالهـا فراموش نمیشـود اما
تکـرار آن سـخت اسـت .مـا از االن کار را شـروع کردهایـم .بایـد
دیدگاههایمـان را مثبـت کنیـم.
سـرمربی تیـم ملـی فوتسـال بـا اشـاره بـه جملـهای مربـوط بـه
کارلـوس کـیروش گفـت :جزئیـات میتوانـد خیلـی بـه ما کمـک کنـد ،امـا در ایـران خیلی بـه جزئیات
توجـه نمیکنیـم .ایـن مـوارد میتوانـد شـخصیت مـا را عـوض کنـد و دیدگاههـا را نسـبت به فوتسـال
تغییـر دهـد .مـن سـعی کـردم در یک سـال و اندی کـه بـودم شـخصیت فوتسـال را تغییر دهـم .به هر
حـال کمبودهایـی وجود داشـته ولـی توجهی بـه آن نکردهایـم .باید به لحاظ سـخت افزاری بهتر شـویم
و امیـدوارم کـه ایـن کارهـا ادامـه دار باشـد .مهم نیسـت که چه کسـی میآیـد .روزی که قهرمان آسـیا
شـدیم مصاحبـه  ۲۰ثانیـهای کـردم و گفتـم کـه فیتیله فوتسـال ایران تازه روشـن شـد.
وی ادامـه داد :خیلیهـا بـاور نداشـتند کـه نتیجـه میگیریـم .ایـن کار بـا حمایـت فدراسـیون فوتبـال،
رسـانهها و عمـوم اتفـاق افتـاد .همـان طـور که در طی یک سـال گذشـته از شـخص من خیلـی حمایت
شـد ،چـون به دنبال حاشـیه سـازی نبودم .مـا کادرفنی بسـیار محجوبی داریـم و تالش میکنیـم تا آرام
آرام جلـو برویـم .خـدا پـاداش تمرکز و سـاکت بودنمـان را داد.
ناظـم الشـریعه در پاسـخ به پرسـش خبرنـگاری مبنی بـر این که آیـا پیر شـدنش در یک سـال اخیر به
خاطـر فشـارهای تیـمملی بوده اسـت ،گفت :از چهـره نمیتوان تشـخیص داد ،ولی هر کسـی در کارش
فشـارهایی را تحمـل میکنـد .مـن نماینـده  ۸۰میلیـون آدم بودم و شـرایط سـخت بود .بعضـی حرفها
مهـم نیسـت و نبایـد بـه آن توجـه کرد .هـر عقل سـلیمی میگوید کـه باید بـه کار خودت اهمیـت بدهی.
مـا سـعی میکنیـم خونسـردیمان را حفـظ کنیم و بـه دنبال ایـن بودهایم تـا بازیکنان را بیشـتر به لحاظ
روحی آمـاده کنیم تـا فنی.
مربـی تیـمملـی فوتسـال در پاسـخ به پرسشـی مبنی بـر این کـه ضعفهای اصلـیاش در جـام جهانی
و پیـش از آن چـه بـوده اسـت ،در ایـن بـاره توضیـح داد :بعـد از هـر پیـروزی ضعفهـا محو میشـود.
خودمـان ایـن را میدانسـتیم کـه در خیلی از مسـائل ضعـف داریـم ،ولی تشـخیص دادیم کـه میتوانیم
بـا بـازی هجومی ضعـف دفاعی را بپوشـانیم .تعـداد پاسهای مـا در بازی بـا برزیل بیشـتر از حریف بود
و اینهـا همـه نشـانگر بـازی تهاجمـی ما اسـت .ضعف دیگـری که داشـتیم در بازیهـای تدارکاتـی بود.
وی در ادامـه ایـن نشسـت خبـری درباره تمدید قـراردادش ،خاطرنشـان کـرد :زمانی که به ایـران آمدم
خبرنـگاری در فـرودگاه از من پرسـید قـراردادت را تمدید مـی کنی؟ من خیلـی خودمانی بـه او گفتم اول
بایـد بـه شـیراز برسـم تـا ببینـم حاج خانـم اجـازه میدهد یـا نه .انشـاءاهلل کـه اجـازه دهد (بـا خنده)
امـا مـا نبایـد خودمـان را فریب دهیم .مگر میشـود دوسـت نداشـته باشـم که سـرمربی تیمملـی باقی
بمانـم ،ولـی در حـال حاضر شـرایط فرق کرده اسـت و دیروز در جلسـهای بـا افتخاری و کفاشـیان گفتم
کـه از ایـن پـس بایـد با برنامـه جلـو برویم.ناظمالشـریعه در تشـریح برنامهاش ،گفـت :مـا دو برنامه را
آمـاده کردهایـم .یـک برنامه چهار سـاله بـرای تیمهای پایه و یـک برنامه چهار سـاله برای بزرگسـاالن.
قـرار شـده در روزهـای آینـده فیفـا دی و برنامـه فدراسـیون را بگیریم و بـا کادرفنی آن را بررسـی کنیم.
تاکیـد زیـادی بـر روی تیمهـای پایـه داریـم و در اولویت ما این اسـت کـه از هفتـه آینـده کارش را آغاز
کنیـم .چـون بایـد در اردیبهشـت مـاه در بازیهای آسـیایی شـرکت کنیم و در صورت کسـب مقـام اولی
یـا دومـی میتوانیـم در المپیک آرژانتین حضور داشـته باشـیم.
بـه گـزارشایسـنا ،سـید محمـد ناظـم الشـریعه در گفتوگو بـا یکـی از برنامههـای تلویزیونـی عنوان
کـرده بـود که قـراردادش با فدراسـیون فوتبال  ۱۲۰میلیون تومان اسـت که با کسـورات آن بسـیار کمتر
از ایـن میشـود .بـه دنبـال ایـن مصاحبه برخـی از مربیـان گله مند شـدند و معتقـد بودند کـه اعالم رقم
قـرارداد سـرمربی تیـمملی فوتسـال میتوانـد در قـرارداد باشـگاهها و مربیان آینـده تیمملـی تاثیرگذار
باشـد.با ایـن حـال سـرمربی تیمملـی فوتسـال در ایـن بـاره توضیـح داد :من نگفتـم کـه  ۱۲۰میلیون
قـرارداد دارم .چیـزی کـه کادرفنـی داشـت صداقـت بـود .شـخصیت آدمهـا به پـول نیسـت .محبوبیت
کادرفنـی بـه خاطـر محجوب بودن آن اسـت و زیـاد مهم نیسـت .فقط امیـدوارم که ایـن موفقیت قیچی
نشـود و مثـل جـام جهانـی  ۱۹۹۲که چهارم شـدیم و  ۲۴سـال منتظـرش ماندیم حسـرتش را نخوریم.
وی دربـاره حضور باشـگاه اسـتقالل و پرسـپولیس در فوتسـال خاطرنشـان کـرد :میتوان بـا حضور این
دو باشـگاه در فوتسـال آینـده خوبـی برایـش ترسـیم کرد ،امـا اگر وارد فوتسـال شـدند نبایـد از باال به
آن نـگاه کننـد .مـن میگویـم که نمیتـوان فوتبال و فوتسـال را بـا یکدیگر مقایسـه کرد .دوسـت داریم
سـرخابیها بیاینـد ،ولـی اگر قرار شـد که باشـند و مثل قبل حضور داشـته باشـند بهتر اسـت کـه نیایند.
اگـر اسـتقالل بیایـد و در شـیراز بازی کنـد پنج هزار تماشـاگر به ورزشـگاه مـی آیند و مسـئوالن مجبور
میشـوند برونـد به دنبال سـاخت ورزشـگاه  ۱۰هـزار نفری.

میشــوند و حتــی اســتادیومها بــرای دولــت اســت
و از حمایــت و پشــتیبانی دولــت برخوردارنــد .پــس
ایــن بــه معنــی دخالــت دولــت نیســت .میگوینــد
دولــت نبایــد دخالــت داشــته باشــد در حالــی کــه
ایــن دولــت اســت کــه هــر مشــکلی بــرای هــر
رشــته ورزشــی پیــش میآیــد بــه عنــوان مســئول
ورزشــی بایــد پاســخ بدهــد و منابــع مالــی تزریــق
کنــد و حتــی بســتر الزم را نیــز دولــت بایــد فراهــم
کنــد .بنابرایــن منشــور المپیــک هــم ایــن مســئله
را تأییــد نمیکنــد .مــن معتقــدم ایــن مســئله بایــد
هرچــه ســریعتر حــل و فصــل شــود کــه مــا هــم
در حــال انجــام چنیــن کاری هســتیم ،ضمــن اینکــه
درون ایــن اساســنامه یــک ســری نقــاط ضعفــی
وجــود دارد کــه بیــان نشــده کــه بایــد هرچــه
ســریعتر ایــن نقــاط ضعــف اصــاح شــود.
ســجادی گفــت :در وزارت ورزش کارهــا خــود
بــه خــود انجــام نمیشــود بلکــه مجموعــهای از
چرخدندههــا بــا هــم کار میکننــد تــا نتیجــه
کار بــه خوبــی انجــام شــود .خوشــحال هســتم در
ایــن فرصتهــای آخــر کاری خــود ایــن مســئله
را بــا کمــک کارشناســان و مدیــران بــا تجربــه
فدراســیونها در حــال مرتفــع کــردن هســتیم تــا
بــه یــک جمعبنــدی نهایــی برســیم.
وی در پایــان دربــاره شکســت واگــذاری دو باشــگاه
اســتقالل و پرســپولیس بــه بخــش خصوصــی افزود:
کســانی کــه بــه دنبــال خریــد ایــن دو باشــگاه بودنــد
در حقیقــت بــرای آنهــا برنــد ایــن دو باشــگاه مهــم
بــود زیــرا بایــد در ایــن زمینــه فعالیــت اقتصــادی
انجــام میدادنــد .در غیــر ایــن صــورت کســی
کــه  ۲۶۰میلیــارد تومــان بــرای ایــن دو باشــگاه
هزینــه میکــرد چــه ســودی بــرای آن داشــت کــه
نتوانــد از طریــق ایــن دو باشــگاه فعالیــت اقتصــادی
انجــام دهــد و پــول کســب کنــد .البتــه واگــذاری
ایــن دو باشــگاه بــه بخــش خصوصــی بــه خاطــر
اینکــه خریــدار الزم را نداشــت فع ـ ً
ا منتفــی شــده
و ایــن دو باشــگاه در حــال حاضــر در اختیــار دولــت
قــرار دارد و بــا همیــن روال کار خــود را پیــش
میبرند.

اولتیماتوم رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال به تیم های بدهکار
لیگ برتری
رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال گفت :محال است باشگاه های لیگ ...

اهدای جوایز ویژه بهترین داور آسیا به تیم داوری ایران

کنفدارسـیون فوتبـال آسـیا از اهـدای جوایـز ویـژه بهترین داور
آسـیا در سـال  2016بـه تیـم داوری ایران خبـر داد.
بـه گـزارش گـروه ورزش باشـگاه خبرنـگاران؛ کنفدراسـیون
فوتبـال آسـیا بـا ارسـال نامـه ای بـه دکتـر علیرضـا اسـدی -
دبیـرکل فدراسـیون فوتبـال از علیرضا فغانی به عنـوان بهترین
داور ،رضـا سـخندان و محمدرضـا منصـوری به عنـوان بهترین
کمـک داوران در سـال  2016دعـوت کـرد تـا در مراسـمی که
روز یکشـنبه  30آبـان مـاه ( 20نوامبـر) در کواالالمپـور مالـزی
برگـزار مـی شـود ،حضـور یابنـد تا جوایـز ویـژه بهترین داوران آسـیا در سـال  2016را بـه تیـم داوری ایران
اهـدا کند.

بوعذار از دایی عذرخواهی کرد

عبـاس بوعـذار هافبـک تیـم نفـت در تمرینـات تیـم حضـور
یا فت .
بـه گـزارش گـروه ورزش باشـگاه خبرنـگاران؛ و بـه نقـل از
سـایت رسـمی نفـت تهران،عباس بوعـذار که چنـد روزی در
تمرینـات تیـم غییـت کـرده بـود دیـروز در تمرین تیـم نفت
حضـور یافتـه و ضمـن عذرخواهـی از علی دایی دربـاره علل
غیبـت خـود توضیجاتـی را ارایـه کرد.
بوعـذار پـس از گفـت و گـو با سـرمربی تیـم به دویـدن دور
زمیـن و تمریـن انفـرادی پرداخت .باشـگاه نفت ضمن جویا شـدن نظر علـی دایی و دریافت گزارش محسـن
خلیلـی سرپرسـت موقـت تیم بوعـذار را به کمیتـه انضباطی باشـگاه دعوت خواهـد کرد.این باریکـن پیش از
ایـن اعلام کـرده بـود که بدلیـل بیماری یکـی از اعضـای خانـواده اش در تمرینـات حضور نیافتـه و مجبور
بـوده در شهرسـتان کنار خانواده باشـد.

لغو محرومیت هندبالیست های نوجوان ایران از سوی
کنفدراسیون آسیا

فدراسـیون جهانـی هندبال محرومیت دو سـاله در نظر
گرفتـه شـده برای تیـم نوجوانان ایـران را لغو کرد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ،تیـم هندبـال نوجوانان
پسـر ایـران دو مـاه پیش بـه خاطر تصمیم مسـئوالن
ورزش و بـه دلیـل مشـکالت داخلی کشـور بحرین به
محـل برگـزاری رقابـت هـای قهرمانـی آسـیا در این
کشـور اعـزام نشـدند .بـه همیـن دلیـل کنفدراسـیون
هندبـال آسـیا ایـن تیـم را برای مـدت زمان دو سـال
از حضـور در تمـام میادین قاره ای محـروم و برای آن
جریمـه نقـدی هـم در نظـر گرفت.
در همیـن راسـتا وزارت ورزش همراسـتا با فدراسـیون
هندبـال رایزنـی هـای زیـادی را با کنفدراسـیون هندبال آسـیا برای لغـو محرومیت در نظر گرفته شـده انجام
دادنـد کـه در نهایـت منجـر به نتیجه هم شـد.
بر این اساس کنفدراسیون هندبال آسیا در نامه ای محرومیت دختران و پسران نوجوان ایران را لغو کرد.

حسینی:

طلبمان را نمیدهند زور هم میگویند
باید حاشیهها را از پرسپولیس جمع کنیم

کاپیتــان تیــم فوتبــال پرســپولیس مــی گویــد از ایــن
کــه توســط هــواداران بــه عنــوان بهتریــن بازیکــن
دو بــازی اخیــر تیــم ملــی انتخــاب شــد ،خوشــحال
اســت.
ســیدجالل حســینی در گفتوگــو بــا ایســنا ،دربــاره
انتخابــش بــه عنــوان بهتریــن بازیکــن دو بــازی
اخیــر تیــمملــی صحبــت کــرد .او همچنیــن در
صحبتهایــش عنــوان کــرد تیــمملــی هنــوز راه
زیــادی تــا صعــود بــه جــام جهانــی دارد.
در ادامــه گفتوگــوی ســیدجالل حســینی را بــا
خبرنــگار ایســنا ،مــی خوانیــد:
* دوشــنبه شــب در نظــر ســنجی برنامــه

بخوریــم .البتــه در دیــدار مقابــل نفــت اشــتباه هایــی
داشــتیم کــه یکــی ،دو فرصــت خــوب را در اختیــار
حریــف قــرار داد و اگــر آنهــا دقــت میکردنــد
شــاید دروازه مــا بــاز میشــد .در کل معتقــدم کــه
کار تیمــی مــا در دفــاع خــوب بــوده .البتــه بایــد
بیشــتر مراقــب باشــیم زیــرا بازیهــای ســختی
پیــش رویمــان اســت .ایــن گونــه نیســت کــه االن
صدرنشــین باشــیم و بخواهیــم بــا غــرور بــه کارمــان
ادام ـ ه دهیــم.
* همــان طــور کــه گفتیــد خیلــی از
هــواداران پرســپولیس نگــران ایــن
موضــوع هســتند کــه ایــن رونــد خــوب

" "90بــه عنــوان بهتریــن بازیکــن دو
بــازی اخیــر تیـمملــی انتخــاب شــدید ،در
ایــن بــاره صحبــت کنیــد.
دســت همــه هــواداران درد نکنــد .از ایــن بابــت
خوشــحالم ،امــا بیشــترین خوشــحالی مــن ایــن
اســت کــه بــا نظــر هــواداران و مــردم انتخــاب
شــدم .مطمئنــا در آینــده ســعی و تالشــم را بیشــتر
میکنــم تــا بتوانــم بــاز هــم عملکــرد بهتــری
داشــته باشــم.
* پرســپولیس ایــن روزهــا خــوب نتیج ـه
میگیــرد و عــاوه بــر خــوب گل زدن
کــم هــم گل دریافــت میکنــد .نظرتــان
دربــاره عملکــرد خــط دفاعــی پرســپولیس
چیســت؟
مــن بــه ایــن موضــوع کــه خــط دفــاع پرســپولیس
خــوب کار کــرده اعتقــاد نــدارم بلکــه معتقــدم کار
تیمــی مــا خــوب بــوده و باعــث شــده کــم گل

در اواخــر فصــل متوقــف شــود و ایــن تیــم
نتوانــد بــه قهرمانــی برســد.
واقعیــت این اســت کــه ما االن حریفان ســر ســختی
همچــون تراکتورســازی ،اســتقالل ،ذوب آهــن
و حتــی اســتقالل خوزســتان و ســایپا داریــم کــه
کار مــا را واقعــا ســخت کردهانــد .اگــر فکــر کنیــم
کــه مــا دیگــر صدرنشــین هســتیم و قهرمــان
خواهیــم شــد ،مطمئنــا تصــور اشــتباهی داریــم .بایــد
تالشــمان را بیشــتر کنیــم و بدانیــم کــه اختــاف
امتیازمــان بــا حریفمانمــان کــم اســت و شــاید بــر
اثــر یــک اشــتباه صدرنشــینی را از دســت بدهیــم .در
ایــن میــان هــم خیلیهــا بــه دنبــال ایجــاد حاشــیه
بــرای مــا هســتند ،ولــی مــا بایــد خودمــان تــاش
کنیــم و بــا تمرکــز حاشــیههایی کــه در اطــراف
تیــم ایجــاد میشــود را جمــع کنیــم.
* موضــوع طلبتــان از باشــگاه نفــت بــه
کجــا رســید.
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 9مــاه اســت هــر چــه کــه تــاش میکنیــم
و هــر چــه دعــوا میکنیــم بــه نتیجــ ه
نمــی رســیم .گویــی قــرار نیســت کــه پولمــان را
بــه مــا بدهنــد .هیــچ کــس پاســخگوی مــا نیســت.
جالــب اســت پــس از ماههــا تــاش آنهــا بــه راحتــی
از بیرانونــد شــکایت میکننــد و ظــرف یــک هفت ـه
او را بــه دادســرا مــی کشــانند .در ایــن فوتبــال ،فقــط
فوتبالیسـتها نمیتواننــد حــق خودشــان را بگیرنــد،
ولــی دوســتانی کــه  9مــاه پــول مــا را ندادهانــد
بــه راحتــی بازیکــن را بــه دادســرا مــی برنــد.
امیــدوارم در روزهــای آینــده ایــن مشــکل بــر طــرف
شــود ،چــون واقعــا هــم تمرکــز مــن و هــم علیرضــا
بیرانونــد و وحیــد امیــری بــر هــم خــورده اســت .این
دوســتان نــه تنهــا طلــب مــا را نمیدهنــد بلکــه
زورگویــی هــم میکننــد.
* تیــمملــی فوتبــال ایــران در مقدماتــی
جــام جهانــی وضعیــت بســیار خوبــی
دارد .خیلیهــا تیــم ملــی را از االن در
جــام جهانــی مــی بیننــد ،آیــا ایــن تصــور
درســت اســت؟
ایــن موضــوع درســت نیســت کــه خودمــان را در
جــام جهانــی ببینیــم .مــا بازیکنــان تیـمملــی فکــر
میکنیــم مقدماتــی جــام جهانــی تــازه شــروع شــده
اســت .اگــر بــه گروهمــان نــگاه کنیــد میبینیــد
اختــاف امتیــاز تیــم مــا کــه صدرنشــین اســت بــا
تیمهــای پاییــن جــدول بســیار کــم اســت و شــاید
بــه خاطــر یــک اشــتباه پاییــن جــدول بیاییــم.
مــا بایــد بیســت و پنجــم آبــان بــا تیــم ســوریه
بــازی کنیــم ،ایــن در حالــی اســت کــه در آن روز
کــره جنوبــی بــه مصــاف ازبکســتان مــیرود.
بنابرایــن بایــد تــاش کنیــم در دیــدار مقابــل
ســوریه بــه پیــروزی برســیم .اگــر فکــر کنیــم
درصــد زیــادی از راه صعــود را طــی کردهایــم واقعــا
فکرمــان اشــتباه بــوده اســت .بــه اعتقــاد مــن تــازه
دو درصــد از راه صعــود را طــی کردهایــم.
* دیــدار برابــر ســوریه را چطــور ارزیابــی
مــی کنیــد.
مطمئنــا بــازی برابــر تیــمملــی فوتبــال ســوریه
بســیار دشــوار خواهــد بــود .بــازی کــردن بــا
تیمهــای عربــی همیشــه ســخت بــوده .بنابرایــن
بــه ماننــد بازیهــای قبلــی نیازمنــد تــدارکات
خوبــی هســتیم تــا بتوانیــم بــا امکانــات خــوب
بــه مصــاف ســوریه برویــم .قبــل از دیــدار برابــر
کــره جنوبــی یــک اردوی خــوب را در ارمنســتان
پشــت ســر گذاشــتیم کــه ثمــره آن پیــروزی برابــر
کــره جنوبــی بــود .امیــدوارم کــه بــرای دیــدار برابــر
ســوریه هــم یــک اردوی خــوب برگــزار کنیــم تــا بــا
آمادگــی کامــل بــه مصــاف ســوریه برویــم.

اولتیماتوم رئیس سازمان لیگ
فدراسیون والیبال به تیم های
بدهکار لیگ برتری

رئیـس سـازمان لیـگ فدراسـیون والیبـال گفـت :محـال
اسـت باشـگاه هـای لیـگ برتـری بـدون پرداخـت مبلـغ
ورودی ایـن رقابـت هـا ،اجـازه شـرکت در بـازی هـا را
داشـته باشـند.
فدراسـیون والیبـال حق ورودی باشـگاه های برای شـرکت
در رقابـت هـای لیـگ برتر در فصـل جـاری را  800میلیون
ریال اعلام کرد.
بـر اسـاس برنامـه اعلام شـده از سـوی سـازمان لیـگ
فدراسـیون والیبـال ،هفتـه نخسـت مسـابقات والیبـال
قهرمانـی باشـگاه هـای برتـر ایـران جـام «شـهدای منا»
امـروز بـا حضـور  12تیم در شـهرهای تهـران (دو دیدار)،
اراک ،آمـل ،ورامیـن و اردکان برگـزار می شود.فدراسـیون
والیبال امسـال تسـویه حسـاب باشـگاه هـا با فدراسـیون
شـامل ورودی سـال جاری و بدهی گذشـته بازیکنان و کادر
فنـی را به عنوان شـرط حضـور در این رقابت هـا برای 12
باشـگاه شـرکت کننـده اعلام کرده اسـت.
رئیـس سـازمان لیگ فدراسـیون والیبـال در گفـت و گو با
خبرنـگار ایرنـا در تشـریح آخریـن وضعیـت تیم هـا برای
حضـور در لیـگ برتر امسـال گفـت :دو موضوع در تسـویه
حسـاب باشـگاه هـا بـرای شـرکت در مسـابقات مـد نظر
سـازمان لیـگ اسـت .سـعید درخشـنده افـزود :پرداخـت
ورودی امسـال که تاکنون هشت تیم آن را پرداخت کرده اند
و چهـار تیـم دیگـر در تلاش بـرای پرداخـت هسـتند ،اما
محـال اسـت که بـدون پرداخـت ایـن مبلغ اجازه شـرکت
در مسـابقه داده شود.
وی تصریـح کـرد :آی دی کارت ورودی کادر فنـی و
بازیکنـان چهـار تیمـی کـه هنـوز ورودی خـود را پرداخت
نکـرده انـد ،در اختیـار ناظریـن قـرار داده ایـم و اگـر تـا
سـاعت  12امـروز ایـن مبلـغ پرداخـت کردنـد ،اجـازه
برگـزای مسـابقه هفتـه نخسـت را خواهنـد داشـت ،در
غیـر ایـن صورت مسـابقه سـه بـر صفـر (باخت فنـی) به
سـود حریفـی کـه ورودی پرداخـت کـرده اسـت ،خواهـد
شـد .خوشـبختانه در هفته نخسـت مسـابقه ای نداریم که
هـر دو تیم مشـکل پرداخـت ورودی داشـته باشـند.رئیس
سـازمان لیـگ درباره تسـویه حسـاب باشـگاه هـای لیگ
برتـری بـا بازیکنـان و کادر فنی سـال های گذشـته گفت:
ملاک عمل بـرای سـازمان لیـگ رضایت طلبکاران اسـت.
بـه عنـوان مثـال روز دوشـنبه یکی از باشـگاه هـا در زمان
نشسـت کمیتـه انضباطی مقـداری از بدهی بازیکنان سـال
گذشـته خـود را پرداخـت کـرد و آنان نیـز رضایـت دادند،
بنابـر این مشـکل حـل شـد.وی ادامـه داد :برخی باشـگاه
هـا نیـز بـرای پرداخـت بدهی سـال های گذشـته خـود به
فدراسـیون تعهدهای الـزام آور داده اند و یـا چک پرداخت
کـرده انـد کـه در چند قسـط بدهی هـای خـود را پرداخت
کنند.درخشـنده بـا ابراز رضایـت از اقدام فدراسـیون برای
تسـویه حسـاب باشـگاه هـای لیگ برتـری گفت :نسـبت
به سـال هـای گذشـته رونـد بسـیار خوبـی در ایـن زمینه
طی شـده اسـت و بازهـم تاکید مـی کنم که اگر باشـگاهی
ورودی امسـال را پرداخـت نکنـد ،بـازی نخواهـد کـرد و
باخـت فنـی در انتظـارش خواهـد بود.

