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عبدی: در شکست الهالل شک نکنید
فوتبال  تیم  جوان  مهاجم 
شــک  گفت:  پرســپولیس، 
خصــوص  در  تردیــدی  و 
شکســت الهالل عربســتان 
نداشــته باشــید. به گزارش 
فوتبالی، »مهدی عبدی« روز 
سه شــنبه در خصوص تقابل 
تیمش با الهالل عربستان در 
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آســیا، اظهار داشت: با توکل به خدا به 
میدان می رویم و روحیه باالیی داریم. در نهایت به برتری ما در این دیدار شک 
نداشته باشید. این دیدار روز ۲۴ مهرماه و در عربستان برگزار خواهد شد. وی 
در خصوص برتری یک بر صفر تیمش برابر اســتقالل تاجیکستان نیز، توضیح 
داد: آنها تیم بســیار خوبی بودند که در فاز تدافعی، منسجم و هماهنگ نشان 
دادند. بازی ســختی بود که خوشــبختانه در آن به موفقیت رسیدیم. عبدی 
گفت: تالش می کنم آنقدر برای پرســپولیس مفید باشم و گلزنی کنم که در 
تیم ملی نیز جایگاه خوبی پیدا کنم. خوشبختانه تیم ملی در ۲ دیدار نخستش 
به برتری رسید و باید به گونه ای کار کنم که دوباره به تیم ملی دعوت شوم.

کریمی: 
دادکان و کاشانی بهترین گزینه های مدیرعاملی 

پرسپولیس هستند
بازیکن  کریمــی،  علــی 
می گوید  پرسپولیس  پیشین 
که عضویتش در هیئت مدیره 
باشگاه شــایعه است و البته 
بهترین  را  کاشانی  و  دادکان 
گزینــه بــرای مدیرعاملــی 
فوتبالی،  گزارش  به  می داند. 
علی کریمی، کاپیتان پیشین 
تیم ملی فوتبال ایران و پرســپولیس در واکنش به شایعه حضورش در هیئت 
مدیره باشــگاه پرسپولیس اظهار داشــت: تاکنون هیچ کسی در این زمینه با 

بنده صحبتی نداشته و این موضوع فقط در حد شایعه است. 
وی در واکنش به این سوال که »اگر به شما پیشنهاد حضور در هیئت مدیره 
پرسپولیس به صورت رسمی ارائه شود آیا آن پیشنهاد را می پذیرید؟« گفت: 
بر کسی پوشیده نیست که پرسپولیس جایگاه ویژه ای در قلب من دارد و کنار 
این تیم بودن برای هر پرسپولیســی افتخار بزرگی است، اما صادقانه می گویم 
که در شــرایط کنونی بنده عالقه ای به حضور در هیئت مدیره باشگاه را ندارم 
و فقط برای باشگاه بزرگ پرسپولیس آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. کریمی 
در پاسخ به این سوال که از بین نامزدهایی که به عنوان گزینه های مدیرعاملی 
پرسپولیس معرفی می شوند، کدام گزینه را شایسته این پست می دانید، تاکید 
کرد: در روزهای اخیر گزینه های متعددی مطرح شده اند اما بنده معتقدم که 
در شــرایط کنونی مدیرانی که تجربه مدیریت در فوتبال داشته اند راحت تر و 

بهتر می توانند در باشگاه بزرگ پرسپولیس کار کنند.
کریمی خاطرنشــان کرد: پرسپولیس جایی نیست که مدیران بی تجربه در 
فوتبال وارد آن شــوند و در واقع اینجا نباید محل آزمون و خطای افراد شود. 
خوشــبختانه پرسپولیس در سال های اخیر سیر صعودی خوبی داشته و برای 
تداوم موفقیت ها باید مدیرعاملی انتخاب شــود که شناختش از فوتبال کافی 

باشد.
از بین گزینه های مطرح شده من معتقدم که آقای محمد دادکان و حبیب 
کاشانی برای مدیرعاملی پرسپولیس گزینه های بهتری هستند. وی ادامه داد: 
امیدوارم که فوتبالی ما به سمتی برود که مدیران فوتبالی بتوانند با اختیارات 
کامل کمک حال فوتبال باشــند و به نظرم فوتبالی ها درک بهتری از فوتبال 

و مشکالت آن دارند.

اعالم حکم کمیته اخالق
 در خصوص اسماعیلی و کنعانی زادگان

خود  حکم  اخالق  کمیته 
را در خصــوص دو بازیکــن 
لیــگ برتــری صــادر کرد. 
بــه نقل از ســایت رســمی 
کمیته  فوتبال،  فدراســیون 
اخالق فرشــید اســماعیلی، 
بازیکن تیم استقالل تهران را 
به پرداخت 50 میلیون ریال 
جریمه نقــدی محکوم کرد. 
ضمنا ادامه فعالیت این بازیکن پس از اخذ تاییدیه از کمیته اخالق فدراسیون 
فوتبال امکان پذیر خواهد بود. به دلیل تخلفات محمد حسین کنعانی زادگان، 
بازیکن اسبق باشگاه پرسپولیس، وی به دو جلسه محرومیت تعلیقی به مدت 
دو ســال و پرداخــت ۲ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شــد. ضمنا ادامه 
فعالیــت این بازیکن پس از اخذ تاییدیه از کمیته اخالق فدراســیون فوتبال 

امکان پذیر خواهد بود.

»قائدی« بهترین بازیکن هفته چهارم لیگ امارات
مهاجم ایرانی تیم فوتبال 
شباب االهلی به عنوان برترین 
بازیکــن هفته لیــگ امارات 
انتخاب شد. به گزارش ایرنا، 
تیــم فوتبال شــباب االهلی، 
در چهارمین  شــنبه شــب 
دیــدار فصل خــود در لیگ 
امارات موفق شد با نتیجه ۴ 
بر ۳ الشــارجه را در زمین خود شکســت دهد تا از جمع مدعیان عقب نماند. 
نکته ویژه این دیدار درخشش مهدی قایدی ستاره ایرانی این تیم بود. قایدی 
کــه از دقیقه ۴۶ جــای احمد نوراللهی دیگر بازیکن ایرانی وارد زمین شــد، 
توانســت عملکرد درخشــانی را از خود به نمایش بگــذارد و عالوه بر ۲ گلی 
که به ثمر رســاند یک سانتر منجر به گل هم داشــت تا نقش انکار ناپذیری 
را در ایــن برد ایفا کند. پس از پایان بازی های ایــن هفته این بازیکن ایرانی 
از ســوی ســازمان لیگ امارات و همچنین در نظرسنجی که از شبکه ورزش 
ابوظبی انجام شد به عنوان برترین بازیکن هفته انتخاب شد. همچنین برخی 

روزنامه ها با انتشار عکس قایدی از او با لقب پادشاه یاد کرده بودند.

ترابی و آقایی در جمع برترین های 
یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان

دو بازیکن پرســپولیس در 
یک  مرحله  برترین های  جمع 
هشــتم نهایی لیگ قهرمانان 
آســیا قرار گرفتند. به گزارش 
ایرنا، پس از پایان مرحله یک 
هشــتم نهایی لیگ قهرمانان 
آســیا، کنفدراســیون فوتبال 
بازیکن  انتخاب ۱۱  به  آســیا 
ایــن مرحله  برتر حاضــر در 
پرداخــت کــه در ایــن تیم 
منتخب نــام دو بازیکن ایرانی 
هم دیده می شود. مهدی ترابی 
که زننده تک گل پرسپولیس 
در  تاجیکستان  استقالل  برابر 
مرحله یک هشــتم نهایی بود و سعید آقایی بازیکنانی بودند که از پرسپولیس 
در جمــع ۱۱ بازیکن برتــر حاضر در این مرحله حاضر شــدند. تیم منتخب 

مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:
دروازهبان: چاتچای پوتربورم از

مدافعان: سعید آقایی، اولکسی الرین، شینسوکه ناکاتانی، لی یانگ
هافبکها: سه سینها، سنگ هوو، ماتیاس پریرا و مهدی ترابی

مهاجمان: گووستاوو، جان سوویرزاک

اخبار کوتاه

سرمربی تیم ملی فوتســال گفت: ازبکستان تیمی قوی 
و ســختکوش اســت و ما نباید به اشتباه آن ها را دست کم 

بگیریم.
»ســیدمحمد ناظم الشریعه« روز سه شنبه در گفت و گو 
با ایرنا در خصوص تیم ملی فوتســال در جام جهانی ۲0۲۱ 
لیتوانی اظهار داشت: خدا را شکر می کنم که مردم از نتایج 
خوشحال هستند و ما هم خوشحالیم که توانستیم با ۶ امتیاز 
به دور بعدی صعــود کنیم. در دیدار با آرژانتین به یکی دو 
بازیکنی که مصدوم بودند استراحت دادیم و برای دیدار روز 

جمعه با ازبکستان مشکلی نداریم.
وی در خصوص وضعیت مصدومیت »حســین طیبی« 
تصریــح کرد: طیبــی امروز یــک عکس دیگــر از محل 

مصدومیتش می گیرد و وضعیت او مشخص خواهد شد. 
ناظم الشریعه در مورد تیم ازبکستان که حریف ایران در 
مرحله یک هشــتم نهایی جام جهانی فوتسال است، گفت: 
این تیم بسیار خوب و ســخت کوش است. در جام جهانی 
بهترین تیم ها حضور دارند و نباید تیمی دســت کم گرفته 

شود. این تیمی که در ازبکستان با آن بازی کردیم با تیمی 
که در تایلند با آن روبرو شدیم زمین تا آسمان با هم تفاوت 
دارند. اصال نباید اشــتباه کنیم و این تیم را ضعیف بدانیم. 
خواهــش می کنم که در برنامه هــای تلویزیونی نیز به این 

موضوع توجه شود. 
وی افزود: ازبکستان بعد از تورنمنت تایلند با اسپانیا بازی 
کرد و در این ســه ســال ۱۸ بازی با بهترین تیم های دنیا 
داشته و به نظر من آن ها شرایط بسیار خوبی دارند. متاسفانه 
برخی به دنبال این هســتند که ازبکستان را تیمی ضعیف 
نشــان دهند. تمام تمرکز ما در حال حاضر روی این دیدار 
اســت و مطمئن هستیم که آن ها دست و پا بسته نیستند. 
البته ما با ازبکستان زیاد بازی کردیم و شناخت بیشتری از 

این تیم نسبت به دیگر حریفان داریم. 
ســرمربی تیم ملی فوتســال در مورد تیم قزاقستان نیز 
اظهار داشــت: این تیم شــعبه ۲ برزیل است و تیم بسیار 

قدرتمند در جام جهانی نشان داده است. 
ناظم الشــریعه در خصوص شخصیت بازیکنان تیم ملی 

فوتسال در این مسابقات گفت: بازیکنان ما ثابت کردند که 
در این سال ها با غیرت و شرافت خود بازی می کنند. من ۷ 
سال با این بچه ها کار کردم و می دانم که بزرگترین انگیزه و 

تالش آن ها برای تیم ملی و مردم است. 
وی در پایان بیان کرد: امیدوارم که با حمایت از تیم ملی 
بتوانیم رو به جلو برویم چرا که اگر می خواهیم تیم بهتری 
داشته باشیم، باید حمایت بیشتری از تیم ملی داشته باشیم 

و بار اضافه روی دوش تیم نگذاریم. 
تیم ملی فوتسال کشورمان در مرحله یک هشتم نهایی 
جام جهانی باید ســاعت ۱۸ روز جمعه به مصاف ازبکستان 

برود.
برنامــه دیدارهای مرحله یک هشــتم نهایی جام جهانی 

۲0۲۱ فوتسال نیز به شرح زیر است:
چهارشنبه ۳۱ شهریور

بازی ۳۷: اتحادیه فوتســال روســیه - ویتنام / ســاعت 
۱۸:00

بازی ۳۸: ونزوئال - مراکش / ساعت ۲0:۳0 
پنجشنبه اول مهر 

بازی ۳۹: برزیل - ژاپن / ساعت ۲0:۳0 
بازی ۴0: آرژانتین - پاراگوئه / ساعت ۱۸:00
بازی ۴۱: قزاقستان - تایلند / ساعت ۱۸:00

جمعه ۲ مهر
بازی ۴۲: ایران - ازبکستان/ ساعت ۱۸:00 

بازی ۴۳: پرتغال - صربستان / ساعت ۲0:۳0
بازی ۴۴: اسپانیا - جمهوری چک / ساعت ۲0:۳0

تیم ملی فوتسال ایران در صورت پیروزی در این مرحله 
باید در مرحله یک چهارم نهایی با برنده دیدار قزاقســتان و 

تایلند دیدار کند.
کشاورز:درجامجهانیفوتسال

بازیراحتوجودندارد
سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان، گفت: مسیر 
بهتری نسبت به دیگر تیم ها داریم اما باید به این نکته توجه 

کنیم که بازی راحت در جام جهانی وجود ندارد.
به گــزارش ایرنا، »محمد کشــاورز« روز سه شــنبه در 
خصــوص دیدار ایــران و آرژانتین در جــام جهانی ۲0۲۱ 
فوتسال که با شکست دو بر یک تیم کشورمان، اظهار داشت: 
در دیدار با آرژانتین همانطور که می شــد حدس زد، هر دو 
تیم تمام توان خود را نگذاشته بودند و به نظرم کار منطقی 
هم همین بود. دو تیم به فکر این بودند که مصدوم و محروم 
نداشته باشند تا در دیدارهای بعدی با مشکل مواجه نشوند.

وی ادامه داد: کادرفنی تیم ملی فوتسال کشورمان تصمیم 
عاقالنه ای گرفت چرا که با یک باخت خفیف توانستیم مسیر 
بسیار هموارتری نسبت به دیگر مسیرها داشته باشیم. خیلی 
نمی توان برای این بازی بحث فنی داشته باشیم. انشااهلل که 
این شکست موجب شــود تا ما بتوانیم راحت تر به مراحل 
باال صعود کنیم. خیلی دوســت داشتم تا ایران در بازی اول 

یا دوم با آرژانتین بازی می کرد تا محک بهتری می خوردیم.  
کاپیتان ســابق تیم ملی فوتســال دربــاره قدرت تیم 
ازبکســتان بیان کرد: اعتقادم این اســت که در جام جهانی 
بازی آســان وجود ندارد و همــه تیم ها در مرحله حذفی با 
قــدرت بازی خواهند کرد. اما  اگر منصفانه بخواهیم به این 
مسیر نگاه کنیم، ازبکستان بهترین گزینه برای ایران بود. هر 
چند نمی شــود این تیم را دست کم گرفت اما اگر خودمان 
می خواستیم انتخاب کنیم، به طور قطع این تیم را انتخاب 

می کردیم. 
کشاورز افزود: این تیم همیشه مقابل ما شکست خورده 
و تیمی نبوده که ما را آزار دهد. آن ها با چندین تیم معتبر 
اروپایی بــازی کردند و برای حضور در جام جهانی به خوبی 
آماده شدند. درخواستم از بازیکنان این است که این تیم را  
دست کم نگیرند و برای این دیدار تمرکز کافی داشته باشند. 
ســرمربی تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان در مورد تیم 
قزاقســتان نیز گفت: احتمال می دهیم که این تیم، تایلند 
را شکســت بدهــد و در یک چهارم در صــورت پیروزی ما 
برابر ازبکستان، با یکدیگر روبرو شویم. این تیم سه بازیکن 
تبعــه برزیلی دارد و از دروازه بان بســیار قوی درون دروازه 
بهره می برد. قزاقســتان همیشه در اروپا تیم مطرحی است. 

امیدوارم این تیم در جام جهانی پدیده نشود.  
جاوید:آرژانتینهمبهدنبالصعودبهعنوانتیم

دومگروهبود
بازیکن تیم ملی فوتســال، حریــف ایران در مرحله یک 
هشــتم نهایی جام جهانی را بهترین تیم ۱0 سال اخیر این 

کشور می داند. 
مهدی جاوید درباره عملکرد ایران در مرحله گروهی جام 
جهانی فوتسال ۲0۲۱ لیتوانی، گفت: در دو بازی اول، شش 
امتیاز دیدار با صربستان و آمریکا را به دست آوردیم و نکته 
مثبت این دو مســابقه، این بود که توانستیم صعود خود را 
از گروه F قطعی کنیم. با این حال فکر می کنم کیفیت مد 

نظرمان در دو دیدار ابتدایی پیاده نشد.
وی درخصوص شکســت ۲ بر یک مقابــل آرژانتین در 
دیدار پایانی مرحله گروهی خاطرنشــان کرد: هر دو تیم به 
شــدت به دنبال صعود به عنوان تیم دوم گروه بودند و بازی 
کســل کننده ای رقم خورد که با پیروزی آرژانتین به پایان 
رســید. دور گروهی تمام شد و از امروز باید به فکر دیدار با 
ازبکستان باشیم. امیدوارم با غلبه بر این تیم به جمع هشت 

تیم پایانی صعود کنیم.
بازیکن تیم ملی فوتســال ایران در مورد استراتژی کادر 
فنی این تیم برای تقابل با ازبکســتان در یک هشتم نهایی 
و ســپس دیدار با برنده بازی تایلند و قزاقســتان که مسیر 
راحت تری برای شــاگردان ناظم الشــریعه به شمار می رود، 
اظهار داشت: این تصمیمی بود که کادر فنی گرفت. امیدوارم 
این مســیر به ما کمک کند تا به مراحل پایانی جام جهانی 

برسیم.

از ضرب االجل یک ساله فیفا به فدراسیون فوتبال ایران 
برای اصالح ماهیت این فدراسیون حدود سه ماه باقی مانده 
اســت و هنوز ماهیت مستقل و غیردولتی و غیرانتفاعی به 

تصویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی نرسیده است. 
به گزارش ایســنا، ماجرای رفع دغدغه فیفا در ارتباط با 
بند یک، ماده یک اساســنامه فدراسیون فوتبال، مربوط به 
ماهیت فدراسیون فوتبال می شود که پس از اصالحات سال 
گذشــته روی موارد مختلف این اساسنامه، فیفا یکسال به 
فدراســیون فوتبال ایران فرصت داد تا موانع دولتی بر سر 
تصویب ماهیت غیرانتفاعی و غیردولتی این فدراســیون را 
مرتفع کند و در عوض فیفا اجازه داد انتخابات این فدراسیون 

در اسفند ۱۳۹۹ برگزار شود.
با وجود گذشت حدود ۹ ماه از تصویب اساسنامه و حدود 
۶ ماه از روی کار آمدن مدیری جدید فدراســیون فوتبال، 
هنوز اختالف های فیفا و دولت ایران مرتفع نشــده است و 
ظاهرا در آخرین گام، باید غیرانتفاعی و غیردولتی بودن این 
فدراســیون به تصویب نمایندگان مجلس و شورای نگهبان 

برسد که تاکنون این اتفاق رخ نداده است.
در همیــن رابطه عصر روز دوشــنبه جلســه مقامات 
فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان با مسووالن فیفا 
و کنفدراسیون فوتبال آسیا در خصوص اساسنامه فدراسیون 

فوتبال به صورت آنالین برگزار شد.
در این نشست حیدر بهاروند نایب رئیس دوم فدراسیون 
فوتبــال، مهدی علی نژاد معاونت ورزش قهرمانی و حرفه ای 
وزارت ورزش و جوانان، احمدرضا براتی عضو هیات رئیســه 
و رییس کمیته تدوین و تطبیق مقررات، حسن کامرانی فر 
سرپرســت دبیرکلی فدراســیون فوتبال و حمیرا اســدی 
رئیس دپارتمان امور بین الملل فدراســیون از ایران حضور 
داشتند. هم چنین سارا سولمال مدیرعالی بخش حاکمیتی 

فدراســیون های عضو فیفا، سانجیوان رییس بخش آسیای 
فدراسیون های عضو فیفا، ســنجر رییس بخش منطقه ای 
آسیای مرکزی فدراسیون های عضو AFC به همراه عصام 
السحیبانی و آندره واشکویچ مسئوالن منطقه غرب آسیا فیفا 
به نمایندگی از فدراســیون جهانی و کنفدراسیون فوتبال 

آسیا در این ویدیو کنفرانس حضور داشتند.
احمدرضا براتی عضو هیات رئیســه فدراسیون و رییس 
کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراســیون فوتبال در این 
خصوص گفت: فدراســیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران، 
همچنــان که در پاراگراف یک ماده یک اساســنامه جدید 
فدراســیون پیش بینی شده است باید به عنوان موسسه ای 
مستقل ، غیر انتفاعی، غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی 
که مطابق مقررات جمهوری اســالمی ایران تشــکیل شده 
اســت، تعریف شــود . این ماهیت حقوقی جدید باید : ۱- 
ظرف مدت یک ســال بعد از انتخابات هیات رییسه جدید 
فدراســیون الزم االجرا شــود،  ۲- باید به موجب بازنگری 
قانون ملی ورزش باشــد که توسط دولت و مجلس ایران با 
همکاری فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا صورت می گیرد. 
در همین راســتا فیفا به صورت رسمی درخواست برگزاری 
یک ویدیو کنفرانــس با حضور نمایندگان کنفدراســیون 
فوتبال آسیا، فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش را ارائه داده 

بود که این نشست آنالین امروز برگزار شد.
براتی ادامه داد: در این جلسه گزارشی از اقدامات صورت 
گرفته در دولت توســط علی نژاد معــاون ورزش قهرمانی 
و حرفــه ای وزارت ورزش به فیفا و AFC ارائه شــده که با 
استقبال مسووالن این دو نهاد رو به رو شد و آنها از تالش و 

اقدامات صورت گرفته ابراز رضایت کردند.
این عضو هیات رییسه فدراسیون افزود: البته هنوز بخش 
مهمی از این فرآیند باقی مانده است که مربوط به اقداماتی 

اســت که باید با همکاری مجلس شــورای اسالمی صورت 
پذیرد و انشاءاهلل با همکاری فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش 
و جوانان و مجلس شورای اسالمی، این مرحله نیز با موفقیت 
طی خواهد شد. احمدرضا براتی در ادامه این گفتگو با اشاره 
به موفقیت های اخیر فدراسیون گفت: فدراسیون از ابتدای 
فعالیت هیات رییسه جدید عنوان نموده که یک فدراسیون 
توسعه محور اســت که مصمم است ضمن تبدیل شدن به 
یک سازمان ورزشی قدرتمند، اسباب کسب افتخارات بین 
المللی و رضایت و خوشنودی افکار عمومی را فراهم نماید و 
توسعه فوتبال در همه ابعاد و ایجاد شادی و نشاط بین مردم، 
اولویت های اصلی ما هستند که خوشبختانه می توانیم ادعا 
کنیم در همین مدت کوتاه نیز به بخش هایی از این اهداف 
خود دســت یافته ایم و مهمترین ســند آن همین شادی و 
شور و امیدی است که فوتبال ملی در ماههای اخیر به مردم 
هدیه کرده است. به هرحال امروز فدراسیون در شرایط کامال 
با ثبات و در مســیر موفقیت قرار دارد و توفیقات تیم ملی 

فوتبال ، جــذب حامیان و منابع مالی، پرداخت پاداش های 
معوقــه، امکانات رفاهی فراهم شــده بــرای تیم های ملی، 
اقدامــات قابل توجهــی که برای توســعه فوتبال و تثبیت 
زیرساخت ها نظیر VAR صورت گرفته ، قابل چشم پوشی 
و انکار نیســت و این ها همه محصول عزم جدی مجموعه 
فدراسیون و خصوصا رییس و اعضای هیات رییسه در جهت 
حرکت رو به رشد فوتبال می باشد و در عین حالی که سنگ 
اندازی ها خللی در عزم مجموعه فدراسیون برای توسعه همه 
جانبه ایجاد نمی کند از همه دعوت می کنیم تا در این مسیر 
مــا را یاری و همراهی کنند. پیش از این و در مقاطع زمانی 
مختلف، مشــکل کنونی به علت بروکراسی اداری و وجود 
اختالفات عدیده میان مسئوالن فیفا، دولت و مجلس ایران 
حل نشده و در دوره های زمانی مختلف، دست به دست شده 
است. چندی پیش جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا هم در دیدار 
با رئیس فدراسیون فوتبال، خواستار حل مشکل اساسنامه 

این فدراسیون شده بود.

سرمربی تیم ملی فوتسال:

نباید ازبکستان را دست کم بگیریم

جلسه دولت و فیفا برای حل مشکل فدراسیون فوتبال

مجلس کوتاه می آید؟

مربی تیم ملی والیبال: خیلی خوشحالم بعد از ۱۷ سال 
که درب تیم ملی به روی من بســته بود، توانستیم پاسخ 

اعتماد ها را با مدال طال بدهیم.
علیرضاطلوع کیــان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار 
خبرگزاری صدا و ســیما افزود: ۱۷ ســال اســت که در 
والیبــال بعنوان آنالیزور و مربی فعالیت می کنم و در همه 
رده هــا از جمله آنالیزوری تیم ملــی بانوان، مربیگری در 

تیم های نوجوانان و جوانان همه ســاله حضور داشتم، اما 
درب تیم ملی در این سال ها به روی من بسته بود.

َقدِرجایگاهمرامیدانم
وی گفت: برای رسیدن به نیمکت تیم ملی بزرگساالن 
زحمات زیادی کشیدم قدر جایگاهم را می دانم، خوشحالم 
که پاســخ اعتماد مسئوالن فدراسیون را با کسب بهترین 

نتیجه دادیم.

بامحصوالتخودمانقهرمانشدیم
وی گفت: همه بازیکنانی کــه در ترکیب تیم قهرمان 
آسیا توپ زدند جزو والیبالیست هایی هستند که از همان 
ابتدای شــروع کار با ما تمرینات را دنبــال کردند، آن ها 

محصول و بازیکنانی هستند که خودمان تربیت کردیم.
مربــی تیم ملی والیبال بزرگســاالن افــزود: برخی از 
این بازیکنان در رده ســنی نوجوانان و مســابقات جهانی 
آرژانتین، برخی در سال ۲0۱۴ مسابقات آسیایی نوجوانان 
ســریالنکا و ... حضور داشــتند و به تدریــج و با توجه به 
نشان دادن توانمندی هایش توانستند خود را به تیم ملی 

بزرگساالن برسانند.
مربی تیم ملــی والیبال افزود: بــرای یک مربی هیچ 
چیــزی لذت بخش تر از آن نیســت که بــا بازیکنانی که 
سال ها شاهد رشد و پیشــرفت تدریجی آن ها بوده است 

بتواند بهترین عنوان آسیا را به دست آورد.
فشارروانیرویکادرزیادبود

طلوع کیان گفت: فشــار روحی و روانی روی کادرفنی 
تیم ملی ایران بســیار زیاد بود، اما چــون تجربه الزم را 
داشتیم توانســتیم با غلبه بر حواشی کارمان را با جدیت 
دنبال کنیــم و به نتیجه ای که پیــش بینی کرده بودیم 

برسیم.
وی افــزود: بــه نمایندگی از مربیان وطنی با کســب 
قهرمانی به همه نشــان دادیم که مربیان ایرانی کاربلد و 
باتجربه هستند البته زمان همه چیز را ثابت خواهد کرد.

مدافعانتخابهابودیم
مربــی تیم ملی والیبال گفت: عملکرد بازیکنان در این 

دوره از مسابقات قهرمانی آســیا نشان داد که شایسته ها 
پیراهن تیم ملی را به تن کرده اند، ما مدافع آن هســتیم 
و نشــان دادیم برخی انتخاب ها بــرای حضور در المپیک 

اشتباه بوده است.
طلوع کیان افزود: تا به حال کشــورمان نتوانسته بود 
با مربی ایرانی عنوان قهرمانی در آســیا را به دست آورد 
خوشبختانه این آرزو و هدف در شرایطی به دست آمد که 
بازیکنان برای رسیدن به مدال طال تنها یک دست واگذار 

کردند و اقتدارشان در آسیا را نشان دادند.
انتقامگیریازژاپنشیرینبود

وی گفت: تیم ملی ژاپن امســال ۲ بار در لیگ ملت ها 
و المپیک موفق به شکســت ایران شده بود، غلبه بر این 
تیم آن هم در خانه کار با ارزش و ســختی بود و شیرینی 

دلچسبی داشت.
مربی تیم ملی والیبــال افزود: از میان بازیکنان ایرانی 
حاضــر در این رقابت ها 5 نفر تجربه حضور در المپیک را 
داشــتند در صورتی که ژاپنی ها با ۹ والیبالیست المپیکی 

شان مسابقات آسیایی را دنبال می کردند.
طلوع کیان گفت: ژاپنی ها که ســابقه کســب ۹ مدال 
طالی آســیای را داشتند امســال میخواستند در خانه به 
دهمین عنوان قهرمانی با میزبانی دست پیدا کنند که ما 

این اجازه را به آن ها ندادیم. 
ترینهایایرانشایستههابودند

طلوع کیان افزود: این مســئله کــه 5 نفر از بازیکنان 
ایران در جمع بهترین های مسابقات قرار گرفتند حکایت 

از قدرت واقعی تیم ملی کشورمان دارد.

مربی تیم ملی والیبال:

۱۷ سال درب تیم ملی به رویم بسته بود  


