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واکنش سردار آزمون به نیمکت نشینی و شکست مقابل یوونتوس:

 از سرمربی بپرسید!
مهاجم ملی پوش ایران در 
خصوص نیمکت نشینی و علت 
شکست زنیت مقابل یوونتوس 
صحبــت کــرد. به گــزارش 
فوتبالی، ســردار آزمون درباره 
شکســت یک بر صفــر زنیت 
یونتووس  برابر  سن پترزبورگ 
در چارچوب هفته ســوم گروه 
F لیگ قهرمانان اروپا گفت: بازی ســختی بود و یوونتوس تیم بزرگی است. ما 
خوب بازی کردیم و امیدوارم در بازی بعدی برنده باشــیم. ســردار آزمون که از 
دقیقه ۶۱ بازی برابر یوونتوس در ترکیب زنیت قرار گرفت در ادامه اظهار داشت: 
اینکه چه چیزی باعث شــد نتوانیم به یوونتوس گل بزنیم را باید از ســرمربی 
بپرســید. من چیزی نمی دانم اما همه توان خود را در این بازی به کار گرفتیم. 
البته یوونتوس تیم بزرگی با بازیکنان خوبی اســت. امیدوارم در بازی بعدی هم 
گل بزنیم و هم پیروز شویم. یوونتوس در این مسابقه شانس گلزنی خیلی زیادی 
نداشــت اما ما فرصت هایی خلق کردیم. متاسفانه نتوانستیم گل بزنیم. حذف از 
مرحله گروهی خیلی سخت خواهد بود اما امید داریم. فوتبال همین است و باید 

همیشه تمرکز داشته باشیم.

جدیدترین استعداد آکادمی آرسنال 
فقط چهار سال سن دارد!

آرســنال خریــد علی زین 
ســلمان کودک چهار ســاله 
که در مقطع پیش دبســتانی 
تحسیل می کند را نهایی کرد 
و این بازیکن به کم سن و سال 
ترین خریــد آکادمی این تیم 
تبدیل شد. به گزارش فوتبالی، 
بی بی سی گزارش داده است 
که ســلمان نظر توپچی ها را در شــرایطی جلب کرد که در کنار بچه هایی با دو 
برابر ســن خودش بازی می کرد. جاستین اسکوفیلد سرمربی سلمان در آکادمی 
»فوتبال فرســت تاچ« می گوید:« سلمان را در کنار بچه های چهار، پنج و شش 
ســاله بازی دادیم که از همه آنها بهتر بود.« ســلمان در مقابل بچه های هفت، 
هشت و نه ساله بازی کرده و کیفیت خود را ثبت کرده است.  اسکوفیلد افزود:« 
زین از همه بچه های همســن خود سریع تر اســت و جدی تر برای گرفن توپ 
تالش می کند. نحوه ضربه زدنش به توپ و نحوه پاس دادنش از هر کس دیگری 
بهتر اســت. با پدرش صحبت کردیم و می خواســتیم او را با بچه های بزرگ تر 
تست کنیم. با خودم گفتم :« چرا که نه؟« استقان دینز استعدادیاب آرسنال نیز 
گفت:«ایــن بچه کاری را می کند که در حالت عادی بازیکن دیگری نباید انجام 
بدهد. نحوه ضربه زدنش به توپ فوق العاده اســت و نســبتا به بازیکنی در سن 
خودش خیلی چابک است. با دوستم تماس گرفتم و گفت:« ببین، او فقط چهار 
ســاله است.« در جوابش گفتم:« امکان ندارد. نمی تواند در این سن باشد. باید با 
والدینش صحبت کنم. حاال به این جا رســیدیم. بســیار باثبات عمل می کند.« 
پدرش می گوید که زین از زمان متولد شدنش کامال مشخص بوده که بچه خاصی 

است و استعداد بی نظیری از خود بروز داده است.

هافبک سابق استقالل به هوادار پیوست
امیرحسین خدامرادی، هافبک 
میانی استقالل در فصل گذشته 
به جمع شــاگران رضــا عنایتی 
اضافه شــد. به گزارش فوتبالی، 
بازیکن  تهــران  هوادار  باشــگاه 
اســتقالل را به خدمــت گرفت. 
از  پس  خدامرادی  امیرحســین 
توافق با مدیران باشگاه هوادار، به 
عنوان سهمیه زیر بیســت و سه سال قراردادی را امضا کرد تا در لیگ بیست و 

یکم در جمع بنفش های تهران باشد.

پنجره نقل و انتقاالتی بین المللی تراکتور باز شد
فدراســیون جهانــی فوتبال 
پرداخــت تمامــی بدهی هــای 
خارجی باشــگاه تراکتور را تایید 
کرد. به نقل از رســانه باشــگاه 
تراکتــور، بــا وصــول تائیدیــه 
و  میمبــال  بدهــی  پرداخــت 
مازوال، فیفــا پرداخت بدهی پنج 
پرونده خارجی شــاکی که باعث 
محرومیت این تیم از نقل و انتقاالت شــده بودند را به طور کامل تایید کرد. بر 
اســاس اعالم فیفا به فدراسیون فوتبال ایران، باشگاه تراکتور از حیث بین المللی 

منعی برای نقل و انتقاالت ندارد.

گادوین منشا به مس رفسنجان پیوست
مهاجــم فصــل پیــش تیم 
فوتبال گل گهر به مس رفسنجان 
فوتبالی،  به گــزارش  پیوســت. 
گادوین منشا، مهاجم نیجریه ای 
و 32 ساله سابق تیم های پیکان، 
عجمان  و  استقالل،  پرسپولیس، 
گل گهر که فصل گذشته با به ثمر 
رساندن ۱4 گل دومین آقای گل 
لیگ برتر شــده بود، با امضای قراردادی رسمی به مس رفسنجان پیوست و به 

جمع شاگردان محمد ربیعی اضافه شد.

حضور ۶۲۰ کشتی گیر در پیکارهای قهرمانی 
امیدهای جهان

پیکارهای کشتی آزاد، فرنگی 
و زنــان قهرمانی زیر 23 ســال 
جهــان در حالی پس از ۷۶۰ روز 
به دلیل همه گیــری کووید-۱۹ 
در بلگــراد صربســتان برگــزار 
خواهد شــد که ۶3۰ کشتی گیر 
از ۵۸ کشور جهان در آن حضور 

خواهند داشت.
به گزارش ایرنا، رقابت های کشتی زیر 23 سال )امید( قهرمانی جهانی روزهای 

۱۰ تا ۱۶ آبان ماه در شهر بلگراد کشور صربستان برگزار می شود.
رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی زیر 23 سال جهان از روز دوشنبه دهم آبان 

)اول نوامبر( آغاز می شود.
ســرگئی کوتوزوف در وزن ۷2 کیلوگرم و آرتور سارگسیان مدال آوران بزرگ 
جهانی فدراســیون کشتی روسیه  به همراه 232 نفر دیگر در این پیکارها حضور 
دارند. کوتوزوف در اسلو تا فینال وزن ۷2 کیلوگرم پیش رفت اما در فینال برابر 
مالخاز امویان از ارمنســتان مغلوب شد. سارگسیان نیز در وزن ۹۷ کیلوگرم به 
مدال برنز دست یافت و تنها شکست او برابر قهرمان وزن ۹۷ کیلوگرم پیکارهای 

بزرگساالن جهان در نروژ یعنی محمدهادی ساروی بود.
23۹ آزادکار نیز از روز جمعه ۱4 آبان )۵ نوامبر( آغاز میشــود. انتظار می رود 
ارنظر آکمات علی اف دارنده مدال برنز ســال 2۰2۱ جهان از قرقیزستان روسیه 
و آرســن هاروتونیان از ارمنستان و ابوبکر آباکاروف از جمهوری آذربایجان نیز در 

بلگراد حضور داشته باشند.
آکمات علی اف در وزن ۷۰ کیلوگرم در پیکارهای جهانی 2۰2۱ بزرگســاالن 
جهان در نروژ به فینال راه یافت اما برابر ماگومدمراد گادژیف از لهستان مغلوب 

شد و به مدال نقره رسید. 
هارتونیان در وزن ۶۱ کیلوگرم و آباکاروف در وزن ۸۶ کیلوگرم نیز نتوانستند 

به فینال راه یابند و صاحب مدال برنز شدند.

اخبار کوتاه

ســرمربی تیم ملی فوتبال امید تاکید کرد 
کــه بازیکنان آلومینیوم دیگر دعوت نخواهند 
شد.به گزارش گروه ورزشی مردم ساالری، تیم 
ملی فوتبال امید ایران بــا 23 بازیکن جهت 
حضور در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی 
زیر 23 سال آسیا در تاجیکستان با یک پرواز 
اختصاصی، تهران را به مقصد شــهر دوشنبه 
تــرک کرد. مهــدی مهدوی کیا در آســتانه 
اعزام به تاجیکســتان در جمع خبرنگاران در 

خصوص آخرین وضعیت تیم صحبت کرد:
برخی از بازیکنان را دیگر نداریم

هفته گذشته تمرینات خیلی خوبی پشت 
ســر گذاشــتیم و بعد از آن بازیکنــان را در 
اختیار باشــگاه ها قرار دادیــم تا در هفته اول 
لیگ برتر و دســته به میــدان بروند. از دیروز 
بازیکنان به اردو اضافه شــدند و انشاهلل امروز 
به ســمت تاجیکســتان پرواز می کنیم. البته 
یکسری مشــکالت هم به وجود آمد و بعضی 
از بازیکنان که با آنها تمرین کرده بودیم به ما 
اضافه نشدند. این مشکل را هم سعی می کنیم 
با استفاده از بازیکنانی که در لیست ۵۰ نفره 

مان بودند جبران کنیم.
بازیکنان آلومینیوم دعوت نمی شوند

او در پاســخ به این ســوال کــه بازیکنان 
آلومینیوم دیگر به تیم ملی اضافه نمی شوند؟ 
گفــت: نه ما از روز اول هــم اعالم کردیم که 
بازیکنانــی با مــا خواهند بود کــه در اردوها 
هم شــرکت کنند و باید درتمرینات باشــند. 
بازیکنانی که شــرکت نکرده بودند را ما اصال 

لیست مان قرار ندادیم.
از نپال هیچ شناختی نداریم

ســرمربی تیم ملی امید در مورد شناخت 
کادر فنــی از نپال، تاجیکســتان و لبنان که 
حریفان پیش رویش هســتند گفت: از نپال 
که هیچ شناختی نداریم باید رفت و دید. فکر 
نمی کنم که حریف قدری باشــد. تاجیکستان 
اما جزو کشورهایی اســت که در این سال ها 
ســرمایه گذاری زیادی کرده است. این کشور 
مخصوصا در بخش پایه نتایج خوبی کســب 
کرده و حتی به جام جهانی هم رفته اســت. 
تاجیکســتان دو بار تیم های جوانان و امید ما 
را شکســت داده و تیم قابل احترامی است. با 

توجه به اینکه مسابقات در تاجیکستان روی 
چمــن مصنوعی برگزار می شــود یک مقدار 
کارمان ســخت خواهد بود ولی امیدواریم که 
بچه ها بازی های خیلــی خوبی انجام دهند و 

نتایج مناسبی کسب کنند.
مشکالت زیادی باعث صعود نکردن 

به المپیک شده است
مهدوی کیــا در خصوص اینکه مشــکل 
فوتبال ایران در ایــن چهار دهه چه بوده که 
نتوانســته به المپیک بــرود تاکید کرد: یکی 
از مشــکالت اساســی این بود که تیم خیلی 
دیر تشکیل می شــد و ما دیر به یاد تیم امید 
می افتادیم. همیشه یک سال و شش ماه قبل 
اقــدام می کردیم که دیر بــود. تیم های دیگر 
ســال ها کار کرده بودند و از ما جلوتر بودند. 
مشــکالت دیگری مثل این داشتیم که چون 
بازی هــا در فیفا دی نبود نمی توانســتیم از 
خیلی از بازیکنان در مراحل نهایی اســتفاده 
کنیم. یک مقدار هم شاید بحث این بوده که 
تیم هــای دیگر از ما قوی تــر بودند و برنامه 

ریزی بهتری داشتند.
مشکالت در هر حال وجود دارد

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای عدم 
تکرار این مشکالت اقدامی کرده اید گفت: به 
هر حال مشــکالت به وجود می آید. ما کار را 

خیلی زودتر شــروع کردیم. ولی چون بازی ها 
در فیفا دی نیســت مشــکالت با باشــگاهها 
بازی های  برگــزاری  بــرای  ما  پابرجاســت. 
دوستانه با مشــکلی خروجی از کشور خیلی 
از بازیکنان مواجه بودیم. از یک ماه قبل باید 
نامه نــگاری کرد و برنامه ســریعی نمی توان 
چید. مشکالت هست ولی من امیدوارم چون 
استعدادهای خوبی دیدیم و امیدوارم که تیم 

خوبی راهی مسابقات کنند.
در تیم ملی احتیاج به تنش نداریم

ســرمربی تیم ملی امید در مورد این بحث 
که آیا اســکوچیچ عملکرد خوبی داشــته یا 
بازیکنان ما در این دوره خیلی خوب هستند 
گفــت: در مورد این مســاله هفتــه قبل هم 
صحبت کردم. تیم ملی شــرایط خوبی دارد و 
صدرنشین است. همه بازی هایش به جز بازی 
با کره جنوبی کــه تیم خیلی خوبی بود برده 
است. این تیم احتیاج به آرامش دارد. تیم ملی 
مــا نتایج خوبی می گیرد و به نظر من احتیاج 
به تنش نداریم. باید آرامش تیم حفظ شود تا 
به جام جهانی صعود کنیم. این مساله مهمی 
برای ماســت چون هر موقع تیم ملی به جام 
جهانــی رفته خیلی  به فوتبال ما کمک کرده 
است. باید فدراســیون کار را در آرامش جلو 
ببرد و همه کمک کنند تــا تیم ملی به جام 

جهانی برود.
اسکوچیچ کارش را می کند

و تیم هم خوب نتیجه می گیرد
مهدوی کیــا در واکنش به این ســوال که 
وظیفه ستاره های تیم ملی در وضعیت بدی که 
اسکوچیچ دارد چیست گفت: متوجه نمی شوم 

منظورتان از وضعیت بد چیست؟
در پاسخ به این سوال مهدوی کیا به توئیت 
طارمی اشاره شــد که اسکوچیچ چه واکنشی 
به آن باید نشان بدهد. سرمربی تیم ملی امید 
گفت: مربی کارش را می کند و تیم نتایج خوبی 
گرفته است. همه جا این تنش ها هست و باید 
مدیریت شود. مهمترین مســاله این است که 
آرامش تیم ملی حفظ شــود و همه دســت به 
دست هم دهند تا با خیال راحت به جام جهانی 

صعود کنیم.
حذف و اضافه ۶ بازیکن در تیم ملی 

امید ظرف ۱۲ ساعت!
در حالــی که مهدی مهدوی کیا 2۵ بازیکن 
را به تیمش فراخوانده بود، بعد از ۱2 ســاعت 
در اتفاقی عجیب فهرصت 23 نفره دیگری را با 

اندکی تغییر منتشر کرد! 
به گزارش ایسنا، تیم ملی فوتبال امید ایران 
برای حضور در مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا 
راهی تاجیکســتان شد  و طی روزهای سوم تا 

نهم آبان به ترتیب با نپال، لبنان و تاجیکستان 
رو به رو می شــود تا مجوز حضور در دور نهایی 

این مسابقات در ازبکستان را به دست آورد.
صبح روز پنج شــنبه مهدوی کیا به همین 
منظور 2۵ بازیکن را به تیم ملی ایران فراخواند 
که این بازیکنان باید با برگزاری هفته اول لیگ 
برتر خودشــان را به تیــم ملی معرفی می کند 
اما در همین اوضاع و احوال انتقاداتی از ســوی 
برخی از تیم ها صورت گرفت و برخی بازیکنان 
ادعا کردند که به تیم ملی نمی آیند. بعد از این 
اتفاقات، مهدوی کیا بدون اینکه اردو یا تمرینی را 
برگزار کرده باشد، ساعت 2۱ )۹ شب( فهرست 
دیگری برای اعزام به تاجیکستان اعالم کرد که 
این بار فهرست 2۵ نفره او با ۶ تغییر همراه بود. 
در واقع از فهرســت اولیه 4 بازیکن حذف شده 
و 2 بازیکن جدید به تیم ملی ملحق شــدند تا 
ایران با 23 ملی پوش راهی تاجیکســتان شود. 
امیرحســین حسین زاده )اســتقالل(، علیرضا 
کوشــکی )پیکان(، محمدجواد کیــا )پدیده( 
و محمد مهــدی احمدی )مسجدســلیمان( 
بازیکنانی بودند که خــط خوردند و در عوض 
احمدرضا جاللی )فوالد خوزستان( و امیرحسین 
نیکپور )گل گهر( به تیم ملی ملحق شدند. عالوه 
بــر این ها، تیم آلومینیوم اراک هم پیش از این 
با حضور بازیکنان ملی پوش خود مخالفت کرده 
بود. مهدی مهدوی کیــا در واکنش به این جا 
به جایی ها گفتــه که برخی بازیکنان گفته که 
نفراتــی که در این اردو و مســابقات تیمش را 
همراهــی نمی کنند، در آینده به تیم ملی امید 
دعوت نخواهند شــد و به نوعی باید این اتفاق 
را خداحافظی این چند بازیکن با تیم ملی امید 

قلمداد کرد!
برنامه بازی های تیم ملی به این شرح است:

دوشنبه 3 آبان
ایــران- نپال/ ســاعت ۱۶ بــه وقت محلی 

)۱4:3۰ به وقت تهران(- استادیوم دوشنبه
پنجشنبه ۶ آبان

لبنان- ایران/ ســاعت ۱۶ بــه وقت محلی 
)۱4:3۰ به وقت تهران( - استادیوم دوشنبه

یکشنبه ۹ آبان
ایران- تاجیکستان/ ساعت ۱۹ به وقت محلی 

)۱۷:3۰ به وقت تهران( – استادیوم دوشنبه

هفته نخســت لیگ برتــر والیبال مردان از روز یکشــنبه 
دوم آبان آغاز می شــود و جدال خودروســازان در تهران از 

مهمترین بازی های هفته آغازین این مسابقات است.
به گزارش گروه ورزشی مردم ساالری ، سی وپنجمین دوره 
مســابقات والیبال قهرمانی باشــگاه های برتر ایران از روز 
یکشنبه دوم آبان ماه آغاز می شود. دیدارهای هفته نخست 
این رقابت ها که به جام »ســردار دل ها« نام گذاری  شــده 
است، در شهرهای تهران )دو دیدار(، ارومیه، اصفهان، آمل، 

ورامین و یزد پیگیری خواهد شد.
سالن فدراسیون والیبال در هفته نخست لیگ برتر میزبان 
دو مســابقه اســت که دیدار دو تیم پیکان و سایپا از جمله 
این بازی ها است. پیکان پرافتخارترین تیم این رقابت ها بعد 
از چند ســال دوباره با هدایت پیمــان اکبری در لیگ برتر 
حاضر می شــود و این ســرمربی حتما لیگ را با تمام توان 

آغاز خواهد کرد.
همچنین نارنجی پوشان ســایپا که از ابتدای حضور در این 
مسابقات در حسرت قهرمانی مانده اند، با افتخاراتی همچون 
هفت نایب قهرمانی و یک مقام سومی در لیگ برتر امسال 
با هدایت ناصر شــهنازی به میــدان می روند. این تیم برای 
آمادگی بیشــتر در تورنمنت چهار جانبه رامسر نیز شرکت 

کرده بود.
فوالد ســیرجان مدافــع عنوان قهرمانی در هفته نخســت 
میزبان آذرباتری ارومیه در ســالن فدراسیون والیبال است. 
این تیم که قهرمانی آســیا را نیز در گنجینه افتخارات خود 
دارد، به دلیل حضور در مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا 
با آمادگی کامل در این مســابقات شــرکت می کند، شاید 
بازیکنان فوالد هنوز از خســتگی ســفر به تایلند رها نشده 
باشــند. اما فوالدی ها که جهانی شدند و باید خود را برای 
مسابقات قهرمانی باشگاه های جهان آماده کنند، می توانند 
در هفته های آغازین لیگ برتر به هماهنگی بیشتر با ترکیب 

کامل تیم خود دست یابند.

تیم های پاس گرگان و مس رفسنجان که امسال نخستین 
حضور خود در لیگ برتــر را تجربه خواهند کرد، در اولین 
مسابقه میهمان نمایندگان آمل و اصفهان خواهند بود. پاس 
گرگان و مس رفســنجان به عنوان قهرمان و نایب قهرمان 
لیگ دسته یک سال ۹۹، سهمیه لیگ برتر به دست آوردند 
و تالش دارند در این دوره از مسابقات این سهمیه را حفظ 
کنند. هدایت تیم های فوالد مبارکه اصفهان و لبنیات هراز 
آمل را مربیان با تجربه ای همچــون رحمان محمدی راد و 
بهروز عطایی بر عهده دارنــد و تقابل این تیم ها با حریفان 
تازه وارد به لیگ برتر، حتما از جذابیت های هفته نخســت 

رقابت ها خواهد بود.
تیم شــهرداری ارومیه در هفته نخست لیگ برتر امسال با 
هدایت رضا تنــدروان به مصاف راه یاب ملل مریوان خواهد 
رفت. تندروان که سال گذشته با نماینده سیرجان قهرمان 
لیگ برتر شــد، امســال برای اثبات توانایــی اش به میدان 
می رود و تالش دارد که به حسرت بلند مدت والیبال ارومیه 
برای کسب مقام قهرمانی لیگ برتر پایان دهد، اما این مربی 
هنوز راه بســیار طوالنی برای رســیدن به این هدف پیش 

روی خود دارد.
ســازمان لیگ فدراسیون والیبال اســامی داوران و ناظران 
هفته نخســت لیگ برتر مردان را اعالم کرد که به قرار زیر 

است:
***تهران، سالن فدراسیون، ساعت ۱۵

سایپا تهران – پیکان تهران
داور اول: وحید پورکاشــیان، داور دوم: حامد گرجی، ناظر 

داوری: بهروز جعفری و ناظر فنی: محمدحسن خوشدل
***ارومیه، سالن غدیر، ساعت ۱۶

شهرداری ارومیه – راه یاب ملل مریوان
داور اول: مهــدی نویدی، داور دوم: حامــد آقابراری، ناظر 

داوری: علی اصغر حاجی کاظمی و ناظر فنی: مسعود قاری
***اصفهان، سالن 2۵ آبان، ساعت ۱۶

فوالد مبارکه سپاهان – مس رفسنجان
داور اول: مجتبی بیداریان، داور دوم: مرتضی حسن عالیی، 

ناظر داوری: مسعود یزدان پناه و ناظر فنی: خضراله ترابی
***آمل، سالن پیامبر اعظم )ص(، ساعت ۱۶

لبنیات هراز آمل – پاس گرگان
داور اول: علیرضا قریب، داور دوم: میثم پارسه، ناظر داوری: 

امیر صداقت و ناظر فنی: نادر انصاری
***ورامین، سالن شهید گل عباسی، ساعت ۱۶

شهرداری ورامین – هورسان رامسر
داور اول: داود نافعی، داور دوم: هادی تیموری، ناظر داوری: 

احمد دامغانی نژاد و ناظر فنی: خلیل یگانه مجد
***یزد، سالن شهداب، ساعت ۱۶

شهداب یزد – شهرداری گنبد
داور اول: محمــد شــاهمیری، داور دوم: اســماعیل رزقی، 
ناظر داوری: مجید محســنی شوشتری و ناظر فنی: یونس 

حسن زاده
***تهران، سالن فدراسیون، ساعت ۱۸

فوالد سیرجان ایرانیان – آذرباتری ارومیه
داور اول: قادر صادقی، داور دوم: محمد آقایی، ناظر داوری: 

علی یاوری و ناظر فنی: علیرضا محمدعلی گیالنی

سرمربی تیم والیبال فوالد سیرجان گفت: برخی 
دوســتان با بازیکنان تماس می گرفتند که با فوالد 
قرارداد نبندند. آیا واقعا این افراد دلســوز والیبال 

هستند؟
به گزارش ایرنا، تیم والیبال فوالد سیرجان جام قهرمانی 
مســابقات باشــگاه های آســیا را تصاحب کرد تا به جمع 
تیم های ایرانی با افتخار بین المللی بپویندد. سعید رضایی 
درحالی فوالد را به قهرمانی رســاند که هدایت این تیم را 

پس از پایان لیگ برتر به عهده گرفت.
رضایــی که ســابقه حضــور روی نیمکــت تیم ملی 
والیبــال ایران را هم در کارنامه دارد، در نخســتین تجربه 
ســرمربیگری خود، قهرمان آسیا شــد. البته قهرمانی او و 
تیمش حاشیه هایی هم داشت. رضایی روز جمعه در گفت 
و گو با ایرنا، درباره این قهرمانی و حاشــیه های پیش آمده 

سخن گفته است:
قهرمانی یک تیم ایرانی در مسابقات باشگاه های 
آسیا اتفاق تازه ای نیست اما فوالد در حالی قهرمان 
شد که پس از قهرمانی در لیگ ایران مشخص نبود 

به کار خود ادامه می دهد یا نه. چطور با این شــرایط 
کنار آمدید؟

امسال شــرایط خاصی داشتیم زیرا تیم فوالد سیرجان 
تا مرز منحل شــدن هم پیش رفت. تیمــی که قرار بود به 
مسابقات باشگاه های آسیا برود در ابتدای سال شرایط خوبی 
نداشت. پس از اینکه هدایت فوالد را بر عهده گرفتم، سعی 
کردیــم با موجودیت باقی مانده در بازار نقل و انتقاالت تیم 
خوبی برای فصل جدید و همینطور مســابقات باشگاه های 
آســیا آماده کنیم. اما برخی دوســتان با بازیکنان تماس 
می گرفتند که با تیم ما قرارداد نبندند. همین االن هم که 

می خواهیم وارد لیگ شویم پشت خط زن دوم نداریم.
درســت است که تیم های ایرانی بارها قهرمان مسابقات 
باشــگاه های آسیا شــده اند اما امسال شــرایط ما متفاوت 
بود زیرا همیشــه تیم های ایرانی با تعداد زیادی ستاره به 

مسابقات می رفتند. این بار ما مشکالت زیادی داشتیم.
گفتید »دوســتان« با بازیکنان تماس می گرفتند 
که با تیم شما قرارداد نبندند. منظورتان چه کسانی 

است؟

وقتی کســی جرات ندارد که از پشت پرده خارج شود، 
من هم نمی توانم و نمی خواهم که نام او را بگویم. اگر پیش 
از سفر به تایلند درباره این مسائل حرف می زدم، می گفتند 

دنبال بهانه است.
چرا این »دوستان« نمی خواستند تیم شما موفق شود؟

دلیل آن را نمی دانم.
یکی از مسائل پرحاشیه درباره تیم شما موضوع 
حضور صابــر کاظمی بود. تا آخرین روزهای پیش از 
سفر به تایلند هم مشخص نبود که این بازیکن همراه 
تیم شما در مسابقات حاضر خواهد بود یا نه. درباره 

این مسئله هم توضیح می دهید؟
صابر یک سرمایه برای والیبال ایران است. اما مصدومیت 
این بازیکن باید بررسی شود. ســوال اینجاست که چطور 
وقتی شب مسابقه فینال قهرمانی آسیا این بازیکن مصدوم 
شــد، دوباره در مســابقه فینال در ترکیب اصلی بود؟ آیا 
مصدومیت کاظمی در حدی بود که به اســتراحت مطلق 
احتیاج داشت؟ از روز ورود این بازیکن به ایران تا نخستین 
بازی برای فوالد ۱۸ روز فاصله بود. برای درمان مصدومیت 

کاظمی، ۱2 روز کفایت می کرد.
پیــش از مســابقات گفته بودم که فقــط در 2 بازی از 
کاظمی اســتفاده می کنم. این بازیکن فقط در 2 بازی در 
ترکیب اصلی تیم حضور داشت و اگر در بازی های پیش از 
آن هم به عنوان بازیکن تعویضی به میدان رفت، برای این 

بود که آماده مسابقات مهم شود.
هیچکس سوال نمی کند که چرا پس از المپیک و لیگ 
ملت ها که فشــار زیادی به کاظمی آورد و در شرایطی که 
والیبال ایران بازیکنان خوب دیگری در پست پشت خط زن 
دارد، دوباره از کاظمی در مسابقات قهرمانی آسیا استفاده 
کردیــم و در همه بازی ها هم کامل بازی کرد؟ چرا همه به 
یک تورنمنت کوچک توجه می کنند آن هم در شرایطی که 

این بازیکن فقط در 2 بازی به میدان رفت؟ با این حرف ها 
با افکار عمومی بازی می کنند.

پس از مسابقات قهرمانی آسیا، کاظمی روی پای خود تا 
دوحه آمد و عکس یادگاری هم گرفت ولی وقتی به فرودگاه 
تهران رسید، او را روی ویلچر نشاندند تا بگویند که مصدوم 
است. چه کسی این کار را کرد؟ شک نکنید که اگر در این 

پست بازیکن داشتم از او استفاده نمی کردم.
کاظمی تا پایان مسابقات باشگاه های آسیا با فوالد 
باشگاه شهرداری  االن  آیا  قرارداد داشت.  سیرجان 
ارومیه به خاطر اینکه کاظمی مصدوم است در لیگ 

برتر از او استفاده نمی کند؟
ولی کاظمی به غیــر از آن 2 بازی که در ترکیب اصلی 
بود، در چند مســابقه دیگر هم بــه میدان رفت. حتی رضا 
تندروان سرمربی شهرداری ارومیه هم از این موضوع انتقاد 
کرد. تندروان کار اشتباهی کرد که از طریق رسانه ها حرف 
زد. اگــر به خــودم می گفت، علت ایــن کار را از نظر فنی 
توضیح می دادم. هوای محل برگزاری مسابقات شرجی بود 
و ســالن تمرین هم تهویه نداشت. نمی توانستم کاظمی را 
فقط با تمرین در چنین سالنی، در یک مسابقه حساس به 
میدان بفرستم. مجبور بودم ابتدا از او در مسابقات ساده تر 
به عنوان بازین تعویضی استفاده کنم تا آماده مراحل باالتر 
شود. مربیان باید با هم حرف بزنند. در تایلند به ما نه سالن 
وزنه دادند و نه سالن تمرین تهویه داشت. شرایط به گونه ای 
بود که انگار در وسط هوای شرجی تایلند تمرین می کنیم.

شــرایط میزبانی به گونه ای بود که حتی در میانه 
مسابقات هم شکایت کردید؟

مشــکالت به حدی زیاد بود که بایــد درباره آن توضیح 
می دادم. همه تیم ها در اواخر مســابقات افت کرده بودند. 
نمی خواهم قهرمانی تیم را بزرگ کنم ولی با این مشکالت 

به مدال طال رسیدیم.

مهدوی کیا: 

کسانیکهدراردونبودنددعوتنمیشوند

آغاز لیگ برتر والیبال مردان

 جدال خودروسازان در تهران؛ میزبانی آمل و اصفهان از تازه واردها

سرمربی والیبال فوالد سیرجان: 

»دوستان« نمی خواستند موفق شویم


