
 خريدهاي پرتعداد استقالل در فصل نقل و انتقاالت، 
فش��ار روي مديران پرسپوليس را افزايش داده است. 
طاهري مدير پرسپوليس، در روزهاي گذشته وعده 
خريد س��ه بازيكن بزرگ و ملي پ��وش را داده بود اما 
مشكل اينجاست بازيكنان مد نظر او، فعال نمي توانند با 
اين تيم قرارداد ببندند. جالل حسيني و وحيد اميري، 
به مديران پرس��پوليس قول حضور در اين باشگاه را 
داده اند ام��ا طاهري نگران اس��ت تماس هاي پياپي 
منصوريان و اميري، مسير او را به سمت استقالل تغيير 
دهد. پرسپوليس قصد داشت امروز و بعد از بازگشت 
تيم ملي به ايران قرارداد اين دو بازيكن را نهايي كند 
ام��ا كارلوس كي روش، با اين درخواس��ت مخالفت و 
اعالم كرده هيچ بازيكني تا پايان اردوي تيم ملي حق 
خروج نخواهد داشت. بر خالف پرسپوليس، آبي هاي 
پايتخت با فرشيد باقري، بختيار رحماني و وريا غفوري 
قرارداد بس��ته اند و با كاوه رضايي هم مذاكرات نهايي 
را انجام مي دهند. دو س��ال قب��ل كه قلعه نويي مربي 
اس��تقالل بود، كي روش كه رابطه خوبي با او نداشت 
در اوج اردوه��اي تيم ملي به جالل حس��يني اجازه 
داد به دفتر پرس��پوليس برود و بعد از قرارداد، به اردو 
برگردد. اين بار سرمربي تيم ملي، سر حرفش ايستاده 
و تا 48 ساعت آينده، هيچ بازيكني حق ترك اردوي 
تيم ملي را ندارد. موضوعي كه شايد در نهايت به ضرر 

پرسپوليس و برانكو تمام شود. 

حاال همه از موفقيت در كس��ب س��هميه 
المپيك راضي و خوش��حال هس��تند و به 
تحسين قهرمانان خود مي پردازند. امروز 
همه جا صحبت از طلسم شكني بچه هاي 
واليب��ال ايران اس��ت. در چني��ن فضايي، 
مقدماتي فراهم شد تا با شهرام محمودي، 
ستاره تيم ملي واليبال ايران گفت وگويي 
ترتيب بدهي��م و درباره اين افتخارآفريني 
بزرگ و شرايط تيم ملي با او صحبت كنيم. 
را  باالخ�ره طلس�م 52 س�اله 

شكستيد و المپيكي شديد. 
خدا رو ش��كر كه اين اتفاق افتاد. كار حاال 
ديگر تمام ش��ده و ما به ريو رسيده ايم. من 
به نمايندگي از بچه ها اين موفقيت و كسب 
س��هميه المپيك را به مردم خ��وب ايران 
تقدي��م مي كنم. تمام هدف ما اين اس��ت 
كه بهترين نتايج را بگيريم تا باعث شادي 
مردم شويم. لذت شاد كردن مردم با هيچ 
چيز قابل مقايسه نيست. اميدوارم با همت 
تيم و اعضاي كادر فني و فدراسيون بتوانيم 
اي��ن موفقيت ها را ادامه بدهي��م. ما بعد از 
برتري مقابل چين ديگر خيال مان از صعود 
به المپيك راحت ش��ده بود. منتهي تقدير 

اين بود كه با بردن لهس��تان رسما سهميه 
المپيك را بگيريم كه اين اتفاق هم افتاد. در 
تمام اين مدت بچه ها نگذاشتند خستگي و 
احساسات به آنها غلبه كند و تالش كردند 

تا منطقي واليبال بازي كنند. 
ب�راي گرفت�ن س�هميه روزهاي 

سختي را پشت سر گذاشتيد. 
اينجا بايد به بازيكنان تيم خس��ته نباشيد 
بگويم. در ماه هاي گذشته فشار رواني خيلي 
زيادي روي تيم بود و استرس نتيجه گرفتن 
كار را براي ما سخت كرده بود. عملكرد تيم 
ملي واليبال در س��ال هاي گذشته سبب 
شده بود كه انتظارات از ما خيلي باال باشد. 
طبيعتا مردم حق دارند كه پيروزي هاي تيم 
ملي واليبال را ببينند و انتظارات آنها هم به 
جا بود. با وجود اين فش��ارها بچه هاي تيم 
ملي هم قسم شده بودند كه از جان مان مايه 
بگذاريم تا به المپيك صعود كنيم. نتايج تيم 
ملي در مسابقات انتخابي هم به خوبي نشان 
داد كه بازيكنان مرد روزهاي سخت هستند. 
خدا را ش��كر مي كنيم كه توانستيم مقابل 
مردم رو س��فيد ش��ويم و به قول خودمان 
عمل كنيم. اين كسب سهميه حاصل دعاي 

مردم و غيرت بچه ها بود. 
نتايج ضعي�ف در قهرماني جهان 

باع�ث ش�د خيلي ه�ا  از كس�ب 
سهميه المپيك نااميد شوند. 

 ما در قهرماني جهان خيلي بد بوديم. آنقدر 
بد كه خودمان هم نمي دانستيم چرا به آن 
ش��كل بازي مي كرديم. درس��ت است كه 
نتايج در شان تيم ملي واليبال نبود اما قبل 
از مسابقات درست است كه خود ما چيزي 
اعالم نكردي��م. اما وقتي ب��ا بچه ها حرف 
مي زديم، همه صحب��ت از اين مي كرديم 
كه روي سكو برويم و مقام كسب كنيم، اما 
باخت بد تيم ملي به آرژانتين همه تمركز 
و شرايط تيم را به هم ريخت. به شكلي كه 
ديگر نتوانس��تيم آرامش را ب��ر تيم حاكم 
كنيم. به همين دليل آن نتايج بد را گرفتيم. 
اختالفاتي ه�م بي�ن كادر فني و 

بازيكنان به وجود آمده بود؟ 
در هر تيمي ممكن اس��ت اختالف نظرها 
و حواشي به وجود بيايد. اما مساله اساسي 
اين است كه بازيكنان هيچ وقت كم كاري 
نمي كنند. در آن مقطع ك��واچ به پايان راه 
خود با تيم ملي واليبال رسيده بود و كار از 
دستش در رفته بود. نمي توانست به خوبي 
تي��م را هدايت كن��د و مان��دن او هم ديگر 
كمكي به واليبال ايران نمي كرد. به همين 
دلي��ل هم بود كه بعد از مس��ابقات جهاني 

فدراسيون تصميم گرفت هدايت تيم ملي 
را به يك مربي صاحب نام مثل لوزانو واگذار 
كند. نتايج ضعيف مس��ابقات جهاني فشار 
رواني زيادي روي همه ما گذاشته بود. قبل 
از آن هم در جام واگنر لهستان بد بازي كرده 
بوديم. به همي��ن ترتيب همه ما خوب اين 
مساله را مي دانستيم هرطور كه شده بايد 
سهميه المپيك بگيريم و هيچ راه ديگري 

جز انجام اين كار مقابل ما وجود نداشت. 
رائول لوزانو سرمربيگري تيم ملي 
را بر عهده گرفت و كار براي حضور 
پرق�درت در انتخاب�ي المپي�ك 

آغاز شد. 
به هر حال لوزانو هم در دنياي واليبال نام 
بس��يار بزرگ و كارنامه قوي دارد. حضور 
او و سيچلو در كار فني باعث شد تيم ملي 
آرامش و تمركز خود را پيدا كند و دوباره 
به آمادگي قبل برسيم و براي بهتر شدن 
تالش كنيم. با اين وجود درس��ت اس��ت 
كه مربي تاثير بس��يار زيادي در عملكرد 
تيم دارد اما واقعيت اين اس��ت كه مربي 
همه چيز نيس��ت و بازيكنان هستند كه 
بايد دستورات تاكتيكي را به بهترين شكل 
ممكن اجرا كنند. حضور مربي بزرگ آن 
ه��م در دنياي واليب��ال هيچ وقت ضامن 
موفقيت يك تيم نخواهد بود. در زماني كه 
والسكو هدايت تيم ملي را بر عهده داشت ، 
خيلي ها درخشش تيم ملي را به زحمات 
او ربط دادند. درس��ت اس��ت كه والسكو 
تفكر ما و واليبال ايران را متحول كرد اما 
واقعيت اين اس��ت كه والسكو همه چيز 
نب��ود و بازيكنان هم نقش چش��مگيري 
در موفقيت ها داش��تند. يك��ي از داليلي 
كه باعث ش��د كواچ با تيم مل��ي واليبال 
ايران نتيجه بگيرد هم اين بود كه بچه ها 
مي خواس��تند ثابت كنند آنها هم نقش 
زيادي در موفقيت  ها داش��ته اند و كواچ با 
تمام خصوصيات خوبي كه داشت به نوعي 
از اين مساله استفاده كرد. همان طور كه 
ديديد از نظر نتيجه او بهتر از والسكو بود. 
اما اي��ن دو نفر اصال با هم قابل مقايس��ه 
نيستند. حاال هم لوزانو سرمربي تيم ملي 
است و تالش بسيار زيادي كرد كه تيم با 
آمادگي وارد مسابقات انتخابي شود. شب 
و روز براي موفقيت زحمت كشيد و خدا 
را شكر كه نتيجه هم داشت و ما توانستيم 

به المپيك با هدايت او صعود كنيم. 
قب�ل از مس�ابقات ابت�دا ب�ا خبر 
خداحافظ�ي از بازي هاي ملي بعد 

از المپيك خبرساز شدي. 
خداحافظ��ي از تيم ملي بع��د از المپيك 
تصميمي اس��ت كه چند ماه بود داش��تم 
ب��ه آن فكر مي ك��ردم. در ح��ال حاضر دو 
مش��كل جدي در من وجود دارد كه شايد 
در اثر فش��ارهاي بيش از ح��د برايم گران 
تم��ام ش��ود. اول اينكه مهره ه��اي كمرم 

جابه جايي هاي��ي ش��ديدي دارد كه يكي 
از آنها به نخاعم نزديك ش��ده است كه در 
صورت ي��ك بي توجهي يا فش��ار بيش از 
حد خطرآفرين است. چند مهره ديگر هم 
جابه جايي هايي زيادي دارند كه بهتر است 
از اتفاقات احتمالي كه ش��ايد برايم گران 
تمام شود جلوگيري كنم. فشار تمرينات 
نزديك به مسابقات تيم ملي در رويدادهاي 
مهم بس��يار باال مي رود و اين شايد بعدها 
عوارض جبران ناپذيري براي من داش��ته 
باشد. در كنار موضوع كمر مصدوميت هاي 
ريزودرشت ديگري هم دارم كه چند وقت 
يك بار برايم مش��كل درست مي كند كه 
نمونه اش را در آس��تانه همين مس��ابقات 
انتخابي المپيك ديديد. فكر مي كنم بدنم 
كشش اين فشار را ندارد. بازي هاي تيم ملي 
واليبال در ليگ جهاني و سفرهاي طوالني 
پي در پ��ي و دوري از خانواده و مش��كالت 
اينچنيني ه��م درصد احتم��ال مصدوم 
شدنم را بيشتر مي كند. ضمن اينكه هميشه 

دوست داشته ام در اوج خداحافظي كنم. 
 تيم ملي در المپيك موفق خواهد 

شد كه در اوج خداحافظي كني؟
ما ب��ه المپيك نمي رويم ك��ه زنگ تفريح 
حريفان باش��يم. االن تمام تيم هاي بزرگ 
دني��ا روي نام ايران حس��اب وي��ژه اي باز 
مي كنند. ما بايد سخت كار كنيم و اردوها 
و تمرينات خوبي را پش��ت سر بگذاريم تا 
بتوانيم در نخستين حضورمان در المپيك 
نتيجه خوبي بگيريم. صع��ود به المپيك 
هديه كوچكي بود كه به مردم داديم. همه 
تالش و فكر ما اين اس��ت ك��ه در المپيك 
نماينده شايسته اي براي مردم ايران باشيم. 
اگر ح�رف خاصي در پاي�ان باقي 

مانده بفرماييد.  
باز ه��م اين موفقيت را به م��ردم و اعضاي 
خانواده ام تقديم مي كنم. واقعا سخت است 
كه ماه ها دور از خانواده باشيد. به ويژه براي 
آنهايي كه پدر هس��تند. هم��ه بچه ها اين 
س��ختي ها را تحمل مي كنند تا تيم ملي 
واليبال نتيجه بگيرد. ما چهار س��ال قبل 
هم فقط به خاطر يك س��ت نتوانس��تيم 
المپيكي ش��ويم و اس��تراليا به جاي ايران 
راهي المپيك شد. اين بار هم بعد از ناكامي 
مسابقات جهاني فشار زيادي روي ما بود. 
مي دانستيم كه اگر نتيجه نگيريم بايد در 
هم��ان ژاپن بمانيم و به ايران نياييم. با اين 
وجود تالش سختي كرديم و با هدايت كار 
فني بليت ريو را كسب كرديم. اگر تيم ملي 
واليبال نتيجه مي گيرد به خاطر اين است 
كه يك مجموعه كارها را به درستي انجام 
مي دهد. هر 12 بازيكن هم يكدل هستند 
و براي هيچ ك��دام از ما فرقي نمي كند چه 
كس��ي در زمين بازي مي كند. نتيجه اين 
همدلي و تالش هم موفقيت هايي است كه 

به دست مي آيد. 
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اعتراف پله: نيمار در سطح مسي و رونالدو نيست
تا قبل از پيوستن نيمار به بارسلونا، پله در اظهارنظرهاي مختلفي نيمار را حتي بهتر از مسي مي دانست و بارها به مقايسه اين دو بازيكن پرداخت اما اكنون اسطوره برزيل به اين نتيجه رسيده است كه نيمار در 
سطح مسي نيست. او گفت: اين يك واقعيت است كه نيمار در سطح مسي و رونالدو نيست. مسي االن بهترين بازيكن فوتبال جهان است. هرچند رونالدو بازيكن خوب و باكيفيتي است اما او را به رونالدو ترجيح 
مي دهم. پله ادامه داد: نيمار هم بازيكن بسيار خوبي است اما او هنوز به سطح رونالدو و مسي نرسيده است. 

لوزانو روحيه تيم را باال برد

لوزان�و: بازيكنان ج��وان و قوي را ب��راي ليگ جهاني 
انتخاب مي كنيم.

رييس فدراس�يون فوتب�ال عراق: در عربس��تان 
به ميدان نمي رويم/ رس��انه هاي س��عودي جوسازي 

مي كنند.
روش�ن: منصوريان سياس��تي در پيش بگيرد كه در 
استقالل نسوزد/ برخي از اعضاي هيات مديره بايد بروند.

بهروان: كاهش سهميه هاي ليگ قهرمانان رسما اعالم 
نشده و صحت ندارد/سعودي ها عملكرد خوبي داشتند؟

سجاد انوشيرواني: مسووليت رستمي در المپيك با 
فدراسيون است، نه من!/ سليمي طاليي مي شود، مرادي 

همه را شوكه مي كند.
واعظ آش�تياني: عملك��رد مديري كه 50 س��ال در 
ورزش اس��ت را در دو سال اخير ديديم/وقتي استقالل 
80 ميليارد بدهي آورد نجف نژاد كجا بود؟/ فدراسيون 
فقط »راننده اش« عوض ش��ده و با باندبازي و رفاقتي 

اداره مي شود.

رييس پيشين بارسلونا معتقد است كه دادگاهي كردن 
ليونل مسي براي اين است كه او از بارسلونا برود. خوان 
الپورتا از طريق صفحه ش��خصي اش در توييتر درباره 
دادگاه مسي صحبت كرد. الپورتا كه پيش تر رياست 
باشگاه بارسلونا را به دست داشت در توييترش نوشت 
از رفتاري كه عليه مسي و خانواده اش مي شود، ناراحت 
اس��ت. به نظرم همه چيز يك اس��تراتژي سياس��ي، 
دادگاهي ورزش��ي اس��ت كه براي جدايي مس��ي از 
بارسلونا تالش مي كند. الپورتا از عملكرد هيات مديره 
باشگاه نيز انتقاد كرد و نوشت: باشگاه نسبت به دفاع 
از بازيكنش بهترين بازيكن جهان بي توجه بوده است. 

سرخط خبرها نگاه روز واليبال

  لوزانو پس از ورود به ايران سعي كرد با 
برگزاري چند مسابقه تداركاتي مناسب 
با بزرگاني چون تيم ملي فرانس��ه و لهس��تان و چين، 
شناخت نسبي از بازيكنان تيمش داشته باشد. در اين 
مسابقات با وجود چند شكس��ت عملكرد قابل قبولي 
داش��تيم. در بازي هاي تداركاتي، شكست يا پيروزي 
اهميت چنداني ن��دارد اما ما مردم ايران چون مقداري 
احساسي هستيم، نتايج مس��ابقات دوستانه نيز مهم 
تلقي مي شود. بايد قبول كنيم تيم ملي واليبال ايران در 
مسابقات انتخابي المپيك سرانجام نتايج قابل قبولي 
كسب كرد. سال هاي قبل ما بزرگان دنيا از جمله برزيل، 
لهستان و روسيه را شكست مي داديم اما در نهايت روي 
كاغذ كارنامه موفقي را به دست نمي آورديم اما اين بار 
كارنامه ثبت ش��ده براي واليبال اي��ران نيز فوق العاده 
بود. لوزانو به ايران آمد تا واليبال ايران بعد از 52 س��ال 
المپيكي شود، او به اين وعده اش عمل كرد و حاال بايد 
روي بازيكن��ان از لحاظ روح��ي كار كند چرا كه كامال 
مشخص بود شاگردان لوزانو هنوز از لحاظ اعتمادبه نفس 
جايگاه مناسبي ندارند. ما در زمان والسكو بزرگان دنيا 
را شكست مي داديم اما در زمان كواچ به مرور آن اعتماد 
به نفس و صالبت بچه ها كاسته شد كه همگان ديديم 
در مسابقه با ژاپن و كانادا كه از تيم هاي درجه 2 دنيا به 
شمار مي روند به سختي پيروز شديم و حتي بازيكنان 
اذعان داشتند يكي از سخت ترين مسابقات شان با ژاپن 
ب��وده اما به خاطر اينكه يك س��طح از اين تيم ها باالتر 
بوديم موفق به شكست شان شديم.  لوزانو راه زياد و زمان 
كمي براي موفقيت دارد. چند هفته ديگر مسابقات ليگ 
جهاني آغاز مي شود كه براي تيم هايي كه شانس مسلم 
كسب مدال المپيك ريو را دارند، حالت تداركاتي تلقي 
خواهد شد اما براي لوزانو بهترين فرصت است تا تركيب 
اصلي تيمش را براي اين مسابقات بشناسد و هماهنگ تر 
از قبل شود. نسل طاليي واليبال ايران واقعا حيف است 
كه بدون مدال جهاني از تيم ملي خداحافظي كنند چرا 
كه به احتمال فراوان بازيكناني كه باالي 30 يا 32 سال 
س��ن دارند در انتخابي المپيك بعدي حضور نخواهند 
داشت و داورزني بايد بعد از المپيك به فكر جوانگرايي 
در تيم ملي باشد ضمن اينكه توجه ويژه به شهرستان ها 
مي تواند تيم ملي را در مسير موفقيت نگه دارد. نخستين 
سود جايگزيني لوزانو به جاي كواچ، شوك مثبتي بود 
كه به بازيكنان داده شد و حاال او مي تواند با كسب نتايج 
درخشان در المپيك خودش و تيم ملي ايران را جاودانه 
كند. با توجه به اينكه اكثر بزرگان دنيا از جمله برزيل، 
ايتاليا، فرانسه و امريكا در يك گروه قرار گرفتند و ايران با 
لهستان، روسيه، آرژانتين و كوبا بايد در المپيك به رقابت 
بپردازد، ما شانس بااليي براي صعود به مرحله حذفي 
المپي��ك ريو داريم و اگر كمي خوش ش��انس از لحاظ 
مس��ابقات ضربدري باشيم، مي توانيم چهره درخشان 

اين مسابقات لقب بگيريم. 

تيتربازي

جهان

نگاه

 احتمال جدايي افش�ارزاده از استقالل جدي شد 
منصوريان تهدي�د كرد؛ مديري�ت تغيير كند، من 

نيستم.
  دستور نوبخت به خزانه داري دولت براي تخصيص 

بودجه كميته ملي المپيك.
  رسانه هاي سعودي مدعي شدند/كاهش سهميه 

ايران در ليگ قهرمانان آسيا به دو و نيم سهميه
وريا غفوري س�ومين خريد استقالل شد/ ساسان 

انصاري  هم از فوالد به پرسپوليس پيوست.
  بازيكن س�ابق يكي از تيم ه�اي پرطرفدار ليگ 
برتر كه سابقه حركات منش�وري نيز از قبل داشته 
و در عالم هنر نيز مشغول به فعاليت است، به خاطر 
برقراري رابطه نامش�روع در يك مهماني شبانه به 

شعبه 108 دادگاه جزايي اهواز احضار شد. 
  واكن�ش قنب�رزاده ب�ه مديري�ت در اس�تقالل: 

حرف سخيفي است.

حسين قهار 

 سهميه نمي گرفتيم
 بايد در ژاپن  مي مانديم

 شهرام محمودي در گفت وگو با »اعتماد« از سختي ها و مشكالت 
تيم ملي واليبال گفت

جاويد نيك پور

مهدي تاج اگرچه سعي مي كند همه چيز را تحت 
كنترل نشان دهد اما اوضاع چندان عادي نيست. 
فدراسيون درگير بزرگ ترين پرونده تاريخ فوتبال 
ايران در خصوص فس��اد است و بعد از دستگيري 
يكي از روس��اي كميته اين مجموعه، حاال خبر 
مي رس��د بازداشت هاي بيش��تري را در روزهاي 
آينده در سطوح مختلف ش��اهد خواهيم بود. اما 
اين پايان كار نيس��ت. مهدي تاج هفته هاست دو 
عضو جديد را براي فدراسيون با نظر هيات رييسه 
انتخ��اب نكرده اس��ت. اولي نايب ريي��س دوم و 
رييس سازمان ليگ اس��ت كه بالتكليف مانده و 
دومي هم دبيركل جديد كه تنها علي كفاشيان و 

اميرعابديني اصرار به حفظ عليرضا اسدي دارند. 
اما گفته مي شود مهدي تاج نظر ديگري دارد و اگر 
فشار نهاد باالدستي فدراسيون نبود، او پيش از اين 
حكم دو عضو جدي��د را امضا كرده بود. اين روزها 
البته ماجراي عدم تش��كيل جلسه هيات رييسه 
تبديل به معضلي ش��ده اس��ت. موضوعي كه با 
مصاحبه ش��يعي، عضو هيات رييسه فدراسيون 
استارت خورد و با پاسخ مدير روابط عمومي همراه 
شد و لفظ »نگران نباشند« به كار برده شد. ديروز 
محمود شيعي پاس��خي محكم به اين مدير داد 
و گفت: » يا اينگونه صحب��ت كردن ها با توصيه 
مسووالن بوده يا سرخود صورت گرفته است كه 

اگر س��رخود باش��د بايد بگويم در حيطه وظايف 
مديريت فدراس��يون نيس��ت ك��ه در خصوص 
هيات رييسه صحبت كند. اگر فدراسيون اجازه 
چنين برخوردهايي را بدهد به خودش و فوتبال 
ضربه مي زند. بهتر است مدير روابط عمومي هم 
وظايف خود را انجام ده��د وگرنه منتظر تبعات 
صحبت هايش باشد.« عضو هيات رييسه با گاليه 
از اينكه چرا مدير روابط  عمومي در انتقاد از برگزار 
نشدن جلسات هيات رييسه پاسخگو بوده و اعالم 
كرده كه شيعي نبايد نگران باشد، گفت: بايد بگويم 
كه من نگران نيستم بلكه بايد او )حسيني( نگران 
باشد چرا كه فارغ از وظايف خود عمل كرده است.« 

اما اين همه ماجرا نيس��ت. عبدالكاظم طالقاني، 
ديگر عض��و هيات رييس��ه در گفت وگويي اعالم 
كرد: »تا اين ساعت تاريخ جلسه اي را به ما اعالم 
نكردند اما پيشنهاد ما اين است كه با توجه به شروع 
ماه مبارك رمضان و اينكه ما بايد از اس��تان هاي 
ديگر به تهران بياييم، جلس��ات را در عصر برگزار 
كنند تا بتوانيم روزه بگيريم.« عضو هيات رييسه 
درباره رفتار مدير روابط عمومي خاطرنشان كرد: 
»ما در جلس��ه آينده هيات رييس��ه قطعا به اين 
مساله خواهيم پرداخت و اين موضوع را پيگيري 
مي كنيم چرا كه اين مساله اشتباه است و بايد در 
مورد آن تصميم گيري شود.« اما پيام ديگري در 
يك مصاحبه براي مهدي تاج مخابره شد. بهرامي، 
رييس هيات فوتبال اس��تان ق��م و عضو مجمع 
سازمان ليگ گفت: »طبق اساسنامه، ادامه فعاليت 
عابديني در هيات رييسه سازمان ليگ غيرقانوني 

است. پس از تغيير رييس فدراسيون، دبيركل نيز 
بايد توسط رييس جديد به هيات رييسه معرفي 
ش��ده تا در مورد انتخابش تصميم گيري ش��ود 
بنابراين طبق اساسنامه سازمان ليگ، كارشناس 
كه به عنوان يك��ي از اعضاي هيات رييس��ه نيز 
محسوب مي ش��ود هم بايد توسط رييس جديد 
فدراسيون به مجمع سازمان ليگ معرفي شود تا 
با اتخاذ 1+50 راي مجمع بتواند عضو هيات رييسه 
شود. در همين راستا چنين اتفاقي بايد براي امير  
عابديني دوباره بيفتد ت��ا ادامه فعاليت هاي او به 
عنوان كارشناس كه عضو هيات رييسه سازمان 
ليگ است قانوني باش��د وگرنه ادامه فعاليت وي 
در هيات رييس��ه غيرقانوني خواهد بود. « البته 
فدراسيون فوتبال و مدير روابط عمومي واكنشي 
به اي��ن موضع گيري ها نداش��ته اند و گويا گزينه 
سكوت را براي اين پيام هاي مستقيم برگزيده اند. 

فدراسيون فوتبال و ماجراي رييس سازمان ليگ و دبيركل
پيام رساني از طريق مصاحبه

تنيس

دليل نتيجه گيري 
بعد از ناكامي مس�ابقات 
جهاني فشار زيادي روي 
ما بود. مي دانس�تيم كه 
اگر نتيج�ه نگيريم بايد 
در همان ژاپن بمانيم و به 
ايران نياييم. با اين وجود 
تالش س�ختي كرديم و 
با هداي�ت كار فني بليت 
ريو را كسب كرديم. اگر 
تيم مل�ي واليبال نتيجه 
مي گي�رد به خاط�ر اين 
اس�ت كه يك مجموعه 
كارها را به درستي انجام 
مي دهد. ه�ر 12 بازيكن 
ه�م يك�دل هس�تند و 
ب�راي هي�چ ك�دام از ما 
فرقي نمي كند چه كسي 
در زمين ب�ازي مي كند. 
نتيج�ه اي�ن همدل�ي و 
تالش هم موفقيت هايي 
است كه به دست مي آيد.

نظرات خود را 
برای ما پيامك 

كنيد
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گاربينه موگوروس��ا، تنيس باز اس��پانيايي، با پيروزي 
دو- هيچ برابر سرنا ويليامز، قهرمان اوپن فرانسه، روالن 
گاروس ش��د. او با نواختن سرويس هاي ماهرانه و حفظ 
خونس��ردي در مواقع بحراني اين مس��ابقه بزرگ را با 
نتايج 5-7 و 4-6 از آن خود كرد. اين نخستين قهرماني 
موگوروسا در مسابقات گرنداسلم تنيس بود. موگوروسا 
در حالي در اين رقابت ها اول شد كه در ابتداي تورنمنت 
بخت ش��ماره چهار محس��وب مي ش��د. اين تنيس باز 
اسپانيايي با اين پيروزي، شكست خود برابر سرنا ويليامز 
در فينال ويمبلدون پارسال را جبران كرد. موگوروساي 

بيست ودو س��اله در واقع نخستين تنيس  باز اسپانيايي 
است كه در هجده سال گذشته توانسته اوپن فرانسه را 
فتح كند. حاال كه ويليامز سي و چهار ساله شرايط آرماني 
گذش��ته اش را از دست داده، رس��يدن به اين موفقيت 
دشوارتر از هميشه به نظر مي رسد. موگوروسا بعد از اين 
قهرماني گفت: »بسيار هيجان زده هستم. در فينال يك 
گرنداس��لم جلوي يكي از بهترين ها بازي كردم. در اين 
مسابقه خيلي آماده بودم و براي هر امتياز تمركز زيادي 
داشتم. تا جايي كه توانستم جنگيدم. ديدارهاي قبلي 
من با سرنا كمك زيادي به من براي پيروزي در اين بازي 

كرد. روالن گاروس تورنمنت محبوب ما در اسپانياست.« 
سرنا ويليامز در شرايطي مسابقه فينال را شروع كرد كه 
گفته مي ش��د عضله ران پايش كمي آسيب ديده. او اما 
مسابقه را به خوبي ش��روع كرد و نشاني از مصدوميت 
نداش��ت. بس��ياري در ابتدا تصور مي كردن��د، ويليامز 
اين بار به چهارمين قهرماني اش در روالن گاروس دست 
مي يابد، اما او در نهايت مغلوب حريف جوانش شد. اين 
ششمين شكست ويليامز از مجموع بيست وهفت فينال 
گرنداسلم زندگي  حرفه اي اش بود. او بعد از اين شكست 
تلخ گفت كه مصدوميت نقشي در اين شكست نداشته: 

»من آدمي نيستم كه شكستم را توجيه كنم 
و درد عضالن��ي را بهانه كنم. من شكس��ت 
خوردم، چون خ��وب بازي نكردم و حريفم 
پيروز ش��د. او در لحظات حس��اس و براي 

امتيازات مهم، خيلي خوب عمل كرد.« سرنا 
ويليامز براي سومين بار پياپي در گرنداسلم هاي 

مختل��ف ن��اكام مانده، ام��ا براي 
اينكه به ركورد بيست و دو 
قهرماني در اين مسابقات 
برسد، با انگيزه اي فراوان 
پا به مسابقات ويمبلدوني 

مي گذارد كه بيست و يك روز 
ديگر آغاز مي شود. 

 فشار زيادي روي بازيكنان ايران بود و در اين چند روز »موگوروسا«ي جوان، ويليامز را مات كرد
نگراني زيادي بي��ن ما وجود داش��ت. بچه ها امتياز به 
امتياز با حريفان مبارزه كردندو اين موضوع را در بازي با 
چين ديديم. در برابر لهستان هم كه همه ديدند چقدر 
ب��ازي خوب و فني را انجام دادن��د و تمام تالش خود را 
انجام دادند تا صعودشان را 100درصد قطعي كنند. با 
كسب سهميه المپيك بار سنگيني از دوش بازيكنان 
برداش��ته ش��د. بعد از مدت ها بازيكنان ايران از عمق 
وجود مي خنديدند و از اينكه دل مردم را ش��اد كردند 
و به قول خودشان وفا كردند، بسيار خوشحال هستند. 
اين بازيكنان بعد از سال ها روياي حضور در المپيك را 
محقق كردند. بچه ها با وجود اينكه خسته اند و در اين 
مدت فشار زيادي را متحمل شدند اما از اينكه دل 80 
ميليون ايراني را شاد كردند خوش��حال اند. بعد از اين 
صعود، مقامات زيادي پيام دادند و حتي مردم در تمام 
نقاط جهان ما را مورد لطف قرار دادند. اين افتخار بزرگي 
است كه واليبال ايران مي تواند در المپيك حاضر باشد. از 
10 هدفي كه ماداشتيم تنها صعود به المپيك باقي مانده 
بود و تنها كاري كه انجام نداده بوديم، حضور در المپيك 
بود كه اين موضوع هم محقق شد. من اين پيروزي را به 

مردم تبريك مي گويم.

مصطفي شجاعي
دستيار سابق خوليو والسكو

تنها كار نكرده ام، المپيكي 
شدن بود

محمدرضا داورزني
رييس فدراسيون واليبال

سوژه روز

كي روش عليه برانكو: خروج 
از اردوي تيم ملي ممنوع!

الپورتا: مي خواهند مسي از 
بارسلونا برود


