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سوژه
عطایی سرمربی تیم والیبال
شهرداری ارومیه شد

بهروز عطایی ،ســرمربی
تیم والیبــال جوانان ایران
که تیمش را برای حضور
در مســابقات قهرمانــی
آســیا آماده میکنــد ،با
حضور در ارومیه ،هدایت
تیم شــهرداری این شهر را در فصل آینده لیگ
برتر بهطور رسمی پذیرفت .مسئوالن شهرداری
ارومیه با جذب عطایی و ستارههایی نظیر شهرام
محمودی و محمد موسوی و کنار گذاشتن تمام
بازیکنان فصل گذشــته خود ،قصــد دارند فاتح
لیگ برتر والیبال  1397شــوند .عطایی درحالی
با شــهرداری ارومیه به توافق رسید که مدتها
بود هدایت تیم کاله مازندران را برعهده داشــت
اما به گفته بهمن سلیمانی مدیرعامل کاله ،این
باشگاه که هماکنون با کمبود بودجه مواجه شده
در فصل جدید لیگ برتر هم دیگر در قامت یک
مدعی ظاهر نخواهد شــد و به همین دلیل هم
نیازی به حضور یک مربی ملی در راس کادرفنی
خود ندارد.

ویژه
قطع حقوق مربیان ملی کشتی
از سوی وزارت نفت

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با بیان اینکه وزارت
نفت حقوق مربیان تیمهای ملی کشتی را در طول
مدت حضورشان در اردوهای تیم ملی و رقابتهای
بینالمللی قطع کرده ،از وزیر ورزش درخواست کرد
برای حل این مشــکل با وزیر نفت گفتوگو کند.
علی اشکانی در اینخصوص به ایسنا گفت« :عالوه
بــر بنده ،حقوق و مزایای تعــدادی دیگر از مربیان
تیمهای ملی نظیر محمــد طالیی مربی تیم ملی
کشتی آزاد بزرگساالن ،غالمرضا محمدی سرمربی
تیم ملی کشــتی آزاد نوجوانــان ،مصطفی علیزاده
سرپرست تیم ملی کشــتی آزاد نوجوانان ،مهدی
شربیانی سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی جوانان
و حمید باوفا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان
طی مدت حضور در اردوهای تیم ملی قطع شــده
و وزارت نفت با مرخصی یکســاله ما در تیم ملی
اما بدون دادن حقوق و مزایا موافقت کرده اســت.
این موضوع مشکالتی را برای ما بهوجود آورده و از
وزیر ورزش درخواست میکنم برای حل این مشکل
بــا وزیر نفت صحبت و رایزنــی کند تا ما بتوانیم با
خیال آسوده به فکر کسب موفقیت در رویدادهای
مهم پیشرو همچون بازیهای آسیایی و رقابتهای
قهرمانی جهان باشیم» .

چرا وقتی کشتیگیران
قهرمان جهان شدند،
درخواست معافیتی در
کار نبود؟

کریمی :بعد از
 14ماه خدمت
معاف شدم!

علیرضا کریمی هم نسبت به درخواست وزیر ورزش
درخصوص معافیت  7فوتبالیست واکنش نشان داد.
دارنده مدال برنز کشــتی آزاد جهان گفت« :بعد از
رقابتهــای امیدهای جهان به همراه وزیر ورزش به
خدمت مقاممعظم رهبــری رفتیم و آنجا حضرت
ش بدهند .وزیر ورزش هم
آقا فرمودند کــه باید پادا 
گفت که بیشــتر هم میدهیم ».به گزارش فارس او
با اشــاره به اینکه چرا ســال  2014میالدی که در
رقابتهای جوانان جهان مقابل حریف رژیم اشغالگر
قدس حاضر نشدم ،وزارت ورزش برای معافیت من
کاری نکرد؟ گفت« :سال  2015میالدی تیم کشتی

پیش آمــد ،در حالیکه اگر همان
پروســه عادی برایم طی میشد
و طبق قانــون از ایثارگری پدرم
استفاده میکردم ،خیلی زودتر
کارت پایانخدمتــم
را میگرفتــم .هــم
خدمــت کردیــم هم
نگهبانــی دادیم ،آخر
هم اینطــور آقایان
در مــوردم صحبــت
میکنند».

امیدوارم درکنار کشتی ،تکواندو و ووشو یار کمکی خوبی برای مدالآوری در جاکارتا باشیم

ناخدا امینی :حداقل  2طال در بازیهای آسیایی میگیریم

ممکن است تعداد مدالهای قایقرانی در بازیهای آسیایی  2018یک یا  2عدد نسبت به دوره قبل کمتر شود
سارا اصالنی

قایقرانــی ایران درحالی با  39ســهمیه راهی
بازیهــای آســیایی  2018خواهد شــد که
بیشــترین ســهمیه را در بین فدراسیونهای
اعزامی به این دوره از رقابتها به خود اختصاص
داده .اختصاص بیشــترین سهمیه به این رشته
اما باعث نمیشــود که مســئوالن فدراسیون
قولی بابت کســب بیشترین مدال کاروان ایران
در ایــن دوره از رقابتهــا بدهنــد .با اینحال
اما ناخــدا غالمرضا امینی رئیس فدراســیون
قایقرانی امیدوار است درکنار رشتههای سنتی
همچون کشــتی ،تکواندو ،ووشو و ...که همواره
بار مدالآوری ایران در تورنمنتهای حســاس
ی دوششــان بوده ،قایقرانی هم بتواند یار
رو 
کمکــی خوبی باشــد .او به کســب حداقل 2
مدال طال توســط قایقرانی ایران در بازیهای
آســیایی جاکارتا بسیار خوشبین است .امینی
در تشــریح شــرایط تیمهای ملــی قایقرانی
ایــران پیــش از حضور در بازیهای آســیایی
ک ماه بعد از
به خراسان میگوید« :درســت ی 
بازیهای آسیایی اینچئون ،اردوهای رشتههای
گ و کانوئینگ
اصلی قایقرانــی یعنی روئینــ 
آغاز شــد و تاکنون نزدیک به  3ســال و اندی
است که اردوها درحال برگزاری است .بنابراین
ملیپوشان قایقرانی شرایط بسیار خوبی برای
ی  2018دارند.
حضــور در بازیهــای آســیای 
حدس ما این اســت که انشــاا ...قایقرانان در
جاکارتــا مدالهای خوشرنگــی بگیرند ».او با
اشــاره به برگزاری اردوهــای آمادگی تیم ملی
ادامه میدهد« :ملیپوشــان روئینگ به اردوی
چیــن اعزام شــدهاند .بانوان هم بــه تازگی از
اردوی چیــن برگشــتهاند و طــی هفته آینده

گروکشی پرسپولیسیها با قبضه 40درصد از قرارداد خارجی گلرشان
اشــتباه جایی رخ داد که غیبت علیرضــا بیرانوند در
تمرینهای پرســپولیس را به پیشــنهادهای اروپایی
او ربــط دادنــد .دروازهبانی که قرارداد با پرســپولیس
پایش را برای رفتن بســته است .به گزارشورزش سه،
وقتی مرخصی  2هفتــهای بیرانوند پایان یافت ،برانکو
ایوانکوویچ هم که پیش از این با جدایی بیرانوند مخالفت
کرده بود ،با تندی به غیبت دروازهبانش واکنش نشان
داد و گفت« :من هم  4تا پیشنهاد خیلی خوب دارم .آیا
نباید میآمدم سر تمرین؟» و بعد مخالفتش با جدایی
علیرضا بیرانوند را دوباره به زبان آورد اما این هم چیزی
از ناراحتــیاش کم نکرد .برانکو ناراحت بود و باشــگاه
نگران که خبر رســید تمرین صبح دوشنبه هم بدون
دروازهبان ملیپوش پرسپولیس سپری شده است .آقای
سرمربی میگفت دلیل این غیبت را نمیداند اما باشگاه
حتما میدانســت چراکه مدیرانش پیش از بازگشــت
پرسپولیس از کرواسی با وکیل علیرضا بیرانوند مذاکره
کرده بودند .اتفاقا دلیل مذاکراتشــان هم همانی بود
که باعث غیبت این دروازهبان در تمرینها شــد .ماجرا
بــه مطالبات معوقه بیرانوند مربوط میشــود که بابت
 2فصل اخیر چیــزی نزدیک به  2میلیــارد تومان از
باشگاه پرســپولیس طلب دارد .خودش ادعا کرده که
مطالبات معوقه همه همتیمیهایش پرداخت شــده و

ایران قهرمان جامجهانی شد آنهم در کشور آمریکا،
گفتند جوانان تیم معاف میشــوند ،اما اصال خبری
نشــد و عنوان شــد که چنین قانونی نداریم؛ حاال
میبینید که چطور برای فوتبالیســتها نامهنگاری
میشــود ».کریمی درمورد اینکه مگر امسال پس
از رودررو نشــدن بــا حریف رژیم اشــغالگر قدس
از خدمت ســربازی معاف نشــده ،خاطرنشان کرد:
«معاف شــدم ،اما 14ماه خدمت کرده بودم و پدرم
 24ماه ســابقه جبهه داشت که اعالم کردند ،معاف
شــدهام .در اصل اگر هم معاف نمیشدم ،چیزی از
خدمتم باقی نمانده بود .کارت معافیت من چند روز

زاویه نگاه شما

فقط به او پول ندادهانــد و وکیلش هم برای همین به
باشــگاه رفته بود .در واقع وکیــل بیرانوند از طرف او
شــرط گذاشــت که تنها در صورت پرداخت مطالبات
 2فصل اخیرش در تمرینهای پرســپولیس شــرکت
خواهد کرد و باشــگاه هم قول داد که دستکم بخشی
از طلــب او را پیش از شــروع فصل بپردازد .یک
شــایعه اما کار را خراب کــرد؛ «پولی که
برای تســویه قراردادهای گذشته
بیرانوند گذاشــته بودنــد ،قرار
اســت به وحید امیری پرداخت
شــود تا او را در پرسپولیس
نگــه دارنــد ».اینکه چه
کســی چنیــن ادعایی را
مطــرح کرده و بــه گوش
دروازهبان ملیپوش پرســپولیس
رسانده ،شاید اهمیت چندانی نداشته
باشــد اما باعث شد علیرضا بیرانوند از سر
لجبازی هم شــده ،قید حضور در تمرین را
بزند و از پرســپولیس دوری کند .او حتی
پیشــنهاد نزدیکانــش بــرای گفتوگوی
مســتقیم با برانکو را هم با این توجیه که
«او نمیتواند مشــکل مرا حل کند» رد

چالش رونالدو و تزار

زایتسف :بیا رونالدو ،دنبال بهانه نگرد!

فدراســیون والیبال ایتالیا ،رونالدو را به جدال تن به تن با ایوان زایتسف ،ستاره روسیاالصل تیم ملی والیبال
ایتالیا دعوت کرده اســت .به گزارش تســنیم ،انتقال 112میلیون یورویی کریســتیانو رونالدو از تیم فوتبال
رئالمادرید به یوونتوس ،گرانترین خرید تاریخ سری  Aایتالیاست .ستاره پرتغالی پس از  9سال ،رئال را ترک
کرد .نماینده فدراسیون والیبال ایتالیا در منطقه التزیو اما دست به اقدام جالبی زده و رونالدو را به جدال تن
به تن با ایوان زایتســف ،ستاره روسیاالصل تیم ملی والیبال ایتالیا دعوت کرده .موضوع این چالش ،این است
که کدام ستاره میتواند ضربه محکمتری به توپ بزند .درحالی که رونالدو هنوز به این چالش پاسخی نداده اما
«تزار» ایتالیاییها با خوشــحالی این مبارزه را پذیرفته و در صفحه اجتماعی خود به شوخی نوشته« :من فکر
میکنم که رونالدو از این چالش تعجب کند و بگوید زایتسف دیگر کیست؟! بیا رونالدو ،دنبال بهانه نگرد!»

مجددا به چین اعزام میشوند .برای ملیپوشان
آبهــای آرام هم در بخش کانو و هم در بخش
کایــاک اردوی  2هفتــهای تایلنــد را در نظر
داریم که درســت قبل از اعزام بــه بازیهای
آســیایی این اردو برگزار میشود و ملیپوشان
آبهــای آرام از تایلند راهی پالمبانگ اندونزی
میشــوند .بچههای روئینگ هم از چین راهی
بازیهای آســیایی میشوند .با توجه به اینکه
متاســفانه پیست اســتاندارد در کشور نداریم،
طبــق هماهنگیهای به عمل آمده قرار شــده
قبل از شــروع بازیهای آسیایی یک اردوی 2
هفتهای هم در ترکیه داشــته باشــیم ».ناخدا
امینــی میگویــد« :در بخش بادبانــی اردوها
در انزلــی برگزار میشــود .البته چندی پیش
ملیپوشــان این رشــته در تورنمنتــی که به
میزبانی اندونزی برگزار شــد ،شــرکت کردند
کــه طی آن  2ملیپوش اعزامی این رشــته به

بازیهای آســیایی را نهایی کردیم و در  2ماده
بادبانی در رقابتهای جاکارتا شــرکت خواهیم
کرد ».رئیس فدراســیون قایقرانی با تاکید بر
اینکه لیســت قایقرانان اعزامــی به بازیهای
آســیایی نهایی شــده ،ادامه میدهد« :به امید
ن شــامل  15خانــم و  24آقا
خدا  39قایقرا 
راهی رقابتهای آســیایی میشوند ».قایقرانی
باالترین سهمیه بازیهای آسیایی جاکارتا را به
خــود اختصاص داده .اما اینکه آیا این رشــته
بیشترین مدالهای آســیایی را هم برای ایران
به ارمغان خواهد آورد یا خیر ،ســوالی اســت
که امینی در پاســخ به آن میگوید« :نمیتوان
گفت قایقرانی بیشــترین مدال را در بازیهای
آســیایی خواهد گرفت .از طرفی رشــتههای
سنتی ما مثل کشــتی ،تکواندو ،ووشو و کاراته
همیشــه جــور کاروان ایران را کشــیدهاند .با
اینحساب ما هم امیدواریم که یار کمکی خوبی

پروژه لژیونر شدن بیرانوند
ادامه خواهد داشت

کرد .با این حال دوریاش خیلی طوالنی نشــد چراکه
برانکو بــا اعتراضهای مدامش باشــگاه را به مذاکره
دوباره ترغیب کرد و بیرانوند هم این بار شخصا و بدون
حضور وکیلش به دیدار مدیران پرسپولیس رفت .یک
طرف علیرضا بیرانوند نشست و مقابلش گرشاسبی،
کاشــانی و حاجیبیگی که از طرف برانکو برای
راضی کردن و حفــظ ایــن دروازهبــان
ملیپوش مامور شده
بودند .خوبیاش اما
ایــن بود کــه هیچ
حرفــی ناگفتــه
نمانــد .بیرانوند
از پیشــنهادهای
ا ر و پا یــی ا ش
(بشــیکتاش ،دیناموکیــف و
تورینــو) گفت و اینکه مشــتری
اوکراینیاش حاضر است یک و نیم
میلیون یورو به او بپردازد .باشــگاه
اما همانطور که پیشبینی میشد،
جدایــی او را نپذیرفت و اعالم کرد
کــه در خوشبینانهتریــن حالت،
در نیمفصــل کــه پنجــره نقلو

برای رشتههای سنتیمان در مدالآوری باشیم
و بتوانیم درکنار آنهــا مدالهای خوشرنگی
برای کاروان کســب کنیــم ».قایقرانی ایران
در دوره گذشــته بازیهای آســیایی  9مدال
شــامل یک طال 2 ،نقره و  6برنز کســب کرد.
اما اینکــه پیشبینی فدراســیون درخصوص
تعداد و رنــگمدالها در این دوره چیســت،
سوالی اســت که رئیس فدراسیون در پاسخ به
آن میگوید« :در این دوره از بازیهای آسیایی
ممکن است تعداد مدالهای قایقرانی یک یا 2
عدد نســبت به دوره قبل کمتر شود .اما تمام
تالشمان این اســت که رنگ مدالمان را رنگ
دلخواهمان کنیم و من خیلی خوشبین هستم
که حداقل  2مدال طال در بازیهای آســیایی
کسب کنیم ».امینی در تشریح دالیل احتمالی
کاهش مدالهای قایقرانی در بازیهای آسیایی
جاکارتا هم میگوید« :اندونزی به عنوان میزبان
مســابقات با در نظر گرفتن مادههای قایقرانی
فعال در کشــورش ،تغییراتی در مادههای این
رشــته در بازیهای آســیایی ایجاد کرده .این
تغییرات شــاید در تعــداد مدالهای احتمالی
قایقرانی ایــران در جاکارتــا اختالالتی ایجاد
کند ».فدراســیون قایقرانی ایــران در ابتدای
ســال اقدام بــه خرید تعدادی قایــق روئینگ
کرد کــه بابت آن زیر بار بدهی رفت .امینی اما
از پرداخت بخش عمــدهای از این بدهی خبر
میدهد ولی از رقم باقیمانده صحبتی نمیکند:
«نمیتوانم رقم دقیق بدهی را بگویم اما عمده
بدهی به جا مانده بابت خرید قایقهای روئینگ
پرداخت شــده .تنها بخش کمی از این بدهی
باقیمانده که انشــاا ...به کمــک کمیته ملی
المپیک به زودی پرداخت خواهد شد».

انتقاالتی باشــگاه باز شد به او اجازه رفتن خواهند داد.
در واقع گرشاســبی از او خواست تا زمانی که تکلیف
لژیونر شدنش مشخص نشده ،طبق قراردادی که دارد
در تمرینها حاضر شــود و توافقها بــرای انتقال در
نیمفصل را بگذارد به عهده باشــگاه و مشتریانش .بعد
هم مدیریت باشگاه اعالم کرد که بیرانوند تحت قرارداد
با باشگاه است و با وجود پیشنهادهای خوبی که برای
بازی در لیگهای خارجی دارد ،از آنها چشمپوشــی
کــرده و به فعالیت خود در پرســپولیس ادامه خواهد
داد امــا کســی نگفت که چطــور از ایــن دروازهبان
رضایت گرفتهاند .البتــه محمدرضا حاجیبیگی عضو
هیئتمدیره باشــگاه پرســپولیس در مصاحبهای ادعا
کرد که قرارداد جدیدی با بیرانوند بســتهاند؛ توافقی
که به سود بیرانوند است و البته باشگاه هم با توجه به
بدهی و شرایط مالی و مابهالتفاوت قیمت دالر مجبور
به پذیرش آن شده اســت .در توافق جدید بیرانوند با
پرداخــت 40درصد مبلغ قراردادش با باشــگاه جدید
میتواند از پرســپولیس جدا شود .به اینترتیب پروژه
لژیونر شدن علیرضا بیرانوند ادامه خواهد داشت و البته
پرســپولیس که مجبور است گلر جدیدی را هم برای
جانشــینی او نشان کند ،ســود چندانی از این انتقال
نخواهد برد.
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هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
مگر فوتباليستها با اينهمه امكانات كه در اختيارشان قرار گرفت ،چه
گلي به ســر ما زدند كه بايد معاف بشــوند .ضمنا يكي به آقاي كيروش
بفهماند كه ايشــان كارگر و اجير شــده اين دولت هستند و حق تعيين
تكليف و تهديد ندارند.
آنقدر مســئوالن فدراســيون فوتبال ليلي به الالي جناب كيروش
گذاشــتند كه تهديد ميكند .آقا دفاع اتوبوســي را اكبر ميثاقيان از شما
بهتر بلده ،فقط ايشان توليد داخل است و خارجياش حتما خوبه.
در ایــن اوضاع بد اقتصادی که بعضــی از مردم با هزار جور بدبختی و
جان کندن یک لقمه نان در میآورند ،آقایان میلیاردها پول از بیتالمال
میدهند به باشــگاهی که بازیکن خارجی بخرد ،بعد هم بروند در آسیا 6
تا گل بخورند! این واقعا درسته؟ عدالته؟
تــا االن که فغانی بهتریــن آدم دنیا بود .االن یک عده پیدا شــدند و
بــا بهانه بیمنطق بــه او میتازند .اینکه ما برای یک انســان آنهم در
جایگاهی مثل فغانی تعیین کنیم که چه بکند یا نکند ،نبود آزادی فردی
در این کشور نیست؟!
لطفــا اینقدر به آقای فغانی ایــراد نگیرید! اختیار زندگیاش را دارد و
میخواهد برود .لطفا حسادت نکنید.

اخبار
معرفی اعضای هیئترئیسه شنا با ابالغ وزیر

با توجه به اهمیت رشتههای پایه و پرمدال در توسعه ورزش قهرمانی و سالمت
و نشاط جامعه ،مسعود سلطانیفر وزیر ورزش اعضای هیئترئیسه فدراسیون
شنا ،شیرجه و واترپلو را منصوب کرد .به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا،
ســیدعلیرضا آوایی مقام عالی وزارت دادگستری ،سعید نمکی معاون سازمان
برنامه و بودجه و احمد دانیالی معاون توسعه و مدیریت سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری ،پیروز حناچی معاون شهرسازی شهرداری تهران
به عنوان اعضای هیئترئیسه فدراسیون شنا ،شیرجه و واترپلو منصوب شدند.

منتخبان دوومیدانی به بالروس میروند

تیــم منتخب دوومیدانی ایران با هدف حضور در تورنمنت بینالمللی بالروس
امروز عازم مینســک میشــود .حســین کیهانی ( 3000متــر بامانع) ،امیر
مرادی ( 800متر) ،مســلم نیادوست ( 1500متر) ،جلیل ناصری ( 5000متر
و10000متر) ،رضا ملک پور (400متر بامانع) ،علی ثمری ،شاهین مهردالن و
مرتضی ناظمی (پرتاب وزنه) ،محمد صمیمی و بهنام شیری (پرتاب دیسک)،
رضا مقدم (پرتاب چکش) و سپیده توکلی (پرش ارتفاع) ورزشکارانی هستند
که در این رقابتها حضور خواهند داشت.

خودرو و سکه پاداش پشتوانههای کشتی

فدراسیون کشتی قرار است مراســم اهدای جوایز مدالآوران کشتی ایران در
رقابتهای نوجوانان جهان -کرواسی را اول مرداد ،برگزارکند .به گزارش ایسنا
فدراســیون کشــتی اعالم کرد به مدالآوران طالیی این رقابتها ،یک خودرو
پرایــد  111و دارندگان مدالهای نقره و برنز به ترتیب  7و  5ســکه طال اهدا
میشــود .همچنین به مدالآوران طال ،نقره و برنز رقابتهای جهانی نوجوانان
جهان در کرواسی به ترتیب  5001000،و  300یورو جوایز نقدی هم پرداخت
خواهد شد.

سخندان :قضاوت آرژانتین  -فرانسه از ردهبندی مهمتر بود

علیرضا فغانی و تیمش؛ نخستین فینالیست جام جهانی!
ن همراه با علیرضا فغانی و محمدرضا
رضا سخندا 
منصوری عملکرد خوبی در جامجهانی داشتند و 4
دیدار مهم از جمله دیدار ردهبندی این مسابقهها
بین بلژیک و انگلیس را قضاوت کردند .بهگزارش
ایسنا کمکداور ایرانی حاضر در جامجهانی ۲۰۱۸
روسیه معتقد اســت قضاوت دیدار آرژانتین و
فرانسه در این مســابقهها مهمتر و حساستر از
پرچم زدن در دیدار ردهبندی بود.
 4دیدار جامجهانی را قضاوت کردید و عملکرد
بینظیری داشتید .نظرتان چیست؟
قبل از حضور ما در جامجهانــی انتظارات زیادی از ما
وجود داشت .ما هم تالش کردیم و سختیهای زیادی
کشیدیم تا ضمن حضور در جامجهانی ،بتوانیم عملکرد
منحصر به فرد و خوبی داشــته باشــیم .این فکر را هم
داشتیم که تا جایی خوب عمل کنیم که قضاوت فینال
به ما سپرده شود اما متاسفانه قسمت نبود .فکر میکنم
توانستیم نظر مردم و کارشناسان را جلب کنیم و در کار
خود موفق باشیم.
مهمترین بازی که قضاوت کردید ،کدام بود؟
به نظر من هر  4بازی که به ما ســپرده شد ،مهم بود.
بازی اول حکم ادامه قضاوتهــای ما در جامجهانی را
امضا میکرد و دیــدار ردهبندی یکی از  4بازی بود که
هر تیم داوری دوســت دارد در آن قضاوت کند .به نظر
من اما مهمترین بازی دیدار آرژانتین و فرانسه بود که از
لحاظ سختی هم اهمیت زیادی داشت.
جو دیدار ردهبندی چگونه بود؟
دیدار ردهبندی از جمله بازیهایی اســت که هر داوری
که در جامجهانی حضور دارد ،دوست دارد در آن سوت
بزنــد .ما نیز از این قاعده مســتثنا نبودیــم .البته فکر
میکنم میتوانســتیم فینال را هم ســوت بزنیم اما به
دالیل مختلف قسمت نبود .اگر ما بدون تمرکز در دیدار
ردهبندی حاضر میشدیم ،تمام عملکردمان در بازیهای
قبلی زیرسوال میرفت .باید کاری که به ما محول شده
بود را درست انجام میدادیم .اینکه بخواهیم به عنوان

داور ردهبندی یا فینال انتخاب شویم تا حدودی دست
خودمان بود.
به نظر شــما دلیل آن چه بود؟ آیا پشت پرده
برنامهای برای انتخاب نشدن شما وجود داشت؟
اتفاقات پشت پردهای هم میتوانست در کار باشد تا ما
در فینال قضاوت نکنیم اما بههر حال ما باید کارمان را
انجام میدادیم و خدا را شکر موفق بودیم .برای ما مهم
بود که در یکــی از  4دیدار پایانی قضاوت کنیم .مردم
نیز هوای ما را داشتند و به خوبی از ما حمایت کردند.
جالبترین خاطره غیر فنی شما از روسیه چه
بود؟
اینکه توانستیم در دیدار ردهبندی حاضر شویم ،اتفاق
بزرگــی برای جامعــه داوری و مردم ایــران بود اما به
نظر من جالبترین خاطــره ما پس از بازی آرژانتین و
فرانســه رخ داد .یکی از رسانههای خارجی پس از این
بازی نوشت« :نخستین فینالیست جامجهانی مشخص
شــد؛ علیرضا فغانی و تیمش ».البته عالوه بر حمایت
رسانههای داخلی ،رســانههای خارجی زیادی از جمله
آلمان ،فرانسه و هلند بودند که داوریهای ما را تحلیل و
عملکردمان را مثبت ارزیابی میکردند.
شــایعه خداحافظی شما و آقای فغانی صحت
دارد؟
وقتی چنین خبرهایی از ایران به ما مخابره شــد ،من و
علیرضا تعجب کردیم .هیچوقت داور یا ورزشکار حرفهای
در شرایط نامناسب یا وسط یک تورنمنت خداحافظی
نمیکند .باید مســابقهها تمام و شرایط ارزیابی شود و
اگر اوضاع نامناســب بود ،آنگاه چنین اتفاقی رخ دهد.
وضعیت ما نیز هنوز مشخص نیست .اتفاقات زیادی باید
بیفتد که هنوز نیفتاده تا ببینیم اوضاع چگونه میشود.
مهمترین مسئله ایمان داشتن فیفا به تیم داوری ایران
اســت که این قضیه باعث دلخوشــی و انگیزه ما برای
حضور در مســابقههای بعدی و بهخصوص جامجهانی
 ۲۰۲۲قطر است .البته امیدوارم اگر در جا م ملتها نیز
برای داوری انتخاب شدیم ،عملکرد خوبی داشته باشیم.

