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سوژه
لشکرکشی تزارها برای
جامجهانی کشتی فرنگی

رقابتهــای جامجهانــی کشــتی فرنگــی
 ۲۰۱۹در حالــی  ۷و  ۸آذرمــاه در ســالن
 ۱۲هزار نفری آزادی تهران برگزار میشود
که روســیه قرار است با لشگری از قهرمانان
جهــان و المپیکش بــه تهران بیایــد .تزارها
دیــروز از ترکیــب تیمشــان بــرای حضور در
این رقابتها رونمایی کردند .گفتنی است؛
طبق اعــام اتحادیه جهانی کشــتی  ۸تیم
برتر رقابتهای جهانی  ۲۰۱۹نورســلطان
قزاقســتان مجوز حضور در این مسابقات را
خواهند داشــت و بر اســاس تصمیم هیئت
اجرایی اتحادیه جهانی کشتی ،گروهبندی
مســابقات جامجهانــی با سیســتمی جدید
انجــام میشــود بــه نحــوی کــه تیــم اول
رقابتهای جهانی با تیمهای چهارم ،پنجم
و هشتم و تیم دوم نیز با تیمهای سوم ،ششم
و هفتــم همگــروه خواهند شــد .بــا توجه به
اینکــه مجارســتان تیــم هفتــم رقابتهای
جهانی از حضور در این مســابقات انصراف
داد ،تیــم چیــن جایگزیــن ایــن تیــم در
رقابتهای جامجهانی شد و گروهبندی این
مسابقات طبق قانون اتحادیه جهانی به این
شرح است.
گروه یک :روسیه-ایران-قزاقستان-کوبا
گــروه دو :ازبکستان-گرجســتان-ژاپن-
چین

طلوعکیان دبیریاش در والیبال
را تکذیب کرد

مجمــع انتخاباتــی فدراســیون والیبال در
حالــی دیروز برگزار شــد کــه برخی مدعی
شــدند فرهــاد طلوعکیــان دبیر آینــده این
فدراســیون خواهد بود .این در حالی است
که طلوعکیان در حــال حاضر عضو هیئت
مدیره باشگاه پیکان است و شایعات درباره
دبیریاش در والیبال را تکذیب کرد و گفت:
«ایــن موضوع صحت نــدارد .من هماکنون
در باشگاه پیکان مشغول به خدمت هستم.
صحبتی بــرای دبیری فدراســیون والیبال
با من نشــده اســت .فکر میکنم طرح این
موضوعات برای رد گم کردن اســت .به هر
حال برای داورزنی و دبیر آینده فدراسیون
آرزوی موفقیت میکنم».

مجدآرا همچنان در انتظار!

تایید  ۳کاندیدای دیگر فدراسیون همگانی
 ۳کاندیــدای دیگــر ریاســت فدراســیون ورزشهــای
همگانــی پس از رد صالحیت ،با ارائــه مدارک الزم موفق
بــه اخــذ صالحیــت مدیریتی شــدند .بــه گزارش ایســنا،
پــس از عدم تایید صالحیت اولیــه  ۱۸نفر از کاندیداهای
ریاســت فدراســیون ورزشهای همگانی ۳ ،نفــر دیگر از

ایــن افراد با تکمیل مدارک خــود موفق به اخذ صالحیت
مدیریتی جهت حضور در انتخابات شــدند تــا تعداد افراد
تایید صالحیت شده به  ۱۱نفر برســد .آقایان میرزمانی،
اعلم و اصالنی  ۳نفر از کاندیداهای ریاســت فدراســیون
ورزشهای همگانی هســتند که با تکمیــل مدارک موفق

به اخــذ صالحیت اولیه برای حضور در انتخابات شــدند.
علی مجدآرا ،رئیس سابق فدراسیون ورزشهای همگانی
نیز که چند ســال قبل با وجود رسیدن موعد بازنشستگی
در ارتــش به کار خود ادامه داد نیز در انتظار تایید مدارک
شغلی است تا بتواند در انتخابات حاضر شود.

از غیبت معنادار افشین داوری تا کنایههای تند رشیدی به معاون اسبق وزیر در مجمع انتخاباتی والیبال

داورزنی :والیبال را با منابع مالی خوب تحویل دادم و با بدهی تحویل گرفتم!
باالخــره بعــد از حــرف و
حدیثهای فــراوان ،مجمع
انتخاباتــی ریاســت فدراســیون والیبــال
برگزار شــد؛ آنهم در شــرایطی که مسعود
ســلطانیفر به علت حضور در جلسه هیئت
دولــت نتوانســت ریاســت این مجمــع را بر
عهدهبگیردتاعبدالحمیداحمدیجانشین
او شــود .انتخابــات ریاســت والیبــال در
حالی برگزار شــد کــه از  7کاندیدای تایید
صالحیــت شــده 6 ،نفــر به مجمــع آمدند.
افشــین داوری که در پروسه آغازین ثبتنام
از کاندیداها ثبتنام کــرده بود بعد از آنکه
نامــش به نــاگاه در لیســت تایید صالحیت
شــدهها رســانهای شــد ،به مجمــع نیامد تا
غیبــت او ســوالبرانگیز شــود .در چنیــن
شــرایطی محمود افشاردوست ،محمدرضا
رشیدی،احمدسعادتمند،بهناممحمودی،
امیرحســین منظمی و محمدرضا داورزنی
بــه مجمــع آمدند امــا در همان ابتــدای امر
ســعادتمند و افشاردوســت به نفع داورزنی
انصــراف دادنــد و ســپس منظمــی هــم از
حضور در انتخابات کنار کشید تا رایگیری
با حضور داورزنی ،رشیدی و محمودی آغاز
شــود .درنهایــت از بیــن  41رای ماخــوذه
محمدرضــا داورزنی بــا کســب  ۲۶رای به
عنوان رئیس  4سال آینده والیبال انتخاب
شــود .نکته جالب اینکه ســلطانی فــر وزیر
ورزش ســاعاتی پــس از انتخابات بالفاصله
حکم ریاست داورزنی را امضا کرد؛ اقدامی
که اگر بی سابقه نباشد قطعا کم سابقه بوده.
گفتنی است در این مجمع بهنام محمودی
هم صاحب  ۱۵رای شــد اما رشیدی که در
جریان مجمــع انتقادهای تندی از داورزنی
کرده بــود ،هیچ رایی نیاورد .ایــن اتفاق در

حالی رخ داد که رشــیدی در جریان مجمع
گفته بود آیا برگشــتن کسانی که بعد از 11
سال حضور در والیبال دوباره آمدهاند ناشی
از ضعف والیبال نیست؟ او حتی تاکید کرد
مگر در والیبال قحطالرجال است که چنین
اتفاقاتــی رخ میدهد .همیــن حرفها هم
باعث شد او از فتاحی به عنوان دبیر مجمع
تذکــر بگیــرد .البتــه رشــیدی تنهــا منتقد
داورزنــی نبود بلکه بهنام محمــودی هم در
این مجمع از داورزنی به خاطر توجه نکردن
به نسل محمودیها و ترکاشوندها گله کرد.
محمدرضــا داورزنی اما بعــد از انتخابش به
عنوانرئیسفدراسیونوالیبالضمنتشکر
از اعتماد اعضای مجمــع گفت« :انتخابات
آزادانــه برگزار و آرا بین  2نفر تقســیم شــد.
والیبال در دنیا باعث عزت ملی ایران شــده
بــود .بداخالقیهایی در  2ســال گذشــته
در والیبــال اتفاق افتــاده بود کــه امیدوارم
بــا توجــه بــه برنامهریزیهایی کــه خواهیم
داشــت برطرف شود .حقیقت این است که

تیــم ملی برای مســابقات انتخابی المپیک
شــرایط خوبی ندارد و ما باید با کمک همه
دستاندرکاران در فرصت باقیمانده برای
آمادهسازی تیم ملی تالش کنیم .مسابقات
انتخابــی المپیک از خود المپیــک برای ما
مهمتــر اســت و اولویت مــا در حــال حاضر
رساندن تیم ملی به شرایط مطلوب است».
داورزنی در مورد قرارداد ایگور کوالکوویچ،
ســرمربی تیم ملی والیبال ایران هم گفت:
«قــرارداد قبلی کوالکوویچ تا ســال 2018
بود و توسط دوستان تا پایان المپیک تمدید
شــد .در حــال حاضر غیرمنطقی اســت که
بخواهیم به دنبال ســرمربی جدید باشــیم.
اگر به المپیک نرویم دیگر لزومی برای ادامه
همکاری با ایگور وجود نخواهد داشــت اما
مطمئن باشــید مجموعه والیبال کشور هر
آنچه در تــوان دارد ،میگــذارد تا المپیکی
شــویم .در مــورد دســتیاران کوالکوویچ در
فرصت مناســب تصمیــم خواهیــم گرفت.
زمان مناســبی برای پرداختن به حاشیهها
نیست و همه باید برای آمادهسازی تیم ملی

در مسابقات انتخابی المپیک تالش کنیم.
نظر مجمــع اعتماد مجدد به مــن بود و من
اعتقاد دارم مسائل حاشیهای و حاشیهساز
نباید از طریق رســانهها علنی شــود بلکه از
طریق مراجع ذیربط باید مورد رســیدگی
قــرار بگیرد ».رئیس والیبــال اما تاکید کرد
در حالــی فدراســیون را تحویــل گرفتــه که
بدهیهای فراوان دارد« :من فدراســیون را
با منابع مالی خوب تحویل دادم ولی وقتی
برگشــتم با بدهیهای فراوان مواجه شدم.
ما باید والیبــال را مجددا در ریل پیشــرفت
قــرار دهیــم و با آسیبشناســی مشــکالت
موجود اشــتباهات کمتری مرتکب شویم».
او در بخــش دیگــری از صحبتهایــش در
پاســخ بــه ســوال خراســان مبنی بــر تغییر
موضــع کمیســیون اصــل  90درخصوص
انتخابات فدراســیون والیبــال و اینکه این
کمیســیون ابتدا تاکید داشــت باید جلوی
برگــزاری انتخابــات گرفتــه شــود امــا یک
روز قبــل از انتخابــات تغییر جهــت داد هم
گفــت« :وزارت ورزش پاســخ ســواالت این
کمیســیون را داده .اجــازه دهیــد دیگــر به
بحثهای گذشــته فلشبک نزیم .والیبال
بــه آرامــش نیــاز دارد و تمام هم و غــم ما در
شــرایط موجود آمادهســازی تیم ملی برای
انتخابی المپیک است ».داورزنی در بخش
دیگری از صحبتهایش در پاسخ به اینکه
عنوان میشــود بازنشســت ه اســت و شرایط
ادامه کار در فدراســیون را نخواهد داشت،
گفت« :هنوز بازنشســته نشدم و بازنشسته
نیســتم؛  38ســال اســت کار میکنم اما بر
اســاس قانون تــا زمانــی کــه وزارت ورزش
من را بازنشســته نکند ،در خدمت دوستان
خواهم بود».

در این  10هفتهای که از لیگ گذشته ،ستارههای زیادی بودند
کــه انتظارات را برآورده نکردند .وحید امیــری در لیگ به جز به
شاهین به تیم دیگری گل نزده .شماره  10پرسپولیس فقط یک
شــوت در چارچوب زده؛ آماری که مرتضی تبریزی هم مشابه آن
را رقم زده اســت .محمدرضا حســینی خرید این فصل ســپاهان
فقــط یــک گل برای ایــن تیــم زده ،فورچونــه و ســوگیتا هم یک
گل زدنــد و مازوال دیگر خارجــی تراکتور اصال گلــی نزده .علی
دشــتی که با سر و صدای زیادی استقاللی شد هم تا پایان هفته
دهــم فقط  84دقیقه بــازی کرد که حاصل آن یک شــوت خارج
چارچــوب بود .فرشــید باقری ،ســتاره فصل قبل اســتقالل هم
 206دقیقه بازی کرده .بشــار رســن نه گلــی زده و نه پاس گلی
داده .اکبر ایمانی فقط در  2بازی در ترکیب فیکس تراکتور قرار
گرفت .محمــد ایرانپوریان هنوز در لیــگ نوزدهم بازی نکرده.
بختیار همچنان با روزهای اوجش فاصله دارد .حســین ماهینی
مجموعــا  11دقیقــه بازی کــرده که حواشــی زیــادی برایش به
همراه داشته است .روحا ...باقری برای شهرخودرو هم یک گل
زده .شــایان مصلح نــه گلی زده و نه پاس گلــی داده .محمدباقر
صادقــی ،دروازهبان ذوبآهن در  2بازی که حضور داشــت یک
بــار  3گل خــورد و در بازی دوم هــم  3گل دیگــر دریافت کرد تا

از تیــم اخــراج شــود .با ایــن مقدمه کوتاه به ســراغ ســتارههایی
میرویم که هرگز نتوانستند انتظارات را برآورده کنند.
فرشــاد احمــدزاده :کل عملکرد ایــن فصل احمــدزاده به یک
شوتی که آن هم در چارچوب نبود ،خالصه میشود .شماره 10
پرسپولیس در بازگشت به این تیم مجموعا  67دقیقه بازی کرد
که حاصــل آن  5جلســه محرومیت بود .او هیچ پــاس مهمی که
گره دفاعی حریفان را باز کند هم نداده است.
اشــکان دژاگــه :ســتاره تراکتور که همیشــه تبحــر متفاوتی در

بررسی پیامد تساوی عراق و بحرین
بیشــتر از همه به ســود ایران  6امتیازی شد.
حاال صدرنشینی در گروه هم در دست ایران
اســت .در حال حاضر همه تیمهــای گروه به
جز ایــران  5بازی کردهاند .در هفته ششــم و
جایی کــه به عــراق قرعه اســتراحت خورده،
ایران میتوانــد در روز میزبانی از هنگکنگ
اختــاف امتیــازش بــا عــراق صدرنشــین را
بــه  2امتیــاز برســاند .در هفتــه پایانــی هــم

ایــران میزبان عراق اســت و با پیــروزی در آن
مســابقه میتواند با یک امتیاز بیشــتر نسبت
به این تیم به عنوان صدرنشــین راهی مرحله
بعدی شــود .در ایــن بین یــک میزبانی هم از
بحریــن داریم کــه با پیــروزی در آن مســابقه
میتوانیم باالتــر از بحرین قرار بگیریم .ایران
همچنیــن یــک بازی هم بــا کامبــوج دارد که
شــانس افزایش تفاضــل گل را به شــاگردان

مباشری :پرداختی به بازیکنان استقالل تا نیمفصل یکسان میشود

معاون اجرایی باشــگاه استقالل گفت که سعی
خواهیم کرد پرداختی به بازیکنان استقالل در
این فصل را تا نیمفصل یکسان میکنیم .هادی
مباشــری درباره لغو چند دیدار از هفته یازدهم
لیگ برتر فوتبال به تســنیم گفت« :بازی ما ســر
جــای خود بوده و لغو نشــده اســت .هر شــهری
شــرایط خــودش را دارد و لغو بازی بســتگی به
شــورای تامین اســتان و نظر فدراسیون فوتبال
دارد .مــا تقاضــا کردیــم که مســابقات همزمان
برگزار شــود .مــا به صورت مکتوب درخواســت
کردهایم که چون فاصله بازیمان با سپاهان کم

اســت ،یک روز جلوتر با نســاجی بازی کنیم که
هنوز جوابی نگرفتیم ».معاون اجرایی باشــگاه
اســتقالل درباره مشکالت تیم اســتقالل برای
برگزاری تمرینات در هوای برفی و بارانی گفت:
«ماوظیفهنگهداریچمنمجموعهنفتتهرانسر
را نداریم .ورزشــگاه مجموعه انقالب در اختیار
اســتقالل اســت اما زیرســازی ندارد .مجموعه
انقــاب یا کمپ مرحــوم حجازی لولهکشــی یا
زهکشــی ندارد و اگر بخواهیــم این کار را بکنیم
یک ســال زمان و نیــاز به  5میلیــارد تومان پول
خواهد داشــت که نه زمان داریم نه پولش را .ما

ســالیانه  2میلیارد تومان بــرای مجموعههایی
کــه در اختیار داریم هزینه میکنیم که بخشــی
از آن را درآمدزایــی کــرده و جبــران میکنیــم.
بــرای میزبانی بازیهــا در ورزشــگاه آزادی نیز
ما و پرســپولیس بــرای هر بــازی  250میلیون
تومان به مجموعه آزادی میدهیم ».مباشری در
مورد طلب باشگاه ماشینسازی بابت چک آخر
انتقال داریوش شــجاعیان به اســتقالل تصریح
کرد« :اگر مشــکلی بــرای وصول پول از ســوی
بانک مرکزی نباشــد ،شنبه به حســاب باشگاه
ماشینسازی پول واریز خواهد شد».

اخبار
تکذیب اسامی مطرحشده برای جانشینی داورزنی

با انتخاب داورزنی به عنوان رئیس فدراســیون والیبال ،وزارت ورزش
اعــام کــرد بــه زودی جانشــین او در وزارتخانــه معرفی میشــود .به
گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش ،مازیار ناظمی ،ســخنگوی وزارت
درباره درباره اسامی مطرحشده برایپست معاون قهرمانی وزارتخانه
گفت« :تمامــی موارد را تکذیــب میکنم .اینها گمانهزنی رســانهها و
برخی محافل ورزشی است .به هیچ عنوان درباره آنها صحبتی نشده
و قطعا نظر نهایی با خود وزیر خواهد بود».

لغو اعزام ملیپوشان ژیمناستیک به آلمان

در حالی که ملیپوشان ژیمناستیک ایران خود را برای مسابقات مهم
قهرمانی جهــان در آلمان آماده کرده بودند ،ســفر آنها به دلیل عدم
صدور ویزا لغو شــد .این رقابتها یکی از رویدادهای بسیار مهم برای
کسب امتیازات الزم جهت حضور در المپیک توکیو بود اما این فرصت
از ملیپوشان ایران گرفته شد .مسابقات جهانی ژیمناستیک از امروز
در آلمان برگزار میشود.

مرحله نهایی لیگ کشتی برگزار میشود

در حالی که گفته میشــد با توجه به لغو برخی از مسابقات لیگهای
فوتبال ،والیبال ،فوتســال و هندبــال در پایان هفته جاری ،امکان لغو
لیگ کشــتی هم وجــود دارد اما فدراســیون کشــتی اعالم کــرد این
رقابتها طبق برنامه زمانبندی قبلی برگزار خواهد شــد .به گزارش
مهر ،مرحله نهایی رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور
فــردا در ســالن  ۱۲هزار نفــری آزادی تهران برگزار میشــود .این در
حالی است که پیش از این از حضور تیم اترک خراسان شمالی در این
رقابتها صحبت میشــد اما کادر فنی بر کنارهگیری از لیگ به دلیل
عــدم انجام تعهــدات مالی تاکید کــرده بود .در حال حاضر مشــخص
نیست این تیم فردا به میدان میرود یا خیر.

رضایی :روزهای بد با بروژ را فراموش کردم

طراحــی حمــات داشــت ،در ایــن فصل حتــی یک پــاس منجر
بــه خلــق موقعیت هم نداد .اشــکان نــه گلی زده و نــه پاس گلی
داده ،فقط  2بار با شــوت در چارچوب دروازهبانها را به زحمت
انداخته و  401دقیقه بازی کرد.
مرتضــی تبریزی :در  10هفتهای که از لیگ گذشــته ،مرتضی
تبریــزی فقط یک شــوت در چارچــوب زده!  326دقیقه حضور
بدون گل و پاس گل و  2کارت زرد ســایر آمارهای تبریزی است.
البتــه تبریزی  5پاس کلیدی داده که از شــانس بد او هیچ کدام
منجر به گل نشد.
ســروش رفیعــی :نمایــش دور از انتظار ســروش ،صــدای یحیی
گلمحمدی را درآورده و سرمربی شهرخودرو در مصاحبهای گفت
چند بازیکن این تیم به نسبت پولی که گرفتند انتظارات را برآورده
نکردند .ســروش تــا پایان هفته دهم فقط روی یــک گل تاثیرگذار
بود ،مجموعا  2پاس کلیدی داد و  2شوتش در چارچوب بود.
لوســیانو پریرا :آقــای گل فصل قبــل فقط  10دقیقــه از فصل
جدید را از دست داد اما تعداد گل زدهاش از عدد یک عبور نکرده
است .حتی زهر شیمبا به طرز محسوسی کم شده و تا پایان هفته
دهم فقط  7شوت او در چارچوب بوده و طبق آمار متریکا در بیش
از  70درصد از نبردهایی که شرکت کرد ،بازنده بود.

همه چیز در دست ایران

هرروزمنتظرپيامهايشماهستيم.پيامك2000999:
***
جای بســی تاســف اســت که ایــران تیم رده اول آســیا بــا یک مربی
پروازی قرارداد بسته و در عمل منکر این است .حاال با تعطیلی  4ماهه
تیم ملی انتظار دارید به جامجهانی  2020برسیم؟ مگر کشک است
که بدون زحمت نتیجه بگیریم؟
مــارک ویلموتس همانند جونیور براندائو به درد فوتبال نمیخورد و
بایــد به دنبال کار دیگری بگردد .البته این  2به لطف آقای تاج و عرب
جزو ثروتمندان کشور خود شدهاند و دیگر نیازی به کار کردن ندارند.
مــن نمیدونم این آقای مســعود شــجاعی به کدامیک از مســئوالن
وصل است و به چه دلیل اینقدر از این بازیکن که طی  3 ،2سال اخیر
بیشتر از آنکه به تیم ملی منفعت برسونه آسیب زده حمایت میشود؟!
بــه دلیــل اینکه ایشــون دوســت داره در  3دوره جامجهانی شــرکت
داشته باشه تاوان عملکرد بدش رو باید مردم ایران بپردازند؟!

ســوژهــ

ضعیفترین ستارههای فصل

تســاوی بحریــن و عــراق دوبــاره شــانس
صدرنشــینی را به ایران داد و حاال شــاگردان
 6امتیــازی ویلموتــس بــرای صدرنشــینی
کافی است هر  4مسابقهشان را برنده شوند.
سهشــنبه شــب در دیــداری سرنوشتســاز
عراق و بحرین بــدون رد و بدل کردن گلی به
تســاوی رضایت دادند؛ نتیجــهای که عراق را
 ۱۱و بحریــن را  9امتیــازی کــرد .این نتیجه

زاویه نگاه شما
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ویلموتــس میدهــد .پیش از دیــدار بحرین و
عراق سرنوشت صدرنشــینی ایران در دست
خــودش نبود ولــی حاال بــا بردهــای خانگی
مقابل بحرین و عراق اول شــدن ایران قطعی
خواهد شد .دوم شدن هم کامال در دسترس
اســت .اگر ایــران تمامی بازیهایــش را ببرد
 ۱۸امتیــازی خواهد شــد و عــراق در بهترین
حالت به امتیاز  ۱۷میرسد.

کاوه رضایــی ،مهاجــم ملیپــوش ایران و عضو باشــگاه شــالروای
بلژیــک مصاحبهای با نشــریه  Sport-Footاین کشــور انجام داد.
به گــزارش خبرآنالین ،رضایی در این مصاحبه درباره بازی مقابل
اوســتنده که بعد از  424روز گل نزدن موفق به گلزنی شد ،گفت:
«ما همیشه در مســیر قرار داریم و سختی نیز همیشه در این مسیر
وجــود دارد .مــا در آن زمــان در رده دهــم بودیم و نیاز بــه  3امتیاز
کامل داشــتیم .آنها به ما فشار میآوردند تا گل بزنند اما ما فشار
آنها را خنثی کردیم و درنهایت موفق به گلزنی شدم .در این بازی اصال به وضعیت خودم
فکــر نمیکــردم و فقط میخواســتم تیم موفق شــود ».او درباره ناکامیاش بــه همراه بروژ
در فصل گذشــته عنوان کــرد« :با خودم تصمیم گرفتــم درباره اتفاقات فصل گذشــته فکر
نکنــم و تمرکــز من به بازیهای این فصل اســت .تمــام چیزی که االن فکــر میکنم درباره
شالرواســت که چطور بتوانم به تیمم کمک کنم .وظیفه من گلزنی اســت و لحظات ســخت
زیــادی را گذراندم ،همیشــه به دنبال راههای حرفهای برای موفقیــت بودم .هر روز تمرین
و تــاش میکنــم و از تواناییهــای خودم آگاهم و هیچ شــکی به آنها ندارم .اگر شــرایطم
خوب باشــد میتوانم هر کاری انجام دهم ».مهاجم ایرانی درباره کریم بلحسین ،سرمربی
شــالروا تصریح کرد« :او مربی جوان و هوشمندی اســت .او با تمام توان کار میکند و به ما
در بازیها کمک میکند .او در شــالروا به دنبال پیشــرفت روزافزون است .این هدف تمام
باشگاه است تا پیشرفت گام به گام داشته باشیم ».رضایی افزود« :همیشه شما تحت فشار
هستید و من نیز همیشه آماده مواجه شدن با این فشارها هستم .در واقع من این فشارها را
دوســت دارم .شما نمیتوانید این فشارها را کنار بگذارید و امری بد بدانید بلکه باید آنها
را به کار بگیرید تا بهتر شوید».

